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Európai uniós jogi közlemények 

A Bíróság (nagytanács) 2017. július 26-i véleménye – Európai Parlament (1/15. sz. 

vélemény)1  

1) A Kanada és az Európai Unió közötti, az utasnyilvántartási adatállomány adatainak továbbításáról 

és kezeléséről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatot 

egyszerre kell az EUMSZ 16. cikk (2) bekezdésére és az EUMSZ 87. cikk (2) bekezdésének a) pontjára 

alapítani. 

2) A Kanada és az Európai Unió közötti, az utasnyilvántartási adatállomány adatainak továbbításáról 

és kezeléséről szóló megállapodás összeegyeztethetetlen az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7., 8. 

és 21. cikkével, valamint 52. cikkének (1) bekezdésével, amennyiben nem zárja ki a különleges 

adatoknak az Európai Unióból Kanadába történő továbbítását, valamint ezen adatok felhasználását és 

megőrzését. 

3) A Kanada és az Európai Unió közötti, az utasnyilvántartási adatállomány adatainak továbbításáról 

és kezeléséről szóló megállapodásnak ahhoz, hogy összeegyeztethető legyen az Alapjogi Charta 7. és 

8. cikkével, valamint 52. cikkének (1) bekezdésével: 

a) világosan és pontosan meg kell határoznia az utasnyilvántartási adatállománynak az Európai 

Unióból Kanadába továbbítandó adatait; 

b) elő kell írnia, hogy az utasnyilvántartási adatállomány adatainak automatikus kezelése keretében 

használt modellek és szempontok konkrétak és megbízhatóak, valamint hátrányos 

megkülönböztetéstől mentesek lesznek; elő kell írnia, hogy a használt adatbázisok azokra az 

adatbázisokra fognak korlátozódni, amelyeket Kanada a terrorizmus és a súlyos nemzetközi 

bűncselekmények elleni küzdelemmel összefüggésben működtet; 

c) az olyan előre meghatározott modellekre és szempontokra vonatkozó ellenőrzések kivételével, 

amelyeken az utasnyilvántartási adatállomány adatainak automatizált kezelései alapulnak, ezen 

adatoknak a hatáskörrel rendelkező kanadai hatóság által a légi utasok Kanadában tartózkodása 

során és az ezen országból való távozásuk után történő felhasználását, hasonlóképp pedig az 

említett adatok egyéb hatóságok részére történő bármilyen továbbítását objektív szempontokon 

alapuló anyagi jogi és eljárásjogi feltételeknek kell alávetnie; e felhasználást és e továbbítást – a 

kellően indokolt sürgős esetek kivételével – valamely bíróság vagy független közigazgatási szerv 

által végzett előzetes felülvizsgálatnak kell alávetnie, amely különösen megelőzési, felderítési vagy 

bűnüldözési eljárások keretében az említett hatóságok által előterjesztett indokolt kérelmet 

követően hozza meg a felhasználást engedélyező határozatát; 

d) az utasnyilvántartási adatállomány adatainak a légi utasok távozása utáni megőrzését az olyan 

utasok adataira kell korlátoznia, akik vonatkozásában olyan objektív körülmények állnak fenn, 

amelyek alapján megállapítható, hogy veszélyt jelenthetnek a terrorizmus és a súlyos nemzetközi 

bűncselekmények elleni küzdelem szempontjából; 

e) az utasnyilvántartási adatállomány adatainak a hatáskörrel rendelkező kanadai hatóság által 

valamely harmadik ország kormányzati szervei részére történő továbbítását azon feltételnek kell 

alávetnie, hogy létezzen vagy az Európai Unió és e harmadik ország közötti olyan megállapodás, 

amely egyenértékű a Kanada és az Európai Unió közötti, az utasnyilvántartási adatállomány 

adatainak továbbításáról és kezeléséről szóló megállapodással, vagy pedig a személyes adatok 

feldolgozása [helyesen: kezelése] vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 25. 

cikkének (6) bekezdése szerinti olyan bizottsági határozat, amely kiterjed azokra a hatóságokra, 

amelyek részére az utasnyilvántartási adatállomány adatait továbbítani tervezik; 

                                                 
1 2015. április 
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f) rendelkeznie kell a légi utasok egyéni tájékoztatáshoz való jogáról abban az esetben, ha az 

utasnyilvántartási adatállomány rájuk vonatkozó adatait a Kanadában tartózkodásuk során és az 

ezen országból való távozásuk után használják fel, valamint abban az esetben, ha a hatáskörrel 

rendelkező kanadai hatóság egyéb hatóságok vagy magánszemélyek részére továbbítja ezeket az 

adatokat, valamint 

g) biztosítania kell, hogy a Kanada és az Európai Unió közötti, az utasnyilvántartási adatállomány 

adatainak továbbításáról és kezeléséről szóló megállapodásban foglalt, a légi utasokat az 

utasnyilvántartási adatállomány rájuk vonatkozó adatainak kezelése vonatkozásában megillető 

védelemmel kapcsolatos szabályok felügyeletét független ellenőrző hatóság látja el. 

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek 

Büntető ügyszak 

12.A Hof van beroep Antwerpen (Belgium) által 2017. június 30-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-393/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

3) Megfelel-e a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikke (1) bekezdésének c) pontjában és 10. cikke (2) bekezdésének c) 

pontjában foglalt arányossági tesztnek a mesterdiplomát kiállító, a flamand hatóságok által nem 

elismert oktatási intézményekre alkalmazandó büntetőjogi rendelkezés? 

Közigazgatási ügyszak 

184. A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2017. március 10-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-123/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az 1/80 társulási tanácsi határozat 13. cikke szerinti „standstill” klauzula teljes körűen felváltotta-e 

a 2/76 társulási tanácsi határozat 7. cikke szerinti „standstill” klauzulát, vagy a munkavállalók szabad 

mozgáshoz való joga olyan új korlátozásainak jogszerűségét, amelyeket a 2/76 társulási tanácsi 

határozat hatálybalépése és az 1/80 társulási tanácsi határozat 13. cikkének alkalmazhatósága között 

vezettek be, továbbra is a 2/76 társulási tanácsi határozat 7. cikke alapján kell megítélni? 

2) Amennyiben az első kérdést úgy kell megválaszolni, hogy a 2/76 társulási tanácsi határozat 7. 

cikkét nem teljes körűen helyezték hatályon kívül: az Európai Unió Bíróságának az 1/80 társulási 

tanácsi határozat 13. cikkéhez kapcsolódó ítélkezési gyakorlatát teljes terjedelmében alkalmazni kell-e 

a 2/76 társulási tanácsi határozat 7. cikkének alkalmazására is azzal a következménnyel, hogy a 2/76 

társulási tanácsi határozat 7. cikke a jogalap tekintetében egy 1980. október 5-ével hatályba lépett 

olyan nemzeti szabályozásra is kiterjed, amellyel a török munkavállalónak minősülő házastárshoz 

történő költözést nemzeti vízum kiadásától teszik függővé? 

3) Igazolható-e az ilyen nemzeti szabályozás bevezetése közérdeken alapuló nyomós okkal, 

mindenekelőtt a hatékony idegenrendészeti ellenőrzés és a migrációs áramlások igazgatásának 

célkitűzésével, ha az egyedi eset rendkívüli körülményeit a túlzott nehézségekkel jellemzett esetekre 

vonatkozó klauzula figyelembe veszi? 
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185. A Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Németország) által 2017. április 3-

án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-163/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Csak akkor van-e szökésben a menedékkérő a 604/2013/EU rendelet 29. cikke (2) bekezdésének 

második mondata szerinti értelemben, ha célzottan és tudatosan elrejtőzik az átadás lebonyolítására 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nemzeti hatóságok elől az átadás meghiúsítása, illetve 

megnehezítése érdekében, vagy elegendő, ha hosszabb időn keresztül nem tartózkodik a számára 

kijelölt lakóhelyen, nem tájékoztatja a hatóságot tartózkodási helyéről, és ezért nem bonyolítható le a 

tervezett átadás? 

Hivatkozhat-e az érintett személy a rendelkezés helyes alkalmazására, és hivatkozhat-e egy eljárásban 

az átadásra vonatkozó határozattal szemben arra, hogy mivel nem volt szökésben, lejárt a hat hónapos 

átadási határidő? 

2) Meghosszabbodik-e a 604/2013/EU rendelet 29. cikke (1) bekezdésének első albekezdése szerinti 

határidő kizárólag annak révén, hogy az átadó tagállam még a határidő lejárta előtt arról tájékoztatja a 

felelős tagállamot, hogy az érintett személy szökésben van, és ezzel egyidejűleg konkrét határidőt jelöl 

meg az átadás lebonyolítására, amely nem haladhatja meg a 18 hónapot, vagy csak úgy lehetséges a 

meghosszabbítás, hogy az érintett tagállamok közösen határozzák meg a meghosszabbított határidőt? 

3) Jogellenes-e a menedékkérő felelős tagállamnak történő átadása, ha a nemzetközi védelmi jogállás 

megadása esetén az ebben az esetben előrelátható életkörülményekre tekintettel komoly kockázata 

állna fenn a felelős tagállamban annak, hogy a menedékkérő az Alapjogi Charta 4. cikke szerinti 

bánásmódnak lesz kitéve? 

Az uniós jog alkalmazási körébe tartozik-e még ez a kérdés? 

Milyen uniós jogi követelmények alapján értékelendők a nemzetközi védelemre jogosultként elismert 

személy életkörülményei? 

 

186. A Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Olaszország) által 2017. 

május 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-262/17. , C-263/17. és 

C-273/17. sz. ügyek)2 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a 2009/72/EK irányelv előírásait és különösen a 3. cikk 5. és 6. pontját, 

valamint a 28. cikkét, hogy szükségszerűen villamosenergia-hálózatnak és így az irányelv értelmében 

vett „elosztórendszernek” minősül a magánjogi jogalany által létesített vagy üzemeltetett azon 

rendszer, amelyhez korlátozott számú termelőüzem és fogyasztási egység csatlakozik, valamint amely 

csatlakozik az állami hálózathoz, anélkül, hogy e besorolásból kizárhatóak lennének az irányelv 

hatálybalépését megelőzően saját célra történő termelés céljából létesített, e jellemzőkkel bíró 

magánrendszerek? 

2) Az előző kérdésre adott igenlő válasz esetén az irányelv által valamely magán villamosenergia-

hálózat különös jellegének igazolására biztosított egyedüli lehetőség e hálózatnak az irányelv 28. cikke 

szerinti SDC kategóriába sorolása, vagy a nemzeti jogalkotó meghatározhatja az elosztó 

rendszereknek egy, az SDC vonatkozásában előírttól eltérő, egyszerűsített szabályozás hatálya alá 

tartozó külön kategóriáját is? 

3) Az előző kérdésektől függetlenül úgy kell-e értelmezni az irányelvet, hogy a 28. cikk értelmében 

vett zárt elosztó rendszerekre minden esetben vonatkozik a harmadik fél általi csatlakozás 

kötelezettsége? 

                                                 
2 A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek. 
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4) Az előző kérdésektől függetlenül a magán villamosenergia-hálózatnak a 2009/72/EK irányelv 28. 

cikke értelmében vett zárt elosztó rendszerré minősítése lehetővé teszi-e a nemzeti jogalkotó részére, 

hogy e rendszer javára kizárólag az irányelv 28. cikkében és 26. cikkének (4) bekezdésében 

kifejezetten szabályozott, az elosztó rendszerek általános szabályozása alóli kivételekről rendelkezzen, 

vagy az irányelv (29) és (30) preambulumbekezdésében kifejezetten előírtak fényében a tagállam 

előírhat vagy elő kell írnia az elosztó rendszerek általános szabályozásának alkalmazása alóli további 

kivételeket oly módon, hogy biztosítsa a fent említett preambulumbekezdésekben megjelölt 

célkitűzések elérését? 

5) Amennyiben a Bíróság úgy véli, hogy a tagállam előírhat vagy elő kell írnia a zárt elosztó 

rendszerek különös jellemzőit figyelembe vevő szabályozást, ellentétes-e a 2009/72/EK irányelv 

előírásaival, különösen (29) és (30) preambulumbekezdésével, 15. cikkének (7) bekezdésével, 37. 

cikke (6) bekezdésének b) pontjával és 26. cikkének (4) bekezdésével a jelen ügyben releváns 

szabályozáshoz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely a zárt elosztó rendszereket az állami 

hálózatokra vonatkozó szabályozással teljesen megegyező, teherelosztási és szétválasztási szabályozás 

hatálya alá veti, és amely a villamosenergia-rendszer általános költségei tekintetében előírja, hogy az 

ezek fedezetéül szolgáló díjak részben a zárt rendszeren belül felhasznált energiához is igazodnak? 

 

187. A Raad van State (Hollandia) által 2017. május 22-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-293/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Mivel valószínűleg jelentős hatással lesz valamely Natura 2000 területre, a természetes élőhelyek, 

valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK [tanácsi] 

irányelv 6. cikkének (3) bekezdése értelmében vett projektnek minősülhet-e az olyan tevékenység, 

amely azért nem tartozik az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak 

vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikke 

(2) bekezdésének a) pontja szerinti „projekt” fogalmába, mert nem jelent fizikai beavatkozást a 

természetes környezetbe? 

2) Ha abból kell kiindulni, hogy a trágya kijuttatása projektnek minősül: Amennyiben e kijuttatásra 

jogszerűen került sor azelőtt, hogy a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények 

védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK [tanácsi] irányelv 6. cikkének (3) bekezdése 

alkalmazandóvá vált volna valamely Natura 2000 területre, és az még jelenleg is tart, akkor is azt kell-

e megállapítani, hogy egy és ugyanazon projektről van szó, ha nem mindig ugyanazon parcellákon, 

ugyanakkora mennyiségben és ugyanazon módszerekkel került sor a trágyázásra? 

Azon kérdés vizsgálata szempontjából, hogy egy és ugyanazon projektről van-e szó, jelentőséggel bír-

e az a körülmény, hogy a nitrogénlerakódások nem növekedtek a trágya kijuttatása folytán, miután a 

természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 

92/43/EGK [tanácsi] irányelv 6. cikkének (3) bekezdése alkalmazandóvá vált a Natura 2000 területre? 

3) Ellentétes-e a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 

1992. május 21-i 92/43/EGK [tanácsi] irányelv 6. cikkének (3) bekezdésével az olyan jogi 

szabályozás, amelynek célja, hogy a valamely projekthez elválaszthatatlanul kötődő és ezért szintén 

projektnek tekintendő tevékenységet – például a tejtermelő üzem általi állatlegeltetést – mentesítse az 

engedélykötelezettség alól, miáltal e tevékenységhez nincs szükség egyedi jóváhagyásra, ha abból kell 

kiindulni, hogy az említett jogi szabályozás elfogadása előtt sor került az engedélyezés nélkül lehetővé 

tett tevékenység hatásainak megfelelő vizsgálatára? 

3a) Ellentétes-e a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 

1992. május 21-i 92/43/EGK [tanácsi] irányelv 6. cikkének (3) bekezdésével az olyan jogi 

szabályozás, amelynek célja, hogy a projektek valamely konkrét kategóriáját – például a trágya 

kijuttatását – mentesítse az engedélykötelezettség alól, és ezáltal egyedi jóváhagyás nélkül tegye 

lehetővé e projekteket, ha abból kell kiindulni, hogy az említett jogi szabályozás elfogadása előtt sor 
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került az engedélyezés nélkül lehetővé tett projektek hatásainak megfelelő vizsgálatára? 

4) Megfelel-e a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 

1992. május 21-i 92/43/EGK [tanácsi] irányelv 6. cikkének (3) bekezdése szerinti követelményeknek 

az engedélykötelezettség alól az állatok legeltetése és a trágya kijuttatása tekintetében biztosított 

mentesség alapjául vett olyan hatásvizsgálat, amelynek keretében az említett tevékenységek tényleges 

és várt terjedelméből, valamint tényleges és várt intenzitásából indultak ki, és amely azzal az 

eredménnyel járt, hogy kizárható, hogy e tevékenységek átlagukat tekintve a nitrogénlerakódások 

növekedését idézik elő? 

4a) Jelentőséggel bír-e ezzel összefüggésben, hogy az engedélykötelezettség alóli mentesség a Natura 

2000 területek nitrogénérzékeny természeti értékeit érintő nitrogénlerakódások összességének 

visszaszorulásából kiinduló Programma Aanpak Stikstof 2015–2021-gyel (a PAS-sal) függ össze, és 

hogy a Natura 2000 területeken zajló lerakódási folyamatot a Programma Aanpak Stikstof 2015–2021 

keretében évente nyomon követik, aminek keretében, ha a visszaszorulás kedvezőtlenebbül alakul a 

program szerinti hatásvizsgálat keretében feltételezettnél, szükség esetén kiigazításra kerül sor? 

5) Figyelembe vehetők-e a Programma Aanpak Stikstof 2015–2021-hez hasonló program keretében 

elvégzett, a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. 

május 21-i 92/43/EGK [tanácsi] irányelv 6. cikkének (3) bekezdése értelmében vett hatásvizsgálat 

során az említett irányelv 6. cikkének (1) és (2) bekezdéséből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban 

megtett védőintézkedések és szükséges intézkedések által az élőhelytípusok és élőhelyek meglévő 

területeire gyakorolt pozitív hatások? 

5a) Az ötödik kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Figyelembe vehetők-e a valamely program 

keretében elvégzett hatásvizsgálat során a védőintézkedések és szükséges intézkedések által gyakorolt 

pozitív hatások, ha ezen intézkedéseket a hatásvizsgálat elvégzésekor még nem hajtották végre, és 

pozitív hatásuk még nem jelentkezett? 

Ha abból kell kiindulni, hogy a hatásvizsgálat a vonatkozó legújabb tudományos ismereteken alapuló 

végleges megállapításokat tartalmaz az említett intézkedések hatásaival kapcsolatban, jelentőséggel 

bír-e ezzel összefüggésben, hogy az intézkedések végrehajtását és eredményét nyomon követik, és – 

amennyiben ez alapján az állapítható meg, hogy a hatások kedvezőtlenebbek a hatásvizsgálat 

keretében feltételezettnél – szükség esetén kiigazításra kerül sor? 

6) Figyelembe vehetők-e a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények 

védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK [tanácsi] irányelv 6. cikkének (3) bekezdése 

értelmében vett hatásvizsgálat során a nitrogénlerakódásoknak a Programma Aanpak Stikstof 2015–

2021 alkalmazási időszakában esetlegesen bekövetkező önálló visszaszorulása által kifejtett pozitív 

hatások? 

Ha abból kell kiindulni, hogy a hatásvizsgálat a vonatkozó legújabb tudományos ismereteken alapuló 

végleges megállapításokat tartalmaz az említett folyamatokkal kapcsolatban, jelentőséggel bír-e ezzel 

összefüggésben, hogy a nitrogénlerakódások önálló visszaszorulását nyomon követik, és – 

amennyiben ez alapján az állapítható meg, hogy a visszaszorulás kedvezőtlenebb a hatásvizsgálat 

keretében feltételezettnél – szükség esetén kiigazításra kerül sor? 

7) A Bíróság 2014. május 15-i Briels és társai ítéletének (C-521/12, ECLI:EU:C:2014:330) 28. pontja 

szerinti, a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. 

május 21-i 92/43/EGK [tanácsi] irányelv 6. cikkének (3) bekezdése értelmében vett hatásvizsgálat 

során figyelembe vehető védelmi intézkedésnek tekinthetők-e a Programma Aanpak Stikstof 2015–

2021-hez hasonló program keretében tett, és annak elkerülését szolgáló kármentesítési intézkedések, 

hogy egy bizonyos környezetszennyező tényező – például a nitrogénlerakódás – káros hatásokat 

gyakorolhasson az élőhelytípusok és élőhelyek meglévő területeire? 

7a) A hetedik kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Figyelembe vehetők-e a hatásvizsgálat során 

figyelembe vehető védelmi intézkedések pozitív hatásai e vizsgálat során, ha az említett 

intézkedéseket a hatásvizsgálat elvégzésekor még nem hajtották végre, és pozitív hatásuk még nem 

jelentkezett? 
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Ha abból kell kiindulni, hogy a hatásvizsgálat a vonatkozó legújabb tudományos ismereteken alapuló 

végleges megállapításokat tartalmaz az említett intézkedések hatásaival kapcsolatban, jelentőséggel 

bír-e ezzel összefüggésben, hogy az intézkedések végrehajtását és eredményét nyomon követik, és – 

amennyiben ez alapján az állapítható meg, hogy a hatások kedvezőtlenebbek a hatásvizsgálat 

keretében feltételezettnél – szükség esetén kiigazításra kerül sor? 

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

21-i 92/43/EGK [tanácsi] irányelv 6. cikke (2) bekezdésének átültetéséhez megfelelő megelőzési 

eszközt jelent-e az állatok legeltetését és a trágya kijuttatását illetően a Wetnatuurbescherming (a 

természetvédelemről szóló törvény) 2.4. cikke szerinti kötelezettségek kiszabására vonatkozó hatáskör, 

amelyet a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervnek gyakorolnia kell, ha ez valamely Natura 

2000 terület megőrzési célkitűzéseire tekintettel szükséges? 

 

188. A Raad van State (Hollandia) által 2017. május 22-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-294/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétes-e a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 

1992. május 21-i 92/43/EGK [tanácsi] irányelv 6. cikkének (2) és (3) bekezdésével az olyan jogi 

szabályozás, amelynek célja, hogy mentesítse az engedélykötelezettség alól és ezáltal egyedi 

jóváhagyás nélkül tegye lehetővé a meghatározott küszöb- vagy határértéket meg nem haladó 

nitrogénlerakódásokat előidéző projekteket és más tevékenységeket, ha abból kell kiindulni, hogy az 

említett jogi szabályozás elfogadása előtt sor került az annak hatálya alá tartozó összes projekt és más 

tevékenység együttes hatásainak megfelelő vizsgálatára? 

2) Ellentétes-e a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 

1992. május 21-i 92/43/EGK [tanácsi] irányelv 6. cikkének (2) és (3) bekezdésével, ha valamely olyan 

program tekintetében elvégzett hatásvizsgálat szolgál a program keretében megvizsgált lerakódási 

területen belül mozgó nitrogénlerakódásokat előidéző projektre vagy más tevékenységre vonatkozó 

engedély (egyedi jóváhagyás) megadásának alapjául, amelynek keretében a nitrogénlerakódások 

bizonyos teljes mennyiségének megvizsgálására került sor? 

3) Figyelembe vehetők-e a Programma Aanpak Stikstof 2015–2021-hez hasonló program keretében 

elvégzett, a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. 

május 21-i 92/43/EGK [tanácsi] irányelv 6. cikkének (3) bekezdése értelmében vett hatásvizsgálat 

során az említett irányelv 6. cikkének (1) és (2) bekezdéséből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban 

megtett védőintézkedések és szükséges intézkedések által az élőhelytípusok és élőhelyek meglévő 

területeire gyakorolt pozitív hatások? 

3a) A harmadik kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Figyelembe vehetők-e a valamely program 

keretében elvégzett hatásvizsgálat során a védőintézkedések és szükséges intézkedések által gyakorolt 

pozitív hatások, ha ezen intézkedéseket a hatásvizsgálat elvégzésekor még nem hajtották végre, és 

pozitív hatásuk még nem jelentkezett? 

Ha abból kell kiindulni, hogy a hatásvizsgálat a vonatkozó legújabb tudományos ismereteken alapuló 

végleges megállapításokat tartalmaz az említett intézkedések hatásaival kapcsolatban, jelentőséggel 

bír-e ezzel összefüggésben, hogy az intézkedések végrehajtását és eredményét nyomon követik, és – 

amennyiben ez alapján az állapítható meg, hogy a hatások kedvezőtlenebbek a hatásvizsgálat 

keretében feltételezettnél – szükség esetén kiigazításra kerül sor? 

4) Figyelembe vehetők-e a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények 

védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK [tanácsi] irányelv 6. cikkének (3) bekezdése 

értelmében vett hatásvizsgálat során a nitrogénlerakódásoknak a Programma Aanpak Stikstof 2015–

2021 alkalmazási időszakában esetlegesen bekövetkező önálló visszaszorulása által kifejtett pozitív 

hatások? 

Ha abból kell kiindulni, hogy a hatásvizsgálat a vonatkozó legújabb tudományos ismereteken alapuló 
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végleges megállapításokat tartalmaz az említett folyamatokkal kapcsolatban, jelentőséggel bír-e ezzel 

összefüggésben, hogy a nitrogénlerakódások önálló visszaszorulását nyomon követik, és – 

amennyiben ez alapján az állapítható meg, hogy a visszaszorulás kedvezőtlenebb a hatásvizsgálat 

keretében feltételezettnél – szükség esetén kiigazításra kerül sor? 

5) A Bíróság 2014. május 15-i Briels és társai ítéletének (C-521/12, ECLI:EU:C:2014:330) 28. pontja 

szerinti, a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. 

május 21-i 92/43/EGK [tanácsi] irányelv (HL 1992. L 206.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. 

kötet, 102. o.) 6. cikkének (3) bekezdése értelmében vett hatásvizsgálat során figyelembe vehető 

védelmi intézkedésnek tekinthetők-e a Programma Aanpak Stikstof 2015–2021 keretében tett és annak 

elkerülését szolgáló kármentesítési intézkedések, hogy egy bizonyos környezetszennyező tényező – 

például a nitrogénlerakódás – káros hatásokat gyakorolhasson az élőhelytípusok és élőhelyek meglévő 

területeire? 

5a) Az ötödik kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Figyelembe vehetők-e a hatásvizsgálat során 

figyelembe vehető védelmi intézkedések pozitív hatásai e vizsgálat során, ha az említett 

intézkedéseket a hatásvizsgálat elvégzésekor még nem hajtották végre, és pozitív hatásuk még nem 

jelentkezett? 

Ha abból kell kiindulni, hogy a hatásvizsgálat a vonatkozó legújabb tudományos ismereteken alapuló 

végleges megállapításokat tartalmaz az említett intézkedések hatásaival kapcsolatban, jelentőséggel 

bír-e ezzel összefüggésben, hogy az intézkedések végrehajtását és eredményét nyomon követik, és – 

amennyiben ez alapján az állapítható meg, hogy a hatások kedvezőtlenebbek a hatásvizsgálat 

keretében feltételezettnél – szükség esetén kiigazításra kerül sor? 

 

189. A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2017. május 23-án és 2017. május 

30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-297/17., C-318/17. és C-

319/17. sz. ügyek) 3 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétes-e a 2013/32/EU irányelv 52. cikke (1) bekezdésének átmeneti rendelkezésével az olyan 

nemzeti szabályozás alkalmazása, amely szerint a 2013/32/EU irányelv 33. cikke (2) bekezdése a) 

pontjában biztosított, az előzménynek tekinthető szabályozáshoz képest szélesebb felhatalmazás 

átültetése alapján a nemzetközi védelem iránti kérelem elfogadhatatlan, ha a kérelmezőt egy másik 

tagállamban kiegészítő védelemben részesítették, míg a nemzeti szabályozást nemzeti átmeneti 

rendelkezés hiányában a 2015. július 20. előtt benyújtott kérelmekre is alkalmazni kell? 

Megengedi-e a 2013/32/EU irányelv 52. cikke (1) bekezdésének átmeneti rendelkezése a 

tagállamoknak különösen a 2013/32/EU irányelv 33. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti 

szélesebb felhatalmazás visszamenőleges hatályú átültetését, azzal a következménnyel, hogy az e 

szélesebb felhatalmazás nemzeti átültetése előtt benyújtott, azonban az átültetés időpontjában 

jogerősen még el nem bírált menedékjog iránti kérelmek is elfogadhatatlanok? 

2) Biztosítja-e a 2013/32/EU irányelv 33. cikke a tagállamoknak a választás jogát, hogy a menedékjog 

iránti kérelmet más nemzetközi felelősség (Dublin rendelet) miatt vagy a 2013/32/EU irányelv 33. 

cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján elfogadhatatlanként utasítsák el? 

3) A második kérdésre adandó igenlő válasz esetén: kizárja-e az uniós jog, hogy valamely tagállam a 

nemzetközi védelem iránti kérelmet egy másik tagállamban biztosított kiegészítő védelem miatt, a 

2013/32/EU irányelv 33. cikke (2) bekezdésének a) pontjában biztosított szélesebb felhatalmazás 

átültetésével elfogadhatatlanként elutasítson, ha 

a) a kérelmező a számára egy másik államban biztosított kiegészítő védelem kiterjesztését kéri 

(menekültkénti elismerés), és a másik tagállambeli menekültügyi eljárás szisztematikus 

                                                 
3 A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek. 



 

 10 

hiányosságokban szenvedett és továbbra is szenved, vagy 

b) a nemzetközi védelem kialakítása, nevezetesen a kiegészítő védelemben részesülő életfeltételei, 

abban a másik tagállamban, amely a kérelmezőnek már kiegészítő védelmet biztosított, 

— az Alapjogi Charta 4. cikkébe, illetve az EJEE 3. cikkébe ütközik, vagy 

— nem felel meg a 2011/95/EU irányelv 20. és következő cikkei követelményeinek anélkül, hogy 

az Alapjogi Charta 4. cikkébe, illetve az EJEE 3. cikkébe ütközne? 

4) A harmadik kérdés b) pontjára adandó igenlő válasz esetén: Ez akkor is érvényes-e, ha a kiegészítő 

védelemben részesülőknek nem vagy a többi tagállamhoz képest csak egyértelműen korlátozott 

terjedelemben nyújtanak megélhetést biztosító szolgáltatásokat, őket e tekintetben azonban e tagállam 

állampolgáraitól nem kezelik eltérően? 

5) A második kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 

a) Alkalmazható-e a „Dublin III” rendelet a nemzetközi védelem biztosítására irányuló eljárásban, ha a 

menedékjogi iránti kérelmet 2014. január 1-je előtt, a visszavétel iránti megkeresést azonban csak 

2014. január 1-je után nyújtották be, és a kérelmező előtte (2013 februárjában) a megkeresett 

tagállamban már kiegészítő védelemben részesült? 

b) A dublini szabályozásokból a felelősség – íratlan – átszállását kell-e megállapítani a kérelmező 

visszavételét kérő tagállamra, ha a megkeresett felelős tagállam a dublini rendelkezések alapján 

határidőben kérelmezett visszavételt elutasította, és helyette államközi visszafogadási egyezményre 

hivatkozott? 

 

190. A Hanseatisches Oberlandesgerichts in Bremen (Németország) által 2017. május 29-

én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-309/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 98/30/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. június 26-i 2003/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 

(1) A. mellékletének b) és c) pontjával összefüggésben értelmezett 3. cikkének (3) bekezdését, hogy a 

földgázfogyasztóknak a gázszolgáltatás várható tarifamódosításának feltételeiről, indokáról és 

mértékéről megfelelő időben és közvetlenül történő tájékoztatásának elmaradása kizárja egy ilyen 

tarifamódosítás érvényességét? 

2) Ha az erre a kérdésre igenlő válasz adandó: 

Alkalmazható-e közvetlenül a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 98/30/EK 

irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. június 26-i 2003/55/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv A. mellékletének b) és c) pontjával összefüggésben értelmezett 3. cikkének (3) bekezdése 

2004. július 1-jétől a magánjog alapján (német GmbH-ként) létrehozott földgázellátó vállalkozásokkal 

szemben, mivel ezen irányelv említett rendelkezései tartalmi szempontból feltétlenül és ezáltal további 

átültető aktus nélkül alkalmazhatók, és a polgár számára jogokat biztosítanak olyan szervezetekkel 

szemben, amelyek magánjogi formájuk ellenére állami irányítás alatt állnak, tekintve, hogy az állam a 

vállalkozás egyedüli tulajdonosa? 

 

191. A Raad van State (Hollandia) által 2017. május 31-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-326/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Alkalmazható-e a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló, 1999. április 

29-i 1999/37/EK tanácsi irányelv […] olyan gépjárművekre, amelyeket már 2009. április 29., tehát 

azon időpont előtt legyártottak, amelytől a tagállamok kötelesek alkalmazni a gépjárművek és 
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pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek [helyesen: összetevőinek] és 

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

parlamenti és tanácsi irányelvet átültető törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket? 

2) A […] 2007/46/EK […] irányelv […] alkalmazandóságának időpontja előtt legyártott gépjárműnek 

minősül-e az olyan gépjármű, amelyet egyrészt az irányelv alkalmazásának időpontja előtt gyártott 

lényeges összetevőkből, másrészt pedig csak az említett irányelv alkalmazandóságának időpontja után 

felszerelt lényeges összetevőkből állítottak össze, vagy az ilyen gépjármű az irányelv 

alkalmazandóságának időpontja után gyártottnak minősül? 

3) Korlátlanul alkalmazandó-e a[z …] 1999/37/EK […] irányelv […] 3. cikkének (2) bekezdése 

alapján az ezen irányelv 4. cikke szerinti nyilvántartásba vételi követelmény, ha a forgalmi 

engedélyben bizonyos (az irányelv mellékletei alapján kötelezően feltüntetendő) közösségi kódoknál 

nem tüntettek fel adatokat, amennyiben ezen adatok könnyen megállapíthatók? 

4) Lehetővé teszi-e a[z …] 1999/37/EK […] irányelv […] 4. cikke, hogy valamely másik tagállam 

forgalmi engedélyének elismerése mellett a járművet mégis a […] 2007/46/EK […] irányelv […] 24. 

cikkének (6) bekezdése szerinti műszaki vizsgálatnak vessék alá, és ha a jármű nem felel meg a 

tagállam műszaki előírásainak, ehhez a forgalmi engedély kiállítása megtagadásának következményét 

kapcsolják? 

 

192. A Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria (Olaszország) által 2017. 

május 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-328/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Ellentétes-e az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések 

odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és 

közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 89/665/EGK irányelv 1. cikkének (1), (2) és (3) 

bekezdésével, valamint 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjával az a nemzeti szabályozás, amely 

kizárólag azon gazdasági szereplők részére ismeri el a közbeszerzési eljárás aktusai megtámadásának 

lehetőségét, akik az eljárásban való részvétel iránt kérelmet nyújtottak be, még akkor is, ha a kereset 

az eljárás alapjainak felülvizsgálatára irányul, mivel a közbeszerzési szabályok alapján nagy 

valószínűséggel nem nyerhető el a közbeszerzési szerződés odaítélése? 

 

193. A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2017. június 1-jén benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-329/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról 

szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet (KHV-irányelv), hogy 

a [villamos] energia átvitelét szolgáló távvezeték építése céljából és annak jogszerű fenntartásának 

tartamára kialakított „erdőnyiladék” a KHV-irányelv II. melléklete 1. pontjának d) alpontja értelmében 

„más földhasználatra történő áttérés céljából való erdőirtásnak” minősül? 

 

194. A Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Olaszország) által 2017. június 

8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-342/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 49. és 56. cikkét, hogy azokkal 

ellentétes a Comune di Padova temetkezési szolgáltatásokról szóló rendelete 52. cikkében foglalt 
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alábbi rendelkezések alkalmazása: 

„A megbízott semmilyen esetben sem bízhatja harmadik személyre a hamvak elhelyezésére szolgáló 

urnák őrzését. E tilalom az elhunyt személy életében kifejezetten kinyilvánított szándéka esetén is 

érvényes (harmadik bekezdés). 

A megbízott kizárólag a lakóhelyén őrizheti az urnát (negyedik bekezdés) […]. 

A hamvak elhelyezésére szolgáló urnák őrzése semmilyen esetben sem járhat haszonszerzési céllal, és 

így nem folytatható olyan gazdasági tevékenység, amelynek akár nem kizárólagos tárgya a hamvak 

elhelyezésére szolgáló urnák bármilyen jogcímen és bármilyen időtartamban történő őrzése. E tilalom 

az elhunyt személy életében kifejezetten kinyilvánított szándéka esetén is érvényes (tizedik 

bekezdés).” 

 

195. A Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgium) által 2017. június 

8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-343/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 21., 45., 49. és 63. cikkét, 

valamint az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és 

tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK irányelv 22. és 24. cikkét, hogy 

azokkal ellentétes az olyan szabályozás, amely szerint valamely hatóság ingatlanfejlesztést végez azzal 

a céllal, hogy kedvező feltételekkel kínálja a telkeket a telkek és lakások adásvételének és bérlésének 

piacán olyan személyek előnyben részesítésével, akik szoros társadalmi, gazdasági, szociális vagy 

kulturális kapcsolatban állnak e hatóság illetékességi területével, miközben 

— a Flamand Brabant tartományi tanácsnak a Vlabinvest APB-nek, a Flamand Brabant tartomány 

telek- és lakásügyi ügynökségének működéséről és igazgatásáról szóló tartományi rendeletről 

szóló, 2014. február 25-i rendelete és 

— a flamand kormánynak a flamand szociális lakásokkal foglalkozó társaság és szociális 

lakásépítéssel foglalkozó társaság általi, a Flamand Lakáskódex végrehajtása érdekében történő 

telekátruházás feltételeiről szóló, 2006. szeptember 29-i rendelete 2/2. cikke (valamint a flamand 

kormánynak a szociálisbérlakás-rendszer Flamand Lakáskódex VII. címének végrehajtása 

érdekében történő szabályozásáról szóló, 2007. október 12-i rendelete 17. cikkének (2)–(6) 

bekezdése) 

szerinti, összefüggően értelmezett szabályozáshoz hasonlóan olyan jövedelemfüggő feltételeket 

alkalmaznak, amelyeket e személyek túlnyomó részben képesek teljesíteni? 

 

196. A Rechtsbank Rotterdam (Hollandia) által 2017. június 12-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-347/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak 

megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) III. 

melléklete II. szakasza IV. fejezetének 5. és 8. pontját, hogy a levágott baromfi a zsigerelést és a 

tisztítást követően semmilyen látható szennyeződést nem tartalmazhat? 

2) Vonatkozik-e a 853/2004/EK rendelet III. melléklete II. szakasza IV. fejezetének 5. és 8. pontja a 

bélsárral, epével és begytartalommal való szennyeződésre? 

3) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Úgy kell-e értelmezni ebben az esetben a 

853/2004/EK rendelet III. melléklete II. szakasza IV. fejezetének 8. pontját, hogy a tisztításra 

közvetlenül a zsigerelést követően kell, hogy sor kerüljön, vagy a látható szennyeződés ezen előírás 
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szerint eltávolítására a hűtés, a feldarabolás vagy a becsomagolás során is sor kerülhet? 

4) Megengedett-e az illetékes hatóság részére az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek 

hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló, 

2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) I. melléklete I. szakasza II. 

fejezete D. részének 1. pontja szerint, hogy az ellenőrzés során a levágott állatot a vágóvonalról 

eltávolítsa, illetve a belső és külső felületen, valamint a zsírszövet alatt látható szennyeződést 

vizsgáljon? 

5) Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén, ha tehát a levágott baromfin látható szennyeződés 

maradhat: Hogyan kell ebben az esetben a 853/2004/EK rendelet III. melléklete II. szakasza IV. 

fejezetének 5. és 8. pontját értelmezni? Miként valósítható meg e rendelet célja, azaz hogyan érhető el 

a közegészségügy magasabb szintű védelme? 

 

197. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2017. 

június 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-369/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

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 17. cikk (1) bekezdés b) 

pontjában foglalt „súlyos bűncselekményt követett el” meghatározásból következik-e, hogy 

kizárólag az adott bűncselekmény adott tagállam joga szerint meghatározott büntetési tétele 

alapján kerülhet meghatározásra az, hogy az elismerését kérő személy olyan bűncselekményt 

követett-e el, amely alapján a kiegészítő védelemre való jogosultságból kizárható? 

 

198. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2017. június 19-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-371/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A vállalkozás maga is a közlekedés területén nyújt-e szolgáltatást az EUMSZ 58. cikk (1) bekezdése 

és a 2006/123 irányelv 2. cikke (2) bekezdésének d) pontja szerinti értelemben, ha valamely 

személyszállítási engedéllyel rendelkező, bérautók kölcsönzésével foglalkozó vállalkozással 

együttműködve olyan okostelefonos alkalmazást bocsát rendelkezésre, amelyen keresztül a 

felhasználók sofőrös bérautókat rendelhetnek, amennyiben e vállalkozás szervezési szolgáltatásai 

szorosan kapcsolódnak a szállítási szolgáltatáshoz, különösen, ha 

— e vállalkozás képzi az árakat, bonyolítja le a fizetési forgalmat, és határozza meg a 

fuvarmegrendelésekre vonatkozó személyszállítási feltételeket, 

és 

— az általa közvetített járműveket saját cégneve alatt és egységes árengedményekkel reklámozza? 

A Bíróság által az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 

2) A személytaxi-szolgáltatás verseny- és működőképességének fenntartására irányuló cél alapján 

igazolható lehet-e a 2006/123 irányelv 16. cikkének (1) bekezdése szerinti közrendvédelem 

szempontjából a jelenlegi közlekedési viszonyok mellett a jogvitában szóban forgó jellegű szolgáltatás 

megtiltása? 

 

199. A Rechtbank Noord-Holland (Hollandia) által 2017. június 19-én benyújtott előzetes 



 

 14 

döntéshozatal iránti kérelem (C-372/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Érvényes-e az Európai Bizottságnak az egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról 

szóló, 2014. február 4-i 113/2014/EU rendelete, ha helytálló a Rechtbank (elsőfokú bíróság) ideiglenes 

megítélése, miszerint a 8525 80 30 vámtarifa alszámot úgy kell értelmezni, hogy a fenti 2. és 12. 

pontban ismertetett kamera, amely felejtő memóriával rendelkezik, így a kamerába felvett képek a 

következő felvételkor vagy a kamera kikapcsolásakor törlődnek, e vámtarifa alszám alá sorolható? 

 

200. A Bundesfinanzhof (Németország) által 2017. június 21-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-374/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdését, hogy az e rendelkezés szerint tiltott 

támogatás áll fenn akkor, ha valamely tagállam szabályozása szerint az átalakuláson (egyesülésen) 

alapuló adóköteles ingatlanszerzés után nem kell ingatlanszerzési adót fizetni, amennyiben az 

átalakulásban meghatározott jogalanyok (az ellenőrző vállalkozás és egy ellenőrzött társaság) vesznek 

részt, és az ellenőrző vállalkozás a jogügyletet megelőző és az azt követő öt évben 100 %-os 

részesedéssel rendelkezik az ellenőrzött társaságban? 

 

201. A Raad van State (Hollandia) által 2017. június 26-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-380/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A családegyesítési jogról szóló, 2003. szeptember 22-i 2003/86/EK tanácsi irányelv  3. cikke (2) 

bekezdésének c) pontjára és a Nolan ítéletre (ECLI:EU:C:2012:638) tekintettel a Bíróság rendelkezik-

e hatáskörrel arra, hogy az ezen irányelv rendelkezéseinek értelmezése iránt a holland bíróság által 

előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdéseket megválaszolja olyan jogvitában, amely kiegészítő 

védelemben részesülő személy családtagjának tartózkodási jogára vonatkozik, ha ezt az irányelvet a 

kiegészítő védelemben részesülőkre közvetlenül és feltétlenül alkalmazandónak nyilvánították a 

holland jogban? 

2) Ellentétes-e a […] 2003/86/EK […] irányelv […] rendszerével az alapeljárás tárgyát képezőhöz 

hasonló, olyan nemzeti rendelkezés, amely szerint az V. fejezet kedvezőbb rendelkezései szerinti 

családegyesítés figyelembevétele iránti kérelem elutasítható kizárólag azért, mert nem a 12. cikk (1) 

bekezdésének harmadik albekezdésében említett határidőn belül nyújtották be? 

Van-e jelentősége e kérdés megválaszolása szempontjából annak, hogy az említett határidő túllépése 

esetén – függetlenül attól, hogy elutasítást követően kerül-e erre sor vagy sem – családegyesítés iránti 

kérelmet lehet benyújtani, amelynél vizsgálják, hogy teljesülnek-e a 2003/86/EK irányelv 7. cikkében 

rögzített feltételek, és figyelembe veszik az 5. cikk (5) bekezdésében és a 17. cikkben említett 

érdekeket és körülményeket? 
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202. A Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 

2017. június 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-384/17. sz. 

ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A nehéz gépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló, az 

Európai Parlament és a Tanács 1999. június 17-ei 1999/62/EK irányelv 9 a cikkében előírt, és 

az Európai Unió Bírósága előtt C-497/15. és C-498/15. számok alatt indult egyesített 

ügyekben hozott ítéletben értelmezett arányosság követelménye közvetlenül alkalmazandó 

irányelvi rendelkezés-e? 

2) Amennyiben a nehéz gépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról 

szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1999. június 17-ei 1999/62/EK irányelv 9 a cikkében 

előírt, és az Európai Unió Bírósága előtt C-497/15. és C-498/15. számok alatt indult egyesített 

ügyekben hozott ítéletben értelmezett arányosság követelménye nem közvetlenül 

alkalmazandó irányelvi rendelkezés: 

A tagállami jog uniós joggal összhangban álló értelmezése lehetővé és szükségessé teszi-e, 

hogy a tagállam bírósága és a tagállam közigazgatási hatósága tagállami jogalkotás nélkül, a 

jelen esetben érintett magyar tagállami szabályozást kiegészítse az arányosság 

követelményének az Európai Unió Bírósága előtt C-497/15. és C-498/15. számok alatt indult 

egyesített ügyekben hozott ítéletben meghatározott tartalmi ismérveivel? 

 

203. A Högsta förvaltningsdomstolen (Svédország) által 2017. június 29-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-388/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: svéd 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 2004/17 irányelv 5. cikke (1) bekezdésének második albekezdését úgy kell-e értelmezni, hogy 

létezik a közlekedés terén szolgáltatást nyújtó hálózat, ha a nemzeti és nemzetközi vasúti forgalmat 

kiszolgáló, állami kezelésű vasúti hálózaton a 2012/34 irányelvet végrehajtó nemzeti jogszabály 

rendelkezéseivel összhangban közlekedési szolgáltatást nyújtanak, amely keretében a vasúti 

infrastruktúra-kapacitást a vasúti társaságok igényei alapján osztják el és lehetőség szerint valamennyi 

igényt ki kell elégíteni? 

2) A 2004/17 irányelv 5. cikke (1) bekezdésének első albekezdését úgy kell-e értelmezni, hogy a 

2012/34 irányelvben említett vasúti társaság által végzett tevékenység, amely magában foglalja a 

közlekedési szolgáltatások lakosság számára, vasúti hálózaton történő nyújtását, az irányelv említett 

rendelkezése értelmében véve hálózat rendelkezésre bocsátásának vagy üzemeltetésének minősül? 

 

204. A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2017. június 29-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-389/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: litván 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

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 európai parlamenti és 

tanácsi 2009/110/EK irányelv 5. cikkének (2) bekezdése, a 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjával 

együtt úgy értelmezendő-e hogy olyan körülmények között, mint amelyek jelen ügyben fennállnak, az 

alábbiak elektronikuspénz-kibocsátáshoz kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatásnak minősülnek-e, 
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vagy sem: 

a) olyan pénzforgalmi tranzakció, amelynek során az elektronikuspénz-birtokosnak az 

elektronikuspénz-kibocsátó intézmény felé intézett kérelmére (utasítására) az elektronikus pénzt (a 

visszaváltandó összeget) névértéken visszaváltva átutalják harmadik fél bankszámlájára; 

b) olyan pénzforgalmi tranzakció, amelynek során az áruk, illetve szolgáltatások vevője (a fizető fél) 

az eladó utasítására úgy fizet az árukért, illetve szolgáltatásokért, hogy az elektronikuspénz-

kibocsátó intézménynek (az elektronikuspénz-kibocsátónak) pénzt utal át, amely az összeg 

fogadását követően névértéken elektronikus pénzt bocsát ki a fogadott összegért az eladó részére 

(az elektronikuspénz-birtokosnak). 

 

205. A Hof van beroep Antwerpen (Belgium) által 2017. június 30-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-393/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott 

tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelvet, hogy azzal ellentétes a felsőoktatásról szóló, 2013. október 11-i törvénykönyv II.75. 

cikkének 6. §-ában foglalt szabályozás, amely általános jelleggel megtiltja a nem elismert oktatási 

intézmények számára, hogy a „master” elnevezést használják az általuk kiállított diplomákban, ha e 

szabályozás közérdeken alapuló okot, mégpedig az oktatás magas színvonalának biztosítására 

vonatkozó követelmény teljesülését szolgálja, közelebbről azt, hogy ellenőrizhetőnek kell lennie, hogy 

valóban teljesülnek-e az előírt minőségi követelmények? 

2) Úgy kell-e értelmezni a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelvet, hogy azzal ellentétes a felsőoktatásról szóló, 2013. október 

11-i törvénykönyv II.75. cikkének 6. § -ában foglalt szabályozás, amely általános jelleggel megtiltja a 

nem elismert oktatási intézmények számára, hogy a „master” elnevezést használják az általuk kiállított 

diplomákban, ha e szabályozás közérdeken alapuló okot, mégpedig a szolgáltatás igénybevevőinek 

védelmét szolgálja? 

3) Megfelel-e a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikke (1) bekezdésének c) pontjában és 10. cikke (2) bekezdésének c) 

pontjában foglalt arányossági tesztnek a mesterdiplomát kiállító, a flamand hatóságok által nem 

elismert oktatási intézményekre alkalmazandó büntetőjogi rendelkezés? 

 

206. A Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgium) által 2017. július 3-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-397/17. és C-398/17. sz. ügyek)4 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a KN 7307 19 10 vámtarifaalszámát, hogy az magában foglalja az 

alapügyben szóban forgó csőszerelvények jellemzőivel rendelkező gömbgrafitos öntöttvasból készült 

csőszerelvényeket, ha ez utóbbiak objektív jellemzőiből az derül ki, hogy lényeges különbség áll fenn 

a temperöntvényhez képest, mivel a gömbgrafitos öntöttvas nem megfelelő hőkezelés eredményeként 

válik kovácsolhatóvá, és mivel a gömbgrafitos öntöttvas a temperöntvénytől eltérő grafitalakkal, 

mégpedig gömbgrafitalakkal rendelkezik temperszénalak helyett? 

2) Úgy kell-e értelmezni a KN 7307 11 00 vámtarifaalszámát, hogy az magában foglalja az 

alapügyben szóban forgó csőszerelvények jellemzőivel rendelkező gömbgrafitos öntöttvasból készült 

csőszerelvényeket, ha a gömbgrafitos öntöttvas objektív jellemzőiből az derül ki, hogy az lényegében 

                                                 
4 A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek.  
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megegyezik a nem temperöntvény objektív jellemzőivel? 

3) A KN 7307 19 10 vámtarifaalszámra vonatkozó magyarázó megjegyzéseit, amelyek megállapítják, 

hogy a temperöntvénybe beletartozik a gömbgrafitos öntöttvas is, figyelmen kívül kell-e hagyni 

annyiban, amennyiben az említett magyarázó megjegyzések szerint a temperöntvénybe beletartozik a 

gömbgrafitos öntöttvas is, ha megállapítható, hogy a gömbgrafitos öntöttvas esetében nem 

temperöntvényről van szó? 

 

207. A Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen (Svédország) által 2017. július 

6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-404/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: svéd 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

A felülvizsgált 2013/32 irányelv 31. cikke (8) bekezdésének értelmében nyilvánvalóan 

megalapozatlannak kell-e tekinteni a felperes által szolgáltatott, megbízhatónak tartott, és így a 

kérelem vizsgálatának alapjául szolgáló, de a nemzetközi védelem szükségességének alátámasztása 

szempontjából azzal az indokkal elégtelennek tekintett információkat tartalmazó kérelmet, hogy a 

származási országra vonatkozó adatokból az tűnik ki, hogy a hatóságok elfogadható védelmet 

biztosítanak? 

 

208. A Korkein hallinto-oikeus (Finnország) által 2017. július 7-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-410/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: finn 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

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

2. cikke (1) bekezdésének c) pontját és 24. cikkének (1) bekezdését, hogy a gazdasági tevékenységként 

többek között bontási munkákat végző vállalkozás által végzett bontási munkák csak egyetlen ügyletet 

foglalnak magukban, ha a bontási vállalkozás a közte és a megrendelő között létrejött szerződés 

feltételei alapján köteles elszállítani a bontási hulladékot, és – amennyiben a bontási hulladék 

fémtörmeléket tartalmaz – a fémtörmeléket tovább tudja értékesíteni újrahasznosítható törmeléket 

felvásárló vállalkozásoknak? 

Vagy a 2006/112/EK héairányelv 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjára és 14. cikkének (1) 

bekezdésére tekintettel úgy kell-e értelmezni a bontási munkákról szóló ilyen jellegű szerződést, hogy 

az két ügyletet foglal magában, mégpedig egyrészt a bontási vállalkozás által a bontási munkák 

megrendelője részére nyújtott szolgáltatást, másrészt pedig a továbbértékesítendő fémtörmeléknek a 

bontási vállalkozás által a bontási munkák megrendelőjétől történő megvásárlását? 

Jelentőséggel bír-e ezzel kapcsolatban, hogy a bontási vállalkozás a bontási munkák árának 

megállapítása során árcsökkentő tényezőként veszi figyelembe, hogy a bontási hulladék hasznosítása 

révén is bevételt szerezhet? 

Jelentőséggel bír-e ezzel kapcsolatban, hogy a hasznosítható bontási hulladék mennyiségéről és 

értékéről nem születik megállapodás a bontási munkákról szóló szerződésben, ahogyan arról sem, 

hogy ezekről később tájékoztatják a bontási munkák megrendelőjét, és hogy a bontási hulladék 

mennyisége és értéke csak akkor derül ki, amikor a bontási vállalkozás továbbértékesíti azt? 

2. Olyan esetben, amelyben a gazdasági tevékenységként többek között bontási munkákat végző 

vállalkozás abban állapodik meg szerződésben a lebontandó objektum tulajdonosával, hogy a bontási 

vállalkozás megvásárolja a lebontandó objektumot, és kötbér kikötése mellett kötelezettséget vállal 

arra, hogy az objektumot a szerződésben meghatározott időn belül lebontja, és a bontási hulladékot 

elszállítja, úgy kell-e értelmezni a 2006/112/EK héairányelv 2. cikke (1) bekezdésének a) pontját és 

14. cikkének (1) bekezdését, hogy csak egyetlen ügyletről van szó, amely a lebontandó objektum 

tulajdonosa által a bontási vállalkozás részére történő termékértékesítést foglal magában? 
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Vagy a 2006/112/EK héairányelv 2. cikke (1) bekezdésének c) pontjára és 24. cikkének (1) 

bekezdésére tekintettel úgy kell-e értelmezni az ilyen jellegű szerződést, hogy az két ügyletet foglal 

magában, mégpedig egyrészt a lebontandó objektum tulajdonosa által a bontási vállalkozás részére 

történő termékértékesítést, másrészt pedig a bontási vállalkozás által a termékek értékesítője részére 

nyújtott bontási szolgáltatást? 

Jelentőséggel bír-e ezzel kapcsolatban, hogy a bontási vállalkozás a termékekre vonatkozó vételi 

ajánlatában szereplő ár megállapítása során árcsökkentő tényezőként veszi figyelembe a termékek 

szétszerelése és elszállítása által számára okozott költségeket? 

Jelentőséggel bír-e, hogy a termékek értékesítője tisztában van azzal, hogy a termékek szétszerelése és 

elszállítása által a bontási vállalkozás számára okozott költségeket e vállalkozás e termékek árát 

csökkentő tényezőként veszi figyelembe, tekintettel azon körülményre, hogy a felek között nem 

születik megállapodás e költségekről, és e költségek becsült vagy ténylegesen felmerülő összege 

sohasem juthat a termékek értékesítőjének tudomására? 

 

209. A Cour constitutionelle (Belgium) által 2017. július 7-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-411/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Az „országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló” Espoo-i Egyezmény 2. 

cikkének (1)-(3), (6) és (7) bekezdését, 3. cikkének (8) bekezdését, 5. cikkét, és 6. cikkének (1) 

bekezdését, valamint I. függelékének 2. pontját az Egyezmény atomenergiával kapcsolatos 

tevékenységekre történő alkalmazásáról szóló tájékoztató dokumentumnak és az Egyezmény 

atomenergiával kapcsolatos tevékenységekre történő alkalmazására vonatkozó legjobb gyakorlatokról 

szóló ajánlásokban foglalt információknak megfelelően kell-e értelmezni? 

2. Úgy kell-e értelmezni az Espoo-i Egyezmény 1. cikkének az „illetékes hatóság” fogalmát 

meghatározó ix) pontját, hogy az „a villamosenergia-ellátás biztonságának fenntartása érdekében az 

ipari célú villamos energia előállítására szolgáló atomenergia fokozatos megszüntetéséről szóló 2003. 

január 31-i törvény módosításáról” szóló 2015. június 28-i törvényhez hasonló jogi aktusokat, többek 

között az e törvény elfogadása keretében készített különböző tanulmányok és lefolytatott 

meghallgatások figyelembevételével kizárja az említett Egyezmény hatálya alól? 

3. a) Úgy kell-e értelmezni az Espoo-i Egyezmény 2-6. cikkét, hogy azokat az olyan jogi aktusok 

elfogadása előtt kell alkalmazni, mint amilyen „a villamosenergia-ellátás biztonságának fenntartása 

érdekében az ipari célú villamos energia előállítására szolgáló atomenergia fokozatos 

megszüntetéséről szóló 2003. január 31-i törvény módosításáról” szóló 2015. június 28-i törvény, 

amelynek 2. cikke elhalasztja a Doel 1 és a Doel 2 atomerőmű leállítására és az általuk 

megvalósított ipari villamosenergia-termelés befejezésére meghatározott határidőt? 

b) Eltérően alakul-e az a) pontban megfogalmazott kérdésre adandó válasz attól függően, hogy a 

kérdés a Doel 1 vagy a Doel 2 erőműre vonatkozik, tekintettel arra, hogy az előbbi erőmű esetében 

a 2015. június 28-i fent hivatkozott törvény végrehajtását szolgáló közigazgatási aktusokat kell 

elfogadni? 

c) Az ország villamosenergia-ellátásának biztonsága nyomós közérdeken alapuló kényszerítő indoknak 

minősül-e, amely lehetővé teszi az Espoo-i Egyezmény 2-6. cikkétől való eltérést, vagy ezek 

alkalmazásának felfüggesztését? 

4. Úgy kell-e értelmezni a „környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a 

nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog 

biztosításáról” szóló Århusi Egyezmény 2. cikkének (2) bekezdését, hogy az „a villamosenergia-

ellátás biztonságának fenntartása érdekében az ipari célú villamos energia előállítására szolgáló 

atomenergia fokozatos megszüntetéséről szóló 2003. január 31-i törvény módosításáról” szóló 2015. 

június 28-i törvényhez hasonló jogi aktusokat kizárja az említett Egyezmény hatálya alól, akár az e 

törvény elfogadása keretében készített különböző tanulmányokra és lefolytatott meghallgatások 
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figyelembe vételével, akár azokat figyelembe nem véve? 

5. a) A többszakaszos határozathozatali eljárások vonatkozásában, figyelembe véve többek között a 

„Környezettel kapcsolatos döntések meghozatalában a nyilvánosság tényleges részvételét elősegítő 

eszközökről szóló 2015. januári maastrichti ajánlásokat”, úgy kell-e értelmezni az Århusi 

Egyezmény II. mellékletével összefüggésben annak 2. és 6. cikkét,, hogy e rendelkezéseket az 

olyan jogi aktus elfogadása előtt kell alkalmazni, mint amilyen „a villamosenergia-ellátás 

biztonságának fenntartása érdekében az ipari célú villamos energia előállítására szolgáló 

atomenergia fokozatos megszüntetéséről szóló 2003. január 31-i törvény módosításáról” szóló 

2015. június 28-i törvény, amelynek 2. cikke elhalasztja a Doel 1 és a Doel 2 atomerőmű 

leállítására és az ipari villamosenergia-termelése befejezésére meghatározott határidőt? 

b) Eltérően alakul-e az a) pontban megfogalmazott kérdésre adandó válasz attól függően, hogy a 

kérdés a Doel 1 vagy a Doel 2 erőműre vonatkozik, tekintettel arra, hogy az előbbi erőmű esetében 

a 2015. június 28-i fent hivatkozott törvény végrehajtását szolgáló közigazgatási aktusokat kell 

elfogadni? 

c) Az ország villamosenergia-ellátásának biztonsága nyomós közérdeken alapuló kényszerítő indoknak 

minősül-e, amely lehetővé teszi az Århusi Egyezmény 2. és 6. cikkétől való eltérést, vagy ezek 

alkalmazásának felfüggesztését? 

6. a) Esetlegesen az Espoo-i Egyezménnyel és az Århusi Egyezménnyel összefüggésben úgy kell-e 

értelmezni az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 

2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének 13. a) 

pontjával együttesen értelmezett 1. cikkének (2) bekezdését, hogy e rendelkezést kell alkalmazni 

egy atomerőmű leállítására és az általa megvalósított ipari villamosenergia-termelés befejezésére 

meghatározott határidő elhalasztására, amely a jelen ügyhöz hasonlóan magában foglalja a Doel 1 

és a Doel 2 atomerőműre fordított jelentős beruházásokat és a biztonsági fejlesztéseket? 

b) Amennyiben az a) pontban megfogalmazott kérdésre igenlő választ kell adni, úgy kell-e értelmezni 

a 2011/92/EU irányelv 2-8. és 11. cikkét, valamint az I., a II. és a III. mellékletét, hogy e 

rendelkezéseket az olyan jogi aktusok elfogadása előtt kell alkalmazni, mint amilyen „a 

villamosenergia-ellátás biztonságának fenntartása érdekében az ipari célú villamos energia 

előállítására szolgáló atomenergia fokozatos megszüntetéséről szóló 2003. január 31-i törvény 

módosításáról” szóló 2015. június 28-i törvény, amelynek 2. cikke elhalasztja a Doel 1 és a Doel 2 

atomerőmű leállítására és az általuk megvalósított ipari villamosenergia-termelés befejezésére 

meghatározott határidőt? 

c) Eltérően alakul-e az a) és a b) pontban megfogalmazott kérdésre adandó válasz attól függően, hogy 

a kérdés a Doel 1 vagy a Doel 2 erőműre vonatkozik, tekintettel arra, hogy az előbbi erőmű 

esetében a 2015. június 28-i fent hivatkozott törvény végrehajtását szolgáló közigazgatási aktusokat 

kell elfogadni? 

d) Amennyiben az a) pontban megfogalmazott kérdésre igenlő választ kell adni, úgy kell-e értelmezni 

a 2011/92/EU irányelv 2. cikkének (4) bekezdését, hogy az az ország ellátása biztonságához 

kapcsolódó nyomós közérdeken alapuló kényszerítő indokokból mentesítheti az atomerőművek 

leállításának elhalasztását a 2011/92/EU irányelv 2-8. és 11. cikkének alkalmazása alól? 

7. Úgy kell-e értelmezni a 2011/92/EU irányelv 1. cikke (4) bekezdésének értelmében vett „különleges 

jogszabály” fogalmát, hogy az „a villamosenergia-ellátás biztonságának fenntartása érdekében az ipari 

célú villamos energia előállítására szolgáló atomenergia fokozatos megszüntetéséről szóló 2003. 

január 31-i törvény módosításáról” szóló 2015. június 28-i törvényhez hasonló jogi aktusokat többek 

között az e törvény elfogadása keretében készített, és a fent hivatkozott irányelv céljainak elérésére 

alkalmas tanulmányok és lefolytatott meghallgatások figyelembevételével kizárja az említett 

Egyezmény hatálya alól. 

8. a) Esetlegesen a 2011/92/EU irányelvvel, az Espoo-i Egyezménnyel és az Århusi Egyezménnyel 

összefüggésben úgy kell-e értelmezni a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 

növények védelméről szóló 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi élőhely-irányelv 6. cikkét a vadon 

élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi 
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irányelv 3. és 4. cikkével összefüggésben, hogy e rendelkezést kell alkalmazni egy atomerőmű 

leállítására és az általa megvalósított ipari villamosenergia-termelés befejezésére meghatározott 

határidő elhalasztására, amely, a jelen ügyhöz hasonlóan magában foglalja a Doel 1 és a Doel 2 

atomerőműre fordított jelentős beruházásokat és a biztonsági fejlesztéseit? 

b) Ha az a) pontban megfogalmazott kérdésre a válasz igenlő, úgy kell-e értelmezni az élőhely-

irányelv 6 cikkének (3) bekezdését, hogy azt az olyan jogi aktusok elfogadása előtt kell alkalmazni, 

mint amilyen „a villamosenergia-ellátás biztonságának fenntartása érdekében az ipari célú villamos 

energia előállítására szolgáló atomenergia fokozatos megszüntetéséről szóló 2003. január 31-i 

törvény módosításáról” szóló, 2015. június 28-i törvény, amelynek 2. cikke elhalasztja a Doel 1 és 

a Doel 2 atomerőmű leállítására és az általuk megvalósított ipari villamosenergia-termelés 

befejezésére meghatározott határidőt? 

c) Eltérően alakul-e az a) és a b) pontban megfogalmazott kérdésre adandó válasz attól függően, hogy 

a kérdés a Doel 1 vagy a Doel 2 erőműre vonatkozik, tekintettel arra, hogy az előbbi erőmű 

esetében a 2015. június 28-i fent hivatkozott törvény végrehajtását szolgáló közigazgatási aktusokat 

kell elfogadni? 

d) Ha az a) pontban megfogalmazott kérdésre a válasz igenlő, úgy kell e értelmezni az élőhely-

irányelv 6 cikkének (4) bekezdését, hogy ez alapján az ország villamosenergia-ellátásának 

biztonságához kapcsolódó okok többek között a fent hivatkozott 2015. június 28-i törvény 

elfogadása keretében készített, és a fent hivatkozott irányelv céljainak elérésére alkalmas 

tanulmányok és lefolytatott meghallgatások figyelembevételével nyomós közérdeken alapuló 

kényszerítő indokoknak tekinthetőek? 

9. A nemzeti bíróság, amennyiben a fenti előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésekre adott 

válaszok alapján meg kell állapítania, hogy a megtámadott törvény nem tesz eleget a fent hivatkozott 

egyezményekből és irányelvekből eredő kötelezettségeinek, és az az ország villamosenergia-

ellátásának biztonsága sem tekinthető nyomós közérdeken alapuló kényszerítő indoknak, 

fenntarthatja-e a 2015. június 28-i törvény joghatásait a jogbizonytalanság elkerülése és a környezeti 

hatásvizsgálatra, valamint a nyilvánosság részvételére vonatkozó, a fent hivatkozott egyezményekből 

vagy irányelvekből származó kötelezettségek teljesítése érdekében? 

 

210. A Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litvánia) által 2017. július 10-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-413/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: litván 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni a 2004/18 irányelv 2. és 23. cikkének, valamint VI. mellékletének 

rendelkezéseit (együtt vagy külön, de nem csupán az említett rendelkezéseket ideértve), hogy ha az 

ajánlatkérő – egy humán-egészségügyi intézmény – közbeszerzés útján árukat (orvosdiagnosztikai 

berendezéseket és anyagokat) vagy azokra vonatkozó konkrét jogokat kíván megszerezni annak 

érdekében, hogy a teszteket saját maga tudja elvégezni, a mérlegelési jogkörébe beletartozik az a jog, 

hogy a műszaki leírásban csak olyan követelményeket határozzon meg az említett árukra vonatkozóan, 

amelyek nem írják le külön a berendezés és/vagy anyagok egyéni működési (műszaki) és használattal 

kapcsolatos (funkcionális) jellemzőit, hanem az elvégzendő tesztek kvalitatív paramétereit és a 

tesztelő laboratórium teljesítményét határozzák meg, amelyek tartalmát a szóban forgó közbeszerzési 

eljárás dokumentációjában külön le kell írni? 

 

211. A Nejvyšší správní soud (Csehország) által 2017. július 10-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-414/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: cseh 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Minden adóalanyt a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv (a 
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továbbiakban: héairányelv) 138. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében vett adóalanynak kell-e 

tekinteni? Amennyiben nem, akkor a rendelkezés mely adóalanyokra vonatkozik? 

2) Amennyiben a Bíróság válasza az, hogy a héairányelv 138. cikke (2) bekezdésének b) pontja 

alkalmazandó az alapeljárás szerinti esetben (vagyis amennyiben a termék beszerzője a héa 

szempontjából nyilvántartásba vett adóalany), úgy kell-e értelmezni e rendelkezést, hogy amennyiben 

ezeknek az áruknak a feladása vagy fuvarozása a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről 

és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/118/EK tanácsi irányelv (a 

továbbiakban: jövedékiadó-irányelv) releváns rendelkezései szerint történik, a jövedékiadó-irányelv 

szerinti eljáráshoz kapcsolódó értékesítés olyan értékesítésnek minősül-e, amelyre az e rendelkezés 

szerinti mentesség vonatkozik, még akkor is, ha a héairányelv 138. cikkének (1) bekezdése szerinti 

mentesség feltételei egyebekben nem teljesülnek, figyelemmel arra, hogy az áruk fuvarozása másik 

ügylethez kapcsolódik? 

3) Amennyiben az Európai Bíróság válasza az, hogy a héairányelv 138. cikke (2) bekezdésének b) 

pontja nem alkalmazandó az alapeljárás szerinti helyzetben, az a tény, hogy az árukat jövedékiadó-

felfüggesztés hatálya alatt fuvarozták, döntő-e annak a kérdésnek az elbírálása során, hogy több 

egymást követő értékesítés közül melyikhez kapcsolódik a fuvarozás a héairányelv 138. cikkének (1) 

bekezdése szerinti héamentességhez való jog szempontjából? 

 

212. A Gerechtshof Den Haag (Hollandia) által 2017. július 13-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-423/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a 2001/83 irányelv 11. cikkét, vagy az uniós jog valamely más rendelkezését, 

hogy az olyan értesítés, amellyel valamely, a 2001/83 irányelv 10. cikke értelmében generikus 

gyógyszer forgalomba hozatala engedélyezését kérő, vagy ilyen engedéllyel rendelkező személy a 

hatósággal tudatja, hogy nem adja meg a generikus gyógyszer alkalmazási előírásában és 

betegtájékoztatójában a referencia-gyógyszer alkalmazási előírásának a javallatokra és az adagolási 

formákra vonatkozó és harmadik személy szabadalmi joga alá tartozó részeit, a forgalomba hozatali 

engedély olyan korlátozása iránti kérelemnek kell tekinteni, amely szükségszerűen ahhoz vezet, hogy 

a forgalomba hozatali engedély nem vagy már nem vonatkozik a szabadalom által védett javallatokra 

vagy adagolási formákra? 

2) Amennyiben az első kérdésre nemleges válasz adandó, akadályozzák-e a 2001/83 irányelv 11. cikke 

és 21. cikkének (3) bekezdése vagy az uniós jog egyéb rendelkezései a hatáskörrel rendelkező 

hatóságot a 2001/83 irányelv 10. cikkével összefüggésben értelmezett 6. cikke szerinti engedély 

kiadásakor a gyógyszer alkalmazási előírásának és a betegtájékoztatónak a közzétételében, azokat a 

részeket is beleértve, amelyek a javallatokra vagy az adagolási formákra vonatkoznak, és harmadik 

személy szabadalmi joga alá tartoznak, ha a forgalomba hozatal engedélyezését kérő, vagy ilyen 

engedéllyel rendelkező személy a hatósággal tudomására hozta, hogy a referencia-gyógyszer 

alkalmazási előírásának a javallatokra és az adagolási formákra vonatkozó és harmadik személy 

szabadalmi joga alá tartozó a részeit nem adja meg az alkalmazási előírásban és a 

betegtájékoztatóban? 

3) Szerepet játszik-e a második kérdés megválaszolásában az, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság 

megköveteli az engedély jogosultjától a gyógyszer csomagolásához mellékelendő betegtájékoztatóban 

az e hatóság honlapjára való hivatkozás szerepeltetését, amelyen közzé tették a gyógyszer alkalmazási 

előírása, azokat a részeket is beleértve, amelyek a javallatokra és az adagolási formákra vonatkoznak, 

és harmadik személynek a szabadalmi joga alá tartoznak, míg e részeket a 2001/83 irányelv 11. cikke 

alkalmazásában a betegtájékoztató nem tartalmazza? 
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213. A Symvoulio tis Epikrateias (Görögország) által 2017. július 17-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-431/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: görög 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni a 98/5/EK irányelv 3. cikkét, hogy a nemzeti jogalkotó megtilthatja, hogy a 

görög ortodox egyház szerzetesét ügyvédként bejegyezzék a szakmai címe megszerzésének helyétől 

eltérő másik tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának névjegyzékébe abból a célból, hogy ott a 

hivatását saját országa szakmai címével gyakorolja, amennyiben a tilalom indoka az, hogy a görög 

ortodox egyház szerzetesei a nemzeti jog alapján nem jegyezhetőek be az ügyvédi kamarai 

névjegyzékbe, mivel helyzetükből adódóan esetükben nem állnak fenn az ügyvédi tevékenység 

gyakorlásához elengedhetetlennek tekintett garanciák? 

 

214. A Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 

2017. július 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-434/17. sz. 

ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

A Tanács 2015. december 10-i (EU) 2015/2349 végrehajtási határozatát úgy kell-e értelmezni, 

hogy azzal ellentétes azon magyarországi gyakorlat, amely szerint a fenti végrehajtási 

határozat által lehetővé tett, a 2006/112/EK tanácsi irányelv 193. cikkétől való eltérést 

tartalmazó nemzeti törvényi rendelkezés 2015. január 1. napjával hatályba lépett, ekkortól 

alkalmazandó, míg a fenti végrehajtási határozat visszaható hatályról vagy 

alkalmazhatóságról szóló rendelkezést nem tartalmaz, viszont Magyarország az eltérésre való 

felhatalmazás iránti kérelmében az alkalmazás kezdő időpontjaként ezen időpontot jelölte 

meg? 

Munkaügyi ügyszak 

41. A Landesarbeitsgericht Hamm (Németország) által 2017. május 29-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-312/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

Úgy kell-e értelmezni a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód 

általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK irányelv 2. cikkének (2) 

bekezdését, hogy azzal ellentétes az a kollektív szerződésben szereplő rendelkezés, amely előírja, hogy 

a kollektív szerződés szerinti alapbér alapján az általános öregségi nyugdíjrendszer szerinti 

nyugdíjjogosultság alapján nyújtott anyagi biztonság eléréséig a munkahelyüket elvesztett 

munkavállalók megfelelő megélhetése biztosításának céljából járó átmeneti támogatás folyósítása az 

előrehozott öregségi nyugdíjra való jogosulttá válással megszűnik, továbbá e rendelkezés alkalmazása 

a fogyatékosságon alapuló előrehozott öregségi nyugdíjban való részesülés lehetőségétől függ? 

 

42. A Corte d’appello di Roma (Olaszország) által 2017. június 1-jén benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-331/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Ellentétes-e az uniós szabályozással (különösen az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott 

ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi 

irányelv mellékletét képező, 1999. március 18-án megkötött, a határozott ideig tartó munkaviszonyról 
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szóló keretmegállapodás 5. szakaszával) az a nemzeti szabályozás (különösen a 2010. június 29-i 100. 

sz. törvénnyel módosításokkal törvénnyé alakított 2010. április 30-i 64. sz. decreto-legge 3. cikkének 

(6) bekezdése), amelyet, mivel az alapítványként működő operaházak és szimfonikus zenekarok 

munkavállalóinak határozott idejű munkaviszonyát általánosságban kizárja azon szabály hatálya alól, 

amely szerint a munkaviszony általános formája a határozatlan idejű munkaviszony, úgy kell 

értelmezni, hogy teljes mértékben liberalizálja e jogviszonyokat anélkül, hogy a hároméves (vagy 

más) időtartamot meghaladó ismételt alkalmazás esetén a munkaviszony átalakítására (határozatlan 

idejű munkaviszonnyá való átalakítás) és/vagy kártérítésre irányuló intézkedéseket írna elő. 

 

43. Az Arbeitsgericht Verden (Németország) által 2017. június 26-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-385/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Alapjogi Chartájának 31. cikkét és a 2003/88/EK irányelv 7. 

cikkének (1) bekezdését, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti jogi szabályozás, amelynek 

értelmében a kollektív szerződésekben előírható, hogy a szabadságra járó bér kiszámításának alapjául 

szolgáló időszakban csökkentett munkarend folytán bekövetkezett bércsökkenések a számítás során 

figyelembe veendők, melynek következményeként a munkavállaló a legalább négy hét éves szabadság 

időtartamára alacsonyabb összegű szabadságra szóló fizetést, illetve a munkaviszony megszűnését 

követően alacsonyabb összegű szabadságmegváltást kap annál, mint amelyet akkor kapna, ha azt az 

átlagkeresetet vennék a szabadságra szóló fizetés kiszámításának alapjául, amelyet a munkavállaló a 

szabadságra járó bér kiszámításának alapjául szolgáló időszakban a bércsökkenések nélkül kapott 

volna? Amennyiben igen: a munkavállaló csökkentés nélküli átlagkeresetének legfeljebb hány 

százalékát teheti ki a szabadságra szóló fizetésnek a nemzeti jogi szabályozásban a szabadságra járó 

bér kiszámításának alapjául szolgáló időszakban elrendelt csökkentett munkarendre tekintettel 

lehetővé tett kollektív szerződéses csökkentése ahhoz, hogy az említett nemzeti szabályozás 

értelmezését az uniós joggal összhangban állónak lehessen tekinteni? 

2) Ha az első kérdésre igenlő választ kell adni: megkívánja-e a jogbiztonság általános uniós jogi elve 

és a visszaható hatály általános uniós jogi tilalma, hogy annak lehetőségét, hogy az érintettek az 

Európai Unió Alapjogi Chartájának 31. cikkében és a 2003/88/EK irányelv 7. cikkének (1) 

bekezdésében foglalt rendelkezéseknek a jelen eljárásban hozandó előzetes döntés útján történő, 

Bíróság általi értelmezésére hivatkozzanak, időben valamennyi érintett tekintetében korlátozzák, mert 

a korábbi nemzeti legfelsőbb bírósági ítélkezési gyakorlat szerint a vonatkozó nemzeti jogi és 

kollektív szerződéses rendelkezések nem értelmezhetők az uniós joggal összhangban? Amennyiben a 

Bíróság erre nemleges választ ad: összeegyeztethető-e az uniós joggal, ha a nemzeti bíróságok a 

nemzeti legfelsőbb bírósági ítélkezési gyakorlatban bízó munkáltatóknak a nemzeti jog alapján 

bizalomvédelmet biztosítanak, vagy a bizalomvédelem biztosítása az Európai Unió Bíróságának 

hatáskörébe tartozik? 

 

44. A Curtea de Apel Oradea (Románia) által 2017. június 29-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-392/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Összeegyeztethetőek-e az EUMSZ 114. cikk (3) bekezdésével, az EUMSZ 151. és EUMSZ 153. 

cikkel, valamint a 89/391/EGK keretirányelv és az azt követő különös irányelvek rendelkezéseivel az 

ÎCCJ (Înalta Curte de Casație și Justiție) által a törvény nevében hozott 9/2016. sz. határozattal 

értelmezett 50/1990. sz. rendelet rendelkezései, amely határozat köti a rendes bíróságokat, és 

amelynek értelmében a rendelet 1. és 2. melléklete szigorúan és kimerítően meghatározza az I. és II. 

sz. csoportba sorolt munkahelyeket, valamint a bíróságok nem terjeszthetik ki a rendelet 

rendelkezéseinek hatályát más hasonló esetekre, ami azt eredményezi, hogy a volt munkavállalók 
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tekintetében nem ismerhetik el a tevékenységük végzésének nehéz munkakörülményei miatt járó 

nyugdíjkedvezményeket? 

 

45. A Supreme Court of the United Kingdom (Egyesült Királyság) által 2017. július 17-

én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-432/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Úgy kell-e értelmezni a 97/81 irányelvet, és különösen az annak mellékletét képező keret-

megállapodásnak a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvéről szóló l4. szakaszát, hogy az 

irányelv átültetési határidejét megelőző szolgálati időket figyelembe kell venni a részmunkaidőben 

foglalkoztatott munkavállaló esetében az öregségi nyugdíj összegének megállapításánál, amennyiben 

azt figyelembe vennék az összehasonlítható, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló 

nyugdíja esetében? 

Polgári ügyszak 

50. A Landgericht Berlin (Németország) által 2017. május 23-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-299/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

1) A 98/34/EK irányelv (98/48/EK irányelvvel módosított változata) (1) 1. cikkének 2. és 5. pontja 

alapján a nem kifejezetten az [ott] említett pontban meghatározott szolgáltatásokra vonatkozó 

szabálynak minősül-e az olyan nemzeti szabályozás, amely a sajtótermékek egészének vagy részeinek 

(kivéve egyes szavakat és kisebb szövegrészleteket) nyilvános hozzáférhetővé tételét kizárólag a 

keresőmotor-szolgáltatást üzletszerűen nyújtók és tartalom-feldolgozási szolgáltatást üzletszerűen 

nyújtók számára tiltja meg, más, akár üzletszerű felhasználók számára azonban nem? 

Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén pedig: 

2) A 98/34/EK irányelv (98/48/EK irányelvvel módosított változata) 1. cikkének 11. pontja szerinti 

műszaki szabálynak, azaz szolgáltatásnyújtásra vonatkozó kötelező szabálynak minősül-e az olyan 

nemzeti szabályozás, amely a sajtótermékek egészének vagy részeinek (kivéve egyes szavakat és 

kisebb szövegrészleteket) nyilvános hozzáférhetővé tételét kizárólag a keresőmotor-szolgáltatást 

üzletszerűen nyújtók és tartalom-feldolgozási szolgáltatást üzletszerűen nyújtók számára tiltja meg, 

más, akár üzletszerű felhasználók számára azonban nem? 

 

51. A Sąd Okręgowy w Szczecinie (Lengyelország) által 2017. június 7-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-337/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

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 7. 

cikke 1. pontjának a) alpontja értelmében „az eljárás tárgyát egy szerződés [vagy szerződéses igény]” 

képezi-e, ha az egyik tagállamban letelepedett vevő elleni keresetet egy másik tagállamban fekvő 

ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés érvénytelenségének megállapítása iránt, az eladó 

hitelezőinek megkárosítása miatt terjesztik elő, és a szerződést ebben a másik tagállamban kötötték, és 

maradéktalanul teljesítették? 

2) Az előbbi kérdést az acte éclairé tan alkalmazásával a Bíróság 1992. június 17-i [Handte] ítéletére 

(C-26/91) hivatkozással kell-e megválaszolni, jóllehet azon ítélet a gyártónak az áru hibáiért való 

felelősségére olyan esetben vonatkozott, amelyben a gyártó nem láthatta előre, kinek értékesítik 

tovább az árut, és ezen oknál fogva ki érvényesíthet majd vele szemben igényeket, míg az eladó 
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hitelezőinek megkárosítása miatti, a vevő ellen „ingatlan adásvételi szerződés érvénytelenségének 

megállapítása” iránt előterjesztett jelen kereset a megalapozottságához megköveteli a vevő tudomását 

arról a körülményről, hogy a jogcselekményre (az adásvételi szerződésre) a hitelezők 

megkárosításával került sor, a vevőnek tehát számítania kell arra, hogy az adós személyi hitelezője 

ilyen keresettel él ellene? 

 

52. A Bundespatentgericht (Németország) által 2017. június 13-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-367/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az illetékes nemzeti hatósághoz (a jelen ügyben: Deutsches Patent- und Markenamt [német 

szabadalmi és védjegyhivatal, Németország]) 2007. február 15-én egy oltalom alatt álló földrajzi jelzés 

termékleírásának arra irányuló módosítása iránt benyújtott kérelemről, hogy a termék (a jelen ügyben: 

Schwarzwälder Schinken) szeletelése és csomagolása kizárólag az előállítási területen történhet meg, a 

kérelem benyújtásának időpontjában hatályos 510/2006 rendelet vagy a határozathozatal időpontjában 

hatályos 1151/2012 rendelet alapján kell-e határozatot hozni? 

2) Amennyiben a határozatot a jelenleg hatályos 1151/2012 rendelet alapján kell meghozni: 

2.1) a) Az a körülmény, hogy a termék további feldolgozás (szeletelés és csomagolás) céljából más 

területre történő szállításának szakszerűtlen volta káros hatással lehet az autentikus ízre, az 

autentikus minőségre és az eltarthatóságra, a termék minőségbiztosítása szempontjából az 

1151/2012 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének e) pontja értelmében vett, a konkrét termékre 

vonatkozó megfelelő indokot jelent-e arra, hogy a szeletelés és a csomagolás kizárólag az 

előállítási területen történhessen meg? 

b) A termékleírás szeletelésre és csomagolásra vonatkozó azon előírásai, amelyek nem lépnek túl az 

alkalmazandó élelmiszer-higiéniai követelményeken, a termék minőségbiztosítása 

szempontjából az 1151/2012 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének e) pontja értelmében vett, a 

konkrét termékre vonatkozó megfelelő indokot jelentenek-e arra, hogy a szeletelés és a 

csomagolás kizárólag az előállítási területen történhessen meg? 

2.2) a) Főszabály szerint az 1151/2012 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének e) pontja értelmében vett, a 

konkrét termékre vonatkozó megfelelő indoknak tekinthető-e az oltalom alatt álló földrajzi jelzés 

termékleírásában meghatározott azon előírásra, amely szerint a szeletelés és csomagolás kizárólag 

az előállítási területen történhet meg, az, hogy az előállítási területen (az előállítók) ez esetben e 

tekintetben lehetséges ellenőrzés(e) (az 1151/2012 rendelet 36. cikke (3) bekezdésének a) pontjával 

és 37. cikkével összefüggésben értelmezett 7. cikke (1) bekezdésének g) pontja) alaposabb 

ellenőrzést és általában nagyobb mértékű garanciát biztosít, mint az 1151/2012 rendelet 38. 

cikkével összefüggésben értelmezett 36. cikke (3) bekezdésének b) pontja szerinti (a 

visszaélésekkel kapcsolatos) ellenőrzés? 

b) Az a) alkérdésre adandó nemleges válasz esetén:  

Eltérő értékelés indokolt-e akkor, ha a termék esetében egy országos szinten is nagy mértékben 

keresett termékről van szó, amelynek szeletelésére és csomagolására az előállítási területen kívül 

jelentős mennyiségben kerül sor, még ha az oltalom alatt álló földrajzi jelzés 1151/2012 rendelet 

13. cikke szerinti visszaélésszerű használatának konkrét esetekben történő megállapítására ez idáig 

nem került is sor? 

2.3) Az 1151/2012 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének e) pontja értelmében vett, a konkrét termékre 

vonatkozó megfelelő indoknak tekinthető-e az oltalom alatt álló földrajzi jelzés termékleírásában 

meghatározott azon előírásra, amely szerint a szeletelés és csomagolás kizárólag az előállítási 

területen történhet meg, az, hogy máskülönben a feldolgozott termék nyomonkövethetősége nem 

megfelelően biztosított? 

Ezzel összefüggésben jelentőséggel bír-e az a körülmény, hogy 
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a) a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állati eredetű élelmiszerek 

nyomonkövethetőségével kapcsolatban megállapított követelményeiről szóló 931/2011/EU 

bizottsági végrehajtási rendelettel összefüggésben értelmezett, az élelmiszerjog általános 

elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az 

élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 178/2002/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikkének (1) bekezdése alapján biztosítani kell az 

élelmiszerek, különösen az állati eredetű élelmiszerek nyomonkövethetőségét; 

b) a termék nyomonkövethetőségét a termék további feldolgozójának jogilag önkéntes, 

gyakorlatilag azonban kötelező magán biztosítási rendszerben való részvétele útján biztosítani 

kell? 

2.4) A 2.1)–2.3) kérdések valamelyikére adandó igenlő válasz esetén: 

Elő lehet-e vagy kell-e írni az oltalom alatt álló földrajzi jelzés termékleírásában – a szeletelés és a 

csomagolás előállítási területre történő kötelező visszahelyezéséhez képest enyhébb eszközként –, 

hogy a termék előállítási területen kívüli székhellyel rendelkező további feldolgozójának e 

tekintetben alá kell vetnie magát a termékleírás alapján az előállítási területen ellenőrzésre jogosult 

hatóságok és szervek (az 1151/2012 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének g) pontja) általi 

ellenőrzésnek? 

3) Amennyiben a határozatot az 510/2006 rendeletalapján kell meghozni (lásd az első kérdést), a 

kérdést előterjesztő bíróság kéri a 2) pontban előterjesztett kérdéseknek az 510/2006 rendelet, 

különösen e rendeletnek a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és 

eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó 

részletes szabályok megállapításáról szóló 1898/2006/EK bizottsági rendelet 8. cikkével és (8) 

preambulumbekezdésével összefüggésben értelmezett 4. cikke (2) bekezdésének e) pontja alapján 

történő megválaszolását. 

 

53. A Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa (Spanyolország) által 2017. július 14-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-426/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a 93/13/EGK irányelvet, a 2005/29/EK irányelvvel és a Charta 47. cikkével 

összefüggésben, hogy azzal ellentétes a Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (a polgári 

perrendtartásról szóló 1/2000. sz. törvény) 35. cikkéhez hasonló olyan nemzeti szabályozás, amelyben 

a munkadíj iránti követeléseket elbíráló eljárások (ügyvédi munkadíj behajtására irányuló eljárás) 

lefolytatására kijelölt bíróságok a végrehajtható okirat kiállítása előtt hivatalból nem vizsgálhatják, 

hogy az ügyvéd és a fogyasztó között létrejött szerződés tartalmaz-e tisztességtelen feltételeket, vagy 

tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósít-e meg? 

2) A pártfogó ügyvédek a 93/13 irányelv 2. cikke c) pontjának és a 2005/29 irányelv 2. cikke b) 

pontjának értelmében vett „eladóknak vagy szolgáltatóknak/kereskedőknek” illetve „szakembereknek” 

minősülnek-e? A 2005/29/EK irányelv (2) 6. cikke (1) bekezdésének d) pontja és 7. cikkének (2) 

bekezdése alkalmazható-e azon esetekben, amelyekben valamely szakember díjszabását egy 

jogszabály határozza meg? 

3) Igenlő válasz esetén, a 2005/29/EK irányelvet úgy kell-e értelmezni, hogy azzal ellentétes az 

1/1996. sz. törvény 36. cikkében foglalthoz hasonló olyan szabályozás, amely úgy rendelkezik, hogy a 

jogszabály által előírt díjszabási rendszert kell alkalmazni annak ellenére, hogy a vállalkozó 

szolgáltatásai árának megállapításával kapcsolatban mulasztó vagy megtévesztő magatartást tanúsít? 

4) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 101. cikket, hogy azzal ellentétes az 1/1996. sz. törvény 36. 

cikkében megállapítotthoz hasonló olyan szabályozás, amely a kereseti kérelemnek helyt adó határozat 

esetén az ingyenes jogi segítségnyújtás rendszerében szolgáltatásokat nyújtó ügyvédek díjazását az 

ügyvédek által a munkadíjakra vonatkozóan előzetesen elfogadott díjszabás alá rendeli oly módon, 

hogy a tagállam hatóságai ettől nem térhetnének el? 
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5) E szabályozás megfelel-e a 2006/123 irányelv 15. cikkének (3) bekezdése által hivatkozott 

szükségesség és arányosság feltételeinek? 

6) Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkét, hogy azzal ellentétes az 

1/1996. sz. törvény 36. cikkéhez hasonló olyan szabályozás, amely azt a kötelezettséget írja elő, hogy 

ha az ingyenes jogi segítségnyújtás [jogosultja] által előterjesztett kérelemnek a költségviselésről való 

rendelkezés előírása nélkül adnak helyt, e jogosultnak egy ügyvédi kamara által jóváhagyott 

díjszabások alapján kell az ügyvéd valamely társadalombiztosítási ellátás éves összegének legalább 50 

%-át meghaladó munkadíját megfizetnie? 

 

54. A High Court of Justice (Chancery Division) (Egyesült Királyság) által 2017. július 

24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-443/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell e értelmezni a KOT-rendelet 3. cikkének d) pontját, hogy az lehetővé teszi a KOT megadását, 

amennyiben a 3. cikk b) pontjában hivatkozott forgalombahozatali engedély az alapszabadalom 

hatálya alá tartozó, a termék gyógyszerként történő forgalomba hozatalára vonatkozó első engedély, és 

amennyiben a termék valamely régi hatóanyag új formulája? 

 

55. A Vredegerecht te Antwerpen (Belgium) által 2017. július 24-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-446/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az európai jog szerinti vállalkozásnak kell e tekinteni a flamand kormány által elismert, szociális 

lakásépítéssel foglalkozó társaságot, amely olyan lakbérért ad bérbe szociális lakást a fogyasztóknak, 

amely egyfelől az ezen a társaság által sajáthatáskörben megállapított piaci értéktől, másfelől a bérlő 

jövedelmétől és családszerkezetétől függ? 

2) A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 

5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv szerinti szerződésnek minősül-e az elismert szociális lakásépítéssel 

foglalkozó társaság és valamely fogyasztó között, szociális lakás utóbbi általi bérbevételével létrejött 

jogviszony, különösen az e jogviszony részét képező bérletiszerződés-minta 11. cikke? 

3) A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 

5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozik-e az olyan szerződés vagy jogviszony, amelynek 

keretében valamely elismert szociális lakásépítéssel foglalkozó társaság szociális lakást ad bérbe 

fogyasztóknak, és e bérbeadás célja tekintetében az irányelv szerinti eladónak vagy szolgáltatónak 

kell-e tekinteni az ilyen lakásépítéssel foglalkozó társaságot, amely olyan lakbérért ad bérbe szociális 

lakást a fogyasztóknak, amely egyfelől a maga a társaság által megállapította piaci értéktől, másfelől a 

bérlő jövedelmétől és családszerkezetétől függ? 

Gazdasági ügyszak 

37. A Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Lengyelország) által 2017. április 6-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-176/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Ellentétes-e a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 

1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv rendelkezéseivel, különösen 6. cikkének (1) bekezdésével 

és 7. cikkének (1) bekezdésével, valamint a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK 

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

és tanácsi irányelv rendelkezéseivel, különösen a 17. cikkének (1) bekezdésével és 22. cikkének (1) 
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bekezdésével a megfelelően kitöltött váltóban megállapított igénynek a vállalkozó (hitelező) által a 

fogyasztóval (adóssal) szemben a Kodeks postępowania cywilnegónak (polgári perrendtartás) a 2011. 

május 12-i Ustawa o kredycie konsumenckim (a fogyasztói hitelről szóló törvény) 41. cikkével 

összefüggésben értelmezett 485. cikkének 2. és azt követő §-ai alapján fizetési meghagyásos eljárás 

keretében történő érvényesítése, ha az említett nemzeti rendelkezések értelmében a nemzeti bíróság, 

kizárólag a váltóval kapcsolatos alaki követelmények betartása szempontjából vizsgálhatja a 

váltókötelezettség érvényességét és az alapjogviszonyt figyelmen kívül kell hagynia? 

 

38. Az Amtsgericht Hamburg (Németország) által 2017. május 18-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-269/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni a 261/2004/EK rendelet (a továbbiakban: rendelet) 7. cikke (1) bekezdésének 

második mondatát, hogy a „távolság” fogalma csupán az indulási hely és az utolsó célállomás közötti, 

a gömbi főkörön mért távolság módszerével mérendő közvetlen távolságot jelenti, méghozzá a 

ténylegesen megtett repülőúttól függetlenül? 

 

39. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2017. június 2-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-330/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az 1008/2008/EK rendelet 23. cikke (1) bekezdésének második és harmadik mondata szerint 

feltüntetendő, a Közösségen belüli légi járatok légi viteldíjaira vonatkozó információt valamely 

meghatározott pénznemben kell megadni, amennyiben az nem euróban van kifejezve? 

2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

Az 1008/2008/EK rendelet 23. cikke (1) bekezdésének második és harmadik mondata szerint 

feltüntetendő, a Közösségen belüli légi járatok légi viteldíjaira vonatkozó információt melyik helyi 

valutában kell megadni, ha egy valamely tagállamban (a jelen esetben Németországban) székhellyel 

rendelkező légi fuvarozó egy másik tagállamban (a jelen esetben az Egyesült Királyságban) található 

indulási ponttal hirdet és kínál légi járatot egy fogyasztó számára interneten keresztül? 

Ezzel összefüggésben jelentőséggel bír-e a tény, hogy olyan, országkód szerinti legfelső szintű 

tartományba tartozó internetes címet (jelen esetben a www.germanwings.de címet) használnak az 

ajánlathoz, amely a légi fuvarozó székhelye szerinti tagállamra utal, és a fogyasztó ebben a 

tagállamban tartózkodik? 

Van-e jelentősége annak, hogy a kérdéses árakat valamennyi légi fuvarozó vagy azok túlnyomó 

többsége az indulási ponton érvényes helyi valutában adja meg? 

 

40. A Tribunalul Dolj (Románia) által 2017. június 30-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-400/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a 93/13 irányelv 3. cikkének (1) bekezdését, hogy a felek szerződésből eredő 

jogai és kötelezettségei közötti jelentős egyenlőtlenség fennállása azt az esetet is magában foglalhatja, 

amikor az időszakosan vagy folyamatosan teljesítendő szerződés teljesítése során az átváltási árfolyam 

jelentős – egyik fél által sem előrelátható – ingadozásai miatt a szolgáltatás teljesítése a fogyasztó 

számára túlzott terhet jelent a szerződés megkötésének időpontjához képest? 
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2) Úgy kell-e értelmezni a szerződési feltételnek a 93/13 irányelv 4. cikkének (2) bekezdése 

értelmében vett világos és érthető jellegét, hogy az ilyen szerződési feltételnek kizárólag a fenti feltétel 

szerződésbe foglalásának alapjául szolgáló indokokról és annak működési mechanizmusáról kell 

rendelkeznie, vagy fel kell mérnie az összes olyan lehetséges következményt – beleértve például az 

árfolyamkockázatot – is, amelyektől függően változhat a fogyasztó által megfizetett ár? 

3) Értelmezhető-e úgy a 93/13 irányelv 6. cikke (1) bekezdése rendelkezéseinek értelmezése során a 

„nem jelentenek kötelezettséget a fogyasztóra nézve” kifejezés, hogy az átváltási árfolyam alakulása 

következtében a felek jogaiban és kötelezettségeiben felmerült jelentős egyenlőtlenség esetén a 

nemzeti bíróság mentesítheti a fogyasztót az árfolyamkockázat teljes mértékben történő viselésének 

kötelezettsége alól? 

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok 

Büntető ügyszak 

Az adott időszakban nem tettek közzé ilyen tárgyú határozatot. 

Közigazgatási ügyszak 

185. A Bíróság elnökének 2017. július 5-i végzése (a Cour d’appel de Mons [Belgium] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-548/16. sz. ügy)5  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

186. A Bíróság (negyedik tanács) 2017. július 13-i ítélete [a First-tier Tribunal (Tax 

Chamber)] [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme – London 

Borough of Ealing kontra Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (C-

633/15. sz. ügy)6  

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

133. cikkének második bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az a tagállami 

szabályozás, amely az ezen irányelv 133. cikke első bekezdésének d) pontjában előírt feltétel 

teljesüléséhez köti azt, hogy mentesüljenek a hozzáadottérték-adó (héa) alól azok a közjogi 

szervezetek, amelyek a sporttal és a testneveléssel szoros kapcsolatban álló, az említett irányelv 132. 

cikke (1) bekezdésének m) pontjának értelmében vett szolgáltatásokat nyújtanak, jóllehet, egyfelől, 

1989. január 1-jén e tagállam nem vonta a héa hatálya alá az összes ilyen szolgáltatást, másfelől 

pedig a szóban forgó szolgáltatásokat nem mentesítették a héa alól azelőtt, hogy az említett feltételnek 

való megfelelés előírásra került volna. 

2) A 2006/112 irányelv 133. cikkének második bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az 

alapügyben szereplőhöz hasonló nemzeti szabályozás annyiban, amennyiben az az ezen irányelv 133. 

cikke első bekezdésének d) pontjában előírt feltétel teljesüléséhez köti azt, hogy héamentességben 

részesüljenek azok a nonprofit közjogi szervezetek, amelyek a sporttal és a testneveléssel szoros 

kapcsolatban álló, az említett irányelv 132. cikke (1) bekezdésének m) pontjának értelmében vett 

szolgáltatásokat nyújtanak, anélkül hogy ezt a feltételt az ilyen szolgáltatásokat nyújtó nonprofit 

közjogi szervezetektől eltérő nonprofit szervezetek tekintetében is előírná. 

 

187. A Bíróság (kilencedik tanács) 2017. július 13-i ítélete (a Tribunale Amministrativo 

Regionale per la Lombardia [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – 

Malpensa Logistica Europa SpA kontra SEA – Società Esercizi Aeroportuali SpA (C-

                                                 
5 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak 24. sz. alatt. 
6 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak 42. sz. alatt. 
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701/15. sz. ügy)7  

A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak 

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

közbeszerzési eljárások összehangolásáról] szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv 7. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti 

szabályozás, mint amelyről az alapügyben szó van, amely nem ír elő előzetes nyílt közbeszerzési 

eljárást valamennyi, repülőtéri földi kiszolgálásra szolgáló terület olyan – akár ideiglenes – 

odaítélésére, amely nem foglal magában a repülőtér irányítója által fizetendő ellenszolgáltatást. 

 

188. A Bíróság (második tanács) 2017. július 13-i ítélete (a Najvyšší súd Slovenskej 

republiky [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – INGSTEEL spol. sro, 

Metrostav a.s. kontra Úrad pre verejné obstarávanie (C-76/16. sz. ügy)8  

1) Az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési 

szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 47. cikke (1) bekezdésének a) pontját és (4) bekezdését úgy kell 

értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az, hogy az ajánlatkérő szerv azzal az indokkal zár ki egy 

ajánlattevőt a közbeszerzésből, hogy az nem teljesíti a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményben 

a gazdasági és pénzügyi kapacitással kapcsolatban valamely banki létesítmény által kibocsátott olyan 

tanúsítvány bemutatására vonatkozóan meghatározott feltételt, amelynek értelmében ez utóbbi 

vállalja, hogy e hirdetményben meghatározott összegű hitelt nyújt, és hogy biztosítja ezen ajánlattevő 

számára ezen összegnek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt való rendelkezésre állását. 

2) A 2004/18 irányelv 47. cikkének (5) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy amennyiben a 

közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény megköveteli egy banki létesítmény által kibocsátott olyan 

tanúsítvány bemutatását, amely értelmében ez utóbbi vállalja, hogy e hirdetményben meghatározott 

összegű hitelt nyújt, és hogy biztosítja ezen ajánlattevő számára ezen összegnek a szerződés 

teljesítésének teljes időtartama alatt való rendelkezésre állását, az a körülmény, hogy az ajánlattevő 

által megkeresett banki létesítmények úgy vélik, nincsenek abban a helyzetben, hogy az ajánlattevőnek 

ekképp meghatározott értelemben tanúsítványt állítsanak ki, e cikk értelmében vett olyan „jogos 

oknak” minősülhet, amely adott esetben felhatalmazza az említett ajánlattevőt arra, hogy gazdasági és 

pénzügyi kapacitását bármely más, az ajánlatkérő szerv által megfelelőnek tartott dokumentummal 

bizonyítsa, amennyiben ezen ajánlattevő számára objektíve lehetetlen volt az ajánlatkérő szerv által 

kért dokumentumokat benyújtani, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia. 

 

189. A Bíróság (második tanács) 2017. július 13-i ítélete (a Szolnoki Közigazgatási 

és Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – 

Túrkevei Tejtermelő Kft. kontra Országos Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főfelügyelőség (C-129/16. sz. ügy)9  

1) A környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről 

szóló, 2004. április 21-i 2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseit az 

EUMSZ 191. és EUMSZ 193. cikkel összhangban úgy kell értelmezni, hogy amennyiben az 

alapügyben szereplő helyzet a 2004/35 irányelv hatálya alá tartozik – aminek vizsgálata a 

kérdést előterjesztő bíróság feladata –, azokkal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, 

mint amilyen az alapügyben szerepel, amely a jogellenes környezetszennyezés helye szerinti 

telkeket használó gazdasági szereplőkkel együtt egy másik személyi körnek, azaz az említett 

telkek tulajdonosainak egyetemleges felelősségét is megállapítja az ilyen környezeti kár 

                                                 
7 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak 84. sz. alatt. 
8 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 145. sz. alatt. 
9 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak 127. sz. alatt. 
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okozása miatt, anélkül hogy előírná a tulajdonosok magatartása és a megállapított kár között 

fennálló okozati összefüggés bizonyítását, feltéve hogy e szabályozás összeegyeztethető az 

uniós jog általános elveivel, valamint az EU– és EUM–Szerződés és a másodlagos uniós jogi 

aktusok összes releváns rendelkezésével. 

2) A 2004/35 irányelv 16. cikkét és az EUMSZ 193. cikket úgy kell értelmezni, hogy 

amennyiben az alapügyben szóban forgó helyzet a 2004/35 irányelv hatálya alá tartozik, 

azokkal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint amilyen az alapügyben szerepel, 

amelynek értelmében a jogellenes környezetszennyezés helye szerinti telkek tulajdonosai az 

ilyen környezeti kárért nem csak egyetemlegesen felelősek az ezen telkeket használó gazdasági 

szereplőkkel, de az illetékes nemzeti hatóság bírságot is kiszabhat rájuk, feltéve hogy az ilyen 

szabályozás alkalmas arra, hogy elősegítse a szigorúbb védelmi cél elérését, és a bírság 

összegének meghatározására vonatkozó részletes szabályok nem haladják meg az e cél 

eléréséhez szükséges mértéket, amit a nemzeti bíróságnak kell vizsgálnia. 

 

190. A Bíróság (első tanács) 2017. július 13-i ítélete (a Lietuvos vyriausiasis 

administracinis teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „Vakarų 

Baltijos laivų statykla” UAB kontra Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos (C-151/16. sz. ügy)10  

1) Az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 

2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelv 14. cikke (1) bekezdésének c) pontját úgy kell 

értelmezni, hogy az e rendelkezésben foglalt adómentesség alkalmazandó azon üzemanyagra, amelyet 

arra használnak fel, hogy egy hajó rakomány nélkül elhajózzon valamely tagállam kikötőjéből – a 

jelen esetben onnan, ahol e hajót megépítették – egy másik tagállam kikötőjébe abból a célból, hogy 

ott olyan árukat vegyen fel, amelyeket ezt követően egy harmadik tagállam kikötőjébe kell szállítania. 

2) A 2003/96 irányelv 14. cikke (1) bekezdésének c) pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes 

az olyan tagállami szabályozás, mint amely az alapügyben szerepel, és amely az e rendelkezésben 

foglalt adómentesség alkalmazását kizárja azzal az indokkal, hogy valamely hajót anélkül láttak el 

energiatermékekkel, hogy az e szabályozásban előírt alaki követelményeket teljesítették volna, noha 

ezen értékesítés megfelel az említett rendelkezésben előírt összes alkalmazási feltételnek. 

 

191. A Bíróság (harmadik tanács) 2017. július 13-i ítélete (a Tribunal Superior de 

Justicia del País Vasco [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – E kontra 

Subdelegación del Gobierno en Álava (C-193/16. sz. ügy)11  

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

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

64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 

90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 

29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 27. cikke (2) bekezdésének második 

albekezdését úgy kell értelmezni, hogy azon körülmény, miszerint egy adott személy a kiutasítási 

határozat elfogadásának időpontjában szabadságvesztés-büntetését tölti, és a közeli jövőben nincs 

esélye szabadulásra, nem zárja ki, hogy magatartása a fogadó tagállam társadalmának valamely 

alapvető érdekére adott esetben valódi és közvetlen veszélyt jelentsen. 

 

192. A Bíróság (harmadik tanács) 2017. július 20-i ítélete (a Consiglio di Stato 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Marco Tronchetti Provera SpA és 

                                                 
10 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak 119. sz. alatt. 
11 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 151. sz. alatt. 
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társai kontra Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (C-206/16. sz. 

ügy)12  

A nyilvános vételi ajánlatról szóló, 2004. április 21-i 2004/25/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv 5. cikke (4) bekezdésének második albekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes 

az olyan nemzeti szabályozás, mint amely az alapügyben szerepel, és amely lehetővé teszi a nemzeti 

felügyeleti hatóság számára, hogy „összejátszás” esetén megemelje a nyilvános vételi ajánlatban 

szereplő árat, anélkül hogy pontosan meghatározná az e fogalmat kimerítő különös magatartásokat, 

feltéve hogy az említett fogalom értelmezése a belső jogban elismert értelmezési módszerek útján 

kellően egyértelmű, pontos és előre látható módon levezethető e szabályozásból. 

 

193. A Bíróság (tizedik tanács) 2017. július 20-i ítélete (a Lietuvos vyriausiasis 

administracinis teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „Gelvora” 

UAB kontra Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (C-357/16. sz. ügy)13  

A belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet módosításáról szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet 

(„Irányelv a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról”) úgy kell értelmezni, hogy annak tárgyi 

hatálya alá tartozik az adósságbeszedéssel foglalkozó társaság és a valamely fogyasztóihitel-szerződés 

olyan nem teljesítő adósa közötti jogviszony, akinek a tartozását e társaság javára engedményezték. Az 

ilyen társaság által a követelésének beszedése érdekében alkalmazott gyakorlatok az ezen irányelv 2. 

cikkének c) pontja szerinti „termék” fogalmába tartoznak. E tekintetben nem bír jelentőséggel az a 

körülmény, hogy a tartozás fennállását bírósági határozat is megerősítette, és e határozatot 

végrehajtás céljából bírósági végrehajtónak adták át. 

 

194. A Bíróság (negyedik tanács) 2017. július 26-i ítélete (a Consiglio di Stato 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Europa Way Srl, Persidera SpA 

kontra Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo 

Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle 

Finanze (C-560/15. sz. ügy)14  

1) A 2009. november 25-i 2009/140/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az 

elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról 

szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („keretirányelv”) 3. 

cikkének (3a) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal – olyan körülmények között, mint amelyekről 

az alapügyben szó van – ellentétes az illetékes nemzeti szabályozó hatóság által a rádiófrekvenciák 

kiosztása érdekében szervezett, folyamatban lévő, ám miniszteri határozattal felfüggesztett kiválasztási 

eljárásnak a nemzeti jogalkotó általi érvénytelennek nyilvánítása. 

2) A 2009/140 irányelvvel módosított 2002/21 irányelv 9. cikkét, a 2009/140 irányelvvel módosított, az 

elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló, 

2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („engedélyezési” irányelv) 3., 5. 

és 7. cikkét, valamint az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások 

piacain belüli versenyről szóló, 2002. szeptember 16-i 2002/77/EK bizottsági irányelv 2. és 4. cikkét 

úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az, ha a rádiófrekvenciák kiosztására irányuló 

ingyenes kiválasztási eljárást, amelyet azért indítottak, hogy orvosolják bizonyos gazdasági szereplők 

piacról való jogellenes kizárását, olyan visszterhes eljárással váltják fel, amely a rádiófrekvenciák 

számának csökkentését követően átdolgozott rádiófrekvencia-felosztási terven alapul, feltéve, hogy az 

                                                 
12 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 155. sz. alatt. 
13 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 220. sz. alatt 
14 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak 30. sz. alatt. 
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új kiválasztási eljárás objektív, átlátható, megkülönböztetéstől mentes és arányos kritériumokon 

alapul, és megfelel a módosított 2002/21 irányelv 8. cikkének (2)–(4) bekezdésében meghatározott 

célkitűzéseknek. A kérdést előterjesztő bíróság feladata, hogy valamennyi releváns körülményre 

tekintettel megvizsgálja, vajon a visszterhes kiválasztási eljárásban megállapított feltételek lehetővé 

teszik-e az újonnan belépők számára a digitális televíziózás piacára való tényleges belépést, anélkül 

hogy az analóg vagy digitális televíziózás piacán már jelen lévő gazdasági szereplőket jogosulatlan 

előnyben részesítenék. 

3) A bizalomvédelem elvét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes a rádiófrekvenciák 

kiosztására irányuló kiválasztási eljárás érvénytelennek nyilvánítása pusztán azzal az indokkal, hogy 

olyan gazdasági szereplők számára, mint az alapügy felperesei, engedélyezték az ezen eljárásban való 

részvételt, és e gazdasági szereplők egyedüli ajánlattevőként nyertek volna el földfelszíni digitális 

rádiós és televíziós műsorszolgáltatási rádiófrekvenciák használatához fűződő jogokat, ha az eljárást 

nem nyilvánították volna érvénytelennek. 

 

195. A Bíróság (első tanács) 2017. július 26-i ítélete (a Tribunal administratif de 

Montreuil [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ArcelorMittal 

Atlantique et Lorraine kontra Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de 

l'Énergie (C-80/16. sz. ügy)15  

Az előterjesztett kérdések vizsgálata nem tárt fel egyetlen olyan tényezőt sem, amely érintené a 

kibocsátási egységekre vonatkozó harmonizált ingyenes kiosztás uniós szintű átmeneti szabályainak a 

2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikke értelmében történő meghatározásáról 

szóló, 2011. április 27-i 2011/278/EU bizottsági határozat érvényességét. 

 

196. A Bíróság (negyedik tanács) 2017. július 26-i ítélete (a Consiglio di Stato 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Persidera SpA kontra Autorità 

per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico delle 

Infrastrutture e dei Trasporti (C-112/16. sz. ügy)16  

1) A 2009. november 25-i 2009/140/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az 

elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról 

szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („keretirányelv”) 9. 

cikkét, a 2009/140 irányelvvel módosított, az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus 

hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló, 2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv („engedélyezési” irányelv) 3., 5. és 7. cikkét, valamint az elektronikus hírközlő 

hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások piacain belüli versenyről szóló, 2002. szeptember 

16-i 2002/77/EK bizottsági irányelv 2. és 4. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes egy 

olyan nemzeti rendelkezés, amely a létező analóg csatornák digitális hálózatokká történő átalakítása 

céljából figyelembe veszi a jogellenesen működtetett analóg csatornákat, amennyiben az említett 

rendelkezés jogosulatlan versenyelőny fenntartásához, sőt megerősítéséhez vezet. 

2) Az egyenlő bánásmód és az arányosság elvét úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes egy olyan 

nemzeti rendelkezés, amely amellett, hogy ugyanazon átalakítási kritériumot alkalmazza, az egyik 

gazdasági szereplőt a versenytársaihoz képest hátrányosan érintve nagyobb arányban csökkenti a 

kiosztott digitális hálózatok számát a működtetett analóg csatornák számához képest, kivéve ha az 

említett rendelkezés objektíve igazolt, és a célkitűzésével arányos. A televíziós műsorkínálat 

folytonossága olyan jogszerű célkitűzésnek minősül, amely alkalmas az ilyen eltérő bánásmód 

igazolására. Egy olyan rendelkezés azonban, amelynek eredményeként a piacon már jelen lévő 

gazdasági szereplőknek olyan számú digitális rádiófrekvenciát osztanának ki, amely meghaladja azt a 

számot, amely elegendő lenne a televíziós műsorkínálatuk folytonosságának biztosításához, 

                                                 
15 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak 101. sz. alatt. 
16 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak 115. sz. alatt. 
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meghaladná az említett célkitűzés eléréséhez szükséges mértéket, és így aránytalan lenne. 

 

197. A Bíróság (első tanács) 2017. július 26-i ítélete (demandes de décision préjudicielle 

du Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche – Olaszország) – Comune di 

Corridonia (C-196/16. sz. ügy), Comune di Loro Piceno (C-197/16. sz. ügy  és társai 

kontra Provincia di Macerata, Provincia di Macerata Settore 10 – Ambiente17 

A 2009. április 23-i 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az egyes köz- és 

magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK 

tanácsi irányelv által egy projektre előírt környezeti hatásvizsgálat elmulasztása esetén az uniós jog 

egyfelől megköveteli, hogy a tagállamok szüntessék meg az e mulasztásból eredő jogellenes 

következményeket, másfelől az uniós joggal nem ellentétes az, hogy az e hatások vizsgálatát az érintett 

létesítmény felépítését és üzembe helyezését követően szabályossá tegyék, feltéve hogy: 

— a szabályossá tételt megengedő nemzeti jogszabályok nem biztosítanak alkalmat az érdekeltek 

számára arra, hogy megkerüljék az uniós jog szabályait, vagy kivonják magukat az alkalmazásuk 

alól, és 

— a szabályossá tétel címén elvégzett hatásvizsgálat nemcsak a létesítmény környezetre gyakorolt 

jövőbeli hatásaira terjed ki, hanem a kialakítása óta jelentkezett környezeti hatásokat is figyelembe 

veszi. 

 

198. A Bíróság (második tanács) 2017. július 26-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden 

[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Mossa Ouhrami elleni 

büntetőeljárás (C-225/16. sz. ügy)18  

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 11. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, 

hogy a beutazási tilalomnak az e rendelkezésben említett, főszabály szerint öt évet meg nem haladó 

időtartamát attól az időponttól kell számítani, amikor az érintett ténylegesen elhagyta a tagállamok 

területét. 

 

199. A Bíróság (második tanács) 2017. július 26-i ítélete (a Tribunale di Milano 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Moussa Sacko kontra 

Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di 

Milano (C-348/16. sz. ügy)19  

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

26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet és különösen annak 12., 14., 31. és 46. 

cikkét az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkére tekintettel akként kell értelmezni, hogy azzal 

nem ellentétes, hogy az a nemzeti bíróság, amelyhez egy nemzetközi védelem iránti, nyilvánvalóan 

megalapozatlan kérelmet elutasító határozattal szemben jogorvoslati kérelmet nyújtottak be, e 

jogorvoslati kérelmet a kérelmező meghallgatása nélkül elutasítja, ha e ténybeli körülmények nem 

hagynak semmilyen kételyt e határozat megalapozottsága felől, feltéve egyrészt, hogy az elsőfokú 

eljárás során a kérelmező számára, ezen irányelv 14. cikkével összhangban, lehetőséget biztosítottak a 

nemzetközi védelem iránti kérelmére vonatkozó személyes meghallgatáshoz, és amennyiben ilyen 

meghallgatásra sor került, annak jegyzőkönyvét vagy átiratát, a 17. cikk (2) bekezdésével 

összhangban, csatolták az ügyiratokhoz, másrészt hogy a jogorvoslati kérelem tárgyában eljáró 

bíróság elrendelhet ilyen meghallgatást, ha azt a tények és jogi szempontok ugyanezen irányelv 46. 

                                                 
17 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 153. sz. alatt. 
18 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak 144. sz. alatt. 
19 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 215. sz. alatt 
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cikkének (3) bekezdésében előírt, teljes körű és ex nunc vizsgálatához szükségesnek véli. 

 

200. A Bíróság (kilencedik tanács) 2017. július 26-i ítélete (a Lietuvos vyriausiasis 

administracinis teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „Toridas” 

UAB kontra Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos (C-386/16. sz. ügy)20  

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

138. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az alapügyben szóban forgóhoz hasonló 

körülmények között valamely első tagállamban letelepedett adóalany által teljesített termékértékesítés 

e rendelkezések alapján nem mentesül a hozzáadottérték-adó alól abban az esetben, ha az ezen adó 

szempontjából valamely második tagállamban hozzáadottértékadó-nyilvántartásba vett vevő az 

említett értékesítési ügylet létrejötte előtt tájékoztatja az értékesítőt arról, hogy az árut azonnal – 

annak az első tagállamból történő elfuvarozása előtt – valamely harmadik tagállamban letelepedett 

adóalany részére tovább kívánja értékesíteni, és ezen árut e harmadik adóalany részére kívánja 

elfuvarozni, amennyiben e második értékesítés ténylegesen megvalósult, és az árut ezt követően az első 

tagállamból a harmadik adóalany tagállamába fuvarozták. Az első beszerzőnek a hozzáadottérték-adó 

szempontjából való, az első értékesítés vagy a végső beszerzés tagállamától eltérő tagállamban 

történő nyilvántartásba vétele nem minősítő feltétele valamely Közösségen belüli ügyletnek, és 

önmagában nem elegendő valamely Közösségen belüli ügylet jellegének a bizonyítására. 

2) A 2006/112 irányelv 138. cikke (1) bekezdésének az értelmezése szempontjából nincs hatással az 

első értékesítés esetleges adó alóli mentesítésére vonatkozó feltételekre, hogy az alapügyben szóban 

forgóhoz hasonló, két egymást követő termékértékesítési láncolatban a termékeket a köztes vevő 

utasítására és e termékek végső vevő részére való elszállítását megelőzően feldolgozták, mivel e 

feldolgozásra az első értékesítést követően került sor. 

 

201. A Bíróság (nagytanács) 2017. július 26-i ítélete (a Vrhovno sodišče Republike 

Slovenije [Szlovénia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A.S. kontra Szlovén 

Köztársaság (C-490/16. sz. ügy)21  

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

benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására 

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

európai parlamenti és tanácsi rendelet 27. cikkének az e rendelet (19) preambulumbekezdésével 

összefüggésben értelmezett (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a nemzetközi védelmet kérelmező 

hivatkozhat az őt érintő, átadásra vonatkozó határozattal szembeni jogorvoslat keretében a valamely 

tagállam határának szabálytalan átlépésére vonatkozó, az említett rendelet 13. cikkének (1) 

bekezdésében foglalt felelősségi feltétel téves alkalmazására. 

2) A 604/2013 rendelet 13. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy valamely harmadik 

országbeli állampolgárt, akinek a beutazását eltűrték az első tagállam hatóságai – szembesülve az e 

tagállamban főszabály szerint megkövetelt beutazási feltételeket nem teljesítő kivételesen nagyszámú 

harmadik országbeli állampolgár a célból való érkezésével, hogy e tagállamon átutazva nemzetközi 

védelem iránti kérelmet nyújtson be egy másik tagállamban –, úgy kell tekinteni, hogy az említett első 

tagállam határát e rendelkezés értelmében véve „szabálytalanul lépte át”. 

3) A 604/2013 rendelet 13. cikke (1) bekezdésének az e rendelet 7. cikkének (2) bekezdésével 

összefüggésben értelmezett második mondatát úgy kell értelmezni, hogy az átadásra vonatkozó 

határozattal szembeni jogorvoslat előterjesztése nincs hatással az említett 13. cikk (1) bekezdésében 

előírt határidő számítására. 

Az említett rendelet 29. cikkének (1) és (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az ilyen jogorvoslat 

                                                 
20 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 227. sz. alatt 
21 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 12. szám, Közigazgatási ügyszak 255. sz. alatt 
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előterjesztése azt vonja maga után, hogy az e rendelkezésekben foglalt határidő csupán az e 

jogorvoslatot elbíráló jogerős határozattól kezdődik, ideértve azt is, amikor az eljáró bíróság úgy 

határozott, hogy előzetes döntéshozatal iránti kérelemmel fordul a Bírósághoz, amennyiben az említett 

jogorvoslat ugyanezen rendelet 27. cikkének (3) bekezdése értelmében halasztó hatállyal bír. 

 

202. A Bíróság (kilencedik tanács) 2017. július 26-i ítélete (a Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Coimbra [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Superfoz – 

Supermercados Lda kontra Fazenda Pública (C-519/16. sz. ügy)22  

A 2014. május 15-i 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a takarmány- 

és élelmiszerjog, valamint az állategészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok 

követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági 

ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. és 

27. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes, ha valamely, az alapügyben szereplőhöz 

hasonló adót kizárólag a kiskereskedelmi élelmiszer-létesítményekre vetnek ki, anélkül hogy az ezen 

adóból származó bevétel specifikusan azon hatósági ellenőrzések finanszírozását szolgálná, amelyeket 

ezen adóalanyok miatt vagy javára folytatnak le. 

 

203. A Bíróság (nagytanács) 2017. július 26-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof [Ausztria] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a Khadija Jafari, Zainab Jafari által indított 

eljárás (C-646/16. sz. ügy)23  

1) 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 2. cikkének m) pontjával összefüggésben értelmezett 12. cikkét 

úgy kell értelmezni, hogy azt a tényt, hogy az első tagállam hatóságai, amelyek kivételesen nagyszámú 

olyan harmadik országbeli állampolgár érkezésével szembesülnek, akik e tagállamon kívánnak 

átutazni, hogy egy másik tagállamban nemzetközi védelem iránti kérelmet terjesszenek elő, eltűrik az 

ezen első tagállamban főszabály szerint megkövetelt beutazási feltételeket nem teljesítő ilyen 

állampolgároknak a területükre való beutazását, nem lehet az ezen 12. cikk értelmében vett 

„vízumnak” minősíteni. 

2) A 604/2013 rendelet 13. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy valamely harmadik 

országbeli állampolgárt, akinek a beutazását eltűrték az első tagállam hatóságai – szembesülve az e 

tagállamban főszabály szerint megkövetelt beutazási feltételeket nem teljesítő kivételesen nagyszámú 

harmadik országbeli állampolgár a célból való érkezésével, hogy e tagállamon átutazva nemzetközi 

védelem iránti kérelmet nyújtson be egy másik tagállamban –, úgy kell tekinteni, hogy az említett első 

tagállam határát e rendelkezés értelmében véve „szabálytalanul lépte át”. 

 

204. A Bíróság (nagytanács) 2017. július 26-i ítélete (a Verwaltungsgericht Minden 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Tsegezab Mengesteab kontra 

Bundesrepublik Deutschland (C-670/16. sz. ügy)24  

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

benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására 

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

európai parlamenti és tanácsi rendelet 27. cikkének (1) bekezdését e rendelet (19) 

preambulumbekezdésére tekintettel akként kell értelmezni, hogy a nemzetközi védelmet kérelmező 

                                                 
22 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak 9. sz. alatt. 
23 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak 49/A. sz. alatt 
24 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak 80. sz. alatt 
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személy az őt érintő, átadásra vonatkozó határozat elleni jogorvoslat keretében hivatkozhat az említett 

rendelet 21. cikkének (1) bekezdésében meghatározott határidő lejártára, még akkor is, ha a 

megkeresett tagállam kész átvenni e kérelmezőt. 

2) A 604/2013 rendelet 21. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy az átvétel iránti 

megkeresés érvényesen nem terjeszthető elő több mint három hónappal a nemzetközi védelem iránti 

kérelem benyújtását követően, még akkor sem, ha e megkeresést kevesebb mint két hónappal az e 

rendelkezés értelmében vett Eurodac-találat beérkezését követően terjesztik elő. 

3) A 604/2013 rendelet 20. cikkének (2) bekezdését akként kell értelmezni, hogy a nemzetközi védelem 

iránti kérelem benyújtottnak tekintendő akkor, amikor a valamely hatóság által kiállított azon írásos 

dokumentum, amely igazolja, hogy valamely harmadik országbeli állampolgár kérte a nemzetközi 

védelmet, megérkezett az e rendeletből eredő kötelezettségek végrehajtásáért felelős hatósághoz, adott 

esetben pedig akkor, amikor e hatósághoz csak az ilyen dokumentumban foglalt legfontosabb 

információk érkeztek meg, maga a dokumentum vagy annak másolata azonban nem. 

Munkaügyi ügyszak 

28. A Bíróság (harmadik tanács) 2017. július 13-i ítélete (a Najvyšší súd Slovenskej 

republiky [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Radosław Szoja kontra 

Sociálna poisťovňa (C-89/16. sz. ügy)25  

A 2012. május 22-i 465/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a szociális 

biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet 13. cikkének (3) bekezdését akként kell értelmezni, hogy e rendelkezés címén, olyan 

személy tekintetében alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása céljából, mint az alapügy 

felperese, aki különböző tagállamokban folytat szokásosan munkavállalói tevékenységet és önálló 

vállalkozói tevékenységet, tekintetbe kell venni a 465/2012 rendelettel módosított, a 883/2004 rendelet 

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

parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikkének (5b) bekezdésében és 16.cikkében meghatározott 

követelményeket. 

 

29. A Bíróság (első tanács) 2017. július 13-i ítélete (az Arbeitsgericht Verden 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ute Kleinsteuber kontra Mars 

GmbH (C-354/16. sz. ügy)26  

1) Az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a részmunkaidős foglalkoztatásról kötött 

keretmegállapodásról szóló, 1997. december 15-i 97/81/EK módosított tanácsi irányelv mellékletében 

szereplő, a részmunkaidős foglalkoztatásról 1997. június 6-án kötött keretmegállapodás 4. 

szakaszának 1. és 2. pontját, valamint a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód 

elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 

2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem 

ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely a foglalkoztatói nyugdíj összegének kiszámítása során 

különbséget tesz a kötelező nyugdíjbiztosítás hozzájárulási plafonját meghaladó és a hozzájárulási 

plafont el nem érő munkabér között, és a részmunkaidős foglalkoztatásból származó jövedelmet nem 

úgy kezeli, hogy először kiszámítják a megfelelő teljes munkaidős foglalkoztatás esetén fizetendő 

jövedelmet, ebből kiszámítják a hozzájárulási plafont el nem érő és az azt meghaladó részt, majd ezt az 

arányt alkalmazzák a részmunkaidős tevékenységből származó csökkentett jövedelemre. 

2) Az említett keretmegállapodás 4. szakaszának 1. és 2. pontját, valamint a 2006/54 irányelv 4. cikkét 

úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely olyan 

alkalmazott foglalkoztatói nyugdíja mértékének megállapításakor, aki részben teljes munkaidőben, 

részben pedig részmunkaidőben szerzett szolgálati időt, egységes foglalkoztatási szintet határoz meg a 

                                                 
25 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 6. szám, Munkaügyi ügyszak 15. sz. alatt. 
26 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 10. szám, Munkaügyi ügyszak 32. sz. alatt 
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munkaviszony teljes időtartamára, amennyiben az öregségi nyugdíj e számítási módszere nem sérti az 

időarányosság elvét. A kérdést előterjesztő bíróság feladata annak vizsgálata, hogy ez az eset áll-e 

fenn. 

3) A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek 

létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv 1., 2. cikkét és 6. cikkének (1) 

bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely olyan 

mértékű foglalkoztatói nyugdíjat ír elő, amelynek összege a szolgálati idő időtartamának a vállalathoz 

történő szolgálatba lépés kezdetétől a kötelező nyugdíjrendszer rendes nyugdíjkorhatárának eléréséig 

eltelt időhöz viszonyított arányához igazodik, és amely maximalizálja a beszámítható szolgálati éveket. 

 

30. A Bíróság (nagytanács) 2017. július 18-i ítélete (a Kammergericht Berlin 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Konrad Erzberger kontra TUI 

AG (C-566/15. sz. ügy)27  

Az EUMSZ 45. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan tagállami szabályozás, 

mint amilyenről az alapügyben szó van, amelynek értelmében valamely csoportnak az említett 

tagállam területén található telephelyein foglalkoztatott munkavállalókat a munkavállalói 

képviselőknek e csoport – az említett tagállamban székhellyel rendelkező – anyavállalata 

felügyelőbizottságába történő választása tekintetében megfosztják az aktív és passzív választójogtól, 

valamint adott esetben attól a jogtól, hogy e testületben képviselői tisztséget lássanak el, illetve 

továbbra is ellássák azt, amennyiben e munkavállalók az ilyen telephelyen lévő munkahelyüket 

elhagyják és ugyanezen csoport más tagállam területén székhellyel rendelkező leányvállalata 

foglalkoztatja őket. 

 

31. A Bíróság (első tanács) 2017. július 19-i ítélete (a Corte suprema di cassazione 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Abercrombie & Fitch Italia Srl 

kontra Antonino Bordonaro (C-143/16. sz. ügy)28  

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikkét, valamint 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) bekezdését, 2. cikke (2) bekezdésének a) pontját és 6. 

cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az olyan rendelkezés, mint 

amelyről az alapügyben szó van, amely lehetővé teszi a munkáltató számára, hogy 25 év alatti 

munkavállalóval – a munkavégzés jellegétől függetlenül – idénymunkára szóló munkaszerződést 

kössön, és ezt a munkavállalót a 25. életévének betöltésével elbocsássa, mivel ez a rendelkezés 

jogszerű foglalkoztatás- és munkaerőpiac-politikai célokat követ, és mivel az e cél eléréséhez 

meghatározott eszközök megfelelőek és szükségesek. 

 

32. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2017. július 20-i ítélete (a Tribunal Judicial da Comarca 

de Faro [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Luís Manuel Piscarreta 

Ricardo kontra Portimão Urbis, E.M., S.A. – em liquidação, Município de Portimão, 

Emarp – Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, EM, SA (C-416/16. sz. 

ügy)29  

1) A munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő 

védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2001. március 12-i 2001/23/EK 

tanácsi irányelv 1. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az említett irányelv hatálya alá 

tartozik az olyan helyzet, amelyben egy önkormányzati vállalkozás, amelynek egyetlen részvényese az 

                                                 
27 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 4. szám, Munkaügyi ügyszak 10. sz. alatt. 
28 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 7. szám, Munkaügyi ügyszak 21. sz. alatt. 
29 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 11. szám, Munkaügyi ügyszak 35. sz. alatt. 
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önkormányzat, ezen önkormányzat végrehajtó szervének határozatával megszűnik, és tevékenységeit 

részben – az említett önkormányzat általi közvetlen gyakorlásuk céljából – ezen önkormányzatra, 

részben pedig e célból alapított másik önkormányzati vállalkozásra ruházzák át, amelynek szintén 

ugyanezen önkormányzat az egyetlen részvényese, amennyiben a szóban forgó vállalkozás identitása 

az átruházást követően megmarad, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia. 

2) A 2001/23 irányelv 2. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében vett „munkavállaló” fogalma alá 

tartozik az olyan személy, mint az alapügy felperese, aki a munkaszerződésének felfüggesztése miatt 

ténylegesen nem látja el feladatait, amennyiben kitűnik, hogy az érintett nemzeti jogszabály 

munkavállalóként védelemben részesíti, amit azonban a kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia. 

E vizsgálat függvényében, olyan körülmények között, mint amelyekről az alapügyben szó van, a 

munkaszerződéséből adódó jogokat és kötelezettségeket úgy kell tekintetni, mint amelyek ezen irányelv 

3. cikkének (1) bekezdése alapján átszállnak az átvevőre. 

3) A Tribunal Judicial da Comarca de Faro (farói kerületi bíróság, Portugália) által feltett harmadik 

kérdés elfogadhatatlan. 

 

33. A Bíróság (negyedik tanács) 2017. július 26-i ítélete (a Korkein oikeus [Finnország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Hannele Hälvä, Sari Naukkarinen, Pirjo 

Paajanen, Satu Piik kontra SOS-Lapsikylä ry (C-175/16. sz. ügy)30  

A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv 17. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az nem alkalmazható az olyan 

munkavégzésre, mint az alapeljárás tárgyát képező tevékenység, amely abból áll, hogy gyermekeket 

vesznek gondozásba családias környezetben, az elsődlegesen ezzel a feladattal megbízott személy 

helyettesítése keretében, amennyiben nem bizonyított, hogy a munkaidő tartama, egészében véve, nem 

mérhető vagy határozható meg előre, vagy hogy azt a munkavállaló maga határozhatja meg, aminek 

vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata. 

Polgári ügyszak 

55. A Bíróság (ötödik tanács) 2017. július 13-i ítélete (a Cour d’appel de Mons [Belgium] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Christian Ferenschild kontra JPC Motor SA (C-

133/16. sz. ügy)31  

A fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. 

május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkének (1) bekezdését és 7. cikke 

(1) bekezdésének második albekezdését úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az a tagállami 

szabály, amely lehetővé teszi, hogy a fogyasztó igényének elévülési ideje a fogyasztási cikk átadásától 

számított két évnél rövidebb időtartamú legyen abban az esetben, ha az említett tagállam élt a számára 

ezen irányelv második hivatkozott rendelkezésében biztosított lehetőséggel, és ha az eladó és a 

fogyasztó az érintett használt fogyasztási cikk vonatkozásában két évnél rövidebb, azaz egyéves 

felelősségi időtartamban állapodott meg. 

 

56. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2017. július 13-i ítélete (a Højesteret [Dánia] előzetes 

döntéshozatal iránti kérelme) – Assens Havn kontra Navigators Management (UK) 

Limited (C-368/16. sz. ügy)32  

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és 

végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 14. cikke 2. pontjának a) 

alpontjával összefüggésben értelmezett 13. cikkének 5. pontját úgy kell értelmezni, hogy arra a 

                                                 
30 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 6. szám, Munkaügyi ügyszak 20. sz. alatt. 
31 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 6. szám, Polgári ügyszak 36. sz. alatt. 
32 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 9. szám, Polgári ügyszak 52. sz. alatt. 
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károsultra, aki az általa elszenvedett kár okozójának biztosítójával szemben közvetlen keresetindításra 

jogosult, nem kötelező a biztosító és a károkozó közötti joghatósági megállapodás. 

 

57. A Bíróság (második tanács) 2017. július 13-i ítélete (a Corte suprema di cassazione 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Bayerische Motoren Werke AG 

kontra Acacia Srl (C-433/16. sz. ügy)33  

1) A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és 

végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 24. cikkét úgy kell értelmezni, 

hogy az eljáró bíróság joghatóságának hiányára alapított, az első válaszbeadványban előterjesztett 

többi eljárási kifogáshoz képest másodlagosan, ugyanazon beadványban tett kifogás nem tekinthető az 

eljáró bíróság joghatósága elfogadásának, és ezért nem eredményez e cikk alapján joghatóságról való 

megállapodást. 

2) A közösségi formatervezési mintáról szóló, 2001. december 12-i 6/2002/EK tanácsi rendelet 82. 

cikkét úgy kell értelmezni, hogy az e rendelet 81. cikkének b) pontjában említett, nemleges 

megállapításra irányuló pereket abban az esetben, ha az alperes lakóhelye vagy székhelye az Európai 

Unió egyik tagállamában van, ezen tagállam közösségi formatervezésiminta-oltalmi bíróságai előtt 

kell megindítani, kivéve ha a 44/2001 rendelet 23., illetve 24. cikke értelmében vett joghatóságról való 

megállapodás áll fenn, és eltekintve a perfüggőség és összefüggő eljárások említett rendeletekben 

foglalt eseteitől. 

3) A 44/2001 rendelet 5. cikkének 3. pontjában foglalt joghatósági ok nem alkalmazható a 6/2002 

rendelet 81. cikkének b) pontjában említett, nemleges megállapításra irányuló perekre. 

4) A 44/2001 rendelet 5. cikkének 3. pontjában foglalt joghatósági ok nem alkalmazható az 

erőfölénnyel való visszaélés és a tisztességtelen verseny megállapítására vonatkozó, közösségi 

formatervezési minta bitorlásának nemleges megállapítására irányuló keresettel összefüggő 

kérelmekre, amennyiben az azoknak való helyt adás előfeltételét képezi az, hogy ennek a nemleges 

megállapítási keresetnek helyt adjanak. 

 

58. A Bíróság (második tanács) 2017. július 20-i ítélete (az Audiencia Provincial de 

Alicante [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ornua Co-operative 

Limited, korábban The Irish Dairy Board Co-operative Limited kontra Tindale & 

Stanton Ltd España, SL (C-93/16. sz. ügy)34  

1) Az [európai uniós] védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet 9. cikke (1) 

bekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy az a tény, hogy valamely európai uniós védjegy és 

valamely nemzeti védjegy az Európai Unió területének egy részén békésen él együtt, nem teszi lehetővé 

azon következtetés levonását, hogy az Unió más részén, ahol az ezen európai uniós védjegy és az ezen 

nemzeti védjeggyel azonos megjelölés békés együttélése nem állapítható meg, nem áll fenn az 

összetéveszthetőség az említett európai uniós védjegy és e megjelölés között. 

2) A 207/2009 rendelet 9. cikke (1) bekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy a 

védjegybitorlási ügyben eljáró európai uniós védjegybíróság szerint annak értékelése szempontjából 

releváns tényállási elemek, hogy az európai uniós védjegy jogosultjának joga van-e megtiltani az 

Európai Uniónak a bitorlási keresettel nem érintett részében valamely megjelölés használatát, 

figyelembe vehetők e bíróság által annak értékelésénél, hogy e jogosultnak joga van-e megtiltani e 

megjelölés használatát az Uniónak az említett bitorlási keresettel érintett részében, amennyiben nincs 

jelentős eltérés az Unió fent említett egyes részei, illetve annak más részei tekintetében megfigyelhető 

piaci feltételek és szociokulturális körülmények között. 

3) A 207/2009 rendelet 9. cikke (1) bekezdésének c) pontját úgy kell értelmezni, hogy az a tény, hogy 

                                                 
33 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 12. szám, Polgári ügyszak 68. sz. alatt 
34 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 6. szám, Polgári ügyszak 35. sz. alatt. 
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valamely jóhírű európai uniós védjegy és valamely megjelölés az Európai Unió területének egy részén 

békésen él együtt, nem teszi lehetővé azon következtetés levonását, hogy az Unió más részén, ahol ezen 

békés együttélés nem állapítható meg, alapos ok igazolja e megjelölés használatát. 

 

59. A Bíróság (harmadik tanács) 2017. július 20-i ítélete (az Oberster Gerichtshof 

[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Landeskrankenanstalten-

Betriebsgesellschaft – KABEG kontra Mutuelles du Mans assurances – MMA IARD SA 

(C-340/16. sz. ügy)35  

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és 

végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 9. cikke (1) bekezdésének b) 

pontját e rendelet 11. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy az első 

tagállamban székhellyel rendelkező munkáltató, amely továbbra is folyósítja közlekedési baleset 

következtében távol lévő alkalmazottja díjazását, és amely ezen alkalmazott jogai tekintetében annak 

helyébe lépett az e balesetben érintett jármű egy második tagállamban székhellyel rendelkező 

felelősségbiztosítójával szemben, az ez utóbbi rendelkezés értelmében vett „károsulti” minőségben 

perelheti e biztosítótársaságot az első tagállam bíróságai előtt, amennyiben a közvetlen keresetindítás 

megengedett. 

  

60. A Bíróság (ötödik tanács) 2017. július 26-i ítélete (a Bundesarbeitsgericht 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a Jan Šalplachta által indított 

eljárásban (C-670/15. sz. ügy)36  

A határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés 

megkönnyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös 

minimumszabályok megállapításáról szóló, 2003. január 27-i 2003/8/EK tanácsi irányelv 3., 8. és 12. 

cikkét együttesen úgy kell értelmezni, hogy a bíróság székhelye szerinti tagállam által nyújtott 

költségmentesség – amely tagállamban a másik tagállamban lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási 

hellyel rendelkező természetes személy költségmentesség iránti kérelmet nyújtott be egy határon 

átnyúló vonatkozású jogvitában – magában foglalja az e személy által az említett kérelem 

elbírálásához szükséges, csatolt iratok fordításakor előlegezett költségeket is. 

Gazdasági ügyszak 

40. A Bíróság elnökének 2017. június 30-i végzése (a Landgericht Frankfurt am Main 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-539/16. sz. ügy)37  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt 

Az adott időszakban nem tettek közzé ilyen tárgyú határozatot.  

A Kúria uniós jogi tárgyú határozatai 

Büntető ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

                                                 
35 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 9. szám, Polgári ügyszak 51. sz. alatt. 
36 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 4. szám, Munkaügyi ügyszak 11. sz. alatt 
37 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 2. szám, Gazdasági ügyszak 2. sz. alatt. 
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Közigazgatási ügyszak 

Kfv.V.35.027/2017/9.  

Az adózónak rendelkeznie kell az adómentes Közösségen belüli termékértékesítést igazoló 

dokumentumokkal, és meg kell tennie minden ésszerűen elvárható intézkedést annak érdekében, hogy 

az ügylet ne vezessen adókijátszáshoz. 

A 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.)  97. § (4) bekezdése értelmében az ellenőrzés során 

az adóhatóság köteles tisztázni és bizonyítani a tényállást, kivéve, ha a törvény a bizonyítást az adózó 

kötelezettségévé teszi. Az Art. 99. § (2) bekezdése értelmében, ha az adózót adómentesség vagy 

adókedvezmény illeti meg, ezt okirattal vagy más megfelelő módon köteles bizonyítani. A 2007. évi 

CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 89. § (1) bekezdése pedig akként rendelkezik, hogy mentes 

az adó alól a belföldön küldeményként feladott vagy belföldről fuvarozott termék értékesítése 

igazoltan belföldön kívülre, de a Közösség területére, függetlenül attól, hogy a küldeménykénti 

feladást vagy a fuvarozást akár az értékesítő, akár a beszerző vagy – bármelyikük javára – más végzi, 

egy olyan másik adóalanynak, aki (amely) ilyen minőségében nem belföldön, hanem a Közösség más 

tagállamában jár el, vagy szintén a Közösség más tagállamában nyilvántartásba vett adófizetésre 

kötelezett, nem adóalany jogi személynek. 

Az előzőekben ismertetett rendelkezések együttes értelmezése alapján megállapítható, hogy a 

közösségi értékesítéshez kapcsolódó adómentesség akkor érvényesíthető, ha az adózó rendelkezik az 

adómentesség feltételeinek teljesülését igazoló hiteles okiratokkal. Az EUB a C-184/05. számú 

ítéletében egyértelműen rögzítette, hogy a „közösségi jog korlátait tiszteletben tartja az az elv, amely 

szerint az adózás alóli kivételhez vagy mentességhez való jog bizonyítása azt a személyt terheli, aki a 

jogra hivatkozik”. 

Az Áfa tv. 89. § (1) bekezdése, az Art. 99. § (2) bekezdése és a közösségi jog sem határozza meg a 

mentesség igazolásának módját tételes szabályokban. A bíróság a C-184/05. számú ügyben azonban 

kimondta, hogy az adóhatóságok alapvetően az adóalanyok által szolgáltatott bizonyítékok és ez 

utóbbiak bevallásai alapján tudják elvégezni az ellenőrzést, ezért lényeges, hogy az adózók 

rendelkezzenek olyan dokumentumokkal, amelyek ellentmondásoktól mentesen igazolják a 

Közösségen belüli termékértékesítés megtörténtét. 

A közösségi termékértékesítés kapcsán kidolgozott uniós döntések azt is leszögezik, hogy „nem 

ellentétes az uniós joggal, ha azt követelik meg a gazdasági szereplőtől, hogy jóhiszeműen járjon el és 

hozzon meg minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést annak érdekében, hogy az ügylet ne vezessen 

adókijátszáshoz” (C-273/11. számú ítélet 43., 48. pontok). 

A Kúria jogi álláspontja szerint az elsőfokú bíróság a nemzeti és közösségi jogszabályoknak, továbbá 

az ezek alapján kialakított joggyakorlatnak megfelelően határozta meg a feleket terhelő bizonyítási 

kötelezettség tartalmát. A felperestől elvárható bizonyítás nem haladta meg az adómentesség 

alkalmazásához szükséges mértéket (EBH2010.2285., EBH2011.2433., C-409/04., C-273/11., 

BH2017.275.). Tekintettel az előzőekben részletezettekre és arra is, hogy a tényállás megállapítása 

mindig a nemzeti bíróság feladata, a Kúria – a Pp. 155/A. § (2)-(3) bekezdései alapján eljárva - nem 

adott helyt a felperes előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére irányuló indítványának (BH 

2017. 22. és 201.,BH 2008.271.). 

A felperes nem vitatta, hogy az áruk nem a számlák szerint, tehát nem az ő értékesítése következtében 

hagyták el Magyarország területét. Az elsőfokú bíróság e körben helytállóan mutatott rá arra, hogy a 

perben vitatott esetben nem valósult meg az Áfa tv 27. §-a szerinti láncértékesítés, mivel az erre 

vonatkozó szabályok csak akkor alkalmazhatók, ha a fuvarozás folyamata nem szakad meg. Jelen 

ügyben egyértelműen megállapítható a határozatokban felsorolt, felperes által meg nem cáfolt adatok 

alapján, hogy a termékek áttárolásra kerültek a felperes raktárából a GmbH raktárába, kitárolásukra, a 

Közösség más tagállamába történő kiszállításukra is a GmbH megbízásából került sor, tehát 

megváltozott az áruk felett rendelkezési jogot gyakorló személye, megszakadt az áruszállítási 

folyamat, nem logisztikai célú áttárolásra kerül sor. 
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A felperes CMR-el nem, kizárólag hiányos fuvarokmányokkal rendelkezett, és nem győződött meg az 

árú sorsáról, azaz arról, hogy ténylegesen kiszállításra került-e vevőjéhez, a bolgár társasághoz. 

Számláit ennek ellenére áfa felszámítása nélkül bocsátotta ki, ezeket a 2012. évre vonatkozó 

bevallásaiban adómentes Közösségen belüli értékesítésekként szerepeltette, tehát nem tett meg minden 

ésszerű intézkedést, az ügylet kapcsán nem tanúsított kellően körültekintő magatartást. Utal e körben a 

Kúria arra is, hogy a felperes csak utóbb, és akkor is kizárólag egy 2014. március 3-án kelt vevői 

nyilatkozattal kívánta igazolni a termékértékesítése adómentességét. Ez a vevői nyilatkozat azonban – 

tekintettel arra, hogy a felperes által sem vitatottan a perrel érintett termékek nem Bulgáriába, nem a 

bolgár társasághoz, hanem más közösségi tagállamba kerültek kiszállításra, mégpedig a GmbH 

értékesítése következtében – valótlan tartalmú. Az előzőekben részletezettek miatt a vevői nyilatkozat 

nem értékelhető a felperes javára, és e körben is helytálló az elsőfokú bíróság ténybeli 

jogkövetkeztetése annak ellenére, hogy tévesen utalt a rendszámok eltérőségére. 

A felperes érvelésére figyelemmel rögzítette a Kúria azt is, hogy valóban nincs olyan tételes 

rendelkezés, amely megkövetelné a vevő és a szállítási címként megjelölt cég aláírását, pecsétjét a 

fuvarokmányokon, nem kötelező a CMR használata sem, de az értékesítőnek, ahogyan az korában már 

részletezésre került, rendelkeznie kell olyan okiratokkal, amelyek igazolják a bevallásba beállított 

számlák szerinti adómentes Közösségen belüli értékesítés megtörténtét. Ha ilyenekkel nem 

rendelkezik, vagy bizonylatai hamisnak bizonyulnak, de adókijátszásban nem vett részt és minden 

lehetséges intézkedést megtett annak érdekében, hogy ügylete ne vezessen adókijátszáshoz, akkor 

megilleti az adómentesség (C-409/04., C-273/11.). 

 

Kfv.V.35.029/2017/4.  

Mindig az adott ügy körülményeinek értékelése alapján dönthető el az, hogy melyek az ésszerűen 

elvárható és szükséges intézkedések annak érdekében, hogy az ügylet ne vezessen adókijátszáshoz. 

A jelen ügyben eljáró bíróságoknak abban a kérdésben kellett döntenie, hogy a Kft2. számlái alapján a 

felperes jogosult volt-e vagy sem az adólevonási jog gyakorlására. E körben a nemzeti jogban a 2007. 

évi CXXVII. törvény (a továbbiak: Áfa tv.)120. § a) pontja, a 127. § (1) bekezdés a) pontja az 

irányadó, továbbá a közösségi jog szabályai és az erre vonatkozó - az Európai Unió Bíróságának 

(EUB) ítéleteiben kifejtett jogértelmezések. Az EUB - többek között a magyar bíróságok 

kezdeményezésére – már több ítéletben kifejtette az adólevonási jog tekintetében álláspontját (pl.: C- 

80/11. és 142/11., C- 324/ 11.)., és e tárgyban már a Kúria is több határozatot hozott, kollégiumi 

állásfoglalást is kiadott (pl.: Kfv. I. 35.444/2016/5., Kfv. VI.35.561/2016/5, 5/2016. (IX..26.) KMK 

vélemény). 

A Kúria a – közösségi joggal összhangban álló – egységes joggyakorlatot folytat abban a kérdésben, 

hogy az adólevonási jog gyakorlásának feltétele a tartalmilag hiteles számla, és a tekintetben is, hogy e 

körben mi vizsgálható (5/2016. (IX..26.) KMK vélemény). Ha az adóhatóság bizonyítékokkal 

alátámasztottan állapítja meg a számlák tartalmi hiteltelenségét, akkor az ettől eltérő tényállás 

megállapíthatóságát a perben – a Pp. 164. § (1) bekezdése értelmében – a felperesnek kell igazolnia. 

Jelen ügyben a bizonyítékokkal alátámasztott iratok szerint a számlakibocsátó székhelycíme valótlan, 

az általa megjelölt ingatlan nem létezik, telephelye, tárgyi eszköze, alkalmazottja nem volt, az 

önkormányzat nyilvántartásában nem szerepelt, bejelentett tevékenységei között a perrel érintett nem 

is került feltüntetésre, iratanyaga sem áll rendelkezésre. Az is egyértelműen rögzíthető, hogy a számlát 

kibocsátó G.T. e társaságot eladta, ezért ennek képviseletére, illetve nevében történő 

számlakibocsátásra nem volt jogosult. Utal e körben a Kúria még arra is, hogy G.T. sem tudta 

megnevezni azokat a személyeket, akik a munkálatokat elvégezték (24.K.32.572/2016/17. számú 

jegyzőkönyv 5. bekezdése), annak ellenére, hogy a vitatott számlák szerinti munkálat (bútorgyártás, 

szerelés) természetes személyek fizikai tevékenysége, amit akkor lehet egy adott konkrét gazdasági 

társasághoz kötni, ha a ténylegesen munkát végzők személye beazonosítható. A keretszerződés 

továbbá nem tartalmaz egyedi megrendelőket, és a teljesítésigazolások is nélkülözik a konkrétumokat. 

A perben vitatott számlák szerinti ellenérték sem került megfizetésre, mert átutalására nem került sor, 

és a felperes irata szerint (pénztárjelentés) ez készpénzben sem került kiegyenlítésre. Nem hagyható 
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figyelmen kívül az a tény sem, hogy K.K., a Kft2 ügyvezetője még a társaság székhelyét sem tudta 

megnevezni, a bankszámla felett sem rendelkezett, számlatömböt sem vásárolt, és úgy nyilatkozott, 

hogy a társaság nem végzett gazdasági tevékenységet. 

 A közigazgatási és a peres eljárás során sem merült fel olyan az előzőekben részletezettektől eltérő, 

bizonyítékokkal alátámasztott adat, amely igazolhatná, hogy az előzőekben részletezettek ellenére a 

felperes felé a gazdasági eseményt ténylegesen a Kft2 teljesítette volna, ezért a perrel érintett számlák 

tartalmilag hitelesek lennének. Téves az a jogerős ítéleti megállapítás, mely szerint az előzőekben 

részletezett számlakibocsátóra vonatkozó adatok a per eldöntése szempontjából irrelevánsak lennének. 

A számlakibocsátónál feltárt szabálytalanságok valóban nem róhatók a felperes terhére, de alkalmasak 

annak igazolására, hogy a számlakibocsátó a felperes részére nem végezte el a számlák szerinti 

tevékenységet. 

Alappal vitatta az alperes felülvizsgálati kérelmében azt a jogerős ítéleti megállapítást is, mely szerint 

G.T. rendelkezett képviseleti jogosultsággal, mivel ezt a rendelkezésre álló iratok szerinti adatok 

éppúgy nem igazolják, mint azt, hogy a felperes könyvelője ellenőrizte volna a számlakibocsátót. Az 

önmagukban álló, dokumentumokkal alá nem támasztott tanúvallomások, nyilatkozatok, amelyek még 

egymással, és az egyéb adatokkal sem állnak összhangban (pl.: GT nem is hivatkozott 

meghatalmazásra, ennek létét K.K. is tagadta, a felperes megrendelőjének ügyvezetője tanúvallomása 

során nem tudta megmondani, hogy a felperes és számlakibocsátója állt-e egymással kapcsolatban) 

nem minősíthetők hitelt érdemlőnek, nem alkalmasak annak megállapítására, hogy az alperes nem 

teljesítette az Art. 97.§-a szerinti kötelezettségét, és nem fordíthatják meg az alperes terhére 

bizonyítási terhet. 

Az előzőekben részletezettek miatt tehát arra tekintettel, hogy a gazdasági esemény nem a számlák 

szerinti felek között ment végbe, az alperes jogszerűen járt el akkor, amikor vizsgálta, hogy a felperes 

megtette-e a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az ügylet ne vezessen adókijátszáshoz, 

adóelkerüléshez. Mindig az adott ügy körülményeinek értékelése alapján dönthető el az, hogy melyek 

az ésszerűen elvárható és szükséges intézkedések, és az adóhatóságnak kell objektív körülmények 

alapján igazolnia - anélkül, hogy az adózót olyan ellenőrzésre kötelezné, amely nem feladata – hogy 

tudta, vagy tudnia kellett volna az adókijátszásról (C-80/11. 59.pont., C-33/11. 37. pont, C-277/14. 

53.pont). 

Az ésszerű és az adózótól elvárható intézkedések körébe a Kúria jogi álláspontja szerint beletartozik 

minden olyan intézkedés, amely a számlakibocsátó működési körülményeivel, képviseletével, 

teljesítési képességével kapcsolatos, különösen akkor, ha az adózó több tízmillió forint összegben 

rendel meg olyan tevékenységet, amely speciális szakmai tudással rendelkező személyek által 

teljesíthető. Jelen ügyben pedig a rendelkezésre álló iratok alapján, ahogyan az korábban már 

ismertetésre került - az állapítható meg, hogy a felperes - a Pp. 164.§ (1) bekezdése alapján eljárva – a 

peres eljárás során sem bizonyította az ésszerű intézkedések megtételét. Nem tájékozódott ugyanis 

arról, hogy számlakibocsátója rendelkezik-e tényleges, valós teljesítési képességgel a szolgáltatás 

nyújtásához. Ha és amennyiben így járt volna el, akkor tudta volna, tudnia kellett volna, hogy a 

számlakibocsátó szükséges munkaerő hiányában nem végezheti el és nem is végezte el a megrendelt 

tevékenységet, G.T. pedig nem jogosult képviseletre, számlák kibocsátásra. 

 

Kfv.V.35.057/2017/6.  

Az adólevonási jog alapbizonylatául szolgáló számla hitelességét a perben a felperes köteles 

bizonyítani. 

A perbeli adóügy tárgya a számlakibocsátó számláira alapítható adólevonási jog gyakorolhatóságának 

értékelése volt, amelyre irányadó anyagi jogi jogszabály: a 2007. évi CXXVII. törvény (a 

továbbiakban: Áfa tv.) 120. §-ának a) pontja értelmében abban a mértékben, amilyen mértékben az 

adóalany - ilyen minőségében - a terméket, szolgáltatást adóköteles termékértékesítése, 

szolgáltatásnyújtása érdekében használja, egyéb módon hasznosítja, jogosult arra, hogy az általa 

fizetendő adóból levonja azt az adót, amelyet termék beszerzéséhez, szolgáltatás igénybevételéhez 

kapcsolódóan egy másik adóalany - ideértve az Eva. hatálya alá tartozó személyt, szervezetet is – rá 
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áthárított. Az Áfa tv. 127.§-ának (1) bekezdés a) pontja alapján az adólevonási jog gyakorlásának 

tárgyi feltétele, hogy az adóalany személyes rendelkezésére álljon a 120.§ a) pontjában említett 

esetben a nevére szóló, az ügylet teljesítését tanúsító számla. 

A 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 15.§-ának (3) bekezdése alapján a könyvvitelben 

rögzített és a beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak, 

kívülállók által is megállapíthatóknak kell lenniük (a valódiság elve). Az Sztv. 166.§-ának (2) 

bekezdése értelmében a számviteli bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, 

megbízhatónak és helytállónak kell lennie. 

Az adóhatóságnak eljárása során azt kellett vizsgálnia, hogy felperes adózói magatartása (adólevonás) 

törvényes joggyakorlás volt-e. Az ellenőrzés folyamán a tényállást az adóhatóság köteles tisztázni és 

bizonyítani [2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.)  97.§ (4) bekezdése]), az eljárás során az 

érintett ügyre vonatkozó tényeket veszi figyelembe, minden bizonyítékot súlyának megfelelően 

értékel, döntését valósághű tényállásra alapozza (a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 2.§ (3) bekezdés). 

Az elsőfokú bíróság helytállóan állapította meg, hogy az adóhatóság határozatait széles körű 

bizonyítási eljárás alapján hozta meg, a bizonyítékokat egyenként, és összességükben értékelte. Az 

alperes azt állapította meg, hogy a számlakibocsátó számláiban feltüntetett gazdasági események felek 

közötti létrejöttét, a számlák hitelességét semmi nem igazolta, nem nyert bizonyítást, hogy a 

termékértékesítések a számlatartalmakkal egyezően megtörténtek volna. Az adóhatározatokkal 

szembeni jogorvoslat az Art. 143.§ (1) bekezdése értelmében a felperesnek biztosított volt. 

A bíróság a Pp. XX. fejezetének speciális szabályai alapján közigazgatási perben a felülvizsgálni kért 

határozatok jogszerűségéről dönt a Pp. 3.§ (1) bekezdése, 121.§ (1) bekezdés c.) pontja, 330.§ (2) 

bekezdése alapján. A felperesnek az általa indított perben a Pp. 164.§ (1) bekezdése alapján keresetét 

bizonyítania kellett, az alperes (bizonyítékokon alapuló) megállapításával szemben azt, hogy az 

adóhatóság bizonyított tényállása téves, hiányos, és az általa befogadott számlák valós gazdasági 

események hiteles bizonylatai. Az elsőfokú bíróság a felperes keresetét bizonyítatlansága okán 

elutasította. 

Az irányadó anyagi jogi norma (Áfa tv. vonatkozó jogszabályhelyei) értelmezésében nem volt vita a 

felek között, az elsőfokú bíróságnak tények bizonyítottsága kérdésében kellett döntenie (a gazdasági 

események a valóságban a számlákon feltüntetettek szerint történtek-e meg, amelyekre vonatkozó 

hatósági megállapítások bizonyítottak-e). A Kúria ezért arról a jogkérdésről határozott, hogy a 

bizonyítás, a bizonyítékok értékelése körében jogszerű volt-e a jogerős ítélet. Jogszabálysértést a 

megállapított tényállás iratellenessége, a bizonyítékok kirívóan okszerűtlen vagy a logika szabályaival 

ellentétes mérlegelése megalapozhat, ilyen jogsértést azonban a felülvizsgálati kérelem alapján a Kúria 

nem állapított meg. 

Az elsőfokú bíróság vizsgálta a hatóság bizonyítási eljárását és bizonyítékértékelését, a számlák 

szerinti teljesítések hiányát okszerűen bizonyító tényeket, az adókijátszást megvalósító 

magatartásokat. A perben bizonyítási eljárást folytatott (tanúmeghallgatás, okiratokat fogadott be), 

minden felperesi hivatkozást, indítványt tételesen vizsgált, a Pp. 206.§ (1) bekezdése szerint értékelte a 

bizonyítékokat, és logikusan megindokolta a - Pp. 164.§-ának (1) bekezdésére alapított - keresetet 

bizonyítottság hiánya okából elutasító döntését. Jogi álláspontját, amely szerint jogszerűen állapította 

meg az adóhatóság, hogy felperes a perrel érintett számlákra jogsértő módon alapította adólevonási 

jogát, adózói magatartásában körültekintés nem volt megállapítható, helyes jogi indokolással, 

közérthetően kifejtette, döntését részletesen megindokolta. Jogszerű rendelkezése szerint a számlákon 

feltüntetett adattartalmak valósággal egyező megtörténtének bizonyítása hiányában, hiteltelen számlák 

birtokában az adólevonás jog nem gyakorolható. Az elsőfokú bíróság döntése megfelel az uniós 

normáknak, és a nemzeti joggyakorlatnak is. 

Az Art. 97.§ (4) bekezdése értelmében közigazgatási eljárásban a bizonyítás a hatóság kötelezettsége. 

A Pp. XX. fejezetében foglalt speciális szabályok alapján közigazgatási perben felperes köteles azt 

bizonyítani (Pp. 3.§ (3) bekezdés, 164.§ (1) bekezdés), hogy törvénysértők a határozatok, mert azokat 

a hatóság eljárási és/vagy anyagi jogi jogszabályok megsértésével hozta meg. A felperes keresetének 

állítása szerint az adóhatározatok jogsértők, a számlakibocsátó számláira jogszerűen alapított 
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adólevonási jogot, amelyet a Pp. bizonyításra vonatkozó előírásai alapján bizonyítania kellett. Az Áfa 

tv. 120.§-ának a) pontja, 127.§-ának (1) bekezdés a) pontja alapján annak igazolása terhelte tehát a 

perben, hogy a számlatartalmak a valósággal egyezőek, és miután adata a számlának a 

számlakibocsátó, illetve a befogadó személye, bizonyítania kellett, hogy a gazdasági esemény a 

számlákon szereplő felek között valósult meg. Az elsőfokú bíróság helyesen értelmezte és alkalmazta 

az Art. és a Pp. bizonyításra, azon belül a bizonyítási teherre vonatkozó szabályait. 

Hangsúlyozta a Kúria: az EUB ítéleteiből egy-egy pont beidézése nem minden esetben alkalmas 

valamely állítás igazolására, ugyanis a teljes szövegkörnyezet adja/adhatja meg az ítéletrész EUB által 

megfogalmazott tartalmát. Lényeges továbbá az ítéleti pont teljes tartalmának ismerete is. 

 A felülvizsgálati kérelemben megjelölt, az EUB C-446/15. számú ítéletének döntését (Signum Alfa 

Sped Kft. ügye) a felperes kivonatosan ismertette. A teljes döntés szerint: „A közös 

hozzáadottértékadó‑rendszerről szóló, 2006. november 28‑i 2006/112/EK tanácsi irányelv 

rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az a nemzeti gyakorlat, miszerint az 

adóhatóság azon okból tagadja meg valamely adóalanytól a számára nyújtott szolgáltatások után 

fizetendő vagy megfizetett hozzáadottérték‑adó levonásához való jogot, hogy nem tekinthetők 

hitelesnek az e szolgáltatásokra vonatkozó számlák, mivel e számlák kibocsátója nem lehetett az 

említett szolgáltatások tényleges nyújtója, kivéve ha anélkül, hogy az adóalanytól olyan ellenőrzéseket 

követelnének meg, amelyeket nem köteles elvégezni, az objektív tényezőkre figyelemmel 

megállapításra kerül, hogy ezen adóalany tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy az említett 

szolgáltatások héacsalás részét képezik, aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata.” 

 A felülvizsgálati kérelemben hivatkozott, az EUB C-277/14. számú döntése (PPUH ügy) a következő: 

„2002. május 7‑i 2002/38/EK tanácsi irányelvvel módosított, a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó 

jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó‑rendszer: egységes 

adóalap‑megállapításról szóló, 1977. május 17‑i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv rendelkezéseit 

úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint amelyről az 

alapügyben szó van, amely azzal az indokkal tagadja meg az adóalanytól a számára értékesített 

termékek után fizetendő vagy megfizetett hozzáadottérték‑adó levonásának a jogát, hogy a számlát 

olyan gazdasági szereplő állította ki, amelyet az e szabályozásban előírt kritériumokat illetően nem 

létező gazdasági szereplőnek kell tekinteni, és hogy lehetetlen a termékek valódi értékesítőjének a 

kilétét megállapítani, kivéve ha – objektív körülmények alapján, és anélkül, hogy az adóalanyt olyan 

ellenőrzésre köteleznék, amely nem feladata – bebizonyítják, hogy ezen adóalany tudta, vagy tudnia 

kellett volna, hogy az említett értékesítés hozzáadottértékadó‑csalás részét képezi, amit a kérdést 

előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia.” 

Mindkét EUB ítélet meghatározta a nemzeti bíróság feladatát. Az elsőfokú bíróság a perben azt 

teljesítette, bizonyítási eljárást folytatott, amelynek eredményeként megállapította, a hatóság döntése 

jogszerű, mert bizonyította, hogy a számlák nem hiteles bizonylatok, és azt is objektív körülmények 

alapján, hogy a felperes adókijátszásban közreműködött. Abban az esetben, ha felperes a perben a 

törvényes kötelezettségét teljesítve bizonyítja a számlák hitelességét és gondos adózói magatartását, 

akkor a keresetét bizonyítja, ennek hiányában az elsőfokú bíróságnak a Pp. 164.§ (1) bekezdése 

alkalmazásával a keresetet el kellett utasítania. A felperes ellentétes álláspontja az EUB idézett 

ítéleteinek, az Art. és a Pp. megjelölt jogszabályhelyeinek nem felel meg, téves. 

A Kúria kifejtette a továbbiakban, hogy a számla az Áfa tv. 127.§-ának (1) bekezdés a) pontja 

értelmében az adólevonási jog tárgyi feltétele. A jogalkotó a termékértékesítést és a 

szolgáltatásnyújtást (Áfa tv. 2.§) vonta adózás alá, az áfa fizetése, áthárítása és levonása gazdasági 

eseményt feltételez. Az adózók a számlákat termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról állítják ki, 

méghozzá akként, hogy a gazdasági esemény adatait tartalmazzák a számlák. A valóságban megtörtént 

gazdasági eseménynek és az arról kiállított számla adatainak egyezniük kell. Ha a számla olyan 

adatokat tartalmaz, amelyek szerint a gazdasági esemény nem történt meg, akkor nem kapcsolható 

adóköteles tényálláshoz, valótlan tartalmú, nem hiteles bizonylat. Abban az esetben, ha bizonyított 

tények alapján az állapítható meg, hogy a valóságban megtörténtek nem egyeznek a 

számlatartalommal, a számla – hiteltelensége okán – bizonyító erővel nem bír. 
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A felperes által kivonatosan idézett, az EUB C-8011. és C-142/11. számú döntése (Mahagében Kft. és 

Dávid egyesített ügy) szerint: „a 2006/112 irányelv 167. cikkét, 168. cikkének a) pontját, 178. 

cikkének a) pontját és 273. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti 

gyakorlat, amely szerint az adóhatóság megtagadja a levonási jogot azzal az indokkal, hogy az 

adóalany nem győződött meg arról, hogy a levonási joga gyakorlásának alapjául szolgáló termékekre 

vonatkozó számla kibocsátója adóalanynak minősül‑e, rendelkezik‑e a szóban forgó termékekkel, és 

képes‑e azok szállítására, illetőleg hogy hozzáadottértékadó ‑bevallási és ‑fizetési kötelezettségének 

eleget tesz‑e, illetve azzal az indokkal, hogy az említett adóalany az említett számlán kívül nem 

rendelkezik más olyan irattal, amely bizonyítaná az említett körülmények fennállását, jóllehet a 

2006/112 irányelvben a levonási jog gyakorlása vonatkozásában előírt valamennyi tartalmi és formai 

követelmény teljesült, és az adóalanynak nem volt tudomása az említett számlakibocsátó érdekkörében 

elkövetett szabálytalanságra vagy csalásra utaló körülményről.” 

Az elsőfokú bíróság a bizonyítékok okszerű, a Pp. 206.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő 

értékelése alapján állapította meg, hogy az adóhatóság a lefolytatott bizonyítási eljárás eredményeként 

a felperes adózói magatartását helytállóan minősítette gondatlannak, mert kellő körültekintése esetén 

tudnia kellett, hogy a termékértékesítés adócsalás részét képezi.  

A Kúria az egységes ítélkezési gyakorlat előmozdítása érdekében az Áfa tv. 120.§ a) pontja 

értelmezéséről megalkotott 5/2016.(IX. 26.) KMK véleménye szerint: 

1. Ha a számlában szereplő gazdasági esemény nem történt meg, akkor nem kell vizsgálni, hogy a 

számlabefogadó tudott-e, illetve tudnia kellett volna-e az adókijátszásról, adócsalásról. 

2. Ha a gazdasági esemény megvalósult, de nem a számlában szereplő felek között, akkor - a tényállás 

függvényében - vizsgálni lehet, hogy a számlabefogadó tudott-e, illetve tudnia kellett volna-e az 

adókijátszásról, adócsalásról. 

3. Ha a gazdasági esemény a számlában szereplő felek között megvalósult, de a számlakibocsátó (vagy 

az általa befogadott számla kibocsátója) csalárd magatartást valósított meg, az adóigazgatási 

eljárásban vizsgálni kell, hogy a számlabefogadó tudott-e, illetve tudnia kellett volna-e az 

adókijátszásról, adócsalásról. 

Az EUB idézett ítéleteiben, illetve e KMK véleményben foglaltaknak megfelelően vizsgálta az 

adóhatóság, és a kereset alapján az elsőfokú bíróság, hogy a számlabefogadó tudott-e, illetve tudnia 

kellett volna-e az adókijátszásról, adócsalásról. A felperes jogi személy (Gt. 2.§ (2) bekezdés), eljárása 

a reá vonatkozó törvények alapján képviselő által történik (Gt. 21.§). A felperes a perben nem cáfolta 

meg azt az adóhatóság által bizonyított tényt, hogy törvényes képviselői a számlákban feltüntetett 

gazdasági eseményekről tudomással nem bírtak, az ügyvezető a fiának a cégre - a Ptk. mellett - 

speciálisan irányadó törvény: a Gt. előírásainak meg nem felelő, törvénysértő meghatalmazást adott, 

amely jogszerű eljárásra nem jogosít. Ezen bizonyított tények objektíven igazolják a felperes 

gondatlan, nem kellően körültekintő adózói magatartását. Az adóhatóság eljárása jogszerű abban is, 

hogy minden egyes tényt, körülményt egyenként és összességében minősített (az Art. 5.§ (1) 

bekezdése alapján alkalmazandó, a Ket. 2.§ (3) bekezdés), amelyet az elsőfokú bíróság megfelelően 

értékelt is. Az EUB a C-444/12. számú döntésében (Hardimpex Kft. ügye) is megkövetelte a 

hatóságtól annak bizonyítását, hogy a szabálytalanságról az adóalany tudott, avagy arról tudnia kellett, 

amely kötelezettségét felperes ügyében az adóhatóság – amint azt az elsőfokú bíróság jogszerűen 

megállapította - teljesítette. 

 

Kfv.V.35.159/2017/4.  

Az adómentességet az adózónak kell igazolnia. 

A 2003. évi XCII. törvény (Art.) 97. § (4) bekezdése értelmében az ellenőrzés során az adóhatóság 

köteles tisztázni és bizonyítani a tényállást, kivéve, ha a törvény a bizonyítást az adózó 

kötelezettségévé teszi. Az Art. 99. § (2) bekezdése értelmében pedig, ha az adózót adómentesség vagy 

adókedvezmény illeti meg, ezt okirattal vagy más megfelelő módon köteles bizonyítani. A 2007.évi 

CXXVII. törvény (Áfa tv.) 89. § (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy mentes az adó alól a 
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belföldön küldeményként feladott vagy belföldről fuvarozott termék értékesítése igazoltan belföldön 

kívülre, de a Közösség területére, függetlenül attól, hogy a küldeménykénti feladást vagy a fuvarozást 

akár az értékesítő, akár a beszerző vagy – bármelyikük javára – más végzi, egy olyan másik 

adóalanynak, aki (amely) ilyen minőségében nem belföldön, hanem a Közösség más tagállamában jár 

el, vagy szintén a Közösség más tagállamában nyilvántartásba vett adófizetésre kötelezett, nem 

adóalany jogi személynek. 

Az előzőekben ismertetett rendelkezések együttes értelmezése alapján megállapítható, hogy a 

közösségi értékesítéshez kapcsolódó adómentesség akkor érvényesíthető, ha az adózó rendelkezik az 

adómentesség feltételeinek teljesülését igazoló hiteles okiratokkal. Az Európai Unió Bírósága 

(Bíróság) a C-184/05. számú ítéletében egyértelműen rögzítette, hogy a „közösségi jog korlátait 

tiszteletben tartja az az elv, amely szerint az adózás alóli kivételhez vagy mentességhez való jog 

bizonyítása azt a személyt terheli, aki a jogra hivatkozik”. 

 Az Áfa tv. 89. § (1) bekezdése és az Art. 99. § (2) bekezdése, továbbá a közösségi jog nem határozza 

meg a mentesség igazolásának módját tételes szabályokban. A bíróság a C-184/05. számú ügyben 

azonban kimondta, hogy az adóhatóságok alapvetően az adóalanyok által szolgáltatott bizonyítékok és 

ez utóbbiak bevallásai alapján tudják elvégezni az ellenőrzést, ezért lényeges, hogy az adózók 

rendelkezzenek olyan dokumentumokkal, amelyek ellentmondásoktól mentesen igazolják a 

közösségen belüli termékértékesítés megtörténtét. 

Az előzőekben részletezettekből következik, hogy a fuvarokmánynak, vagy más igazolásnak az eset 

összes körülményeinek figyelembe vételével alkalmasnak kell lennie arra, hogy hitelt érdemlő módon 

igazolja az áru más tagállamba történő megérkezését, ezért az adóhatóság és bíróság is helytállóan 

vizsgálta dokumentumban foglalt adatokat, ezek megfelelőségét és a fellelhető hibák felperes általi 

felismerhetőségét.  

A közösségi termékértékesítés kapcsán kidolgozott uniós döntések azt is leszögezik, hogy „nem 

ellentétes az uniós joggal, ha azt követelik meg a gazdasági szereplőtől, hogy jóhiszeműen járjon el és 

hozzon meg minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést annak érdekében, hogy az ügylet ne vezessen 

adókijátszáshoz (C-273/11. számú ítélet 43., 48. pontok). Ezért az adóhatóság és az elsőfokú bíróság is 

helytállóan vizsgálta meg a felperes magatartását annak érdekében, hogy a CMR-ekkel kapcsolatban 

rögzített, bizonyítékokkal igazolt adatok és egyéb körülmények miért döntik meg a felperes által 

hivatkozott CMR-ek tartalmi hitelességét. Az elsőfokú bíróság a nemzeti és közösségi 

jogszabályoknak, továbbá joggyakorlatnak megfelelően, a hasonló ügyek kapcsán kialakított 

gyakorlattal egyezően határozta meg a feleket, így a felperest is terhelő bizonyítási kötelezettség 

tartalmát. A felperestől elvárható bizonyítás nem haladta meg az adómentesség alkalmazásához 

szükséges mértéket (EBH 2010.2285., EBH 2011.2433., C-409/04., C-273/11., BH 2017.275.). 

 

Kfv.IV.35.290/2016/4. 

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 

kapcsolódó eljárásban a visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó kamatfizetésre csak közvetlenül 

alkalmazandó közösségi jogi aktus hiányában alkalmazható az eljárás egyes kérdéseiről szóló törvényi 

szabályozás. 

A vidékfejlesztési támogatási intézkedések vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös 

megfeleltetés végrehajtása tekintetében a 65/2011/EU rendelet (a továbbiakban: EU rendelet) 5. cikke 

alkalmazandó. Eszerint a szabálytalan kifizetések visszatérítése a kamatkötelezettséget illetően akként 

történik, hogy a kamatot a kedvezményezett számára a visszafizetési felszólításban előírt – legfeljebb 

60 napos – fizetési határidő és a visszafizetés vagy levonás között eltelt időszakra kell felszámítani. A 

felperes jogértelmezésével egyezően tehát a számítás kezdőidőpontja a fizetési felszólítás. 

A bíróság által hivatkozott 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Eljárási törvény) 69. § (5) 

bekezdésének rendelkezése szerinti általános megállapítási mód ezt nem zárja ki a következők szerint: 

„A kamatszámítás kezdő időpontja – amennyiben közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus 

másként nem rendelkezik – a jogosulatlanul igénybe vett támogatás ügyfél fizetési számláján történő 
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jóváírásának a napja. Amennyiben közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus másként nem 

rendelkezik, a kamatszámítás záró időpontja az intézkedésben való jogosulatlan részvételt megállapító 

határozat kelte előtt visszafizetett támogatás tekintetében a visszafizetés napja, egyéb esetekben az 

intézkedésben való jogosulatlan részvételt megállapító határozat kelte.” 

Az általános szabályt azonban megelőzi a speciális. Az EU-rendelet emellett közvetlenül 

alkalmazandó uniós jogi aktus. Az uniós jog elsőbbségének elve alapján ezért a tagállami bírónak a 

rendeletet kell alkalmaznia az uniós jog és a belső jog ütközése esetén (az Európai Bíróság 6/64. sz. 

Flaminio Costa kontra E.N.E.L.; 106/77. sz. Simmenthal; C-689/13. sz. Puligienica Facility Esco 

ügyekben hozott ítéletei szerint; továbbá az Alkotmánybíróság 143/2010. (VII. 14.) AB határozata és a 

Kúria Kfv. I. 35.052/2007/7. számú döntése alapján). A bíróságnak ez a kötelezettsége az Eljárási 

törvény 69. § (5) bekezdése szerinti eltérést engedő szabály hiányában is fennállna. 

A kamatszámítás kezdő időpontját tehát a Bizottság rendelete kógensen tartalmazza. Csak az 

alkalmazandó kamatlábat illetően nyúlik vissza a tagállam jogához, amennyiben azt az 5. cikk 2. pont 

második mondata szerint a nemzeti törvényekkel összhangban kell kiszámítani. A kamat eszerint nem 

lehet alacsonyabb, mint a nemzeti rendelkezések alapján visszatérített összegeknél alkalmazott 

kamatláb. 

 

Kfv.VI.35.321/2017/4. 

Amennyiben a számlában szereplő gazdasági esemény nem történt meg, akkor az áfa levonási jog nem 

gyakorolható, a rendeltetésellenes joggyakorlás fennállásának vizsgálata szükségtelen, egyben 

irreleváns. A közigazgatási bíróság ítéletében nem állapíthatja meg a számlák szerinti gazdasági 

esemény hiányát, ha ezt az adóhatóság határozatában nem vitatta. 

A vizsgált időszakra az áfa levonási jog tartalmi feltételeire irányadó szabályokat a 2006/112/EK. 

irányelv (a továbbiakban: Irányelv) 168. cikke és az 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa 

tv.) 120. §-a, míg a formai feltételeket az Irányelv 178. cikke és az Áfa tv. 127. §-a határozták meg. Az 

általános forgalmi adóhoz kapcsolódó ügyekben minden esetben alkalmazandó a magyar Áfa tv. 

mellett az adott európai uniós norma, jelen esetben az Irányelv. Figyelembe veendők még az 2000. évi 

C. törvény (a továbbiakban: Sztv.)  15. § (3) bekezdésében, 165. §-ában, 166. §-ában és az 2003. évi 

XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 2. § (1) bekezdésében írtak. 

A Kúria 5/2016. (IX.26.) KMK véleményében (a továbbiakban: KMK vélemény) az EUB 

joggyakorlatára alapítottan rögzíti, hogy mely esetkörökben lehetséges az áfa levonási jog 

megtagadása. Az indokolásban hangsúlyozza, hogy a befogadott számla hitelessége kapcsán az adózói 

tudattartalom ellenőrzése különböző módon alakulhat. A vizsgálat során három, jól elkülöníthető 

tényállás különböztethető meg: 1) a számlákban szereplő gazdasági esemény nem történt meg; 2) a 

gazdasági esemény megvalósult, de nem a számlában szereplő felek között; 3) a gazdasági esemény a 

számlákban szereplő felek között megvalósult, de a számlakibocsátó (vagy az általa befogadott számla 

kibocsátója) csalárd magatartást valósított meg. 

A KMK vélemény a rendelkező részben kifejti, hogy amennyiben a számlákban szereplő gazdasági 

esemény nem történt meg, akkor nem kell vizsgálni, hogy a számlabefogadó tudott-e, illetve tudnia 

kellett volna-e az adókijátszásról, adócsalásról. Ha a gazdasági esemény megvalósult, de nem a 

számlákban szereplő felek között, akkor – a tényállás függvényében – vizsgálni lehet, hogy a 

számlabefogadó tudott-e, illetve tudnia kellett volna-e az adókijátszásról, adócsalásról. Ha a gazdasági 

esemény a számlákban szereplő felek között megvalósult, de a számlakibocsátó (vagy az általa 

befogadott számla kibocsátója) csalárd magatartást valósított meg, az adóigazgatási eljárásban 

vizsgálni kell, hogy a számlabefogadó tudott-e, illetve tudnia kellett volna-e az adókijátszásról, 

adócsalásról. 

Az elsőfokú hatóság határozata indokolása érdemi részében hangsúlyozta, hogy a felperes jogait nem 

az Art. 2. § (1) bekezdése alapján gyakorolta és kizárólag adó-visszaigénylési célzattal kötött 

szerződést. A perbeli ingatlan adásvétele jogosulatlan adóelőny megszerzésére irányult, a felperes 

hiteltelen bizonylat alapján, jogtalanul gyakorolta adólevonási jogát. (elsőfokú határozat 22. oldal 
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második bekezdés, 24. oldal negyedik bekezdés) Az alperes határozatában kifejtette, hogy objektív 

körülmények alapján igazolt a felperes rendeltetésellenes joggyakorlása. Összességében 

megállapította, az ingatlan bejegyzéssel ugyan a számlában szereplő gazdasági esemény megtörténte 

nem kérdőjelezhető meg, ugyanakkor a vizsgált ügyletnek színlelt elemei is vannak, különösen a 

számla ellenértékének kiegyenlítése tekintetében. Az ügylet adókijátszást is megvalósított, melynek 

során a felek nem önállóan cselekvő piaci félként jártak el, hanem csalárd módon együttműködtek és 

ennek nyomán az adózási érdeksérelem is kimutatható. 

A Kúria rögzítette, hogy az előző pontban írtakra tekintettel az alperes nem vitatta, hogy az 

adólevonási jog alapjául szolgáló számlában szereplő gazdasági esemény a számlában megjelölt 

szerződő felek között létrejött. A közigazgatási bíróság eljárása során főszabály szerint kötve van a 

keresettel támadott alperesi határozatban írtakhoz, a határozatban megjelöltekhez képest más 

jogalapon nem állapíthatja meg a határozat jogszerűségét. Amennyiben más jogalapon álló határozat 

meghozatalát látja indokoltnak, úgy a Pp. 339. § (3) bekezdése szerint a határozatot hatályon kívül 

helyezheti és az azt hozó szervet új eljárásra kötelezheti. A közigazgatási és munkaügyi bíróság 

ítéletének indokolásában – az alperesi határozatban írtakkal szemben – azt rögzítette, hogy a perbeli 

számlában szereplő gazdasági esemény nem valósult meg, vagyis az adólevonási jog megtagadását 

más jogcímre alapította, mint az alperes, ezzel megsértette egyrészt a határozat indokolásához 

kötöttség, másrészt a kereseti kérelemhez kötöttség elvét. 

A felülvizsgálati bíróság rámutatott, hogy a rendeltetésellenes joggyakorlásra alapított áfa levonási jog 

megtagadása a KMK vélemény rendelkező részének 3. pontjához kapcsolódik, melynek alapja az, 

hogy a gazdasági esemény a számlában szereplő felek között megvalósult. Amennyiben a számla 

szerinti gazdasági esemény nem történt meg, akkor további vizsgálatra nincs szükség, az áfa levonási 

jog nem gyakorolható, a rendeltetésellenes joggyakorlás vizsgálata irreleváns, azt kizárja a gazdasági 

esemény hiánya. A rendeltetésellenes joggyakorlás megállapítása esetén a hatóságnak vizsgálnia kell, 

hogy az adózó tudatosan vagy abba belenyugodva részt vett-e az adókijátszásra irányuló gazdasági 

eseményben. 

A Kúria a fentiekre tekintettel a Pp. 275. § (4) bekezdésének alkalmazásával a jogerős ítélet 

felülvizsgálati kérelemmel nem támadott részét nem érintette, a felülvizsgálati kérelemmel támadott 

részében azt hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot ebben a körben új eljárásra és új 

határozat hozatalára utasította.  

 Az új eljárás során a közigazgatási és munkaügyi bíróság köteles a jelen ítéletben írtakat figyelembe 

véve, betartva a határozat indokolásához kötöttség és a kereseti kérelemhez kötöttség elvét eljárni és 

döntést hozni. Nem vitatható tényként szükséges elfogadnia, hogy a perbeli számlában szereplő 

gazdasági esemény a számlakibocsátó és a számlabefogadó között megvalósult, de vizsgálnia kell, 

hogy jogszerűen tagadta-e meg az alperes a rendeltetésellenes joggyakorlásra hivatkozással a 

felperestől az áfa levonási jogot. 

 

Kfv.I.35.594/2016/24. 

A titkos információgyűjtés során beszerzett bizonyítékok jogszerűségi felülvizsgálatára a közigazgatási 

bíróság törvényi felhatalmazás hiányában nem jogosult. Ennél fogva miután az EUB döntésében előírt 

kontradiktórius eljárásban való felülvizsgálat a közigazgatási perben nem valósulhat meg, mindaddig 

míg a büntető bíróság döntésével azok beszerzésének jogszerűségéről nem dönt, bizonyítékként nem 

használhatók fel. A szabad bizonyítás rendszeréből következően valamennyi az eljárás során feltárt 

körülmény mérlegelése alapján kell az ügyben a tényállást megállapítani. Az EUB ítéletéből nem 

következik, hogy bármely körülménynek kizárólagos jelentőséget kellene tulajdonítani. Az új 

eljárásban az adóhatóság a Ket. 50. § (6) bekezdése alapján köteles a feltárt bizonyítékok értékelésére, 

mérlegelésére. 

2006/112. EK Tanácsi irányelvben (továbbiakban: HÉA irányelv)  

I. A felperes által indítványozott előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének az elsőfokú 

bíróság helyt adott, az Európai Unió Bírósága C-419/14. számú ítéletével (továbbiakban: EUB döntés) 
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az alábbiakat mondta ki: 

1.) Az uniós jogot úgy kell értelmezni, hogy annak értékelése szempontjából, hogy az alapügybelihez 

hasonló körülmények között valamely licenciaszerződés, amelynek tárgya egy olyan internetes oldal 

működtetését lehetővé tevő know-how bérbeadása, amelynek segítségével interaktív audiovizuális 

szolgáltatásokat nyújtottak, amely szerződést egy olyan társasággal kötötték, amely az e licencet bérbe 

adó társaság székhelye szerinti tagállamétól eltérő, valamely másik tagállam területén telepedett le, 

joggal való visszaélésből eredt-e, amely annak kihasználására irányult, hogy e másik tagállamban az e 

szolgáltatásokra alkalmazandó hozzáadottérték-adó mértéke alacsonyabb volt, az a körülmény, hogy 

az utóbbi társaság vezető tisztségviselője és egyedüli tagja e know-how megalkotója, hogy ugyanezen 

személy befolyást vagy irányítást gyakorolt az említett know-how fejlesztésére és hasznosítására, 

valamint a know-how-n alapuló szolgáltatásnyújtásra, hogy az említett szolgáltatások nyújtásához 

szükséges technikai eszközök, személyi állomány, pénzügyi tranzakciók kezelését alvállalkozók 

végezték, mint ahogy azok az okok, amelyek arra késztethették a licencbeadó társaságot, hogy 

licencbe adja a szóban forgó know-how-t az e másik tagállamban letelepedett társaságnak, ahelyett 

hogy azt maga hasznosította volna, önmagukban nem tűnnek döntő jelentőségűeknek. 

A kérdést előterjesztő bíróság feladata az alapügy összes körülményének vizsgálata annak 

megállapítása érdekében, hogy e szerződés, amennyiben leplezte azt a tényt, hogy a szóban forgó 

szolgáltatást ténylegesen nem a licencbevevő társaság, hanem valójában a licencbeadó társaság 

nyújtotta, teljesen mesterséges megállapodásnak minősül-e, különösen annak tisztázásával, hogy a 

licencbevevő társaság gazdasági tevékenysége székhelyének vagy állandó telephelyének Madeirára 

történő áthelyezése nem minősült-e valós letelepedésnek, hogy e társaság az érintett gazdasági 

tevékenység gyakorlása érdekében üzlethelyiségek, technikai és humán erőforrások formájában nem 

rendelkezett-e megfelelő struktúrával, továbbá hogy az említett társaság e gazdasági tevékenységet 

nem a saját nevében, saját javára, saját felelősségére és saját kockázatára végezte-e. 

2.) Az uniós jogot úgy kell értelmezni, hogy valamely olyan visszaélésszerű gyakorlat megállapítása 

esetén, amelynek eredményeképpen valamely szolgáltatásnyújtás teljesítési helyét attól eltérő másik 

tagállamban határozták meg, mint amelyben ezen visszaélésszerű gyakorlat hiányában meghatározták 

volna, az a körülmény, hogy a hozzáadottérték-adót e másik tagállamban e tagállam jogszabályainak 

megfelelően megfizették, nem képezi akadályát annak, hogy ezen adó utólagos megállapítására az e 

szolgáltatás tényleges nyújtásának helye szerinti tagállamban kerüljön sor. 

3.) A hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni 

küzdelemről szóló, 2010. október 7-i 904/2010/EU tanácsi rendeletet úgy kell értelmezni, hogy 

valamely tagállam adóhatósága, amely olyan szolgáltatásokra nézve vizsgálja a hozzáadottértékadó-

kötelezettség keletkezését, amelyek más tagállamokban már ezen adó alá tartoznak, köteles 

tájékoztatáskéréssel fordulni ezen más tagállamok adóhatóságaihoz, amennyiben az ilyen kérelem 

szükséges, sőt elengedhetetlen a hozzáadottérték-adó első tagállamban való felszámíthatóságának 

megállapításához. 

4.) Az uniós jogot úgy kell értelmezni, hogy az EUSZ 4. cikk (3) bekezdésének, az EUMSZ 325. 

cikknek és a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi 

irányelv 2. cikkének, 250. cikke (1) bekezdésének és 273. cikkének alkalmazásában azzal nem 

ellentétes, ha az adóhatóság egy párhuzamosan folyó és még le nem zárt büntetőeljárás keretében a 

héa területén fennálló visszaélésszerű gyakorlat bizonyítása érdekében az adóalannyal szemben 

folytatott titkos adatgyűjtés során, például távközlési rendszerek útján való kommunikáció 

lehallgatásával és elektronikus levelek lefoglalásával beszerzett bizonyítékokat használhat fel, feltéve 

hogy e bizonyítékoknak az említett büntetőeljárás keretében való beszerzése és azoknak a 

közigazgatási eljárás keretében való felhasználása nem sérti az uniós jog által biztosított jogokat. 

Az alapügyben szereplőhöz hasonló körülmények között az Európai Unió Alapjogi Chartája 7. cikke, 

47. cikke és 52. cikkének (1) bekezdése alapján az ilyen bizonyítékokon alapuló, a hozzáadottérték-

adó utólagos megállapítására irányuló határozat jogszerűségét vizsgáló nemzeti bíróság feladata, hogy 

megvizsgálja egyrészt, hogy a távközlési rendszerek útján való kommunikáció lehallgatása és az 

elektronikus levelek lefoglalása olyan nyomozati eszköz volt-e, amelyet törvény írt elő, és amely 

szükséges volt a büntetőeljárás keretében, másrészt pedig az ilyen eszközökkel beszerzett 
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bizonyítékoknak az említett hatóság általi felhasználását szintén törvény írta-e elő, és az szükséges 

volt-e. Ezenkívül e bíróság feladata annak vizsgálata, hogy a védelemhez való jog tiszteletben tartása 

általános elvének megfelelően az adóalanynak a közigazgatási eljárás keretében lehetősége volt-e arra, 

hogy e bizonyítékokhoz hozzáférjen, és azokkal kapcsolatban meghallgassák. Amennyiben e bíróság 

azt állapítja meg, hogy ezen adóalany számára nem biztosították e lehetőséget, vagy hogy e 

bizonyítékokat az Európai Unió Alapjogi Chartája 7. cikkének megsértésével szerezték be a 

büntetőeljárás keretében vagy használták fel a közigazgatási eljárásban, az említett nemzeti bíróságnak 

ki kell zárnia e bizonyítékokat, és amennyiben ebből következően az említett határozat 

megalapozatlanná válik, azt hatályon kívül kell helyeznie. Ugyancsak ki kell zárni e bizonyítékokat, 

ha e bíróság nem jogosult annak ellenőrzésére, hogy e bizonyítékokat a büntetőeljárás keretében az 

uniós joggal összhangban szerezték-e be, vagy valamely büntetőbíróság által kontradiktórius eljárás 

keretében már lefolytatott vizsgálat alapján legalább nem győződhet meg arról, hogy azokat e joggal 

összhangban szerezték be. 

II. A perbeli jogviták közül a titkos információgyűjtés és a rendeltetésellenes joggyakorlás 

vizsgálatánál Kúriának is figyelembe kellett venni az ügyben keletkezett EUB döntést, ez adta meg 

vizsgálatának kereteit, adott estben határait is, ennek az ítéletének a tükrében kellett vizsgálni az első 

fokú bíróság megállapításai jogszerűségét. 

A perbeli esetben a felperes és Lalib szerződéses jogviszonya lehetővé tette a rendeltetésellenes 

joggyakorlás törvényben írt feltételeinek vizsgálatát, vagyis azt, hogy a felperes és Lalib szerződéses 

jogviszonya adókikerülést célozott-e. Az alperes az Art. 2. § (1) bekezdése alapján jogosult volt 

vizsgálni a felek szerződésének tényleges gazdasági tartalmát, azt, hogy a know-how tényleges 

hasznosítása mely gazdasági társaság által valósult meg és a felek között létrejött szerződésnek – a 

teljesítési hely áttelepítésével – nem kizárólag a kedvezőbb adózási környezet megteremtése volt-e a 

célja. 

Az Art. szabályozása általánosságban határozza meg a rendeltetésellenes joggyakorlást, nem ad pontos 

elhatárolást arról, hogy az milyen magatartással valósul meg és mely körülmények fennállása esetén 

állapítható meg. A jogalkalmazóra bízza a konkrét eset releváns tényállási elemeinek értékelése 

alapján annak meghatározását. A jogszabályhely kialakult értelmezése alapján az adóhatóság kizárólag 

az adózás szempontjából értékeli a felek magatartását, azt kell bizonyítania, hogy az ügylet a 

gazdasági ésszerűség alapján nem magyarázható, a szerződés vagy más jogügylet célja kizárólag vagy 

döntően a kölcsönös, vagy egyoldalú adóelőny, adómegtakarítás. 

A Kúria már több irányadó döntésében foglalkozott az adójogviszonyokban megnyilvánuló 

rendeltetésellenes joggyakorlással, többek közt Kfv.I.35.720/2015/8. ítélet [47] pontjában: 

„Rendeltetésellenes joggyakorlásnak azt az esetét minősíti a törvény, amikor a szerződés vagy más 

jogügylet célja kizárólag vagy döntően a kölcsönös, vagy egyoldalú adómegtakarítás, közvetve az 

államháztartás valamely alrendszerének okozott kár.”, továbbá hogy „az adóelőny érvényesíthetősége 

tehát nem csupán abban az esetben kizárt, ha a jogügylet célja kizárólagosan (csak) az adóelőny 

elérése, hanem akkor is, ha az adóelőny elérése uralja a jogügyletet, ha az döntően az előny elérést 

célozza” (lásd. Kfv.VI.35.575/2012/8.) 

A Kúria rámutatott arra is, hogy a törvényi rendelkezés értelmezése során figyelemmel kell lenni az 

Európai Unió Bíróságának a Halifax (C-255/02.), és Part-Service (C-425/06.) ügyekben a 

visszaélésszerű magatartás és az adókikerülés kapcsán kifejtett tételeire is. A visszaélésszerű 

magatartás megállapításához az ügylet elemzését két szempontból kell elvégezni: egyrészt az érintett 

ügyletek eredményét kell vizsgálni, másrészről objektív körülmények összességéből ki kell tűnnie, 

hogy a szóban forgó ügyletek elsődleges célja valamely adóelőny megszerzése. A visszaélésszerű 

magatartás tilalma nem releváns azokban az esetekben, amikor a végzett gazdasági tevékenységnek 

lehet más magyarázata is, mint pusztán az adóelőny elérése. Azt is leszögezte, hogy annak nincs 

jelentősége, hogy az ügylet formálisan megfelel az irányelv, illetve azt átültető nemzeti jogi 

előírásnak. Az ügyletek valós tartalmának és jelentésének megállapítása során az ügyletek tisztán 

mesterséges jellege, valamint az adóteher-csökkentési tervben érintett gazdasági szereplők közötti 

jogi, gazdasági vagy személyes kapcsolatok utalhatnak. 

Az EUB az előzetes döntéshozatali eljárásban hozott döntésének 35. és 42. pontjában foglalkozik e 
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kérdéssel és utal a kialakult egyértelmű bírói gyakorlatra. Annak vizsgálata és bizonyítása, hogy a 

felek által kötött ügylet tisztán mesterségesen létrehozott, kizárólag adóelőny elérése céljából jött létre, 

az adóhatóság feladatát képezte a közigazgatási eljárásban az Art. 97. § (4) bekezdése alapján. 

Egyetért a Kúria azzal az alperesi nézettel, hogy az adóigazgatási eljárásban is a szabad bizonyítás 

rendje érvényesül, vagyis bizonyíték lehet bármi, ami az adott esetben a releváns tényt bizonyítja. 

Másrészt azt is jelenti, hogy az adóhatóság a bizonyítékokat szabadon – egyenként és összességükben 

– értékeli, és ezek alapján határozza meg a tényállást. (Ket. 50. § (6) bekezdés) 

Ugyanakkor a szabad bizonyítás elve – mint ahogy arra az elsőfokú bíróság helyesen utalt – nem 

jelenti azt, hogy a más eljárásban beszerzett bizonyítékok mindenféle jogszabályi kötöttség, 

jogszerűségi ellenőrzés nélkül szabadon felhasználhatók. Ez különösen igaz az olyan eljárásban 

beszerzett bizonyítékra, ahol a beszerzés eszközei természetüknél fogva több, az Alaptörvényben 

rögzített alapjogot sértenek, azaz e titkos eszközök és módszerek alkalmazása súlyos beavatkozást 

jelent az egyén életébe, ezért igénybe vételére csupán kivételesen, átmeneti megoldásként lehet helye. 

A titkos információgyűjtés és titkos adatszerzés alkalmazási jellegét a 1998. évi XIX. törvény 

(továbbiakban: Be.) 202. § (6) bekezdése is hangsúlyozza, mikor kimondja: titkos adatszerzésnek a 

201. §-ban és az (1)-(5) bekezdésben meghatározott esetekben is csak akkor van helye, ha 

megalapozottan feltehető, hogy más módon a bizonyíték beszerzése kilátástalan, vagy aránytalanul 

nagy nehézséggel járna, és a titkos adatszerzéssel a bizonyíték beszerzése valószínűsíthető. 

A perbeli esetben részben titkos információgyűjtés során, részben a nyomozati eljárás során 

alkalmazott kényszerintézkedések elrendelésével kerültek beszerzésre azok a bizonyítékok, amelyre az 

adóhatóság a tényállását alapította. Mindezekre figyelemmel azt, hogy a begyűjtött bizonyítékok az 

adóhatósági eljárásban felhasználhatók-e, az eltérő szabályozás okán eltérően kellett kezelni és 

megítélni. Ezt az elsőfokú bíróság is helyesen ismerte fel, ugyanakkor végső következtetéseit a Kúria 

nem mindenben osztja, mert az elsőfokú bíróság nem tulajdonított jelentőséget az eltérő 

szabályozásból eredő különbségnek. 

A titkos információgyűjtésre vonatkozó elsőfokú bírósági állásponttal a Kúria teljes mértékben 

egyetért, állásfoglalása maradéktalanul megfelel az EUB döntésében kifejtetteknek is. Az EUB 

döntésből is kiviláglik, hogy a bizonyítékok megítélése szempontjából fontos jelentősége van a titkos 

információgyűjtés során begyűjtött bizonyítékok jogszerűségi felülvizsgálatának, annak, hogy azok 

ilyen irányú vizsgálatát mely bíróság milyen eljárási rezsim alatt végezheti el, annak vizsgálatára a 

közigazgatási ügyekben eljáró bíróság jogszabályi felhatalmazással bír-e. Ezekre a kérdésekre helyes 

válaszokat adott az elsőfokú bíróság. A titkos információgyűjtés kizárja a hatékony jogorvoslat 

lehetőségét, a bizonyítékok beszerzése jogszerűségének ellenőrzésére csak a büntető eljárás keretein 

belül kerülhet sor. A nyomozó bíró döntése „csupán” a titkos információgyűjtés eredményének a 

büntetőeljárásban bizonyítékként történő felhasználásának lehetőségéről dönt, ez az ún. „nyílttá tételi 

eljárás” azonban még nem elegendő ahhoz, hogy azok az adóhatósági eljárásban szabadon 

felhasználhatóvá váljanak. Ugyanis a Be. 78. § (4) bekezdése a bizonyítás törvényességének 

felülvizsgálatát a büntetőbíróságra bízza, és általános elvként fogalmazza meg, hogy nem értékelhető 

bizonyítékként az olyan bizonyítási eszközből származó tény, amelyet a bíróság, az ügyész vagy a 

nyomozó hatóság bűncselekmény útján, más tiltott módon vagy a résztvevők eljárási jogainak 

lényeges korlátozásával szerzett meg. Ez a rendelkezés a bizonyításban elkövetett törvénysértés 

eljárási szankcióját jelenti. A bíróságnak emiatt az érdemi döntés meghozatala során a bizonyítékok 

értékelése kapcsán különös gonddal kell vizsgálnia a bizonyíték beszerzésének körülményeit is, azaz a 

felhasznált bizonyítékok jogszerűségéről végső soron ő dönt. Mindebből az is következik, hogy a 

titkos információgyűjtés során beszerzett bizonyítékok jogszerűségi felülvizsgálatát törvényi 

felhatalmazás alapján csak a büntető bíróság végezheti, ilyen jogosultsága a közigazgatási ügyekben 

eljáró bíróságoknak nincs. Így helytálló az az elsőfokú bírósági álláspont, hogy mindaddig míg a 

büntető bíróság kontradiktórius eljárásában ezen bizonyítékok beszerzésének jogszerűségi 

felülvizsgálatát nem végzi el, addig ezek felhasználására nincs jogi lehetőség, a 2010. évi CXXII. 

törvény (továbbiakban NAV tv.)  76. § (2) bekezdés g.) pontja és a Be. 71/B. § (1) bekezdése alapján. 

Az Art. és a Ket. szabályai alapján nem lehet elvégezni a jogszerűségi és az EUB által előírt 

szükségességi-arányossági teszt vizsgálatát, ilyet a Pp. sem biztosít a közigazgatási bíróság számára. 

Nem osztja a Kúria az alperesnek azzal kapcsolatos álláspontját, hogy ez a jogszerűségi vizsgálat a 
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nyomozási bíró által a „nyílttá tételi eljárás” alatt megtörténik, mert ez csak annak a lehetőségét 

teremti meg, hogy az addig titkosan kezelt bizonyítékok felhasználásra kerülhessenek a büntető 

eljárásban, annak részét képezzék. A végső, mindenki számára irányadó döntés az érdemi határozatot 

hozó bíróságtól származhat. Ezen túlmenően mint ahogy arra a felperes helyesen utalt ez az eljárás 

nem kontradiktórius, nem elégíti ki az EUB döntésében foglaltakat. 

A törvényi szóhasználat jelentőségét is helyesen ismerte fel az elsőfokú bíróság. Osztja azt a 

nézőpontot a Kúria, hogy az előbbi két jogszabályhely által biztosított adatszolgáltatás kérése, illetve 

iratokba történő betekintés és a bizonyítékok felhasználása közé egyenlőségjelet tenni nem lehet, 

bizonyítékkénti felhasználásra csak a törvényben biztosított garanciák betartása mellett lehetséges. 

Más a bírói engedélyhez nem kötött, nem titkos információgyűjtés keretében begyűjtött bizonyítékok 

megítélése. A jogalkotó a Be.-ben szabályozza ezen bizonyítékok beszerzésének módját, részletes 

eligazítást ad hogyan kell az egyes bizonyítási eszközöket felkutatni, biztosítani és meghatározza az 

igénybe vehető jogorvoslat módját is. Lényeges különbség, hogy az érintett jelenlétében kell 

lefolytatni, így a kényszerintézkedés alapján eljárás részévé válik, ellenőrizheti annak lefolytatásának 

törvényességét, illetőleg ha a házkutatáson az érintett, illetőleg a védője, képviselője vagy megbízott 

hozzátartozója nincs jelen, az érintett érdekeinek védelmére olyan személyt kell kirendelni, akiről 

alaposan feltehető, hogy a házkutatással érintett érdekeit megfelelően védi. Itt az EUB. által megkívánt 

kontradiktórius eljárás lefolytatásának feltételei fennállnak, az már más kérdés, hogy ezzel a 

lehetőséggel a házkutatást elszenvedő fél nem élt. 

Az nem vitatható, hogy a közigazgatási bíróság nem foglalhat érdemben állást a Be. szabályai alapján 

foganatosított eljárási cselekmények jogszerűségének kérdésében. Azonban a bizonyíték beszerzésével 

összefüggésben jogszerűségi probléma nem merült fel, ilyet a felperes nem állított, a házkutatás 

lefolytatásának jogszerűségét az azt elszenvedő fél nem vitatta, így a bizonyítékok köréből 

kirekeszteni nem lehet. Az sem akadálya a felhasználásnak, hogy nem a felperes ellen indított 

nyomozási cselekmény során kerültek feltalálásra az e-mailek, hanem egy másik adóalanynál. A jelen 

esetben a NAV. tv. és a Be. szabályai lehetőséget adnak az adatok megismerésére és azok 

bizonyítékként való kezelésére. 

Összegezve a Kúria álláspontja az, hogy a titkos információgyűjtés során megszerzett lehallgatási 

jegyzőkönyvek az eljárásban nem használhatók fel a fentebb kifejtett adóigazgatási és közigazgatási 

bírósági eljárásban hiányzó garanciális szabályok okán, míg a büntetőeljárás keretében nyomozati 

cselekmények során begyűjtött levelezések pedig igen, mert a Be.-ben biztosított jogorvoslati jog 

folytán azok felhasználása nem sérti az uniós jog által biztosított jogokat. E tekintetben tehát az 

alperes felülvizsgálati kérelme részben eredményes, hiszen az új eljárásban ezeket a bizonyítékokat a 

tényállás megállapításakor nem kell kizárni, azok szabadon felhasználhatók. 

Itt tért ki a Kúria a felperesnek az alperes által felsorolt a rendeltetésellenes joggyakorlás 

alátámasztására felhozott körülmények kirekesztését célzó érvelésére. Az, hogy az EUB döntésében 

ezekkel a körülményekkel összefüggésben azt fejtette ki, hogy önmagukban nem tűnnek döntő 

jelentőségűeknek, nem jelenti azt, hogy az új eljárásban az adóhatóság ezeket nem értékelheti a Ket. 

50. § (6) bekezdése szerint. Olyan tartalmat nem lehet az EUB döntésnek tulajdonítani mit amit a 

felperes sugall, vagyis ezen körülményeket a tényállás megállapításakor nem kell értékelni, 

mérlegelni, mert ez a szabad bizonyítás elvét sértené. Az már más kérdés, hogy ezeknek a 

körülményeknek milyen súlyt tulajdonítanak, azok bizonyító erejét a felperes által előadottak 

mennyiben rontják le vagy cáfolják (banki szolgáltatás hiánya, fizetési rendszer működtetése, licencdíj 

változása stb.). Az elsőfokú bíróság kimerítő indokát adta, hogy e körülmények figyelembe vételére az 

új eljárásban miért kerülhet sor és az EUB döntéssel összhangban maga is rögzítette, hogy az alperes 

által feltárt körülmények önmagukban még nem elegendők az Art. 2. § (1) bekezdése szerinti 

rendeltetésellenes joggyakorlás megállapításához. Hangsúlyozza a Kúria, hogy az EUB. gyakorlatából 

következően - mint ahogy arra a Kúria [74-77] pontokban utalt - rendeltetésellenes joggyakorlat 

megállapításához a szerződés megkötéséhez vezető, a teljesítését érintő valamennyi körülmény 

vizsgálata szükséges. Önmagukban egyenként még nem vezetnek a jogsértő gyakorlat 

megállapításához, de összességükben alkalmasak lehetnek ilyen irányú következtetések levonására. 

Miután az alperes csupán a szerződés megkötéséhez vezető körülményeket elemezte és a teljesítés 
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oldaláról nem vizsgálta a Lalib körülményeit, ezért jogszerűen helyezkedett az elsőfokú bíróság arra, 

hogy további bizonyítás szükséges és ennek kereteit helytállóan határozta meg. Az a felperesi érv is 

cáfolható az EUB döntés rendelkező részének 1. pont második albekezdése alapján, hogy csupán a 

portugál adóhatóság tájékoztatása lenne mérvadó az ügy elbírálásakor. Az összes körülmény vizsgálata 

alapján kell a helyzetet megítélni és miután az alperesi bizonyítás hiányos volt az elsőfokú bíróság 

nem volt abban a helyzetben, hogy az EUB ezen követelményének eleget tegyen. Így a Kúria nem 

találta alaposnak a felperesi felülvizsgálati kérelem erre vonatkozó részeit, de nem volt alapos az 

alperesnek ezzel kapcsolatban a bizonyítékok kirívóan okszerűtlen értékelésére vonatkozó érvelése 

sem. 

Az alperesi határozat e körben történő hatályon kívül helyezését az is indokolja, hogy a most elvégzett 

indokolásbeli módosításokat és a szükséges bizonyítási eljárás lefolytatását követően a titkos 

információgyűjtés keretében beszerzett bizonyítékok kizárása mellett foglaljon állást a felek között 

létrejött szerződés minősítéséről. Az elsőfokú bíróság az adóhatóság helyett nem végezhette el a 

fennmaradó bizonyítékok értékelését, mérlegelését, mert ez sértené a felperes jogorvoslathoz való 

jogát. 

Nem értett egyet a Kúria a transzfer-ár szabályok 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tao.tv.) 

18. §-a értelmezésével kapcsolatban kifejtett elsőfokú bírósági állásponttal. Azt a kérdést kellett 

megválaszolni, hogy helyesen járt-e el az elsőfokú bíróság mikor a felek ingyenes ügyletét nem vonta 

be a Tao. tv. 18. §-nak alkalmazása alá, arra hivatkozva, hogy a zérus nem tekinthető vagyoni 

előnynek, ellenértéknek és ennek a jogszabályhelynek az alkalmazására csak akkor kerülhet sor, ha a 

kapcsolt vállalkozások magasabb vagy alacsonyabb ellenértéket alkalmaznak annál, mint amilyen 

ellenértéket független felek összehasonlítható körülmények esetén egymás között érvényesítenek vagy 

érvényesítenének. 

A társasági adózás az a jogterület, amelyen még nem érvényesül komplex nemzetközi szabályozás, 

ugyanakkor egyes kérdésekben az államok törekszenek az egységes szabályozási elvek kialakítására. 

Ilyennek tekinthető „A jövedelem és vagyon adóztatásáról szóló OECD Modellegyezmény”, amely 

egyrészt az OECD tagországok közötti-, másrészt a tagországok és OECD-n kívüli országok közötti 

kétoldalú adóegyezmények alapjául szolgál. Az OECD modellegyezmény 9. cikkelye, mely a magyar 

előírás alapját is képezi, a következőt mondja ki: 

„(Amennyiben) két (kapcsolt) vállalkozás az egymás közötti kereskedelmi vagy pénzügyi 

kapcsolataikra tekintettel olyan feltételekben állapodik meg, vagy olyan feltételeket szab, amelyek 

eltérnek azoktól, amelyekben független vállalkozások egymással megállapodnának, úgy az a nyereség, 

amelyet a vállalkozások egyike e feltételek nélkül elért volna, a feltételek miatt azonban nem ért el, 

ennek a vállalkozásnak a nyereségéhez hozzászámítható és következésképpen megadóztatható.” 

A fenti szabályozás alkalmazására nem csupán akkor kerül sor, ha a felek között 0 Ft-nál nagyobb 

összegben megtestesülő ellenérték kerül kikötésre, hanem a szabályozás alkalmazásának akkor is 

létjogosultsága van, ha a felek nem független vállalkozások és megállapodásuk eltér a független piaci 

szereplők által alkalmazandó ártól. Ennélfogva az ingyenes ügyletek esetében is alkalmazandó. 

Tévedett tehát az elsőfokú bíróság, mikor a Tao. tv. alkalmazását a 2007. évi CXXVII. törvény 

(továbbiakban: Áfa tv.) ellenérték fogalom oldaláról közelítette meg. Az elsőfokú bírói felfogás 

elfogadása esetén a transzferár szabályok bevezetésének alapvető célja enyészne semmibe. Helytálló 

az a felperesi hivatkozás is, hogy a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási 

kötelezettségről szóló 22/2009 (X.16.) PM. rendelet is a felperesi álláspontot erősíti, mivel az ingyenes 

ügyletek közül csupán a pénzeszközátadást, átvételt veszi ki a nyilvántartási kötelezettség alól, ez 

egyben azt is jelenti, hogy minden ezen felüli ingyenes tranzakció nyilvántartás alá esik. Nem 

indokolható a Tao. tv. 18. §-nak alkalmazási tilalma a 2009. évben hatályos Tao. tv. 7. § (1) bekezdés 

ly.) pontjával sem, mert az egy teljesen más jogalapon ad lehetőséget az adóalap csökkentésre. 

Az alperes határozatát e körben alapvetően az ellenérték hiányára alapozta, minden egyéb más indokai 

feltételesek voltak olyan értelemben, hogy ha alkalmazná is a transzferár kiigazítás szabályát, akkor a 

felperesnek milyen további feltételeknek kellene megfelelnie. Az elsőfokú bíróság miután az alperesi 

fő érvelést elfogadta, nem tért ki az alperes további vagylagos indokainak vizsgálatára. Azonban ezek 

nélkül is elbírálható volt a felperes felülvizsgálati kérelme, mivel megdőlt az alperesi határozat 
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jogszerűségét jelentő egyik lényeges elem. Ennél fogva az új eljárásban a Tao. tv. 18. §-a alkalmazása 

nem tehető félre és ennek vizsgálata keretében kell választ adni arra, hogy az adott évre vonatkozó 

jogszabályi előírások tükrében milyen jelentősége van az eszközt átadó részéről az okirat hiányának, a 

másik fél részéről az adóalap növelés hiányának, illetve az Art. 1. § (8) bekezdése alapján részletekben 

történő alkalmazás kizárt-e. 

Nem sértette meg viszont az elsőfokú bíróság a felperes által az értékvesztés elszámolása kapcsán 

felhívott jogszabályhelyeket. Csak megjegyezte a Kúria, hogy az Sztv. 5. §-a az államháztartás 

szervezetei beszámolási kötelezettségét rögzíti, további bekezdésekkel nem rendelkezik, így az e 

szakasz megsértésére irányul felperesi kérelem nem volt értelmezhető. A felperes feltehető elírás 

folytán az Sztv. 15.§ (3) és (8) bekezdéseire gondolt, a Kúria is ezt vizsgálta. 

Mindazok amiket a felperes előadott, hogy az adózó köteles gazdálkodásáról és vagyonáról 

megbízható és valós összképet adni és ezzel összefüggésben az abban szereplő tételek értékelését az 

Sztv. előírásainak megfelelően elvégezni, helytállóak. De nem volt tekintettel arra, hogy a perbeli 

esetben ezen jogszabályi előírások megvalósulását az adóhatóság és az elsőfokú bíróság is az Art. 2. § 

(1) bekezdésének kontextusába helyezte és ennek figyelembe vételével vizsgálta az eszköz 

értékvesztését. Helyesen kiemelt jelentőséget tulajdonított a vállalkozások kapcsoltságának és annak, 

hogy a vizsgált eszközök megvásárlására milyen körülmények között került sor, és azok mindenfajta 

magyarázat nélkül milyen jelentős értékvesztést értek el a vásárlástól számított rövid időn belül. Ennek 

az értékvesztésnek a felperes ésszerű magyarázatát nem adta, illetve nem mutatta be annak értékelhető 

indokait. 

Helytálló az az elsőfokú bírósági megállapítás, hogy az alperes a veszteség bekövetkezéséhez vezető 

releváns körülményeket határozatában feltárta és bemutatta és jogszerűen jutott a határozatában 

kimunkált következtetésre. A bizonyítási kötelezettség nem alperest terhelte, hanem felperest, aki a 

perben e kötelezettségének nem tett eleget, nem tudta igazolni az értékvesztés elszámolásának igazi 

indokait és az eszközökben rövid időn belül értékükben bekövetkezett változások általa hivatkozott 

okait. Mindezek következtében nem volt megállapítható e körben sem az alperes, sem pedig a bíróság 

részéről bármiféle jogszabálysértés, az eszközök értékvesztése kapcsán az Art. 97. § (4)-(6) 

bekezdésében írt tényfeltárási és bizonyítási kötelezettségének az alperes eleget tett, az elsőfokú 

bíróság is elfogadhatta ítélkezése alapjául. 

Az értékvesztés elszámolása körében előterjesztett felülvizsgálati kérelem kapcsán azt is hangsúlyozza 

a Kúria, hogy a felperes kérelmében nem elsősorban az elsőfokú bíróság ítéletének jogsértő jellegét 

állította, hanem az alperes határozatával összefüggő jogsértéseket jelölt meg (Art. 97. § (4)-(6) 

bekezdés sérelme). Az alperesi hatóság által a közigazgatási eljárásban elkövetett olyan jogsértésekre 

hivatkozott, amelyeket az elsőfokú bíróság a peres eljárásban vizsgált, elbírált és amelyek tekintetében 

a jogerős ítéletében állást foglalt. A felülvizsgálati eljárás a bírói jogalkalmazói jogsértések orvoslását 

biztosítja, de csak a felülvizsgálati kérelem keretei között és csak korlátozottan ad lehetőséget a bírói 

döntésben elbírált bizonyítékok felülmérlegelésre. A bizonyítékok mérlegelésével hozott ítélet 

felülmérlegelésére felülvizsgálati eljárásban fő szabály szerint nincs lehetőség, de ilyet a felperes e 

tényállás kapcsán nem is állított. 

 

Kfv.VI.37.318/2017/4. 

A közlekedési hatóság érvényteleníti azt a vizsgát, amelyet a vizsgázó a közlekedési hatóság 

félrevezetésével, hamis adatok közlésével, jogszabályban meghatározott feltételek hiányában tett le. 

A vezetői engedélyekről szóló 91/439/EGK irányelv preambuluma szerint a közúti 

közlekedésbiztonsággal és forgalommal kapcsolatos okokból a tagállamoknak képesnek kell lenniük 

alkalmazni a vezetői engedélyek visszavonására, valamint ideiglenes és végleges bevonására 

vonatkozó nemzeti rendelkezéseiket minden olyan engedély jogosultjára, aki szokásos tartózkodási 

hellyel rendelkezik azok területén. 

A vezetői engedélyekről szóló Európai Parlament és Tanács 2006. december 20-i 2006/126/EK 

irányelve 7. cikk (5) bekezdés utolsó mondata szerint a vezetői engedélyt kiállító tagállamok – a 2. 
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cikk sérelme nélkül – kellő körültekintéssel járnak el annak biztosítása érdekében, hogy az adott 

személy megfeleljen az e cikk (1) bekezdésében megállapított követelményeknek, és nemzeti 

rendelkezéseiket alkalmazzák a járművezetési jogosultság megszüntetésére, illetve visszavonására, 

amennyiben megállapításra kerül, hogy a vezetői engedélyt a követelményeknek való megfelelés 

nélkül állították ki. 

A 326/2011. (XII. 28.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 16. § (1) bekezdés a) 

pontja értelmében járművezetésre jogosító okmányt a közlekedési igazgatási hatóság nem adhat annak, 

aki járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan. A Kormányrendelet 

alkalmazásában közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre alkalmatlannak kell tekinteni azt a 

személyt, akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság a járművezetéstől jogerősen eltiltott a 

határozatban meghatározott ideig, kivéve a 37. §-ban szabályozott eseteket. 

A vizsgára bocsátás jogszabályi feltételeinek teljesülését – a nyilatkozatban közölt adatok 

valóságtartalmát – a hatóságnak ellenőriznie kell. A felperes a jelen vezetési vizsga megindításának 

kérelmezésekor az általa kitöltött jelentkezési lapon azt a nyilatkozatot tette, hogy a járművezetéstől a 

bíróság, illetve szabálysértési hatóság jogerősen nem tiltotta el, valamint a hatóság a járművezetésre 

jogosító okmányát nem vonta vissza, mely nyilatkozatok valótlan tartalmúak, ez okból a felperes 

közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre alkalmatlan személynek minősült a 

Kormányrendelet alkalmazása szempontjából. 

A 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 15. § (6) bekezdése értelmében a közlekedési 

hatóság érvényteleníti azt a vizsgát, amelyet a vizsgázó a közlekedési hatóság félrevezetésével, hamis 

adatok közlésével, jogszabályban meghatározott feltételek hiányában vagy a vizsgáztatás szabályainak 

megsértésével tett le. Amennyiben a vizsgaigazolást a közlekedési hatóság már kiadta, a vizsga 

érvénytelenítéséről szóló jogerős határozatot az ügyfél lakóhelye szerinti okmányirodának is meg kell 

küldeni. 

A tényállásból megállapíthatóan nem vitásan a felperes úgy nyilatkozott a jelentkezési lapján, hogy 

járművezetéstől nincs eltiltva, s járművezetésre jogosító okmányát nem vonták vissza, továbbá a 8. 

pontban rögzített kérdésre „Igen” választ adott. Ehhez képest az alperes jogelődjének jogsegély útján a 

tudomására jutott, hogy a felperes vezetői engedélyét az osztrák hatóság ittas vezetés miatt 

visszavonta. A vezetői engedély visszavonása ellenére tett felperesi nyilatkozatot a közlekedési 

hatóság félrevezetésének kellett tekinteni, és ezt a bíróság helyesen állapította meg. 

A fentiekhez képest nincs annak jelentősége, hogy a vezetői engedély visszavonásáról nem a magyar, 

hanem az osztrák hatóság rendelkezett, mert a jelen esetben a magyar jog alkalmazása szempontjából 

az osztrák bíróságot hatóságnak kell tekinteni. A hatóság félrevezetésének tényére tekintettel nincs 

annak sem jelentősége, hogy a nyilatkozatát a felperes abban a feltételezésben tette, hogy a 

jogosítványa megszerzésére kizárólag a magyar hatósági előírások irányadóak. 

A magyar jogi szabályozás és az uniós szabályozás között ellentmondás nincs, s az elérni kívánt közös 

cél – egyebek mellett – a jogosítványturizmus (vagyis adott állam közlekedésbiztonsági szempontból 

releváns adatainak elhallgatásával, meghamisításával egy másik államban vezetői engedély 

megszerzése iránt folyamodni) megszüntetése.  

A Kúria végezetül hangsúlyozta, hogy a Kfv.II.38.106/2014/11. számú ítéletében is megjelenő 

egységes bírói gyakorlat szerint a jelentkezési lap tényállásban hivatkozott részének, valótlan tartalmú 

kitöltése hamis adatközlést, a hatóság félrevezetését jelenti, amely a vizsgák érvénytelenítését kell, 

hogy maga után vonja. 

Munkaügyi ügyszak 

Mfv.II.10.229/2017/6. 

Uniós szabályra tagállami bíróság előtti perben nem lehet a tagállam csatlakozását megelőző időszak 

tekintetében hivatkozni, hiszen a magyar jogrendszer csak a Magyar Köztársaságnak az Európai 

Unióhoz csatlakozását követően fonódik össze a közösségi jog jogrendszerével. Az Mt. 117. § (1) 

bekezdés a) pontjában foglaltak értelmében munkaidőnek a munkavégzésre előírt idő minősülhet, 
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márpedig a perbeli kiállási időkre nem volt a felperesek részére munkavégzés előírva. Önmagában az 

a körülmény, hogy a felperesek - saját választásuk szerint - a két járat közötti időben az autóbuszt 

esetlegesen nem hagyták el, és mintegy készenlétben álltak a következő járat megkezdésére, a kiállási 

időt nem minősíti munkaidőnek. 

 (C-397/01. Pfeiffer ítélet, C-14/04 Dellas ítélet, C-303/1988. Simap ítélet, C-151/02. Jaeger ítélet, C-

5204. ítélet), (BH 2006.1442., BH 2008.309.). 

Az eljárt bíróságok határozatukban rögzítették, hogy a perbeli időszak 1997. október 18-tól 2004. 

novemberig terjedő idő. Ezt a megállapítást a 2016. december 29-én előterjesztett felülvizsgálati 

kérelem maga sem kifogásolta. A jelen perben az 1992. évi XXII. törvény (Mt.)  129. § (1) bekezdés 

második fordulatában meghatározott készenléti időnek megfelelő úgynevezett „rendelkezési állási idő” 

fogalmát először az ÁKSZ használta 2004. május 1-től, melynek törvényi alapját 2005. március 23-tól 

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) 18/B. § b) pontja vezette be a hazai jogba, 

amely 2008. január 1-jéig a 18/K. § beiktatásáig kizárólag azokra a személyszállítást végző utazó 

munkavállalókra vonatkozott, akiknél a járatok menetrend szerinti útvonala az 50 km-t meghaladta. A 

Legfelsőbb Bíróság (Kúria) valamennyi általa felülbírált ügyben kimondta, hogy az 50 km alatti 

járatot vezető munkavállalói csoport tekintetében kizárólag az Mt. irányadó és az olyan időkre, 

amelyek nem minősülnek munkaidőnek, sem pihenőnek, sem szünetnek az Mt. 129. § (1) bekezdése 

és az Mt. 148. § (1) bekezdésének szabályai lehetnek az irányadóak, még akkor is, ha ténylegesen nem 

az Mt. szerinti ügyeletről, hanem tartalmilag készenlétről van szó, hiszen a jelen perben irányadó 

tényállás szerint is a felperes autóbuszvezetőknek a vitatott kiállási időben nem a munkáltató által 

meghatározott helyen kellett várakozniuk. Ennek kimondásakor a Legfelsőbb Bíróság figyelemmel 

volt arra, hogy a Kkt. perbeli időszakot követően hatályos rendelkezése az 50 km alatti járatok 

tekintetében a rendelkezésre állási időre a személyi alapbér 40 %-át írta elő (Kkt. 18/I. §). A Kkt. 

rendelkezésre állási idő fogalma 2009. augusztus 1-jétől pedig úgy bővült, hogy a korábbi 

meghatározás kiegészült azzal, hogy a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben foglalkoztatott 

munkavállalónak a napi munkaidő-beosztási terv alapján a járatok érkezése és indítása között 

várakozással eltöltött ideje ekként minősül. 

Mindezek rögzítését azért tartotta szükségesnek a Kúria, mert a perbeli időszakot követő törvényi 

szabályozás megfelel a perben irányadó Mt. rendelkezéseiből levezethető értelmezésnek.  

A felperesek a perbeli, 1997. október 18-tól 2004. novemberig terjedő teljes időszak tekintetében 

hivatkoztak az Európai Parlament és a Tanács megjelölt irányelveire és az Európai Bíróság ítéleteire 

figyelmen kívül hagyva, hogy a Magyar Köztársaság 2004. május 1-jétől vált az Európai Unió tagjává, 

így a peresített 85 hónapból mindössze 6 hónap esik erre az időszakra. 

A Legfelsőbb Bíróság (Kúria) 2004. január 1-től 2004. május 1-jéig terjedő időszak tekintetében 

korábbi határozataiban kifejtett álláspontja a 2004.január 1-jét megelőző perbeli időszakra is irányadó 

és mivel az 50 km alatti járatot vezető autóbuszvezetők tekintetében 2008. január 1-jéig kizárólag az 

Mt.-t és a KSZ-t kell alkalmazni, az adott esetben a 2004. május 1-től 2004. novemberig terjedő 

időszakra is ez vonatkozik, melyre a jogerős ítélet helyesen mutatott rá amikor kiemelte, hogy az Mt. 

117. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak értelmében munkaidőnek a munkavégzésre előírt idő 

minősülhet, márpedig a perbeli kiállási időkre nem volt a felperesek részére munkavégzés előírva. 

Önmagában az a körülmény, hogy a felperesek – saját választásuk szerint – a két járat közötti időben 

az autóbuszt esetlegesen nem hagyták el, és mintegy készenlétben álltak a következő járat 

megkezdésére, a kiállási időt nem minősíti munkaidőnek. Nem vitatott peradat, hogy ezen időtartamra 

az alperes 50 %-os mértékű bért fizetett, ami meghaladta a tartalma szerint nem a munkavállaló által 

meghatározott helyen, és a munkáltató által meghatározott ideig történő rendelkezésre állásra 

vonatkozó díjazás 40 %-os mértékét (Mt. 129. § (1) bekezdés, 148. § (1) bekezdés). A perbeli 

időszakban az autóbuszvezető felperesek munkavégzéssel nem töltött kiállási idejére adott díjazás 

eszerint nem volt ellentétes az ekkor irányadó törvényi rendelkezésekkel (Mfv.II.10.356/2008/10.). 

Az irányadó KSZ az Mt. 117. § (4) bekezdése, 2003. június 1-től az Mt. 117/A. § c) pontja alapján a 

munka, várakozási és pihenőidő meghatározásával jogszabálysértés nélkül tért el az Mt.-től, így annak 

semmisségére a felperesek megalapozatlanul hivatkoztak.  

Uniós szabályra tagállami bíróság előtti perben nem lehet a tagállam csatlakozását megelőző időszak 
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tekintetében hivatkozni, hiszen a magyar jogrendszer csak a Magyar Köztársaságnak az Európai 

Unióhoz csatlakozását követően fonódik össze a közösségi jog jogrendszerével. Az Alkotmány (1949. 

évi XX. törvény) 2/A. § beiktatásával 2002. december 23-ától teremtette meg annak lehetőségét, hogy 

a csatlakozási szerződés – nemzetközi szerződésként – a Magyar Köztársaság területén érvényesüljön. 

A 2002. évi LXI. törvény 1. §-ához fűzött miniszteri indokolás értelmében a csatlakozási szerződés 

megerősítésének eredményeként a Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettséget vállal arra, hogy a 

EK-Szerződés 10. cikkében foglalt „hűség klauzulában” előírt módon az Európai Bíróság 

értelmezésének megfelelően alkalmazni fogja a közösségi jog szabályait. 

Magyarországnak a csatlakozást követő időszakra kellett az Európai Közösség irányelveit a nemzeti 

jogba beépíteni. Míg az uniós rendeleteknek közvetlen hatályuk van, az irányelvek kivételesen 

rendelkeznek közvetlen hatállyal a tagállam belső jogában, melynek feltétele, hogy legyen az irányelvi 

rendelkezés világos és feltétel nélküli, továbbá az átültetést kívánó, az át nem ültetett vagy a nem 

megfelelően átültetett irányelvek ilyen hatállyal csupán állami szervekkel szemben rendelkeznek 

(Marshall/Foster/Dori-doktrina). Ennek alapja az EGK szerződés 189. cikke (később EKSZ 149., 

EÜMSZ 289. cikke)., amely szerint valamely irányelv kényszerítő jellege minden címzett tagállam 

tekintetében áll fenn. Az irányelv nem rendelkezik közvetlen hatállyal a belső jogban azon esetekben, 

ha nem állam vagy nem az állam felügyelete, ellenőrzése alatt álló szervre az irányelven alapuló 

kötelezettség hárulna (Marshall-ítélet indokolása). 

Az Európai Bíróság a felülvizsgálati kérelemben hivatkozott 2003 szeptemberében kelt Jaeger-

ítéletben értelmezte a 93/104/EK tanácsi irányelvet kórházi orvosok által teljesített ügyelet 

tekintetében, 2005. december 1-jén a szociális és egészségügyi intézményeknél a Dellas-ügyben, 2004. 

október 5-én a mentőautóban készenléti szolgálatot végző dolgozók tekintetében a Pfeiffer ügyben. A 

Simap-ítélet is egészségügyi alapellátásban résztvevő orvosokról szól. Ezek az ítéletek nemcsak abban 

a kérdésben foglaltak állást, hogy az ügyeletben töltött idő munkaidőnek minősül, hanem kitértek arra 

is, hogy a munkaidőbe csak a készenléti szolgálat aktívan töltött idő intervalluma tartozik bele, a 

passzív idő nem minősül munkaidőnek (Jaeger-ítélet), valamint csak a munkahelyen töltött készenléti 

szolgálat minősül munkaidőnek (Pfeiffer-ítélet). 

 Az előbbiekben kifejtettekre is figyelemmel a perbeli jogerős részítélet helytállóan tartalmazza, hogy 

a felülvizsgálati kérelemben felhívott irányelvek nem alkalmazhatók közvetlenül, mert az uniós 

rendeletek közvetlen hatályától eltérően közvetlenül gazdasági társasággal, így az alperessel szemben 

nem alkalmazhatók, azok kizárólag a tagállammal szemben érvényesülnek és közvetlenül nem hatnak 

ki a felek jogviszonyára. Az említett uniós ítéletek tartalmából is kitűnően az állami feladatot az 

Európai Unió Bírósága megszorítóan értelmezte. Ezzel ellentétes értelmezés a felperesek által 

korábban megjelölt Kolpinghuis Nijmegen (C-80/86.) és Kampelmann (C-253/96.) ügyekből sem 

következik. A hazai jogban is a bíróságok a közösségi irányelvek közvetlen hatályát állami szervvel 

szemben megindított perekben fogadták el (baleseti sebészet osztályos orvosai EBH 1442., 

önkormányzati tűzoltóság BH 2008.309.). 

Mindezekre tekintettel a Kúria nem értett egyet a felperesek érvelésével, mely szerint amikor a 

menetrend szerinti autóbusz útvonala az 50 km-t nem haladta meg, követelésükre irányadó a 

munkaidő-szervezés egyéb szempontjairól szóló 93/104/EK irányelv és a helyébe lépő 2003. 

november 4-ei, a 2004. augusztus 2-ától hatályos 2003/88/EK irányelv. Jóllehet a közúti fuvarozásban 

utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezéséről szóló speciális 2002/15/EK 

irányelv csak az 50 km feletti útvonalat teljesítő munkavállalókra terjed ki, ugyanakkor a 7. pontból 

kitűnően ezen irányelv hatálya alól kizárt utazó munkavállalók a 93/104/EK irányelv nyújtotta 

minimális védelmet élvezik, amely a megfelelő pihenőidőre, a maximális átlagos heti munkaidőre, az 

éves szabadságra vonatkozó meglévő szabályok alkalmazását jelenti, melyek a perben vita tárgyát nem 

képezték. 

A rendelkezésre állást ugyan a 2003/88/EK irányelv 2. cikk 1. pont szerinti munkaidő fogalma magába 

foglalja, ugyanakkor a másodfokú bíróság helyesen fejtette ki ítélete indokolásában, miszerint a 

hivatkozott irányelvek a díjazás szempontjából nem érintették az ügyelet megítélését (EBH 1800.). 

A kifejtettek alapján a perben nem merült fel olyan kérdés, amely az Európai Bíróság előzetes döntését 

igényli, ezért a Kúria a felperesek erre irányuló indítványát elutasította. Helytállóan érvelt az alperes 
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felülvizsgálati ellenkérelmében azzal, hogy nem lehet az Európai Bírósághoz olyan kérdést feltenni, 

hogy minek minősülnének a munkavégzéssel töltött kiállási idők, mivel a felperesek a perben az 

irányadó tényállás szerint nem bizonyították, hogy a vitatott időben ténylegesen munkát végeztek, 

illetve a munkahelyükön voltak kötelesek tartózkodni. Ebből következően a perben az sem volt 

bizonyított, hogy az alperes heti 48 órát meghaladó munkavégzést rendelt el, illetve a felperesek ilyen 

mértéket meghaladó munkát végeztek. A bizonyítás sikertelenségét pedig a Pp. 164. § (1) bekezdése 

értelmében a felperesek terhére kellett értékelni. 

Polgári ügyszak 

Pfv.VI.21.752/2016/4. 

Az osztrák pénzintézettel kötött euro kölcsön esetében olyan árfolyamkockázat nem áll fenn, amelyről a 

forint jövedelemmel rendelkező alpereseket külön tájékoztatni kellett volna. 

I. Az alperesek állításával szemben az eljáró bíróságoknak nem volt kötelezettsége az Európai Unió 

Bíróságának gyakorlata fényében sem, hogy hivatalból vizsgálják a szerződés esetleges, az alperesek 

által fel nem hozott okból való semmisségét. Ahogy azt a jogerős ítélet is tartalmazza, a 2/2010. 

(VI.28.) PK vélemény 4.a. pontja értelmében a bíróságoknak csak a rendelkezésre álló bizonyítási 

anyag alapján tényként egyértelműen megállapítható, nyilvánvaló semmisséget kell hivatalból 

észlelniük. Az Európai Unió Bíróságának gyakorlata is csak azt tartalmazza a 93/13/EGK Irányelv (a 

továbbiakban: Fogyasztói Irányelv) értelmezése kapcsán, hogy a bíróságoknak a perbe vitt szerződési 

kikötések érvénytelenségével kapcsolatosan kell szükség esetén a semmisséget megállapítaniuk. 

Az alperesek a felülvizsgálati kérelmükben elsősorban az árfolyamkockázatról való tájékoztatás 

hiánya miatt tartják indokoltnak, hogy a Kúria a jogerős ítéletnek az elsőfokú ítéletre is kiterjedő 

hatályon kívül helyezése mellett döntsön. Ezzel kapcsolatban a másodfokú bíróság helytállóan 

rámutatott arra, hogy az az érvénytelenségi kifogás, amit az alperesek előterjesztettek nem terjedt ki az 

árfolyamkockázat viselésére vonatkoztató tájékoztatás hiányosságaira, így azt az elsőfokú bíróság nem 

is vizsgálhatta. A másodfokú bíróság pedig a Pp. 235. § (1) bekezdése alapján a Kúria álláspontja 

szerint helytállóan mellőzte ennek vizsgálatát, figyelemmel arra, hogy ez a körülmény nem az 

elsőfokú ítélet meghozatalát követően jutott az alperesek tudomására. Nyilvánvalóan tudták az 

elsőfokú eljárás folyamán is azt, hogy a szerződéskötés során milyen tájékoztatást kaptak. A Kúria 

egyetért a jogerős ítéletben kifejtettekkel abban a kérdésben is, hogy az alpereseknek 

árfolyamkockázata a lerovó és a kirovó pénznem azonossága miatt nem merült fel abban az 

értelemben, amilyen értelemben a magyar jog alapján kötött deviza alapú szerződések esetében 

jellemző volt. Az alperesek euróban vették fel a kölcsön összegét és euróban kellett azt törleszteniük. 

A jogszabályoknak megfelelően megállapított tényállás értelmében a fizetési kötelezettségük változása 

is a felperestől független tényezők alapján alakult. Az alperesek valóban kockázatot vállaltak akkor 

amikor az euróban felvett hitelt a forint jövedelmükből kívánták tartósan törleszteni, ezzel 

kapcsolatban 2006. október 16-án kockázatfeltáró nyilatkozatot is aláírtak, de ettől függetlenül is 

világosan kellett azt látniuk, hogy a forint árfolyamának gyengülése esetén az euróban meghatározott 

fizetési kötelezettségük növekedni fog. A kifejtettek alapján, mivel az osztrák jog alkalmazását írták 

elő jogvitájuk esetére árfolyamkockázatot feltáró nyilatkozatot ennek alapján értelemszerűen nem 

kellett tenniük. Ennek ellenére ilyen nyilatkozatot magyar nyelven, az ügylethez kapcsolódva aláírtak, 

figyelemmel arra, hogy forintjövedelemmel rendelkeztek. 

Az alperesek arra is hivatkoztak, hogy mivel a magyar jog alkalmazása mellett döntöttek a felek az 

érvénytelenségi perben, így irányadó az 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 213. § (1) 

bekezdés b) pontja is a szerződésükre. Ezzel kapcsolatban a felülvizsgálati kérelmükben az alperesek 

megismételték, hogy a szerződéskötéskor pontosan nem megállapítható költségek becslését a 

szerződésük nem tartalmazta. Ahogy arra a másodfokú bíróság is helyesen utalt, a felek a szerződés 

érvényes létrejötte és érvénytelensége kérdésében kérték közös megállapodással a magyar jog 

alkalmazását. A Kúria álláspontja szerint arra vonatkozóan, hogy a szerződésnek mit kell tartalmaznia, 

változatlanul az osztrák jog az irányadó. Egyébként az alperesek állításával szemben a szerződés 

tartalmazta az alpereseket terhelő kamat, kezelési költség és az egyéb költségek mértékét az akkor 

érvényes kondíciók alapján euróban meghatározva és azok változására is áttekinthető szabályokat 
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állapítottak meg, amelyek nem jelentettek indokolatlan egyoldalú változtatási jogot a felperesnek. A 

szerződés tehát megfelelt a Fogyasztói Irányelvben foglalt követelményeknek. Az alperesek felvetése 

alapján ezt a kérdést az érvénytelenségi perben eljárt bíróságok is vizsgálták már és megállapították, 

hogy az alperesek tévesen állították a kölcsönösszeg pontos meghatározásának hiányát. Az eljárt 

bíróságok tehát ezzel kapcsolatban helytállóan hivatkoztak a Pp. 229. § (1) bekezdésében foglaltakra. 

A szerződés esetleges lehetetlenülésének megítélése tárgyában a fentiekre tekintettel nem a Ptk. 

szabályai irányadóak. 

 

Pfv.VI.21.848/2016/4. 

Deviza alapú szerződés részleges érvénytelenségének a megállapítása iránti per megszüntetését 

megalapozó jogszabályi feltételek. 

I. A felperes a felülvizsgálati kérelmében indítványozta előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezését, ezért elsődleges volt annak a vizsgálata, hogy az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 267. cikk (3) bekezdése alapján fennáll-e a Kúria előterjesztési 

kötelezettsége. Az EUMSZ 267. cikk (2) bekezdése szerint ezen eljárás kezdeményezésére akkor 

kerülhet sor, ha a konkrét jogvita eldöntése szempontjából lényeges uniós jogszabály értelmezése 

szükséges az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EU Bíróság) részéről. Nincs azonban helye 

előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének akkor, ha a felmerülő jogkérdés az ügy elbírálása 

szempontjából nem releváns, a hivatkozott rendelkezést az EU Bíróság már értelmezte, vagy az uniós 

jog helyes értelmezése annyira nyilvánvaló, hogy azzal kapcsolatban már ésszerű kétség nem merül 

fel. A felperes által felvetett jogkérdések tekintetében, az adott kereseti kérelem mellett, az eljárás jelen 

szakaszában – a másodfokú bíróság álláspontjának megfelelően – az előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezésének a feltételei nem állnak fenn, a Kúria ezért a felperes erre irányuló kérelmét, 

figyelemmel a továbbiakban kifejtettekre, a Pp. 155/A. § (2) bekezdése alapján elutasította. 

II. A felperes hivatkozott arra is, hogy a jogerős végzés azért is jogszabálysértő, mert nem vizsgálta a 

szerződéses rendelkezések 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: régi Hpt.) 210. § (3) bekezdésébe 

és 213. § (1) bekezdés d) pontjába ütközését, valamint arra, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: DH 1. törvény) és a 2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: DH 2. törvény) 

alkalmazása a 93/13/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: fogyasztói irányelv) 6. és 7. cikkébe 

ütközik. A perben eljárt bíróságoknak ezért – figyelemmel a fogyasztói irányelv rendelkezéseire – 

álláspontja szerint vizsgálni kellett volna a kereset tárgyává tett szerződéses rendelkezéseket, illetve 

hivatalból vizsgálni kellett volna a szerződés egyéb rendelkezéseinek a tisztességtelenségét is. A peres 

felek a felülvizsgálati kérelemben foglaltaktól eltérően 2008. június 4. napján nem kötöttek szerződést 

egymással, a felülvizsgálati kérelem tehát már e tekintetben is téves volt. Az EU Bíróság felperesek 

által is hivatkozott gyakorlata alapján pedig nem állapítható meg olyan kötelezettség, amely szerint a 

tagállami bíróságoknak a szerződés részleges érvénytelenségének a megállapítására irányuló perekben 

– erre irányuló kereseti kérelem nélkül – hivatalból vizsgálniuk kellene a fogyasztói szerződés egészét. 

Az EU Bíróság csak a kereseti kérelem alapjául szolgáló általános szerződési feltételek 

vonatkozásában állapított meg többleteljárási kötelezettséget a tagállami bíróságok részére, de nem 

törte át a tagállami polgári eljárásjogok alapelvi szintű rendelkezését, a kérelemhez kötöttség elvét 

olyan módon, ahogyan arra a felperesek hivatkoztak (C-488/11.sz. Asbeek Brusse-ügy 39. pont, C-

470/12.sz. Pohotovost’-ügy 40. pont). 

A DH 1. törvény 4. § (2) bekezdése a Kúria a 2/2014. PJE határozatán alapul, amely viszont az EU 

Bíróság C-26/13.sz. Kásler-ügyben kifejtett jogértelmezését vette át. Ennek megfelelően az egyoldalú 

kamat-, költség-, díjemelést lehetővé tévő rendelkezések tisztességtelenek, kivéve, ha a 

tisztességtelenség törvényi vélelmét a pénzügyi intézménynek egy speciális, az Alkotmánybíróság 

több ítéletében kvázi közérdekű pernek minősített eljárás keretében sikerült megdöntenie. Kötelezte 

továbbá a jogszabály a pénzügyi intézményeket a tisztességtelenül felvett kamat, költség, díj 

visszafizetésére és az elszámolásra. Amennyiben a fogyasztó az elszámolás eredményét vitatta, 

lényegében három fórum és ezen belül két bírósági szint állt a rendelkezésére arra, hogy a jogait 

érvényesíthesse. A jelen per tárgyává tett szerződéses rendelkezések tisztességtelensége és így 

érvénytelensége tehát már megállapítást nyert, ennek megfelelően, tekintettel az azonos 
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jogkövetkezményekre, nincsen helye ugyanezen szerződéses rendelkezések további érvénytelenségi 

okai vizsgálatának. A másodfokú bíróság ennek megfelelően helyesen döntött a Pp. 130. § (1) 

bekezdés d) vagy mint a perbeli esetben történt az f) pontja alapján a per megszüntetéséről. 

A kifejtetteknek megfelelően a jogvita elbírálásának szempontjából nem volt jelentősége a DH 2. 

törvény 37. § (1) bekezdésében, vagy 39. §-ában foglaltaknak, így nem kellett vizsgálni azt sem, hogy 

a rendelkezések megfelelnek-e a fogyasztói irányelvben foglaltaknak.  

 

Pfv.VI.21.903/2016/7.; Pfv.VI.22.081/2016/7. 

Deviza alapú szerződés részleges érvénytelenségének a megállapítására irányuló keresetlevél idézés 

kibocsátása nélkül történő elutasítását megalapozó jogszabályi feltételek. 

I. A felperesek a felülvizsgálati kérelmükben indítványozták előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezését, ezért elsődleges volt annak a vizsgálata, hogy az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 267. cikk (3) bekezdése alapján fennáll-e a Kúria előterjesztési 

kötelezettsége. Az EUMSZ 267. cikk (2) bekezdése szerint ezen eljárás kezdeményezésére akkor 

kerülhet sor, ha a konkrét jogvita eldöntése szempontjából lényeges uniós jogszabály értelmezése 

szükséges az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EU Bíróság) részéről. Nincs azonban helye 

előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének akkor, ha a felmerülő jogkérdés az ügy elbírálása 

szempontjából nem releváns, a hivatkozott rendelkezést az EU Bíróság már értelmezte, vagy az uniós 

jog helyes értelmezése annyira nyilvánvaló, hogy azzal kapcsolatban már ésszerű kétség nem merül 

fel. A felperesek által felvetett jogkérdések tekintetében, az adott kereseti kérelem mellett, az eljárás 

jelen szakaszában – a másodfokú bíróság álláspontjának megfelelően – az előzetes döntéshozatali 

eljárás kezdeményezésének a feltételei nem állnak fenn, a Kúria ezért a felperes erre irányuló 

kérelmét, figyelemmel a továbbiakban kifejtettekre, a Pp. 155/A. § (2) bekezdése alapján elutasította. 

II. A felperesek hivatkoztak arra is, hogy a jogerős végzés azért is jogszabálysértő, mert nem vizsgálta 

a szerződéses rendelkezések 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: régi Hpt.) 210. § (3) 

bekezdésébe és 213. § (1) bekezdés d) pontjába ütközését, valamint arra, hogy a 2014. évi XXXVIII. 

törvény (a továbbiakban: DH 1. törvény) és a 2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: DH 2. törvény) 

alkalmazása a 93/13/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: fogyasztói irányelv) 6. és 7. cikkébe 

ütközik. A perben eljárt bíróságoknak ezért – figyelemmel a fogyasztói irányelv rendelkezéseire – 

álláspontja szerint vizsgálni kellett volna a kereset tárgyává tett szerződéses rendelkezéseket, illetve 

hivatalból vizsgálni kellett volna a szerződés egyéb rendelkezéseinek a tisztességtelenségét is. Az EU 

Bíróság felperesek által is hivatkozott gyakorlata alapján azonban nem állapítható meg olyan 

kötelezettség, amely szerint a tagállami bíróságoknak a szerződés részleges érvénytelenségének a 

megállapítására irányuló perekben – erre irányuló kereseti kérelem nélkül – hivatalból vizsgálniuk 

kellene a fogyasztói szerződés egészét. Az EU Bíróság csak a kereseti kérelem alapjául szolgáló 

általános szerződési feltételek vonatkozásában állapított meg többleteljárási kötelezettséget a tagállami 

bíróságok részére, de nem törte át a tagállami polgári eljárásjogok alapelvi szintű rendelkezését, a 

kérelemhez kötöttség elvét olyan módon, ahogyan arra a felperesek hivatkoztak (C-488/11.sz. Asbeek 

Brusse ügy 39. pont, C-470/12.sz. Pohotovost’ ügy 40. pont). 

A DH 1. törvény 4. § (2) bekezdése a Kúria a 2/2014. PJE határozatán alapul, amely viszont az EU 

Bíróság C-26/13.sz. Kásler ügyben kifejtett jogértelmezését vette át. Ennek megfelelően az egyoldalú 

kamat-, költség-, díjemelést lehetővé tévő rendelkezések tisztességtelenek, kivéve, ha a 

tisztességtelenség törvényi vélelmét a pénzügyi intézménynek egy speciális, az Alkotmánybíróság 

több ítéletében kvázi közérdekű pernek minősített eljárás keretében sikerült megdöntenie. Kötelezte 

továbbá a jogszabály a pénzügyi intézményeket a tisztességtelenül felvett kamat, költség, díj 

visszafizetésére és az elszámolásra. Amennyiben a fogyasztó az elszámolás eredményét vitatta, 

lényegében három fórum és ezen belül két bírósági szint állt a rendelkezésére arra, hogy a jogait 

érvényesíthesse. A jelen per tárgyává tett szerződéses rendelkezések tisztességtelensége és így 

érvénytelensége tehát már megállapítást nyert, ennek megfelelően, tekintettel az azonos 

jogkövetkezményekre, nincsen helye ugyanezen szerződéses rendelkezések további érvénytelenségi 

okai vizsgálatának. A másodfokú bíróság ennek megfelelően helyesen döntött a Pp. 130. § (1) 
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bekezdés d) vagy mint a perbeli esetben történt az f) pontja alapján a kereset idézés kibocsátása nélküli 

elutasításáról. 

A kifejtetteknek megfelelően a jogvita elbírálásának szempontjából nem volt jelentősége a DH 2. 

törvény 37. § (1) bekezdésében, vagy 39. §-ában foglaltaknak, így nem kellett vizsgálni azt sem, hogy 

a rendelkezések megfelelnek-e a fogyasztói irányelvben foglaltaknak.  

 

Pfv.VI.22.187/2016/6. 

A törvényi szabályozással, illetve jogerős ítélettel már megállapítottan semmis szerződési kikötés 

újabb érvénytelenségi perben való vizsgálatának nincs helye. 

I. A felperes előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését indítványozta felülvizsgálati kérelmében, 

ezért a Kúria először azt vizsgálta, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz) 267. 

cikk (3) bekezdése alapján fennáll-e a Kúria előterjesztési kötelezettsége. A Kúria álláspontja szerint a 

felperes által felvetett jogkérdések tekintetében az adott kereseti kérelem érdemi vizsgálata nélkül az 

előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének feltételei nem állnak fenn. A felperes erre irányuló 

kérelmét ezért a Kúria a Pp. 155/A. § (2) bekezdése alapján elutasította. 

II. A felperes felülvizsgálati kérelmében azt adta elő, hogy a másodfokú bíróság végzése azért is 

jogszabálysértő, mert nem vizsgálta, hogy a per tárgyává tett szerződési rendelkezések a Hpt. 210. § 

(3) bekezdésébe és a Hpt. 213. § (1) bekezdés d) pontjába ütköznek. A felperes amiatt is 

jogszabálysértőnek minősítette a jogerős végzést, mert álláspontja szerint a perben eljárt bíróságoknak 

a Fogyasztói Irányelv rendelkezéseit értelmezve, hivatalból a szerződés más rendelkezéseinek a 

tisztességtelenségét is vizsgálniuk kellett volna. A Kúria álláspontja szerint az Európai Unió Bírósága 

(a továbbiakban: EU Bíróság) felperes által is hivatkozott joggyakorlata alapján nem állapítható meg 

olyan kötelezettséget, hogy a tagállami bíróságoknak a részleges érvénytelenség megállapítására indult 

perekben erre irányuló kereseti kérelem hiányában is a fogyasztói szerződés egészét kellene hivatalból 

vizsgálniuk. Az EU Bíróság csak a kereseti kérelem alapjául szolgáló Általános Szerződési Feltételek 

vonatkozásában állapított meg többlet-eljárásjogi kötelezettséget a tagállami bíróságok számára, 

például a C-470/12. számú Pohotovost' ügyben, de egyik ítéletben sem törte át az eljárásjogok alapelvi 

szintű rendelkezését, a kérelemhez kötöttség elvét abban a formában ahogy arra a felperes hivatkozott. 

A Kúria utal arra, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: DH.1. tv.) 4. § (2) bekezdése a 

Kúria 2/2014. PJE határozatán alapszik, amely tartalmilag átvette az EU Bíróság C-26/13. számú, a 

Kásler ügyben hozott ítéletében kifejtett jogértelmezést. Eszerint az egyoldalú kamat-, költség-, 

díjemelést lehetővé tevő rendelkezések tisztességtelenek, kivéve, ha a tisztességtelenség törvényi 

vélelmét a pénzügyi intézménynek egy speciális, az Alkotmánybíróság által „kvázi közérdekű” pernek 

minősített eljárás keretében sikerült megdöntenie. Ennek hiányában a vélelem megdöntethetetlenné 

vált. A törvény egyúttal kötelezte a pénzügyi intézményeket a tisztességtelenül felvett kamat, költség, 

díj visszafizetésére, vagyis az elszámolásra. Amennyiben a fogyasztó az elszámolás eredményét 

vitatta, több fórum, ezen belül két bírósági szint állt a jogai érvényesítésére a rendelkezésére. A jelen 

per tárgyává tett szerződéses rendelkezés tisztességtelensége, érvénytelensége tehát már megállapítást 

nyert, így nincs helye ugyanezen szerződéses rendelkezés újabb vizsgálatának. A másodfokú bíróság 

tehát a jogszabályoknak megfelelően döntött az elsőfokú bíróság keresetlevelet idézés kibocsátása 

nélkül elutasító végzésének helybenhagyásáról. 

 

Pfv.V.20.857/2017/9. 

Biztosítási szerződésben az elévülési időt lerövidítő általános szerződési feltétel tisztességtelenségének 

vizsgálata közérdekű kereset alapján. Tisztességtelen az a szerződési kikötés, melyben a biztosító úgy 

vállal korlátozott teljesítést az ingóságok 85%-osnál nagyobb elhasználtsága esetére, hogy a fogyasztó 

díjfizetési kötelezettsége ezt nem követi, nem csökken annak megfelelően. 

Az ÁSZF 15.2. pontjában foglalt, az elévülési időt lerövidítő kikötést a felperest egyrészt hiányossága 

okán, másrészt tartalmát tekintve ítélte tisztességtelennek. Az volt az álláspontja, hogy olyan feltételről 
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van szó, melyet külön jogszabály [18/1999. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. 

§ (1) bekezdés i) pontja] tisztességtelennek minősít, ugyanakkor megállapítható a kikötés 

tisztességtelensége a 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 209. § (1) bekezdése alapján is, mert 

indokolatlanul kizárólag az általános szerződési feltételt alkalmazó fél érdekét szolgálja, így a 

szerződéses egyensúly fogyasztó hátrányára való egyoldalú eltolódását eredményezi. 

Az alperes a kereseti kérelemmel szemben elsődlegesen arra hivatkozott, hogy a Ptk. 325. § (2) 

bekezdésében foglalt jogszabályi előírásra tekintettel a Ptk. 209. § (6) bekezdése alapján a szerződési 

feltétel nem minősülhet tisztességtelennek. 

A kereset tárgyát képező kikötés az alperes álláspontjával ellentétben nem esik az Irányelv 1. cikk (2) 

bekezdését átültető Ptk. 209. § (6) bekezdése szerinti kivétel körébe. Az 93/13/EGK irányelv (a 

továbbiakban: Irányelv) értelmezésére hivatott Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EUB) az 1. 

cikk (2) bekezdése szerinti kivételt ítéleteiben (C-280/13. számú „Barclays Bank SA” ítélet 30-31, 40-

41. pont, C-92/11. számú „RWE Vertrieb AG” ítélet 28. pont) úgy értelmezte, hogy ide csak a felek 

eltérő megállapodása hiányában a szerződés részévé váló, valamint eltérő megállapodás esetén annak 

helyébe kerülő jogszabályi rendelkezések tartoznak, azok amelyek a Ptk. 205. § (2) bekezdése szerint 

a szerződés részévé válhatnak, amely kérdésekben a feleknek nem kell megállapodniuk, mert azt 

jogszabály rendezi. Az elévülési idő lerövidítését lehetővé tevő jogszabályi előírás nem ilyen jellegű, a 

rövidebb elévülési időben a feleknek meg kell állapodniuk. 

A Ptk. 209. § (1) bekezdése értelmében a szerződésnek az a feltétele (belső tartalmi eleme) 

tisztességtelen, amely a felek szerződésből eredő jogaiban és kötelezettségeiben a fogyasztó kárára 

jelentős egyenlőtlenséget idéz elő. A Ptk. 209/A. § (2) bekezdése szerint a szerződési feltétel 

tisztességtelenségének jogkövetkezménye az érvénytelenség. A Ptk. 209/B. § (1) bekezdése alapján a 

közérdekű kereset is a Ptk. 209/A. § (2) bekezdése szerinti érvénytelenség megállapítására irányul. A 

felperes által a szerződés belső, tartalmi egyensúlytalansága körében értékelni kívánt figyelemfelhívás 

és kifejezett elfogadás hiánya nem a szerződés, hanem a szerződést létrehozó, tartalmát kialakító 

szerződéskötési eljárás hiányossága, melynek nem az érvénytelenség a lehetséges jogkövetkezménye, 

hanem a Ptk. 205/B. § (2) bekezdése értelmében az, hogy nem válik a szerződés részévé a szokásos 

szerződési gyakorlattól, a szerződésre vonatkozó rendelkezéstől lényegesen eltérő olyan általános 

szerződési feltétel, melyet a másik fél – a külön figyelemfelhívó tájékoztatást követően – nem fogadott 

el kifejezetten. Az eljárt bíróságok mindezekhez képest nem követtek el jogszabálysértést, amikor az 

ÁSZF 15.2. pontjában foglalt kikötés vonatkozásában azért nem adtak helyt a keresetnek, mert a külön 

figyelemfelhívó tájékoztatás, a feltétel önálló megtárgyalása és írásban történő kifejezett elfogadása 

általános szerződési feltételként történő meghatározása hiányához nem fűződik a felperes által levonni 

kért jogkövetkezmény. 

A Kúria a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés i) pontja kapcsán kifejtettek tekintetében is egyetértett a 

jogerős ítéletben foglaltakkal. Az ÁSZF 15.2. pontjában foglalt kikötés nem feleltethető meg a „fekete 

listás” kikötésnek. A kivétel megfogalmazásából egyértelműen következik, hogy a jogszabály a 

vitarendezés módjára, az igényérvényesítés mikéntjére vonatkozó jogszabályon vagy megállapodáson 

alapuló lehetőségek elől a fogyasztót elzáró, korlátozó kikötéseket minősíti tisztességtelennek. A 

jogérvényesítés kizárását, korlátozását peres eljárás kezdeményezése vagy más jogorvoslati lehetőség 

kapcsán megfogalmazva ugyanilyen tartalmat hordoz az Irányelv Mellékletének 1.q) pontja is. A 

határozatokból (C-137/08., C-503/15., C-342/13., C-169/14., C-243/08.) arra lehet következtetni, hogy 

az EUB is ilyen értelmet tulajdonít az uniós jognak. 

 Az eljárt bíróságok helyesen állapították meg, hogy a Ptk. 209. § (1) bekezdésében foglaltakhoz 

képest sem tisztességtelen a perbeli, biztosítási szerződésben az elévülési időt lerövidítő általános 

szerződési feltétel. A tisztességtelenség konjunktív feltétele, hogy a kikötés a jóhiszeműség és 

tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul állapítsa meg a szerződési 

feltétel támasztójával szerződést kötő fél hátrányára a felek szerződésből eredő jogait és 

kötelezettségeit. Az általános szabályoktól lényegesen eltérő elévülési idő rövid időtartama valóban 

egyoldalúan az általános szerződési feltételt alkalmazó biztosító érdekeit szolgálja, de – miként azt a 

jogerős ítélet az elsőfokú ítéletre is visszautalva részletezi – nem indokolatlanul és nem okoz az 

elvárható magatartást tanúsító fogyasztónak jelentős nehézséget, az elévülés nyugvásának 
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jogintézményére tekintettel pedig őt méltánytalanság sem érheti. A biztosítás sajátossága a 

kockázatfelosztás rendszere. A biztosítási összegre vonatkozó igényérvényesítés határidejének 

lerövidítése a biztosítónak e rendszer megbízható működését szolgáló gazdasági érdeke. A saját 

gazdasági érdek fogalmában pedig megjelenik az egész veszélyközösség érdeke. 

Az ÁSZF 20.11. és 28.11 pontjaiban foglaltak tisztességtelenségének megállapítása kapcsán az alperes 

alaptalanul hivatkozott felülvizsgálati kérelmében a Ptk. 209. § (5) bekezdésének sérelmére. Az 

Irányelv 19. preambulumbekezdése szerint a szerződés elsődleges tárgyát és a szállított áruk vagy 

nyújtott szolgáltatások ár/minőség viszonyát meghatározó feltételt figyelembe lehet venni egyéb 

feltételek tisztességtelen jellegének megítélésénél. A biztosítási szerződésben a biztosított kockázatot 

és a biztosító felelősségét egyértelműen meghatározó vagy körülíró feltételek akkor nem vizsgálhatók, 

ha ezeket a korlátozásokat figyelembe veszik a fogyasztók által fizetendő biztosítási díj 

kiszámításánál. A másodfokú bíróság helyesen állapította meg, hogy a kereset tárgyává tett kikötések 

olyan rendelkezések, melyekben az alperest azt határozza meg, milyen feltételekkel teljesít. A Ptk. 

209. § (5) bekezdése a biztosítási összeg és a biztosítási díj mértékének, illetve ezek egymással 

arányban állása tisztességtelenségének vizsgálatát zárja ki. A felperes is rámutatott felülvizsgálati 

ellenkérelmében, hogy a kifogásolt feltételek kihatással vannak a teljesítés mértékére, de arra is 

helyesen hivatkozott, hogy ettől független kérdés, hogy a jóhiszeműség és tisztesség követelményének 

megsértésével egyoldalúan a fogyasztó hátrányára határozta-e meg az alperes a teljesítés feltételeit, 

mégpedig a díjképzést. Az alperes az új értéken való teljesítéshez képest az avult értéken való teljesítés 

okán arányos díjcsökkentési elemet nem mutatott ki, így az Irányelv és a Ptk. kizáró rendelkezéseire 

alappal nem hivatkozhatott. 

A Kúria álláspontja a jogerős ítéletben kifejtettekkel egyezően az, hogy a felperes által sérelmezett 

kikötések tisztességtelennek minősülnek, mert azok alapján az alperes úgy vállalt korlátozott teljesítést 

a közösségi ingóságok 85%-osnál nagyobb elhasználtsága esetére, hogy a fogyasztó díjfizetési 

kötelezettsége ezt nem követi, nem csökken annak megfelelően. A felperes fellebbezési 

ellenkérelmében helytállóan hivatkozott arra, hogy ennek folytán a biztosítási szerződés az időmúlást 

nem általánosan tekinti a felek teljesítését befolyásoló körülménynek, hanem azt kizárólag az alperes 

teljesítésénél veszi figyelembe. 

Megállapítható továbbá a peradatokból az is, hogy a fogyasztó a szerződéskötéskor nem kap 

tájékoztatást az avultatás mechanizmusáról, nem ismerheti fel, hogy az amortizációt milyen 

szempontok alapján, milyen mértékben veszi figyelembe az alperes, így csak a káresemény 

bekövetkezésekor szerez tudomást a teljesítés mértékéről. Az ilyen szerződési feltétel a fogyasztó 

számára nem világos, mely önmagában is megalapozza a tisztességtelenségét [Ptk. 209. § (4) 

bekezdés]. 

 Alaptalanul hivatkozott felülvizsgálati kérelmében az alperes a kereseti kérelmen való 

túlterjeszkedésre, a jogerős ítélet ugyanis a kereset tárgyává tett kikötéseken kívüli szerződési 

feltételek tisztességtelenségéről nem tartalmaz rendelkezést. A szerződés alperes által hivatkozott 

további kikötésének értékelésével a másodfokú bíróság a Ptk. 209. § (2) bekezdésében foglaltaknak 

tett eleget. 

Gazdasági ügyszak 

Gfv.VII.30.849/2016/5.; Gfv.VII.30.860/2016/7.; Gfv.VII.30.867/2016/5.; 

Gfv.VII.30.875/2016/6.; Gfv.VII.30.878/2016/5; Gfv.VII.30.882/2016/6.; Gfv.VII.30.883/2016/6.; 

Gfv.VII.30.884/2016/6.; Gfv.VII.30.896/2016/5.; Gfv.VII.30.897/2016/6.; Gfv.VII.30.899/2016/5.; 

Gfv.VII.30.903/2016/6.; Gfv.VII.30.907/2016/6.; Gfv.VII.30.922/2016/6.; Gfv.VII.30.027/2017/6. 

Deviza-alapú kölcsönszerződés részleges érvénytelenségének megállapítása iránti perben a 

keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítás megalapozó jogszabályi feltételek. 

I. A felperes felülvizsgálati kérelmében előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését indítványozta, 

ezért a Kúria először azt vizsgálta, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a 

továbbiakban: EUMSZ) 267. cikk (3) bekezdése alapján előterjesztési kötelezettsége fennáll-e. Az 

EUMSZ 267. cikk (2) bekezdése szerint ezen eljárás kezdeményezésére akkor kerülhet sor, ha az 
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Európai Unió Bíróságától (a továbbiakban: EU Bíróság) a konkrét jogvita eldöntése szempontjából 

lényeges uniós jogszabály értelmezése szükséges. Erre való tekintettel nem kezdeményezhető ezen 

eljárás annak értelmezését kérve, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: DH1. tv.) 16. 

§-a szerinti felfüggesztés összhangban van-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével, 

mivel ez nem az ügy érdemi elbírálására kiható jogkérdés. 

Nincs helye előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének, ha a felmerülő jogkérdés az ügy 

elbírálása szempontjából nem releváns, a hivatkozott uniós rendelkezést az EU Bíróság már 

értelmezte, vagy az uniós jog helyes értelmezése annyira nyilvánvaló, hogy azzal kapcsolatban ésszerű 

kétség nem merül fel (283/81.sz. CILFIT-ügy, 21. pont). A Kúria ezen feltételek figyelembevételével 

vizsgálta az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének szükségességét, illetve kötelezettségét 

és úgy ítélte, hogy a felperes által felvetett jogkérdések tekintetében – az adott kereseti kérelem 

mellett, az eljárás jelen szakaszában ismertté vált tények alapján – az előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezésének feltételei nem állnak fenn, figyelemmel a később kifejtett indokokra is. A felperes 

erre irányuló kérelmét mindezek alapján a Pp. 155/A. § (2) bekezdése szerint elutasította. 

II. A felperes felülvizsgálati kérelmében lényegében azért tartotta jogszabálysértőnek a jogerős 

végzést, mert – álláspontja szerint – a DH1. tv. és a 2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: DH2. tv.) 

alkalmazása a 93/13/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: fogyasztói irányelv) több rendelkezésébe, 

elsődlegesen a 6. és 7. cikkébe ütközik. A Kúriának ezen hivatkozásra tekintettel arról kellett döntenie, 

hogy a perben eljárt bíróságoknak a fogyasztói irányelv rendelkezéseit értelmezve egyrészt a kereset 

tárgyává tett szerződési rendelkezés, másrészt hivatalból a szerződés más rendelkezései 

tisztességtelenségét kellett-e vizsgálnia. A DH1. törvény 4. § (2) bekezdése a Kúria 2/2014. PJE 

határozatán alapul, amelynek indokolása az EU Bíróság C-26/13. sz. Kásler-ügyben hozott ítéletében 

kifejtett jogértelmezést vette át. A hivatkozott törvényi rendelkezés alapján az egyoldalú kamat-, 

költség-, díjemelést lehetővé tevő rendelkezések tisztességtelenek, kivéve, ha a tisztességtelenség 

törvényi vélelmét a pénzügyi intézménynek egy speciális – az Alkotmánybíróság több ítéletében kvázi 

közérdekű pernek minősített – eljárás keretében sikerült megdöntenie. A törvény egyúttal kötelezte a 

pénzügyi intézményeket a tisztességtelenül felvett kamat, költség, díj visszafizetésére, vagyis az 

elszámolásra. Amennyiben a fogyasztó az elszámolás eredményét vitatta, lényegében három fórum – 

ezen belül két bírósági szint – állt a rendelkezésére jogai érvényesítésére. 

A Kúria hangsúlyozza: a kamat, költség, díj jogszabályba ütköző, illetve tisztességtelen módosításával 

kapcsolatos szerződéses rendelkezés soha nem az egész, hanem csak az adott feltétel érvénytelenségét 

eredményezi. A jelen per tárgyává tett szerződéses rendelkezés tisztességtelensége, így 

érvénytelensége már megállapítást nyert, így semmi indoka, értelme nincs ugyanezen szerződéses 

rendelkezés további érvénytelenségi okai vizsgálatának, tekintettel az azonos jogkövetkezményekre. 

A felperes sérelmezte, hogy a DH2. törvény 37. § (1) bekezdése nem teszi lehetővé kizárólag az 

érvénytelenség megállapítására irányuló kereset előterjesztését. A Kúria utal arra, a felperes által 

keresetlevelében megjelölt szerződéses rendelkezés tisztességtelensége folytán az alperes a felperessel 

elszámolni köteles. Erre való tekintettel a konkrét jogvita eldöntése szempontjából nincs jelentősége 

annak a kérdésnek, hogy egyébként a DH2. törvény 37. § (1) bekezdése megfelel-e a fogyasztói 

irányelv rendelkezéseinek. 

A Kúria megítélése szerint az EU Bíróságnak a fenti irányelvvel kapcsolatos – részben a felperes által 

is hivatkozott – joggyakorlata alapján nem állapítható meg az a kötelezettség, hogy a tagállami 

bíróságoknak részleges érvénytelenség megállapítására irányuló perekben – erre irányuló kereseti 

kérelem hiányában – a fogyasztói szerződés egészét, minden egyes egyedileg meg nem tárgyalt 

szerződési feltétel esetleges tisztességtelenségét hivatalból kellene vizsgálniuk. Az EU Bíróság csak a 

kereseti kérelem alapjául szolgáló ÁSZF rendelkezések vonatkozásában állapított meg többlet 

eljárásjogi kötelezettséget a tagállami bíróságok számára (így többek között: C‑488/11. sz., Asbeek 

Brusse ügyben hozott ítélet, 39. pont; C-470/12. sz., Pohotovosť‑ügyben hozott ítélet, 40.pont), de 

egyik ítéletében sem törte át a tagállami polgári eljárásjogok legfontosabb alapelvi szintű 

rendelkezését, a kérelemhez kötöttség elvét úgy, ahogy arra a felperes hivatkozott. 
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Gfv.VII.30.894/2016/6.; Gfv.VII.30.887/2016/7.; Gfv.VII.30.902/2016/5. 

Deviza-alapú kölcsönszerződés részleges érvénytelenségének megállapítása iránti perben a 

permegszüntetést megalapozó jogszabályi feltételek. 

I. A felperesek felülvizsgálati kérelmükben előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését 

indítványozták, ezért a Kúria először azt vizsgálta, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 

(a továbbiakban: EUMSZ) 267. cikk (3) bekezdése alapján előterjesztési kötelezettsége fennáll-e. Az 

EUMSZ 267. cikk (2) bekezdése szerint ezen eljárás kezdeményezésére akkor kerülhet sor, ha az 

Európai Unió Bíróságától (a továbbiakban: EU Bíróság) a konkrét jogvita eldöntése szempontjából 

lényeges uniós jogszabály értelmezése szükséges. 

Nincs helye előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének, ha a felmerülő jogkérdés az ügy 

elbírálása szempontjából nem releváns, a hivatkozott uniós rendelkezést az EU Bíróság már 

értelmezte, vagy az uniós jog helyes értelmezése annyira nyilvánvaló, hogy azzal kapcsolatban ésszerű 

kétség nem merül fel (283/81.sz. CILFIT-ügy, 21. pont). A Kúria ezen feltételek figyelembevételével 

vizsgálta az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének szükségességét, illetve kötelezettségét 

és úgy ítélte, hogy a felperesek által felvetett jogkérdések tekintetében – az adott kereseti kérelem 

mellett, az eljárás jelen szakaszában ismertté vált tények alapján – az előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezésének feltételei nem állnak fenn, figyelemmel a később kifejtett indokokra is. A 

felperesek erre irányuló kérelmét mindezek alapján a Pp. 155/A. § (2) bekezdése szerint elutasította. 

II. A felperesek felülvizsgálati kérelmükben lényegében azért tartották jogszabálysértőnek a jogerős 

végzést, mert – álláspontjuk szerint – a 2014. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: DH1. tv.) és 2014. 

évi XL. törvény (a továbbiakban: DH2. tv.) alkalmazása a 93/13/EGK Irányelv (a továbbiakban: 

fogyasztói irányelv) több rendelkezésébe, elsődlegesen a 6. és 7. cikkébe ütközik. A Kúriának ezen 

hivatkozásra tekintettel arról kellett döntenie, hogy a perben eljárt bíróságoknak a fogyasztói irányelv 

rendelkezéseit értelmezve egyrészt a kereset tárgyává tett szerződési rendelkezés, másrészt hivatalból 

a szerződés más rendelkezései tisztességtelenségét kellett-e vizsgálnia. A DH1. törvény 4. § (2) 

bekezdése a Kúria 2/2014. PJE határozatán alapul, amelynek indokolása az EU Bíróság C-26/13. sz. 

Kásler-ügyben hozott ítéletében kifejtett jogértelmezést vette át. A hivatkozott törvényi rendelkezés 

alapján az egyoldalú kamat-, költség-, díjemelést lehetővé tevő rendelkezések tisztességtelenek, 

kivéve, ha a tisztességtelenség törvényi vélelmét a pénzügyi intézménynek egy speciális – az 

Alkotmánybíróság több ítéletében kvázi közérdekű pernek minősített – eljárás keretében sikerült 

megdöntenie. A törvény egyúttal kötelezte a pénzügyi intézményeket a tisztességtelenül felvett kamat, 

költség, díj visszafizetésére, vagyis az elszámolásra. Amennyiben a fogyasztó az elszámolás 

eredményét vitatta, lényegében három fórum – ezen belül két bírósági szint – állt a rendelkezésére 

jogai érvényesítésére. 

A Kúria hangsúlyozza: a kamat, költség, díj jogszabályba ütköző, illetve tisztességtelen módosításával 

kapcsolatos szerződéses rendelkezés soha nem az egész, hanem csak az adott feltétel érvénytelenségét 

eredményezi. A jelen per tárgyává tett szerződéses rendelkezés tisztességtelensége, így 

érvénytelensége már megállapítást nyert, így semmi indoka, értelme nincs ugyanezen szerződéses 

rendelkezés további érvénytelenségi okai vizsgálatának, tekintettel az azonos jogkövetkezményekre. 

A felperesek sérelmezték, hogy a DH2. törvény 37. § (1) bekezdése nem teszi lehetővé kizárólag az 

érvénytelenség megállapítására irányuló kereset előterjesztését. A Kúria utal arra, a felperesek által 

keresetlevelükben megjelölt szerződéses rendelkezés tisztességtelensége folytán az alperes a 

felperesekkel elszámolni köteles, ami meg is történt. Erre való tekintettel a konkrét jogvita eldöntése 

szempontjából nincs jelentősége annak a kérdésnek, hogy egyébként a DH2. törvény 37. § (1) 

bekezdése megfelel-e a fogyasztói irányelv rendelkezéseinek. 

A Kúria megítélése szerint az EU Bíróságnak a fenti irányelvvel kapcsolatos – részben a felperesek 

által is hivatkozott – joggyakorlata alapján nem állapítható meg az a kötelezettség, hogy a tagállami 

bíróságoknak részleges érvénytelenség megállapítására irányuló perekben – erre irányuló kereseti 

kérelem hiányában – a fogyasztói szerződés egészét, minden egyes egyedileg meg nem tárgyalt 

szerződési feltétel esetleges tisztességtelenségét hivatalból kellene vizsgálniuk. Az EU Bíróság csak a 

kereseti kérelem alapjául szolgáló ÁSZF rendelkezések vonatkozásában állapított meg többlet 
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eljárásjogi kötelezettséget a tagállami bíróságok számára (így többek között: C‑488/11. sz., Asbeek 

Brusse ügyben hozott ítélet, 39. pont; C-470/12. sz., Pohotovosť‑ügyben hozott ítélet, 40.pont), de 

egyik ítéletében sem törte át a tagállami polgári eljárásjogok legfontosabb alapelvi szintű 

rendelkezését, a kérelemhez kötöttség elvét úgy, ahogy arra a felperesek hivatkoztak. 

 

Gf.VII.30.348/2017/2. 

I. A bíróság a tárgyalást más bíróság által kezdeményezett előzetes döntéshozatali eljárás befejezéséig 

felfüggesztheti, amennyiben a konkrét jogvitában megegyező tárgyalás mellett ugyanannak - az érdemi 

döntésre kiható - uniós jogi normának az értelmezése vitás.  

II. Amennyiben a fél e végzés ellen fellebbezésben a felfüggesztés szükségességét vitatja, a másodfokú 

bíróság csak azt vizsgálhatja, hogy az előzetes döntéshozatali eljárásban hozandó ítélet az ügy érdemi 

elbírálására kihat-e. 

A felperes keresetében az alperessel 2008. augusztus 18-án megkötött deviza alapú kölcsönszerződés 

érvénytelenségének megállapítását kérte. A Törvényszék 6.G.41.669/2016/2. számú végzésével 

felhívta a felperest arra, hogy keresetét a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói 

kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről 

szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb 

rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: DH2 tv.) 37. § (1) bekezdésének 

megfelelően terjessze elő. A felperes a felhívásnak nem tett eleget, a Törvényszék ezért 4. sorszámú 

végzésével a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasította, hivatkozva a fent megjelölt 

jogszabályi rendelkezésre. 

A felperes fellebbezése folytán eljárt Ítélőtábla 2. sorszámú végzésével az eljárást az Európai Unió 

Bírósága (a továbbiakban: EUB) előtt C-483/16. sz., Sziber-ügyben (a továbbiakban: Sziber-ügy) 

indított előzetes döntéshozatali eljárás befejezéséig felfüggesztette. Megítélése szerint a Sziber-ügyben 

folyamatban lévő előzetes döntéshozatali eljárásban az EUB-nak a DH2 tv. 37. §-a, 37/A. §-a és a 

vonatkozó uniós jog összhangját kell vizsgálnia. Amennyiben ebben az ügyben az EUB a DH2 tv. ezen 

szabályainak az uniós joggal való összeegyeztethetetlenségét állapítaná meg, akkor e szabályokat a 

magyar bíróságok nem alkalmazhatják. Figyelemmel arra, hogy az elsőfokú bíróság a DH2 tv. 37. § 

(1) bekezdése alapján utasította el a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül, a felperes 

fellebbezésének elbírálása szempontjából lényeges és nem mellőzhető kérdés, hogy a DH2 tv. ezen 

rendelkezése egyáltalán alkalmazható-e. Mindezekre tekintettel a Fővárosi Ítélőtábla a Pp. 152. § (1) 

bekezdése alapján eljárását a Sziber-ügyben folyó előzetes döntéshozatali eljárás befejezéséig 

felfüggesztette. 

Az alperes fellebbezésében az Ítélőtábla 2. sorszámú végzésének hatályon kívül helyezését és az 

ítélőtáblának a Törvényszék 4. sorszámú végzése elleni fellebbezés érdemi elbírálására utasítását 

kérte. Arra hivatkozott, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 

267. cikke szerinti előzetes döntéshozatali eljárást csak uniós jogi aktus érvényessége, értelmezése 

iránt lehet kezdeményezni. A perben azonban nem merült fel olyan uniós jogi aktus, amelynek 

értelmezése szükséges lenne, ezért a Sziber-ügyben folyamatban lévő előzetes döntéshozatali 

eljárásban vizsgált jogkérdés nem minősül jelen perben előkérdésnek. Hangsúlyozta, a Pp. 155/A. §-

ának nincs erga omnes hatálya, vagyis ha egy ügyben a bíróság előzetes döntéshozatali eljárást 

kezdeményezett, az nem hat ki minden folyamatban levő hasonló tárgyú ügyre. 

A Kúria egyetértett az alperessel abban, hogy az EUMSZ 267. cikk (1) és (2) bekezdései alapján a 

tagállami bíróságok akkor kezdeményezhetnek előzetes döntéshozatali eljárást, ha a folyamatban lévő 

konkrét jogvita elbírálásához az EU intézményei által elfogadott jogi normák érvényességének 

vizsgálata, vagy az ilyen uniós jogi normák, valamint az alapító szerződések rendelkezéseinek 

értelmezése szükséges. Az EUB a vonatkozó joggyakorlatában kifejtette, hogy ezen eljárás 

kezdeményezése kizárólag a tagállami bíróságok hatáskörébe tartozik, az olyan nemzeti szabály, 

amely ezt korlátozza, lehetetlenné teszi az EUMSZ 267. cikkébe ütközik [C-210/06. sz., Cartesio-ügy, 

95-96. pontok (a továbbiakban: Cartesio-ügy)]. A Sziber-ügyben az EUB-nak abban a kérdésben kell 

állást foglalnia, hogy az uniós jog fogyasztóvédelmi rendelkezéseiből következik-e a vonatkozó 
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magyar jogi szabályozás figyelmen kívül hagyásának szükségessége. Tényszerűen nem helytálló – a 

későbbiekben [14] kifejtettekre is tekintettel –, hogy a Sziber-ügyben hozott határozat nem hathat ki a 

jelen per érdemi elbírálására. 

A Legfelsőbb Bíróság az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése körében hozott végzések 

elleni fellebbezések elbírálásáról és a kezdeményezési kötelezettségről szóló 1/2009. (VI.24.) PK-KK 

közös véleményében (a továbbiakban közös vélemény) – az EUB Cartesio-ügyben kifejtett 

joggyakorlatára is figyelemmel – foglalt állást a Pp. 2010. január 1-jéig hatályos 155/A. § (3) 

bekezdése által a megkereső végzéssel szemben biztosított fellebbezési jog kérdéskörében. Úgy ítélte, 

az előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményező végzés elleni fellebbezés elbírálása során a 

másodfokú bíróság nem mérlegelheti felül a kezdeményező végzést, sem annak szükségessége, sem az 

előterjesztett kérdések tartalmára vagy indokoltságára tekintettel. A fellebbezést elbíráló bíróságoknak 

ugyanakkor alkalmazniuk kell a Pp. azon rendelkezéseit, amelyek eljárásjogi okból zárják ki az 

előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését. 

A Kúriának az adott ügyben abban a fent írtakkal nem azonos, de azokkal összefüggő kérdésben 

kellett állás foglalnia, hogy az ítélőtábla más bíróság által, más ügyben kezdeményezett előzetes 

döntéshozatali eljárásra tekintettel jogszerűen függesztette-e fel a per tárgyalását a másodfokú 

eljárásban. 

A tárgyalás felfüggesztésének egyes kérdéseiről szóló 3/2005 (XI.14.) PK-KK vélemény (a 

továbbiakban: vélemény) 1. pontjában a Legfelsőbb Bíróság úgy foglalt állást, hogy ha a perben a 

bizonyított tények alapján olyan jogkérdés merül fel, amelynek tárgyában más polgári perben – azonos 

tényre alapítottan – az EUB előzetes döntéshozatali eljárását kezdeményezték, a bíróság a Pp. 152. § 

(2) bekezdése megfelelő alkalmazásával az előtte folyamatban levő per tárgyalását felfüggesztheti az 

előzetes döntéshozatali eljárás befejezéséig, ha az EUB határozata az érdemi döntésre kihat. 

A véleményben kifejtettek szerint amennyiben az eljáró bíróság észleli, hogy a konkrét jogvitában 

megegyező tényállás mellett ugyanannak az uniós jogi normának az értelmezése vitás, amely egy már 

folyamatban lévő előzetes döntéshozatali eljárásnak tárgya, dönthet egyrészt akként, hogy az EUMSZ 

267. cikke alapján maga is előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményez, dönthet ugyanakkor akként 

is, hogy a Pp. 152. § (2) bekezdése alapján felfüggeszti a per tárgyalását a folyamatban lévő előzetes 

döntéshozatali eljárásra. Ez utóbbi jogi lehetőséget többek között azért indokolt biztosítani a 

véleményben kifejtettek szerint, mivel indokolatlan, hogy azonos közösségi jogszabály értelmezésével 

kapcsolatosan, azonos tényekre alapítottan, azonos jogkérdések tekintetében több előzetes 

döntéshozatali kérelem kerüljön előterjesztésre. A fenti jogértelmezésnek megfelelően rendelkezik úgy 

a még hatályba nem lépett a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. (a továbbiakban: új 

Pp.) 126. §-ának (2) bekezdése, hogy az EUB-nél folyamatban levő előzetes döntéshozatali eljárásra 

tekintettel a bíróság a per tárgyalását felfüggesztheti. Ugyanakkor az új Pp. sem zárja ki a fenti 

tartalmú végzés elleni fellebbezést. 

A közös véleményben kifejtettek és a Cartesio-ügyben rögzített EUB joggyakorlatra tekintettel a Kúria 

megítélése szerint a végzés elleni fellebbezés elbírálása körében csak az vizsgálható a közös 

véleményben feltüntetett eljárási okokon túlmenően – amelyek jelen eljárásban nem merültek fel –, 

hogy az előzetes döntéshozatali eljárásban hozandó ítélet az ügy érdemi elbírálására kihat-e. 

Az alperes fellebbezésében arra hivatkozott, hogy a konkrét perben nem merült fel olyan uniós 

jogkérdés, amely a Sziber-ügyben folyamatban lévő előzetes döntéshozatali eljárás tárgya is lenne. A 

Kúria megítélése szerint a hivatkozott eljárásban feltett kérdések – többek között – éppen arra 

vonatkoznak, hogy a DH2 tv. 37. §-a szerinti keresetmódosítás, annak elmaradása esetén a keresetlevél 

idézés kibocsátása nélküli elutasítása összhangban van-e a fogyasztói szerződésekben alkalmazott 

tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EGK irányelvben a fogyasztók javára biztosított védelemmel. 

Az elsőfokú bíróság ezen jogszabályhelyre hivatkozva hozta meg végzését, amely ellen a felperes 

részéről benyújtott fellebbezést kell a Fővárosi Ítélőtáblának érdemben elbírálnia. 

A Kúria megítélése szerint a fenti jogértelmezés van összhangban mind a közös véleményben, mind a 

véleményben kifejezésre juttatott azon céllal, hogy az EUB jogértelmezését figyelembe véve szülessen 

meg az adott eljárásban a döntés. 
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Emberi jogi közlemények 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei 

1. Fábián Gyula Magyarország elleni ügye (78.117/13. sz. ügy)38 

A kérelmező magyar állampolgár, aki 47 évesen korengedménnyel nyugdíjba vonult, így 2000. január 

1-től kezdődően szolgálati nyugdíjban részesült, azonban – 2000 és 2012 között a magánszférában, 

majd 2012. július 1. és 2015. április 1. között a közszférában – továbbra is dolgozott. A 

nyugdíjtörvény39 2013. január 1-jén hatályba lépett módosítása az egyidejűleg közszolgálati 

jogviszonyban is álló személyek egyes csoportjai tekintetében előírta az öregségi nyugdíj 

folyósításának 2013. július 1-től e jogviszony fennállásának tartamára történő felfüggesztését. Az 

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 2013. július 2-án tájékoztatta az egyik budapesti kerületi 

önkormányzatnál osztályvezetőként dolgozó kérelmezőt, hogy – akkoriban havi kb. 550 €-nak 

megfelelő mértékű – nyugdíjának folyósítását 2013. július 1-től kezdődően felfüggesztette, mivel a 

kérelmező egyidejűleg a közszférában alkalmazásban állt. A kérelmező e határozat ellen sikertelenül 

fellebbezett. Az önkormányzatnál betöltött állását 2015. március 31-én feladta; ezt követően nyugdíját 

– amelynek mértéke kb. 585 €-ra emelkedett – újból folyósítani kezdték. A szóban forgó jogszabály a 

magánszférában dolgozó nyugdíjasokra nem vonatkozott. 

A kérelmező – az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkére hivatkozással – sérelmezte nyugdíja 

folyósításának felfüggesztését, továbbá – az Egyezmény 14. cikkére az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. 

cikke tekintetében hivatkozva – azt állította, hogy indokolatlanul eltérő bánásmódban részesült 

összehasonlítva a magánszférában, illetve a közszféra egyes területein dolgozó, nyugdíjban részesülő 

személyekkel. 

Először is, a Bíróság megállapította, hogy a vitatott beavatkozást a nyugdíjtörvény 83/C. §-a írta elő, 

és az közérdekű célt – a magyar nyugdíjrendszer hosszútávú fenntarthatóságának biztosítását és az 

államadósság csökkentését – szolgált. Másodszor, a Bíróság kiemelte, hogy a szóban forgó rendszer 

hozzájáruláson alapuló öregségi nyugdíjrendszer; az ilyen nyugdíj célja pedig általában az életkor 

előrehaladtával csökkent keresőképesség kompenzálása. Ha az öregségi nyugdíjban részesülő, de a 

kötelező nyugdíjkorhatárt még el nem ért személy – akárcsak a kérelmező – továbbra is dolgozik, a 

munka világában töltött évei nyilvánvalóan nem értek véget, és keresőképessége továbbra is fennáll. A 

kérelmező tehát, aki 47 éves kora körül korengedménnyel nyugdíjba vonult, lényegesen rövidebb 

időszakban teljesített hozzájárulás alapján vált nyugdíjra jogosulttá, mint amilyen ideig a 

hozzájárulásokat általában nyújtani szokták. 2000-ben történő korengedményes nyugdíjazását 

követően pedig – a magán-, illetve a közszférában való foglalkoztatásának következtében – a 

járulékokat továbbra is befizette a nyugdíjpénztárba. 

A Bíróság megismételte: az állami nyugdíjrendszerek finanszírozási módszerei az egyes Szerződő 

Államokban jelentősen eltérnek egymástól; a szociál- és gazdaságpolitikai kérdések pedig elvben az e 

területen az államoknak biztosított széles körű mérlegelési jogkörbe tartoznak. Annak vizsgálata során, 

hogy jelen ügyben a nemzeti hatóságok a rendelkezésükre álló mérlegelési jogkör keretein belül 

jártak-e el, a Bíróság számos különböző tényezőt vett figyelembe. Kiemelte, hogy a kérelmező ügye 

nem nyugdíjjogosultságának tartós és teljes elvesztésével vagy járandóságának csökkentésével, hanem 

nyugdíja folyósításának átmeneti felfüggesztésével kapcsolatos, amit folytatni kellett – és amit 

folytattak is –, amikor a kérelmező az állami foglalkoztatását megszüntette. A felfüggesztés tehát nem 

érintette a kérelmező jogainak lényeges tartalmát, és az alanyi jogának lényege nem csorbult. A 

Bíróság megállapította továbbá, hogy bár a szóban forgó jogszabály hatályba lépésekor a kérelmező 

                                                 
38 Az ítéletet a Nagykamara hozta a 2017. szeptember 5-én; az ítélet végleges. 
39 Az 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról. 
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nyugdíjának folyósítását felfüggesztették, választhatott aközött, hogy megszünteti közszolgálati 

jogviszonyát és továbbra is felveszi a nyugdíját, illetve aközött, hogy e jogviszonyát továbbra is 

fenntartja, nyugdíjának folyósítását pedig felfüggesztik. A kérelmező az utóbbit választotta. Így 

továbbra is befizetéseket teljesített a nyugdíjalapba, amely – az újbóli folyósításkor – nyugdíjának 

növekedését eredményezte. A Bíróság megállapította azt is, hogy nyugdíja folyósításának 

felfüggesztését követően a kérelmező részére a havi illetménye továbbra is kifizetésre került. Így nem 

maradt a megélhetését biztosító anyagi eszközök nélkül, és maga sem állította, hogy a létfenntartása 

veszélyeztetetté vált volna. 

Következésképpen, figyelembe véve az államot a kérdésben megillető széles mérlegelési jogkört, 

valamint a központi költségvetés védelmének és a magyar nyugdíjrendszer hosszú távú 

fenntarthatósága biztosításának törvényes célját, a Bíróság úgy találta, hogy tisztességes egyensúlyt 

teremtettek a közösség általános érdekeinek követelményei és a kérelmező alapvető jogai védelmének 

követelménye között, és a kérelmezőt nem kényszerítették túlzott egyéni teher viselésére. Ennek 

megfelelően a Bíróság megállapította, hogy az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkét önmagában nem 

sértették meg. 

A Bíróság úgy találta, hogy a kérelmezőnek a közszférában foglalkoztatottak közötti eltérő elbánással 

kapcsolatos panasza elkésett, ezért azt elfogadhatatlannak nyilvánította. A kérelmező a panaszát első 

alkalommal a 2015. február 9-én előterjesztett észrevételeiben, azaz a kérelem előterjesztésére 

irányadó hat hónapos határidő lejártát követően adta elő. 

A Bíróság úgy találta továbbá: a kérelmező nem igazolta, hogy közszolgálati alkalmazottként, akinek 

foglalkoztatása, díjazása és szociális ellátásai a központi költségvetéstől függ, a magánszférában 

foglalkoztatott munkavállalókhoz kellően hasonló helyzetben lenne. A nyugdíjtörvény 83/C. §-ának 

hatálybalépését követően a kérelmező visszafoglalkoztatása eredményezte a nyugdíja folyósításának 

felfüggesztését. Az öregségi nyugdíj azonos forrásból történő, egyidejű kifizetését éppen az zárta ki, 

hogy közszolgálati alkalmazottként az államtól részesült illetményben. A nyugdíj és az illetmény 

egyidejű felhalmozásának vitatott korlátja – mint pénzügyi, szociál- és foglalkoztatáspolitikai kérdés – 

az alperes állam nyugdíjrendszerének anyagilag fenntarthatatlan vonásainak korrigálását célzó 

jogalkotói intézkedések részeként került bevezetésre. Másfelől viszont a hibás nyugdíjrendszer 

megreformálása érdekében tett lépések a közkiadások és az államadósság csökkentése céljából megtett 

intézkedések részét képezték. Ez nem akadályozta meg a nyugdíj és a munkabér felhalmozását a 

magánszférában dolgozók számára, akiknek a munkabérét – a közszolgálati alkalmazottakkal 

ellentétben – nem állami, hanem annak közvetlen ellenőrzésén kívüli magánforrásokból 

finanszírozzák. Ezen túlmenően a magyar jog szerint a közszférában és a magánszférában való 

alkalmazás külön kategóriákként kezelendő, a kérelmezőnek a közszférában betöltött állását pedig 

nehéz összehasonlítani bármely, a magánszférában betölthető pozícióval, és érdemi összehasonlításra 

vonatkozó javaslatot maga a kérelmező sem terjesztett elő. 

Végezetül, a kérelmező foglalkoztatási jogviszonyára figyelemmel az állam nem csupán 

szabályozóként és normaalkotóként, hanem a kérelmező munkáltatójaként is eljárt. Ezért az állam 

feladata volt – munkáltatóként – meghatározni az alkalmazottai foglalkoztatásának feltételeit, valamint 

– a nyugdíjalap kezelőjeként – a nyugdíjfolyósítás feltételeit. Következésképp a Bíróság úgy ítélte, 

hogy nem került sor hátrányos megkülönböztetésre, ezért az Egyezmény 14. cikkét az Első kiegészítő 

jegyzőkönyv 1. cikke vonatkozásában nem sértették meg. 

 

2. Nagy Károly Magyarország elleni ügye (56.665/09. sz. ügy)40 

A kérelmezőt 1991-ben a református egyház lelkészévé nevezték ki. Jogát és kötelességeit 

javadalmazásának összegével együtt a Gödöllői Református Egyház presbitériuma által részére 

kiállított kinevezési okiratban sorolták fel. 

2005 júniusában fegyelmi eljárást indítottak ellene, miután egy helyi újságban megjelent, hogy azt 

mondta: jogellenesen fizettek állami támogatást egy református bentlakásos iskolának. Az egyházi 

                                                 
40 Az ítélet a Nagykamara hozta 2017. szeptember 14-én hozta; az ítélet végleges. 
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bíróság az érdemi döntés meghozataláig azonnal felfüggesztette. Egy levelet kapott, amelyben 

kijelentették, hogy a felfüggesztés időtartama alatt a szolgálati juttatásának 50% -ára jogosult. Az 

elsőfokú egyházi bíróság 2005. szeptember 27-én arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmező 

fegyelmi vétséget követett el, és eltávolította őt a szolgálatból. A másodfokú egyházi bíróság 

helybenhagyta ezt a döntést. 

A kérelmező 2006. június 26-án a Pest Megyei Munkaügyi Bírósághoz fordult, követelve a szolgálati 

juttatásának 50%-át és egyéb juttatásokat, amelyekre – szerinte – a felfüggesztésének időtartama alatt 

jogosult lett volna. Lényegében azzal érvelt, hogy az egyházi szolgálata hasonló a munkaviszonyhoz. 

A Munkaügyi Bíróság 2006 decemberében megszüntette az eljárást azzal az indokkal, hogy a 

lelkipásztori szolgálatot az Egyházzal szemben az egyházi jog, míg a laikus foglalkoztatását az 

Egyházzal szemben a munkajog szabályozza. Ennek megfelelően a Munka Törvénykönyvének 

rendelkezései az ügyben nem alkalmazhatók. Ezt a határozatot a másodfokú bíróság helyben hagyta. A 

kérelmező nem nyújtott be felülvizsgálati kérelmet a Legfelsőbb Bírósághoz. 

A kérelmező 2007. szeptember 10-én polgári pert indított a Pesti Központi Kerületi Bíróságon a 

református egyház ellen, azzal érvelve, hogy az Egyházzal való kapcsolata a Ptk. értelmében vett 

megbízási szerződésnek felel meg. A bíróság 2008. január 2-án a kérelmező keresetét elutasította. 

Miután a Fővárosi Bíróságon 2008. október 17-én másodfokon vesztett, ügyét a Legfelsőbb Bíróság 

elé vitte, amely 2009. május 28-án a pert megszüntette. Megállapította, hogy a kérelmező követelése 

egyházi jellegű és nem polgári jogi igény, aminek következtében a nemzeti bíróság előtt nem 

érvényesíthető.  

A kérelmező – az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdésére hivatkozással – azt sérelmezte, hogy a 

lelkipásztori foglalkoztatásból eredő pénzbeli követelésének hazai bíróságok általi elutasítása 

megsértette a bírósághoz való fordulás jogát.  

A Bíróság által vizsgálandó kérdés az volt, hogy a kérelmezőnek van-e olyan „joga”, amely – 

legalábbis védhető indokok alapján – a nemzeti jog által elismertnek tekinthető. 

Az 1990-es egyházi törvény 15. §-ának (2) bekezdésével összhangban az egyházi belső törvényeken és 

szabályokon alapuló követeléseket az állami szervek nem érvényesíthetik. Ha a belföldi bíróságok 

megállapítják, hogy a folyamatban lévő jogvita a belföldi szervek által végrehajthatatlan egyházi 

követeléssel kapcsolatos, a Pp. 130-ának (1) bekezdésének f) pontja alapján a pert meg kell 

szüntetniük. A belföldi bíróságok előtt felmerült fő kérdés tehát a kérelmezőnek a Református 

Egyházzal való kapcsolatának pontos jellege volt.  

A Bíróság kiemelte, hogy a kérelmező egyházi szolgálata a presbitériuma által kibocsátott okiraton 

alapult, amely őt a református egyház lelkipásztorává nevezte ki. 

Az elbocsátása után a kérelmező ahelyett, hogy az egyházi bírósághoz fordult volna az egyházzal 

szembeni pénzbeli követelésével, először pert indított a munkaügyi bíróságok előtt, azzal érvelve, 

hogy a református egyházzal való kapcsolata hasonló a munkaviszonyhoz. Amikor a munkaügyi 

bíróság megszüntette az eljárást, a kérelmező nem fordult a Legfelsőbb Bírósághoz felülvizsgálati 

kérelemmel, hanem a polgári bíróságokhoz fordult, és azt állította, hogy a református egyházzal való 

kapcsolata valójában a Ptk. értelmében vett megbízási szerződésnek minősül. A Bíróság csak ez utóbbi 

eljárás tekintetében nyilvánította a panaszt elfogadhatónak. 

Az elsőfokú polgári bíróság 2008. január 2-án arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmező 

kapcsolata az alperes egyházzal nem azonosítható a Ptk.-ban meghatározott megbízási szerződéssel, 

mivel az nem rendelkezett az ilyen szerződések fontos jellegzetességeivel, és különösen a kérelmező 

egyházi szolgálata nem rendelkezett piaci értékkel. Ezt a nézetet megerősítette a Legfelsőbb Bíróság, 

amely kiemelte, hogy a kérelmező követelése inkább egyházi, mintsem polgári jellegű, ezért a nemzeti 

bíróságok előtt nem volt érvényesíthető. 

A Bíróság kiemelte, hogy a kérelmező ügyében minden nemzeti bíróság megszüntette az eljárást, 

mivel úgy ítélte, hogy a kérelmező követelése nem érvényesíthető a nemzeti bíróságok előtt, mivel 

lelkipásztori szolgálatát és a kinevezési okiratot, amelyen alapult, inkább az egyházi, mint az állami 

jog szabályozza. Ezenkívül ezek a megállapítások összhangban voltak az Alkotmánybíróság 32/2003. 

AB határozatában lefektetett alapelvekkel, amelyek a vallási szervezetek által alkalmazott személyek 
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bírósághoz való fordulásának kérdésére vonatkozik. 

Tekintettel a kérelmező panaszának természetére, lelkipásztori tevékenységének alapjára, és a nemzeti 

bíróságok által értelmezett belső jogra, a Bíróság nem állapíthatta meg, hogy a kérelmezőnek van 

olyan „joga”, amelyet legalábbis védhető érvek alapján a nemzeti jog alapján elismertnek lehet 

nevezni.  

A Bíróság úgy ítélte, hogy az Egyezmény 6. cikke nem alkalmazható a jelen ügy tényállására. 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei 

1. Bǎrbulescu Románia elleni ügye (61.496/08. sz. kérelem)41 

A kérelmező román állampolgár, aki 2004. augusztus 1-től 2007. augusztus 6-ig egy 

magáncégnél, értékesítésért felelős mérnökként állt alkalmazásban. Munkáltatója kérésére az 

ügyfelek megkereséseinek megválaszolása céljából Yahoo Messenger fiókot hozott létre. A 

cég 2007. július 3-án munkavállalói részére tájékoztató hirdetményt tett közzé, amelyben azt 

állította, hogy egy munkavállaló munkaviszonyát megszüntette, mivel az az internetet, a 

telefont és a fénymásolót magáncélra használta. A munkáltatói jogkör gyakorlója 2007. július 

13-án hívatta a kérelmezőt, hogy adjon magyarázatot. Tájékoztatták, hogy a Yahoo 

Messengeren folytatott beszélgetéseit megfigyelték, és bizonyíték van rá, hogy az internetet 

magáncélra használta. A kérelmező írásban azt válaszolta, hogy a szolgáltatást kizárólag 

szakmai célokra használta. Ezt követően a 2007. július 5. és 12. között folytatott 

beszélgetéseiről egy 45 oldalas átiratot bocsátottak a rendelkezésére, amely olyan üzeneteket 

is tartalmazott, amelyeket a bátyjával és menyasszonyával személyes kérdéseket érintően 

folytatott; az üzenetek egy része intim jellegű volt. A munkáltató 2007. augusztus 1-jén a 

kérelmező munkaviszonyát megszüntette a társaság erőforrásainak magáncélú használatát 

tiltó belső szabályzat megsértése miatt. 

A kérelmező a munkáltató határozatát a bíróság előtt megtámadta, arra hivatkozva, hogy 

munkaviszonyának megszüntetése semmis, mivel a munkáltató megsértette a levéltitokhoz 

való jogát azáltal, hogy kommunikációját az Alkotmány és a büntető törvénykönyv 

megsértésével ellenőrizték. Keresetét a Bukaresti Megyei Bíróság 2007 decemberében 

elutasította, elsősorban arra hivatkozva, hogy a munkáltató a munka törvénykönyve által a 

munkaviszony megszüntetésére előírt eljárási szabályoknak megfelelően járt el; a 

munkáltatóknak joga van szabályozni az internet használatát, amelyet munkaeszközként 

bocsátotta a munkavállalók rendelkezésére, valamint a kérelmezőt a cég szabályzatáról 

megfelelően tájékoztatták. A megyei bíróság kiemelte: nem sokkal a kérelmezővel szembeni 

fegyelmi intézkedést megelőzően egy másik munkavállaló munkaviszonyát is megszüntették 

az internet, a telefon és a fénymásoló magáncélú használata miatt. A kérelmező fellebbezést 

terjesztett elő, azt állítva, hogy a bíróság nem teremtett igazságos egyensúlyt a szóban forgó 

érdekek között. A fellebbviteli bíróság 2008. június 17-én kelt jogerős határozatával a 

kérelmező fellebbezését – lényegében az alsóbb fokú bíróság megállapításait megerősítve – 

elutasította. Az adatvédelemről szóló 95/46/EK irányelvre42 hivatkozva megállapította, hogy a 

munkáltató magatartása – mivel korábban figyelmeztette a kérelmezőt és kollégáit, hogy a cég 

erőforrásai nem használhatók magáncélokra – indokolt volt, és a kérelmező beszélgetéseinek 

megfigyelése volt az egyetlen eszköz, amellyel megállapítható volt, hogy sor került-e 

fegyelmi vétség elkövetésére. 

                                                 
41Az ítéletet a Nagykamara 2017. szeptember 5-én hozta; az ítélet végleges. 
42 A 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az 

egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról 
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A kérelmező – az Egyezmény 8. cikkére hivatkozással – sérelmezte, hogy munkáltatója 

döntése, miszerint – az elektronikus úton folytatott kommunikációjának megfigyelését és az 

annak tartalmához való hozzáférést követően – megszünteti a munkaviszonyát, a 

magánélethez való jogának megsértésén alapult, a hazai bíróságok pedig a magánélethez és -

levelezéshez való jogát nem védték meg. 

A Bíróság megerősítette, hogy az Egyezmény 8. cikke alkalmazható a kérelmező ügyére, 

miután arra a következtetésre jutott, hogy a magánélet és magánlevelezés fogalma lefedi a 

munkahelyi kommunikációt is. Kiemelte különösen: bár kérdéses, hogy a kérelmező a 

munkáltatója internethasználatra vonatkozó, vele is közölt megszorító rendelkezéseire 

figyelemmel ésszerűen elvárhatta-e a magánjelleget, egy munkáltató utasításai nem 

csökkenthetik a magán társadalmi életet a munkahelyen nullára. A magánélet és a levéltitok 

tiszteletben tartásához való jog továbbra is fennáll, még ha az korlátozható is annyiban, 

amennyiben szükséges.  

Bár a sérelmezett intézkedést – a kérelmező beszélgetéseinek megfigyelését, amely végül a 

munkaviszonyának megszüntetéséhez vezetett – egy magáncég alkalmazta, azt a nemzeti 

bíróságok elfogadták. Ezért a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a panaszt az állam 

pozitív kötelezettségei szempontjából kell vizsgálni. A nemzeti hatóságoknak olyan 

gyakorlatot kell kialakítaniuk, amelyben a szóban forgó érdekeket – egyrészt a kérelmező 

magánélet tiszteletben tartásához való jogát, másrészt a munkáltatónak a cég zavartalan 

működésének biztosításához szükséges intézkedések megtételéhez való jogát – egymással 

szemben mérlegelik. 

Az ebből fakadóan felmerülő kérdés kapcsán, hogy a nemzeti hatóságok igazságos egyensúlyt 

teremtettek-e ezen érdekek között, a Bíróság először is észlelte, hogy a nemzeti bíróságok 

kifejezetten utaltak a kérelmező magánélet tiszteletben tartásához való jogára és az 

alkalmazandó jogelvekre. Nevezetesen, a fellebbviteli bíróság utalt a vonatkozó 95/46/EK 

irányelvre és az abban lefektetett elvekre, nevezetesen a szükségességre, a cél megjelölésére, 

az átláthatóságra, a legitimitásra, az arányosságra és a biztonságra. A nemzeti bíróságok azt is 

vizsgálták, hogy a fegyelmi eljárást kontradiktórius módon folytatták-e le, és a kérelmezőnek 

volt-e lehetősége arra, hogy érveit előadja. 

A nemzeti bíróságok ugyanakkor elmulasztották megállapítani, vajon a kérelmezőt előzetesen 

tájékoztatták-e arról, hogy a munkáltató ellenőrző intézkedéseket vezethet be, illetve ezen 

intézkedések jellegéről. A megyei bíróság mindössze azt állapította meg: a munkavállalók 

figyelmét felhívták arra, hogy nem sokkal a kérelmezővel szembeni fegyelmi intézkedést 

megelőzően egy másik munkavállaló munkaviszonyát megszüntették az internet, a telefon és 

a fénymásoló magáncélú használata miatt. A fellebbviteli bíróság úgy találta, hogy a 

kérelmezőt figyelmeztették: a cég erőforrásait nem használhatja magáncélokra. A Bíróság – a 

nemzetközi és európai standardokat követve – megállapította: ahhoz, hogy előzetes 

tájékoztatásnak minősüljön, a munkáltatói figyelmeztetésnek a megfigyelés megkezdését 

megelőzően kell megtörténnie, különösen, ha az magában foglalja a munkavállaló 

beszélgetéseinek tartalmához való hozzáférést is. A Bíróság az ügy iratai alapján arra a 

következtetésre jutott, hogy a kérelmezőt nem tájékoztatták előzetesen a munkáltatói 

megfigyelés terjedelméről és jellegéről, illetve annak lehetőségéről, hogy a munkáltató az 

üzenetei tényleges tartalmához is hozzáférhet. 

Ami a megfigyelés terjedelmét, valamint a kérelmező magánéletébe való beavatkozás 

mértékét illeti, ezt a kérdést egyik nemzeti bíróság sem vizsgálta, annak ellenére, hogy a 

munkáltató a megfigyelési időszak alatt a kérelmező valamennyi beszélgetését valós időben 

rögzítette, és kinyomtatta azok tartalmát. A nemzeti bíróságok nem értékelték megfelelően azt 

sem, hogy szolgált-e valamilyen törvényes indok a kérelmező beszélgetései megfigyelésének 
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igazolására. A megyei bíróság utalt arra, hogy ez annak érdekében szükséges, hogy illegális 

online tevékenység esetén a cég számítástechnikai rendszereinek károsodása, valamint a cég 

felelősségének megállapítása elkerülhető legyen. E példák azonban pusztán elméletieknek 

tekinthetők, mivel azt senki nem állította, hogy a kérelmező ténylegesen kitette volna a céget 

e veszélyek bármelyikének.  

Továbbá, egyik nemzeti bíróság sem vizsgálta elégségesen, hogy a munkáltató által elérni 

kívánt célok a kérelmező beszélgetései tartalmához való hozzáférésnél kevésbé beavatkozó 

jellegű módszerekkel is elérhető lett volna-e. Ezen túlmenően egyik bíróság sem vette 

figyelembe a megfigyelés következményeit, és az azt követő fegyelmi eljárást; nevezetesen, 

hogy a kérelmezővel szemben – figyelemmel arra, hogy elbocsátották – a legsúlyosabb 

szankciót alkalmazták. Végezetül, a bíróságok nem állapították meg, hogy a munkáltató a 

fegyelmi eljárás mely pontján fért hozzá a szóban forgó tartalomhoz; különösen, hogy 

hozzáfért-e akkor, amikor hívatta a kérelmezőt, hogy adjon magyarázatot a cég tulajdonának 

használatával kapcsolatban. 

Mindezek alapján a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a nemzeti hatóságok a 

kérelmező magánélethez és levéltitokhoz való jogát nem részesítették megfelelő védelemben; 

következésképp nem teremtettek igazságos egyensúlyt a szóban forgó érdekek között, tehát az 

Egyezmény 8. cikkét megsértették. 

A Bíróság úgy ítélte meg, hogy a kérelmezőt ért nemvagyoni kárért a jogsértés megállapítása 

önmagában is igazságos elégtételként szolgál. 

 

2. Vaclav Regner Cseh Köztársaság elleni ügye (35.289/11. sz. ügy)43 

A Nemzetbiztonsági Hatóság 2006 szeptemberében úgy határozott, hogy visszavonja a kérelmezőnek 

kiadott biztonsági tanúsítványt, amely lehetővé tette számára, hogy a védelmi miniszter helyettese 

helyett annak feladatait ellássa, mivel nemzetbiztonsági kockázatot jelentett. A határozat nem említette 

azokat a bizalmas információkat, amelyen alapult, a bizalmas információk feltárása nem volt 

törvényes feltétel. Ennek következtében a kérelmezőt 2006. október 4-én elmozdították hivatalából, és 

2006. október 20-án aláírt szerződést, amelyben jogviszonyát 2007. január 31-i hatállyal közös 

megegyezéssel megszünteti. 

A kérelmező 2007 januárjában a Prágai Városi Bíróságon kérte a biztonsági tanúsítványt visszavonó 

határozat bírósági felülvizsgálatát. Ő és az ügyvédje engedélyt kapott az iratokba való betekintésre, 

kivéve azokat a bizalmas dokumentumokat, amelyeket a bíróságnak megküldtek. A bíróság 2009 

szeptemberében a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti keresetét elutasította, mivel úgy ítélte meg: 

az, hogy a Hatóság nem közölte a kérelmezővel azokat az információkat, amelyek alapján a biztonsági 

tanúsítványt visszavonták, nem volt jogellenes, mivel az ilyen információk nyilvánosságra hozatalát 

törvény tiltotta. A kérelmező felülvizsgálati kérelmét a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság 2010 

júliusában elutasította, úgy találva, hogy a minősített adatok hozzáférhetővé tétele a hírszerző szolgálat 

munkamódszereinek nyilvánosságra hozatalával, információforrásainak felfedésével, vagy az esetleges 

tanúk befolyásolásának veszélyével járt volna. A kérelmező panaszt nyújtott be az 

Alkotmánybírósághoz, sérelmezve az eljárás tisztességtelenségét. 

2011 márciusában az ügyészség vádat emelt a kérelmező és 51 másik személy ellen, hogy 2005 és 

2007 között befolyásolták a közbeszerzési szerződések odaítélését a Védelmi Minisztériumban. A 

České Budějovice-i Megyei Bíróság 2014 márciusában három év szabadságvesztésre ítélte a 

kérelmezőt. A Prágai Felsőbíróság helybenhagyta ezt az ítéletet, de a szabadságvesztés végrehajtását 

két év próbaidőre felfüggesztette. 

A kérelmező – az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdésére hivatkozással – sérelmezte, hogy az eljárás 

során, amelyben a biztonsági tanúsítvány visszavonását támadta, nem tudta megtekinteni a döntő 

                                                 
43 Az ítéletet a Nagykamara hozta 2017. szeptember 19-én; az ítélet végleges. 
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bizonyítékot, amelyet minősített adatnak tekintettek. 

A Bíróság észlelte, hogy a kérelmező által a biztonsági tanúsítvány visszavonásának megtámadása 

iránti eljárás kétféle módon korlátozott volt a tisztességes eljárás lefolytatását biztosító rendes 

jogszabályokhoz viszonyítva. Először is, a minősített okiratok és adatok nem álltak rendelkezésére 

sem neki, sem az ügyvédje számára, másrészt pedig, amennyiben a biztonsági tanúítvány 

visszavonásáról szóló határozat e dokumentumokon alapult, a határozat alapjául szolgáló okokat nem 

közölték vele. 

Annak meghatározása során, hogy a kérelmező tisztességes eljáráshoz való jogának lényegét 

megsértették-e, a Bíróság úgy határozott, hogy figyelembe veszi az egész eljárást, és megvizsgálja, 

hogy a polgári eljárásban alkalmazandó kontradiktórius jelleg és a fegyverek egyenlősége elvének 

korlátozásait más eljárási biztosítékokkal kielégítően ellensúlyozták-e. 

Először is, a Bíróság kiemelte a nemzeti bíróságokra ruházott hatásköröket, amelyek rendelkeznek a 

szükséges függetlenséggel és pártatlansággal. Úgy találta, hogy a bíróságok korlátlan hozzáférést 

élveztek minden olyan minősített okirathoz, amelyre a Hatóság alapozott, hogy határozatát igazolja. 

Ezután hatáskörrel rendelkeztek arra, hogy alaposan megvizsgálják azokat az indokokat, amelyekre a 

Hatóság hivatkozott annak érdekében, hogy nem fedte fel a minősített okiratokat. Értékelhették azokat 

az indokokat, amelyek miatt a minősített dokumentumokat nem fedték fel, és elrendelhették azoknak a 

felfedését, amelyekről úgy vélték, nem érdemlik meg ezt a besorolást. Ezenkívül hatáskörrel 

rendelkeztek arra, hogy értékeljék a Hatóság biztonsági tanúsítványt visszavonó határozatának 

érdemét, és adott esetben megsemmisítsék a Hatóság önkényes döntését. 

Másodszor, a jogvitát elbíráló bíróságok hatásköre kiterjed az ügy valamennyi tényállítására, és nem 

korlátozódott a kérelmező által hivatkozott indokok vizsgálatára, akit a bíróság meghallgatott és 

írásban is előterjeszthetett észrevételeket. Igaz, hogy ezen a ponton a cseh törvény rendelkezhetett 

volna úgy, hogy olyan mértékben, amilyen mértékben összeegyeztethető a magánszemélyekkel 

kapcsolatos nyomozások titkosságának megőrzésével és megfelelő lefolytatásával, az eljárásban 

tájékoztassák őt, legalább összefoglalóan, az ellene felhozott vádak lényegéről. A jelen ügyben a 

kérelmező ezért képes lett volna világos és célirányos védelmet felállítani, és az ügyben eljáró 

bíróságok nem kellett volna ellensúlyozniuk a védelem hiányosságait. 

Harmadszor, a Bíróság észlelt, hogy a bíróságok az ilyen típusú eljárásokban rendelkezésükre álló 

ellenőrzési jogköröket megfelelően gyakorolták, mind a minősített okiratok titkossága megőrzésének 

szükségessége, mind pedig a kérelmező biztonsági tanúsítványának visszavonására vonatkozó 

határozat indokolása tekintetében, indokolva határozataikat tekintettel a jelen ügy különleges 

körülményeire. A minősített okiratok titkossága megőrzésének szükségességét illetően a Legfelsőbb 

Közigazgatási Bíróság úgy ítélte meg, hogy nyilvánosságra hozataluk a hírszerző szolgálat 

munkamódszereinek feltárásával, információforrásainak felfedésével vagy a lehetséges tanúk 

befolyásolására tett kísérletekkel járt volna. Elmagyarázta, hogy jogilag nem lehetséges jelezni, hogy 

pontosan hol van a biztonsági kockázat, vagy pontosan feltüntetni, hogy mely megfontolások 

alapozzák meg azt a következtetést, hogy biztonsági kockázat merült fel, a Hatóság határozatának 

alapjául szolgáló indokokat és megfontolásokat, amelyek kizárólag minősített adatokból származnak. 

Ezzel összhangban, semmi sem utalt arra, hogy a szóban forgó iratok minősítését önkényesen vagy 

más célra használták, mint arra a törvényes célra, amelyet elérendőnek jelöltek meg. A kérelmező 

biztonsági tanúsítványának visszavonásáról szóló határozat indokolását illetően a Legfelsőbb 

Közigazgatási Bíróság úgy találta: a minősített okiratokból egybehangzóan és világosan kitűnik, hogy 

a kérelmező már nem teljesíti azokat a törvényes feltételeket, hogy titkokat bízzanak rá. Észlelte, hogy 

a kockázat ebben a tekintetben az ő magatartásával kapcsolatos, ami befolyásolta hitelességét és 

titoktartási képességét. Megjegyezte továbbá, hogy a hírszerző szolgálattól származó bizalmas okirat 

konkrét, átfogó és részletes információkat tartalmaz a kérelmező magatartására és életmódjára 

vonatkozóan, amely alapján a bíróság a jelen ügyben meggyőződött arról, hogy nemzetbiztonsági 

kockázatot jelent-e. E tekintetben a Bíróság kiemelte, hogy 2011 márciusában a kérelmezőt vád alá 

helyezték szervezett bűnözésben való részvételért; közhatalom való visszaélésben való bűnsegélyért és 

felbujtásért; a közbeszerzési pályázatok és a közbeszerzési eljárások jogellenes befolyásolásában való 

bűnrészességért; valamint a gazdasági kapcsolatokra vonatkozó kötelező szabályok megsértésében 
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való bűnsegélyért és felbujtásért. Érthetőnek találta, hogy ahol ilyen gyanú merül fel, a hatóságok 

szükségesnek ítélik gyors lépések megtételét, amíg a büntetőeljárás befejezésére várnak, miközben 

megakadályozzák, a korai szakaszban, a szóban forgó személyeket érintő gyanú nyilvánosságra 

hozatalát, ami a nyomozás hátráltatásának veszélyével járna. 

Negyedszer, a Bíróság észlelte, hogy a hírszerző szolgálat jelentése, amely a kérelmező biztonsági 

tanúsítványának visszavonására vonatkozó határozat alapjául szolgált, a titoktartás legalacsonyabb 

kategóriájába, azaz a "korlátozott hozzáférésű" kategóriába tartozik. Mindazonáltal úgy vélte, hogy ez 

a tény nem fosztotta meg a cseh hatóságokat attól a jogtól, hogy a kérelmezővel ne közöljék annak 

tartalmát. A Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság ítélkezési gyakorlatából kitűnik, bár az a jelen ügyben 

hozott ítéletnél későbbi, hogy – a kérelmező állításával ellentétben – a 412/2005. számú törvény, és 

különösen a 133. § (3) bekezdése alkalmazandó minden olyan információra, amely bizalmasnak 

minősül, és nem korlátozódik a magasabb szintű bizalmasságú adatokra. Ennek megfelelően a 

412/2005. számú törvény 133. §-a (3) bekezdésének bíróságok általi alkalmazása nem tűnik 

önkényesnek vagy nyilvánvalóan indokolatlannak. Mindazonáltal kívánatos volna a nemzeti 

hatóságok, vagy legalábbis a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság számára, ha – a kérelmezőt érintő 

vizsgálatok titkosságának és hatékonyságának megőrzésével összeegyeztethető mértékben –, 

megmagyarázták volna, ha csak összefoglalóan is, az általuk végzett felülvizsgálat terjedelmét és az 

ellene felhozott vádakat. E tekintetben a Bíróság megelégedéssel vette tudomásul a Legfelsőbb 

Közigazgatási Bíróság ítélkezési gyakorlatának pozitív új fejleményeit. 

Ezzel összhangban, figyelembe véve az eljárás egészét, a jogvita jellegét és a nemzeti hatóságok által 

élvezett mérlegelési jogkört, a Bíróság úgy ítélte meg, hogy azok a korlátozásokat, amelyek 

megrövidítették a kérelmezőt a kontradiktórius eljárás és a fegyveregyenlőség elvéből fakadóan 

megillető jogait, olyan módon ellensúlyozták, hogy a felek közötti méltányos egyensúlyt nem érintette 

olyan mértékben, hogy a kérelmező tisztességes eljáráshoz való jogának lényegét megsértse. 

Következésképpen, az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdését nem sértették meg. 

 

3. Tagajeva és mások Oroszország elleni ügye (26.562/07., 14.755/08., 49.339/08., 

49.380/08., 51.313/08., 21.294/11. és 37.096/11. sz. ügyek)44 

A 2004. szeptember 1-jei korai reggeli órákban több mint harminc állig felfegyverzett terrorista lépett 

át Ingusföld és Észak-Oszétia közötti közigazgatási határán. 9 órakor tanévnyitó ünnepség kezdődött a 

Beszláni 1. számú iskolai udvarán. Pár perccel később a terroristák körbevették a rendezvényt, és több 

mint 1100 embert (köztük kb. 800 gyereket) betereltek az iskolai tornaterembe. A terroristák 

rögtönzött erőddé alakították az iskolát, és aláaknázták a tornatermet. Számos túszt kivégeztek, nem 

voltak hajlandók elfogadni a túszok helyzetének enyhítésére irányuló ajánlatokat, és szeptember 2-ától 

kezdve az ivóvizet is megtagadták az áldozatoktól. A biztonsági erők körülvették az épületet. Egy 

operatív parancsnokságot állítottak fel a művelet irányítására, és megpróbáltak tárgyalni a 

terroristákkal, akik politikai követeléseket fogalmaztak meg. 

Szeptember 3-án délután 1-kor két erős robbanás történt a tornateremben. Néhány túsz megpróbált 

elmenekülni a falban keletkezett lyukon, és a terroristák lőttek rájuk. Ez a lövöldözést váltott ki a 

biztonsági erőkkel, amelyet később utasítottak, hogy rohamozzák meg az épületet. Sok terrorista 

túlélte a kezdeti robbanásokat; összeterelték a tornateremben maradt túlélő túszok egy részét (kb. 300 

főt), és az iskola más részeire kényszerítették őket. A halottak, a sérültek és a sokkos állapotban lévők 

a tornateremben maradtak. A lángok elterjedtek a terem körül, és a tető beomlott. Közben a biztonsági 

erők folytatták a terroristák üldözését. Heves harcok közepette a különleges erők biztosították az 

épületet, és megmentették a túlélő túszokat. Több mint 330 embert öltek meg, és több száz embert 

megsebesítettek. 12 katona halt volt, és több mint 50 megsebesült. Egy gyanúsított terroristát elfogtak, 

az összes többit megölték. 

Az eset ügyében számos hazai nyomozás folyt. Az első, 20/849. számú nyomozás során úgy találták, 

hogy a tisztek intézkedései a körülmények között jogszerűek és ésszerűek voltak, és nem találták ok-

                                                 
44 Az ítélet 2017. szeptember 18-án vált véglegessé. 



 

 79 

okozati kapcsolatot a döntéseik és bármely negatív következmény között. Ez a nyomozás még 

folyamatban van. További büntetőeljárást indítottak az egyetlen túlélő túszejtővel, Kulajev ellen (akit 

2006-ban életfogytiglani szabadságvesztésre ítéltek); a beszláni rendőrség tisztjei ellen (akik 

gondatlansággal kapcsolatos vádak vonatkozásában amnesztiát kaptak); és ingusföldi rendőrség 

tisztjei ellen (akiket a hanyagsággal kapcsolatos vádak alól felmentettek). Az áldozatok csoportjai 

polgári pereket indítottak az orosz és az észak-oszétiai belügyminisztérium ellen, de ezek sikertelenek 

voltak. 

Az Észak-Oszétiai Parlament és az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének külön bizottságai 

az eseményekre vonatkozó jelentéseket készítettek. Az utóbbi egyik tagja, Jurij Szaveljev külön 

jelentést is készített, amely nem ért egyet a bizottság következtetéseivel. 

A terrortámadások áldozatainak különféle összegű kártérítéseket kaptak, beleértve a humanitárius 

segítségnyújtás keretében gyűjtött pénzeszközöket is. Az orosz Kormányzat 2004 és 2010 között 

számos közösségorientált intézkedést hajtott végre Beszlánban. 

A kérelmezők két csoportra oszthatók: „a kérelmezők első csoportja”, akiket az EHRAC/Memorial 

Human Rights Center ügyvédje képviselt; és „a kérelmezők második csoportja”, akiket Moszkvában 

dolgozó ügyvédek képviseltek. A kérelmezők – az Egyezmény 2. cikkére hivatkozással – azt állította, 

hogy az állam nem tett eleget az áldozatoknak az életüket fenyegető ismert kockázatokkal szembeni 

kötelezettségének, és hogy az események tárgyában nem volt hatékony vizsgálat. A kérelmezők első 

csoportja azt is állította, hogy a biztonsági műveletek tervezése és ellenőrzése számos szempontból 

hiányos volt, és hogy a halálesetek a hatóságok által alkalmazott válogatás nélküli és aránytalan 

erőszak eredményei voltak. Az első csoport továbbá sérelmezte az Egyezmény 13. cikkének 

megsértését is. 

A Bíróság úgy találta, hogy a hatóságok legalább két nappal korábban eléggé pontos tájékoztatást 

kaptak a területen tervezett terrorista támadásokról, amelyek az oktatási intézmények tanévnyitóihoz 

kapcsolódnak, és a csecsen szeparatisták által a múltban végrehajtott nagyobb támadásokhoz 

hasonlítanak, akik túszokat szedtek közterületeken és súlyos veszteségeket okoztak. Egy ilyen 

fenyegetéssel szemben ésszerűen elvárható, hogy néhány megelőző és védőintézkedés kiterjedjen a 

területen minden oktatási létesítményre, és számos más biztonsági lépést tartalmazzanak. Noha tettek 

néhány biztonsági intézkedést, a jelen esetben a megelőző intézkedések általában nem voltak 

megfelelőek. Az iskola biztonsági előkészületeit nem fokozták; a helyi rendőrség nem hozott 

megfelelő intézkedéseket a kockázatok csökkentése érdekében; nem figyelmeztették sem az iskolai 

vezetést, sem az ünnepségen részt vevőket; és nem volt felelős egyetlen, elég magas szintű szervezet a 

helyzet kezeléséért. A hatóságok ezért elmulasztották megtenni azokat az intézkedéseket, amelyek 

képesek lettek volna megakadályozni vagy a lehető legkisebbre csökkenteni az ismert kockázatot, 

megsértve ezzel az Egyezmény 2. cikkét. 

A Bíróság számos súlyos hiányosságot állapított meg a támadások kivizsgálásában. Először is, nem 

folyt megfelelő vizsgálat arról, hogy hogyan haltak meg az áldozatok. A hatóságok elmulasztották 

végrehajtani az áldozatok többségének teljes körű törvényszéki vizsgálatát (annak érdekében, hogy 

például azonosítsák és párosítsák az olyan külső tárgyakat mint a lövedékek és repeszek); és 

elmulasztották megfelelően feljegyezni a túszok testének túlnyomó többségének helyzetét. Az 

áldozatok egyharmadánál a halál pontos okát nem állapították meg. Másodszor, a vizsgálat 

elmulasztotta megfelelően biztosítani és rögzíteni a bizonyítékokat, mielőtt a helyszínt 

helyrehozhatatlanul megváltoztatták volna a nagy munkagépek, és mielőtt föloldották volna a 

biztonsági kordont egy nappal a mentési művelet befejezése után. Ez az esemény további elemzése 

szempontjából helyrehozhatatlan kárt okozott. Harmadszor, a nyomozás elmulasztotta megfelelően 

megvizsgálni a halálos erőszak hatóságok általi alkalmazását, annak ellenére, hogy voltak olyan 

hiteles bizonyítékok, amely arra utal, hogy a biztonsági erők olyan fegyvereket használnak, amelyek 

képesek válogatás nélkül sérülést okozni az épületben lévő emberekben, például gránátvetők, 

lángszórók és tankok. Például egyetlen leltárt sem készítettek az alkalmazott fegyverekről és 

lövedékekről, nem állapították meg, hogy ki használta őket, és hogy milyen időben és helyen 

telepítették őket. Az objektív információk hiánya jelentős mulasztásnak minősült az események e 

kulcsfontosságú tényezőinek tisztázása, és az egyéni és kollektív felelősségre vonatkozó 
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következtetések levonásához szükséges alapok megteremtése szempontjából. Végül a nyomozó 

hatóságok és a felülvizsgálatot végző bíróságok többször is megtagadták, hogy hozzáférését 

biztosítsanak a kérelmezők számára bizonyos, a halálos erőszak biztonsági erők általi használatával és 

a tornaterembéli első robbantások eredetével kapcsolatos kulcsfontosságú szakértői véleményekhez. 

Az áldozatok képtelenek voltak megismerni ezeket, és vitatni azok indokolatlannak tűnő 

megállapításait. A Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy az Egyezmény 2. cikkét megsértették, 

mivel a nyomozás nem volt „hatékony”, mert nem volt alkalmas annak megállapítására, hogy az állam 

által alkalmazott erőszak az adott körülmények között indokolt volt-e. Azt is kiemelte, hogy a 

nyomozás nyilvános vizsgálati vetületét megsértette az áldozatok korlátozott hozzáférése. 

A Bíróság úgy ítélte, hogy az orosz hatóságok elmulasztották úgy megtervezni és végrehajtani a 

mentési műveletet, hogy biztosítsák az életveszély minimálisra csökkentését, megsértve ezzel az 

Egyezmény 2. cikkét. Ez a kudarc a műveleti parancsnokság, a műveletért felelős szerv működéséből 

eredt. Késedelmesen állították fel, és következetlenek voltak vezetésének és összetételének 

meghatározásában, és a feljegyzések hiánya rávilágít a formális felelősség hiányára. A hivatalos 

vezetés hiánya súlyos hibákat eredményezett a döntéshozatali folyamatban és a más ügynökségekkel 

való együttműködésben. Többek között érintette a hatóságok azon képességét, hogy összehangolják az 

orvosi, mentési és tűzoltási feladatokat. A Bíróság nem tudta elkerülni azt a következtetést, hogy a 

felelősség és a koordináció hiánya bizonyos mértékben hozzájárult az események tragikus 

végkimeneteléhez. 

A halálos erőszak alkalmazását illetően, a Bíróság először is arra a következtetésre jutott, hogy a 

halálos erőszak biztonsági erők általi használata bizonyos mértékig hozzájárult a túszok közötti 

veszteségekhez. A kérelmezők számos tanúvallomásra hivatkoztak, és azzal érveltek, hogy a katonák 

válogatás nélküli erőszakot alkalmaztak az épülettel szemben, amikor a terroristák és a túszok 

összekeveredtek, és a vizsgálat nem tudta teljes mértékben értékelni ezeket az állításokat. Sőt az 

Észak-Oszétiai Parlament és Szaveljev jelentései azonos következtetésre jutottak. A vizsgálat 

elmulasztotta megállapítani a halálos erőszak használatának körülményeit, és teljes mértékben 

értékelni ezeket az állításokat. A jelen lévő terroristák és túszok ellen, válogatás nélküli fegyverek 

alkalmazására mutató meg nem cáfolt bizonyítékok és a halálozások okaival és a lőfegyver használat 

körülményeivel kapcsolatos ténymegállapítások hiányának együttes jelenlétéből feltételezések 

vonhatók le. A Bíróság úgy ítélte meg, hogy Oroszország nem hozott létre hatékony jogszabályi 

keretet az önkényességgel és az erőszakkal szemben, mivel az alkalmazandó jogi szabályozás 

elmulasztotta meghatározni a törvényes terrorellenes műveletek legfontosabb elveit és korlátait. A 

terrorizmus elleni műveletek során felmerülő károk megtérítése alóli széles körű mentességgel 

párosítva ez a helyzet veszélyes joghézagot jelent az életet fenyegető helyzetek szabályozásában, és 

közvetlen jelentőséggel bír a Bíróság megállapításaiban. A műveleti parancsnokságon belüli felelősség 

és együttműködés hiányával együtt ez olyan helyzethez vezetett, ahol az erőszak alkalmazására 

vonatkozó döntéseket a roham elrendeléséért felelős parancsnokokra hagyták. Nagyon kevés 

bizonyíték van azonban a halálos erőszak használatára vonatkozó magyarázataikat illetően. A 

megkülönböztetés nélküli fegyverek használatára vonatkozó rendelkezésre álló információk fényében 

a magyarázat hiánya arra enged következtetni, hogy a Kormányzat nem adott „kielégítő és meggyőző” 

magyarázatot arról, hogy a halálos erőszak nem volt súlyosabb, mint ami abszolút szükséges. Továbbá 

a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy bár a halálos erőszak használatához fordulás indokolt volt 

ebben az esetben, a robbanóanyag és a válogatás nélküli fegyverek ilyen nagymértékű használata nem 

tekinthető feltétlenül szükségesnek, és megsértette az Egyezmény 2. cikkét. 

A kérelmezők az Egyezmény 13. cikk alapján két fő panaszt terjesztettek elő: nem rendelkeztek 

eszközökkel, hogy kártérítést kapjanak olyan magánszemélyektől, akik állítólag jogsértő 

cselekményeket követtek el; és megtagadták tőlük a hatóságok által visszatartott érdemi 

információkhoz való hozzáférést. A kártérítés tekintetében a Bíróság kiemelte, hogy a kérelmezők 

kártérítést kaptak az államtól mint terrorista támadás áldozatai, hogy humanitárius erőfeszítésből 

kártérítést is kaptak, és hogy magánfélként léphettek fel a Kulajev elleni büntetőeljárás során (ahol 

polgári kártérítést lehetett követelni). A Bíróság nem tudott arra a következtetésre jutni, hogy az 

előrehaladás hiánya a 20/489. számú nyomozás néhány fontos vonatkozása tekintetében kizárta volna 

a kérelmezőket a kártérítés megszerzéséből. Az információhoz való hozzáférésről szóló panasz 
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tekintetében a Bíróság észlelte, hogy az áldozatok hozzáférhettek a 20/489. számú nyomozásból, a 

Kulajev elleni büntetőeljárásból és a rendőrtisztek elleni két büntetőeljárásból származó 

bizonyítékokhoz. A Bíróság továbbá kiemelte az Észak-Oszétiai Parlament és a Szövetségi Gyűlés 

bizottságainak kiterjedt és részletes tanulmányait, beleértve Szaveljev különjelentését is. Ezekben a 

jelentések biztosították a hozzáférést az olyan súlyos emberi jogi jogsértésekkel kapcsolatos 

ismeretekhez, amelyek egyébként elérhetetlenek lennének. A fentiek alapján és amennyiben a 

kifogásolt ügyek nem fedik le az Egyezmény 2. cikkének eljárási vonatkozásaival kapcsolatos 

megállapításokat, a Bíróság úgy találta, hogy az Egyezmény 13. cikkét nem sértették meg. 

A Bíróság a kérelmezők javára összesen 2.955.000,-Euró nemvagyoni kártérítést ítélt meg, figyelembe 

véve a szenvedésük mértékét és az Oroszország által az áldozatok kártalanítására és rehabilitációjára 

irányuló intézkedéseket. 

A Bíróság jelezte: számos intézkedésre van szükség, hogy a múltból levonják a tanulságokat, felhívják 

a figyelmet az alkalmazandó jogi és működési normákra, és a jövőben elkerüljék a hasonló 

jogsértéseket. Úgy ítélte továbbá, hogy az események tárgyában folyó nyomozás jövőbeli 

követelményeket kell meghatározni, tekintettel a Bíróságnak a nyomozás eddigi mulasztásaival 

kapcsolatos megállapításaira.   

A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai 

Büntető ügyszak 

Bkk.I.926/2017/5.  

A büntetés-végrehajtási kártalanítási eljárásban az illetékességet - függetlenül attól, hogy a kérelmet 

melyik törvényszékhez nyújtották be - a fogvatartás helye alapozza meg. 

K.-t a X. Törvényszék 2013. december 9. napján kelt és az Ítélőtábla ítéletében írt változtatással 2014. 

október 15. napján jogerős ítéletével rablás bűntette és más bűncselekmények miatt tizenkét év 

fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre és tíz év közügyektől eltiltásra ítélte. 

K. elítélt az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt keresetet nyújtott be az Emberi 

Jogok Európai Bíróságához, amelyre tekintettel a terhelt büntetését akkor végrehajtó Sz.-i Országos 

Büntetés-végrehajtási Intézet 2017. március 6. napján a Bv.tv. 10/A. § szerinti eljárás lefolytatása 

érdekében előterjesztést tett a Sz.-i Törvényszéknek. 

Ezt követően – 2017. május 17. napján – a bv. intézet arról tájékoztatta a Sz.-i Törvényszéket, hogy K. 

elítéltet végleg átszállították a Q-i Fegyház és Börtönbe. Ezért a Sz.-i Törvényszék büntetés-

végrehajtási bírája a 2017. május 17. napján meghozott végzésével megállapította illetékessége 

hiányát, és az ügyet átette a B.-i Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportjához. Végzését azzal 

indokolta, hogy a Sz.-i Országos Büntetés-végrehajtási Intézet ugyan a Sz.-i Törvényszék Büntetés-

végrehajtási Csoportjához nyújtotta be az előterjesztést, azonban K. elítéltet végleg átszállították a Q.-i 

Fegyház és Börtönbe, ezért a Bv.tv. 10/A. § (5) bekezdésére figyelemmel a B.-i Törvényszék illetékes 

a büntetés-végrehajtási ügy elbírálására.  

A B.-i Törvényszék büntetés-végrehajtási bírája 2017. június 6. napján meghozott végzésével szintén 

megállapította illetékessége hiányát, és az eljáró bíróság kijelölése végett az ügy iratait felterjesztette a 

Kúriára. Végzésének indokai szerint a Bv.tv. 50. § (2) bekezdésére figyelemmel a büntetés-

végrehajtási bírói eljárásokat – e törvény eltérő rendelkezések hiányában – annak a végrehajtásért 

felelős szervnek, szervezeti egységnek vagy javítóintézetnek a székhelye szerint illetékes büntetés-

végrehajtási bíró folytatja le, ahol az eljárás alapjául szolgáló büntetést vagy intézkedést végrehajtják. 

Kifejtette, hogy az előterjesztést a Sz.-i Országos Büntetés-végrehajtási Intézet készítette el a Bv. tv. 

70/A. § (2) bekezdésének megfelelően és a fogvatartás helye szerint akkor illetékes Sz.-i Törvényszék 

Büntetés-Végrehajtási Csoportjának küldte meg, annak már nincs jelentősége, hogy a terhelttel 

szemben az eljárás alapjául szolgáló büntetés végrehajtását az előterjesztés megküldését követően más 

intézetben folytatják; a büntetés-végrehajtási bíró illetékességét annak a büntetés-végrehajtási 
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szervnek a székhelye alapozza meg, amelyben a terhelt a kérelme előterjesztésének időpontjában el 

volt helyezve, mivel a kártalanítás mértékét is csak a kérelem előterjesztésének időpontjáig kell és 

lehet megítélni. 

A Legfőbb Ügyészség a Bv.598/2017/1. számú indítványában a Sz.-i Törvényszék bv. bírájának 

álláspontjával értett egyet és azt indítványozta, hogy a Kúria a kártalanítás iránt indult büntetés-

végrehajtási ügy elbírálására a B.-i Törvényszéket jelölje ki. 

Mivel az illetékességi összeütközés különböző ítélőtáblákhoz tartozó törvényszékek között merült fel, 

a Be. 20. § c) pontjának megfelelően az eljáró bíróság kijelöléséről a Kúria határoz. 

A B.-i Törvényszék álláspontja nem, ezzel szemben a Sz.-i Törvényszék álláspontja megalapozott. 

A Bv.tv. 50. § (2) bekezdésének általános illetékességi szabálya szerint a büntetés-végrehajtási bírói 

eljárásokat – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – az a végrehajtásért felelős szervnek, szervezeti 

egységnek vagy javítóintézetnek a székhelye szerint illetékes büntetés-végrehajtási bíró folytatja le, 

ahol az eljárás alapjául szolgáló büntetést vagy intézkedést végrehajtják. 

A Bv. tv. 50. § (5) bekezdése és a 70/A. § (6) bekezdése szerint a kártalanítás iránti igényt a 

fogvatartás helye szerinti bv. intézetnél, ha pedig az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott már 

szabadult, annál a bv. intézetnél kell benyújtani, ahonnan a szabadítás történt. Amennyiben az elítélt 

szabadult, az elítélt vagy a védő ilyen irányú külön kérelmére az elítélt lakóhelye vagy tartózkodási 

helye szerint illetékes büntetés-végrehajtási bíró jár el. 

K. terhelt a vele szemben kiszabott tizenkét év szabadságvesztést jelenleg a Q.-i Fegyház és Börtönben 

tölti, így a törvényben megjelölt egyéb illetékességi szabály szóba sem jöhet; a kártalanítási eljárás 

lefolytatására a fogvatartás helye szerint illetékes büntetés-végrehajtási bíró illetékes. 

Annak, hogy a Bv. tv. 70/A. § (2) bekezdés szerinti előterjesztést melyik büntetés-végrehajtási 

intézetnek nyújtotta be a terhelt, nincs jelentősége; az illetékességet az alapozza meg, hogy a 

kártalanítási igény elbírálásakor melyik intézet hajtja végre a büntetést. 

A Sz.-i Törvényszék büntetés-végrehajtási bírájának illetékességét az nem alapozza meg, hogy 

korábban, így akár az előterjesztés benyújtásakor ott töltötte a terhelt a büntetését, ahogy a 

szabadságvesztést korábban foganatosító büntetés-végrehajtási szervek – amelyek kapcsán magát a 

kártalanítás iránti igényt az elítélt benyújtotta (Budapesti Fegyház és Börtön, Büntetés-végrehajtási 

Központi Kórház, Balassagyarmati Fegyház és Börtön) – sem alapozhatják meg a bv. bíró 

illetékességét. 

Az illetékesség kapcsán annak sincs jelentősége, hogy a kártalanítás mértékének meghatározásánál a 

benyújtott kérelem alapján jár el a bíró, miután ez akkor is irányadó, ha időközben a terhelt kitöltötte a 

büntetését. 

A Bv. tv. 50. § (2) bekezdése szerint a még fogvatartásban lévő terhelt esetén csak az általános 

illetékességi szabály irányadó, akkor is, ha a kártalanítási igény benyújtását követően változott a 

büntetés végrehajtásáért felelős szerv. Miután az adott ügyben jelenleg a B.-i Törvényszék 

illetékességi területén folyik a terhelttel szemben kiszabott szabadságvesztés végrehajtása, ennek a 

törvényszéknek a büntetés-végrehajtási bírája lesz az eljárásra illetékes. 

Mindezekre figyelemmel a Kúria a Be. 20. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés c) pontja alapján eljárva 

az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítás iránt a K. elítélt 

kezdeményezésére indult büntetés-végrehajtási ügy lefolytatására a B.-i Törvényszék büntetés-

végrehajtási bíráját jelölte ki. 

 

Bpkf.I.1.389/2017/2.  

Az előzetes letartóztatás felülvizsgálata során a vádlott előzetes letartóztatását fenntartó végzés 

helybenhagyása. Az előre kitervelten, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének 

kísérlete miatt indult eljárásban a Be. 129. § (2) bekezdés b), c) és d) pontja szerinti különös előzetes 

letartóztatási okok változatlanul fennállnak, ezért a kényszerintézkedés fenntartása továbbra is 
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indokolt. 

A vád tárgyává tett súlyosabb cselekmény büntetési tétele, a húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó 

szabadságvesztés önmagában megalapozza a szökés, elrejtőzés veszélyét és – erre figyelemmel – az 

előzetes letartóztatás további fenntartását. Emellett – ahogy arra az ítélőtábla helyesen hivatkozott – a 

bizonyítási eljárás kezdetén tartani kell attól, hogy a vádlott az előzetes letartóztatás megszüntetése 

esetén a bizonyítást akadályozná vagy megnehezítené. Azaz fennáll a kényszerintézkedés Be. 129. § 

(2) bekezdés b) és c) pontja szerinti oka. A vádlottnak a sértettre tett megjegyzései, a közöttük fennálló 

viszony felvetik annak a lehetőségét is, hogy a vádlott szabadlábra kerülése esetén újabb 

bűncselekményt követne el. Ezért a Be. 129. § (2) bekezdés d) pontja szerinti ok, a bűnismétlés 

veszélye is aggálytalanul megállapítható. 

Az ítélőtábla helyesen mutatott rá arra is, hogy az előzetes letartóztatás különös feltételeinek léte 

mellett a korábbi felülvizsgálat óta a terhelt személyi körülményeiben nem történt számottevő 

változás. 

Mindezekre figyelemmel a Kúria sem látott lehetőséget az előzetes letartóztatás megszüntetésére vagy 

enyhébb kényszerintézkedés elrendelésére. 

 

Bkk.II.1.475/2017/2. 

I. A Be. 21. § (1) bekezdés e) pontján alapuló kizárás iránti bejelentés nem az egész bíróság, hanem 

csak az ügy elbírálására kijelölt bíró eljárását tilalmazza arra az esetre, ha tőle az ügy elfogulatlan 

megítélése egyéb okból nem várható.  

II. Önmagában az a körülmény, hogy a pótmagánvádló polgári peres eljárást kezdeményezett a Sz.-i 

Törvényszékkel szemben, nem ad okot és alapot arra, hogy a büntetőügyben eljárni illetékes összes 

bíróság bírája kizárásra kerüljön elfogultság miatt. 

A pótmagánvádló 2015. november 11-én vádindítványt nyújtott be a P.-i Járásbíróságon a vádlott ellen 

személyes adattal visszaélés vétsége miatt. Az Ítélőtábla 2016. január 20-án kelt végzésével az eljárás 

lefolytatására a Sz.-i Járásbíróságot jelölte ki. A pótmagánvádló 2016. augusztus 16-án kelt 

beadványában a Sz.-i Törvényszék és az illetékességi területén működő összes bíróság kizárását 

kezdeményezte. Az Ítélőtábla a 2016. október 28-án tartott tanácsülésen meghozott végzésében a 

vádlott ellen személyes adattal visszaélés vétsége miatt a Sz.-i Járásbíróságon folyamatban lévő 

büntető ügyben a Sz.-i Járásbíróság és a Sz.-i Törvényszék kizárását megtagadta. 

A Sz.-i Járásbíróság a 2017. június 30-án – tárgyaláson kívül – meghozott végzésével a vádlott ellen 

indult pótmagánvádas büntetőeljárást felfüggesztette. A pótmagánvádló a 2017. július 12-én kelt, a 

Sz.-i Törvényszéknek címzett beadványában a Sz.-i Járásbíróság előtt a vádlottal szemben 

folyamatban lévő büntetőeljárásban az elsőfokú bíróság 27. sorszámú eljárást felfüggesztő határozata 

ellen előterjesztett fellebbezési eljárásból indítványozta a Sz.-i Törvényszék valamennyi bírájának a 

kizárását, míg a kizárási kérelem elbírálása kapcsán lefolytatandó eljárásból a Pécsi Ítélőtábla 

valamennyi bírájának a büntetőeljárásból történő kizárását. 

A Be. 21. § (1) bekezdés e) pontjára alapított kérelme indokaként előadta, hogy a vele szemben 

folyamatban lévő büntetőeljárásban tapasztalt jogsértések miatt polgári peres eljárást kezdeményezett 

a Sz.-i Törvényszék ellen, amely jelenleg a Z.-i Törvényszéken van folyamatban. Így – álláspontja 

szerint – a Sz.-i Törvényszékkel jelenleg perben áll. E körülményre tekintettel megítélése szerint nem 

várható el, hogy a Sz.-i Törvényszék bármely bírája vele szemben pártatlanul és elfogulatlanul járjon 

el. Az Ítélőtábla kizárásának kezdeményezését pedig azzal indokolta, hogy a bírák egy részével 

személyes jó kapcsolatban, míg valamennyi bíróval munkakapcsolatban áll, így akár a kijelölés 

kapcsán meghozott döntés hátrányosan befolyásolhatja a személyes kapcsolataikat, illetve a 

továbbiakban az ügyvédi tevékenysége folytatását. A Sz.-i Törvényszék elnöke, elnökhelyettese, 

büntetőkollégium vezetője és valamennyi büntető ügyszakos bírája úgy nyilatkozott, hogy a vádlott 

ellen személyes adattal visszaélés vétsége miatt folyamatban lévő pótmagánvádas ügyben az ügy 

másodfokú elbírálásában nem érzik magukat elfogultnak. 

Az Ítélőtábla elnöke, büntetőkollégium vezetője, és valamennyi büntető ügyszakos bírája úgy 
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nyilatkoztak, hogy tekintettel a pótmagánvádlóval kapcsolatban fennálló több éves munkakapcsolatra, 

az Ítélőtábla büntető ügyszakos bírái – bár az ügyben elfogultnak nem érzik magukat – kizárásukhoz 

hozzájárulnak. 

A Kúria a pótmagánvádló által előterjesztett indítványában foglaltakat megvizsgálva a tárgyi ügyben 

másodfokon eljáró bíróság kizárására irányuló kérelmét alaptalannak találta. 

A bírák kizárásával kapcsolatos rendelkezéseket a Büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 

(Be.) 21-27. §-ai tartalmazzák. A kizárási okokat részletesen a Be. 21. §-a rögzíti. Ezek közül a 21. § 

(1) bekezdés e) pontja akként rendelkezik, hogy bíróként nem járhat el az „akitől az ügy elfogulatlan 

megítélése egyéb okból nem várható”. 

A Kúria a határozata meghozatalakor figyelemmel volt az Alkotmánybíróság 25/2013. (X.4.) AB 

határozatában foglaltakra is, amely a Be. 21. § (1) bekezdés e) pontjára alapított bírói kizárási ok 

érvényesíthetőségét vizsgálta. Határozatának indokolásában az Alkotmánybíróság megállapította: „Az 

ügyek tárgyilagos megítélése abban az esetben garantált, ha a bírák képesek kizárólag az ügy tényeit, a 

tények alapjául szolgáló bizonyítékokat, valamint a tények megítéléséhez szükséges jogszabályokat 

elszigetelten vizsgálni és értékelni. Minden olyan körülmény, amely ezeken kívül esik és egyúttal a 

felekhez, vagy magához az ügyhöz kapcsolódik, azért sodorja veszélybe az adott ügy tárgyilagos 

elbírálását, mert képes befolyásolni a bíró mérlegelési tevékenységét. Éppen ezért a pártatlan eljárás 

garanciájának sérelme egyfelől a konkrét ügy elintézését, annak kimenetelét egyik vagy másik fél 

hátrányára befolyásolja.” 

Az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerint „Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene 

emelt bármely vádat vagy valamely perben a jogait és kötelezettségeit törvény által felállított, 

független és pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, ésszerű határidőn belül bírálja el.” 

A bírósággal szemben hasonló követelményeket támaszt az Emberi Jogok Európai Egyezményének 6. 

cikke is, amely általánosan fogalmazza meg azt, hogy bíróként nem járhat el, akitől az ügy 

elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható. A pártatlanság követelménye elsősorban a bíró 

szubjektív hozzáállására vonatkozik. A bírónak a felek „felett” kell állnia. Tekintet nélkül a felek 

személyére, csak az elbírálandó ügyre tartozó körülményeket vizsgálva köteles eljárni, és döntését 

meghozni. Nem lehet azonban figyelmen kívül hagyni az objektív oldalt, az eljárás külső körülményeit 

sem abból a szempontból, hogy vajon nem kelthettek-e azok jogosnak tűnő, ésszerű kételyeket az 

érintettekben a bíró pártatlanságát illetően. 

A 2003. július 1-ig hatályban volt 1973. évi I. törvény (régi Be.) 35. § (1) bekezdés e) pontja az egyéb 

okból történő elfogultság megállapításának esetét a jelenlegi előírásokhoz hasonlóan szabályozta. A 

bírói gyakorlat pedig az Emberi Jogok Európai Egyezményének (Róma 1950) rendelkezéseire és az 

Emberi Jogok Európai Bíróságának (Strasbourg) ítélkezési gyakorlatára figyelemmel alakította ki ezen 

elfogultsági ok értelmezésének a Be. alkalmazásánál is irányadó gyakorlatát. 

A kizárás iránti bejelentés, amely a Be. 21. § (1) bekezdés e) pontján alapul, nem az egész bíróság, 

hanem csak az ügy elbírálására kijelölt bíró eljárását tilalmazza arra az esetre, ha tőle az ügy 

elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható. A bírónak azonban nem csupán lelkiismereti, hanem 

törvényi kötelezettsége a vele szemben felmerült kizárási okokat – értelemszerűen az elfogultságát is – 

a bíróság elnökének haladéktalanul bejelenteni (Be. 23. § (1) bekezdése). 

A hosszú ideje követett bírói gyakorlat szerint elfogultság csak konkrét, alapos ok fennállása esetén 

állapítható meg; ennek hiányában a kizárási kérelem megtagadásának van helye. Kizárási 

indítványában az előterjesztő ilyen konkrét, alapos okot nem jelölt meg; annak alapjául csupán 

feltevésre alapozott okot hozott fel. 

A töretlen bírói gyakorlat szerint, ha a bíróságok, illetve a bírák a törvényben előírt kötelezettségeiket 

teljesítik, illetve jogaikat gyakorolják, ez kizárási okot nem képezhet, vagyis önmagában az a 

körülmény, hogy a pótmagánvádló polgári peres eljárást kezdeményezett a Sz.-i Törvényszékkel 

szemben, nem ad okot és alapot arra, hogy a büntetőügyben eljárni illetékes összes bíróság bírája 

kizárásra kerüljön elfogultság miatt. 

A Kúria ugyanakkor figyelemmel volt az Ítélőtábla bírái által, kizárásukat nem ellenző, ezzel 
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elfogultságot megfogalmazó nyilatkozatára, amely bejelentés alapossága az Alkotmánybíróság 

17/2001. (VI.1.) AB határozatában foglaltak szerint nem képezheti mérlegelés tárgyát a kizárásról való 

döntés során. Ezért a Kúria az elfogulatlan eljárás biztosítása érdekében az ügyben esetlegesen eljáró 

Ítélőtáblát az ügy további intézéséből kizárta, és helyette a … Ítélőtáblát jelölte ki. 

Közigazgatási ügyszak 

Kfv.II.37.794/2016/5. 

A kiutasítás elrendelésére, illetve végrehajtására vonatkozó tilalom alkalmazási kérdései. 

A Kúria elöljáróban hangsúlyozta, hogy a megismételt eljárásra kötelező jogerős ítélet azt írta elő a 

hatóságnak, hogy indokolással ellátott véleményt szerezzen be a menekültügyi hatóságtól a kiutasítási 

tilalomra [2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harm.tv.) 51.§ (1) bekezdés] vonatkozóan. A felperes 

keresetében szintén e tekintetben kifogásolta jelen per tárgyát képező határozat jogszerűségét, így az 

elsőfokú bíróságnak is e körben kellett vizsgálódnia. A Kúria megállapította, hogy az elsőfokú bíróság 

e feladatának maradéktalanul eleget tett. A jogerős ítélet indokolásában helytállóan állapította meg, 

hogy az idegenrendészeti hatóság egyfelől beszerezte a menekültügyi hatóság állásfoglalását, másfelől 

annak tartalmát döntésénél figyelembe vette, indokolásának részét képezi, e körben az alperest 

mulasztás nem terheli. A felperes származási országa (Ukrajna), amely egyúttal a kiutasítás célországa 

a felperes tekintetében biztonságos, ott üldöztetésnek nincs kitéve, a terrorizmus kockázata alacsony, 

fegyveres konfliktus a felperes lakóhelyétől (Kijev) távol (Donyeck-Luhanszk térségében) zajlik. Az 

elsőfokú bíróság részletesen indokolta, hogy a felperesnek Magyarországon tartózkodó, más által – 

nevelőintézetben – gondozott gyermekével való kapcsolattartás kérdése nem esik a kiutasítási tilalom 

tartalmi körébe, az az Emberi Jogok Európai Egyezménye (a továbbiakban: EJEE) 3. illetve 8. 

cikkével nem hozható összefüggésbe. 

A felperes az elsőfokú ítéletben rögzített, fentiekben ismertetett tényeket a felülvizsgálati kérelmében 

nem cáfolta, nem támasztotta alá az elsőfokú ítélet jogsértő voltát. A felperes továbbra is a 

gyermekével való kapcsolattartás ellehetetlenülését állítja. A Kúria álláspontja szerint ez egyfelől 

esetleg nehézkesebb lesz, de nem válik lehetetlenné. Másfelől sem az EJEE 8. cikke által védett 

családi élet tiszteletben tartásához való jog, sem az Alaptörvény L. cikk (1) bekezdésében rögzített 

szülő-gyermek viszony, illetve a VI. cikk (1) bekezdése szerint a családi kapcsolatok jogának védelme 

nem tartozik a biztonság kérdéséhez, így a Harm.tv. 51.§ (1) bekezdése tükrében nem teszi lehetővé a 

kiutasítási tilalom megállapítását. 

 

Kfv.III.37.031/2017/4. 

Az ügyvédi tevékenység ellátása során az ügyvédnek a véleménynyilvánítási joga korlátozott, e 

korlátozás a szakma sajátosságaiból eredően az erkölcsök, mások jó hírneve vagy jogai védelmének 

fenntartása érdekében szükséges és indokolt. Az ügyvéddel szembeni elvárás hivatásának 

gyakorlásakor, hogy más hatóságok tagjainak adja meg a kellő megbecsülést és tiszteletet, amelyet 

saját hivatásával szemben is elvár. 

A felülvizsgálati kérelemben foglaltak kapcsán leszögezte a Kúria, hogy sem az alperesi szervek, sem 

a bíróság nem a panaszosok által sérelmezett cikk átadását, hanem annak tartalmát és érdemét 

minősítette az eljárás során. E körben természetesen lényeges körülmény volt az is, hogy a felperes 

egy konkrét ügy kapcsán, megbízója képviseletében, személyesen adta át a cikket a panaszosoknak, ez 

pedig nyilvánvalóvá tette a cikk rájuk (is) vonatkoztatható kritikáját. A felperes felülvizsgálati 

kérelemben is hangoztatott véleménynyilvánítási joga kétség kívül fennáll, azonban a Kúria 

maradéktalanul egyet értett a Kamara azon álláspontjával, mely szerint ez addig tekinthető 

elfogadhatónak, amíg az érintett hatóságra, hivatalra nem sértő és az ügy jogszerű, érdemi rendezését 

szolgálja. A kamarai eljárásban és a közigazgatási perben vizsgált felperesi cikk megnyilvánulásában 

jóval túllépte ezen határokat, a gyermekvédelmi szolgálatra, a családgondozókra, a gyámhivatalokra és 

pl. a gyámhivatali ügyintézők között lévő nőkre nézve kifejezetten sértő, becsmérlő kijelentéseket 

fogalmazott meg, szakmai alkalmatlanságukat, agresszivitásukat írta le. Tekintve, hogy ezt az érintett 

intézmény vezetője panasz tárgyává tette, jogszerűen és megalapozottan jártak el az alperesi szervek 
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annak kivizsgálása és az ide vonatkozó, a jogerős ítéletben pontosan idézett jogszabályi rendelkezés 

alkalmazását illetően. A felülvizsgálati kérelemben hivatkozott Alaptörvény 28. cikkel való összhang 

hiánya nem volt megállapítható, különösen úgy, hogy ennek mibenlétét a felperes meg sem jelölte 

felülvizsgálati kérelmében. 

Szükségesnek tartja hozzáfűzni mindehhez a Kúria, hogy az internetes tartalmakon és a közösségi 

oldalakon nem ritka, hogy ügyvédek vélt vagy valós sérelmeik okán kritikát fogalmaznak meg a 

hatóságok, bíróságok működése, tevékenysége vonatkozásában. Ezzel szemben generálisan, 

érzékelhetően a Kamara nem kíván fellépni. Ugyanakkor, ha ezt a magatartást az ügyvéd konkrét 

ügyben, kvázi ügyfele képviseletében teszi meg és ezt az érintettek panasz tárgyává teszik, az 

ügyvédnek viselnie kell az etikai- fegyelmi normákat sértő eljárása következményeit. 

A fentiekkel összhangban áll Emberi Jogok Európai Bíróságának (a továbbiakban: EJEB) gyakorlata 

is, amely az Emberi Jogok Európai Egyezményének 10. cikke kapcsán több ítéletében értelmezte a 

véleménynyilvánítás szabadságának korlátait az ügyvédi hivatás gyakorlásával összefüggésben. Az 

EJEB gyakorlata elfogadja, hogy az ügyvédek speciális státusza, központi szerepe az 

igazságszolgáltatásban indokolja kamarák által előírt magatartási szabályokat, hiszen elvárható, hogy 

az ügyvédek hozzájáruljanak az igazságszolgáltatás megfelelő működéséhez, és fenntartsák a beléjük 

vetett bizalmat. [Schöpfer v. Switzerland, no. 25405/94, § 33, 1998-III; Kyprianou v. Cyprus, no. 

73797/01, § 173, 2005-XIII] A Nikula v. Finland ügyben az EJEB azt is megállapította, hogy a 

közszolgálatban dolgozókkal szemben a kritika megengedhető határa tágabb mint a 

magánszemélyekkel szemben, szükséges azonban megóvni őket a sértő, bántó szóbeli támadásoktól a 

működésükkel kapcsolatban. [Nikula v. Finland, no. 31611/96, § 48, ECHR 2002-II] 

Ebből következően a Kúria egyet értett a jogerős ítéletet hozó bíróságnak és az alperesi kamarának 

azon álláspontjával, hogy ezen ügyvédi magatartás nem egyeztethető össze a követendő ügyvédi 

normákkal és etikai elvárásokkal. A perben felülvizsgált ügyben a rendelkezésre álló adatokból 

egyértelműen megállapítható volt, hogy a felperes az ügyvédi hivatáshoz méltatlan magatartást 

tanúsított, ezáltal az Üt. 3. § (2) bekezdésébe ütköző módon járt el. Nem tartotta be a Magyar Ügyvédi 

Kamara 8/1999.(III.22.) számú, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzat 

(a továbbiakban: ÜESZ) 15/2. pontjában foglalt követelményeket sem, a Családvédelmi Központ 

munkatársaival történő kommunikáció során nem adta meg a kellő megbecsülést és tiszteletet a 

központ munkatársainak. A szándékosan megvalósított fegyelmi vétség elkövetése tehát egyértelműen 

megállapítható volt, az alperes szankcionáló határozata megfelelt az ide vonatkozó jogszabályi 

rendelkezéseknek, tehát jogszerűen és megalapozottan döntött a bíróság akkor, amikor a felperes 

keresetét elutasította. 

Megjegyezte a Kúria, hogy a felperes ügyfelének meghallgatásának mellőzésével – úgy a kamarai 

eljárás, mint a per során – maradéktalanul egyet értett. Az ügyféli megbízás ugyanis nem mentesítheti 

a felperest az ügyvédekre vonatkozó kötelező magatartási szabályok betartása alól, a megbízás 

teljesítése nem adhat felmentést számára a hivatásbeli normák betartásának kötelezettsége alól, 

esetlegesen kifejezetten erre irányuló megbízást el sem fogadhat, így ügyfele vallomása az ügy 

elbírálása szempontjából jelentőséggel nem bírt. 

Munkaügyi ügyszak 

Mfv.II.10.237/2017/5. 

Helytálló az eljárt bíróságok jogi álláspontja, mely szerint a kifogástalan életvitel nem azonosítható a 

büntetlen előélettel. 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló 

1993. évi XXI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény 6. cikk (2) bekezdésével kapcsolatban azt többször 

kimondta, hogy az ártatlanság vélelmének elvét sérti, ha bűncselekménnyel vádolt személyt érintő 

bírói határozat vagy hatósági nyilatkozat azt a véleményt tükrözi, hogy bűnös, mielőtt a törvény 

rendelkezésének megfelelően bűnösnek bizonyult volna. Ugyanakkor különbséget kell tenni azon 

megnyilvánulások között, amelyek szerint az érintett személy bűnös, és azok között, amelyek pusztán 

a gyanú meglétére utalnak [Garycki vs Lengyelország, (14348/02.), 2007. február 6., (66-70.) 
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bekezdések].  

Az Alkotmánybíróság 3087/2016.(V.2.) AB határozatában azt vizsgálta, hogy az ártatlanság vélelmét 

sérti-e az a bírói jogértelmezés, amely jogszerűnek minősíti egy munkavállaló munkaviszonyának 

rendkívüli felmondással való megszüntetését olyan esetben, amelyben a felmondás a munkavállaló 

általi szándékos bűncselekmény elkövetését megállapító, nem jogerős elsőfokú büntetőjogi ítéletből 

megismert, a munkavállaló elkövetési magatartását leíró tényállási elemeken alapszik. (34). Az 

Alkotmánybíróság azt állapította meg, hogy az ártatlanság vélelmének érvényesülését nem sértette az a 

bírói jogértelmezés, mely szerint a jogviszony megszüntetését önmagában ez a nem jogerős 

határozatban megállapított tényállás is megalapozhatta.  

Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény hatályba lépését követően a 3243/2014.(X.3.) AB határozatban 

általános érvénnyel megállapította, hogy „a bizalomvesztés sokkal szélesebb körben és más 

kontextusban érvényesül, mint a büntetőjogi felelősség kimondása, és a bizalomvesztés a felelősség 

megállapításával nincs is közvetlen összefüggésben, hiszen a bizalomvesztés nem a bűnösséghez 

kapcsolódó büntetőjogi fogalom. A bizalomvesztés nem a bűnösséget kimondó ítélet egyenes 

következménye, mint ahogy a bizalom helyreállítása sem következik egy felmentő ítéletből.” 

(indokolás 32.). Hasonlóan foglalt állást az Alkotmánybíróság a 3243/2014.(X.3.) AB határozatában 

(indokolás 29-31.).  

A Be. 222. §-ához fűzött Kommentár szerint a gyanúsított panasszal élhet a vádemelés elhalasztása 

miatt, ekkor az ügyész kötelezően vádat emel. Ezen jogorvoslati lehetőség biztosítja, hogy a bíróság 

által bűnösnek nem nyilvánított személy részére – az ártatlanság vélelmét sértve – ne lehessen 

bűncselekmény elkövetése miatti kötelezettségeket meghatározni akarata ellenére. Abban az esetben 

ugyanis, amikor a vádemelés elhalasztásának tartalma eredményesen telt el, a terhelt kötelezhető 

például a bűnügyi költségek viselésére, tehát a vádemelés elhalasztása akkor is járhat büntetőjogi 

következményekkel, ha eredményesen telt el. Mindezekre tekintettel helytálló az eljárt bíróságok jogi 

álláspontja, mely szerint a kifogástalan életvitel nem azonosítható a büntetlen előélettel. Ha valakinek 

a bűnösségét büntetőbíróság nem állapította meg, illetve nem szabott ki olyan súlyú büntetést, 

amelyhez a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények kapcsolódnak, az még nem jelenti 

a kifogástalanságot. 

Polgári ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen határozat. 

Gazdasági ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen határozat. 
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