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Európai uniós jogi közlemények 

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek 

Büntető ügyszak 

5. A Sąd Okręgowy w Warszawie (Lengyelország) által 2019. október 15-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-748/19. – C-754/19.  sz. ügyek)1 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkével összefüggésben értelmezett 

19. cikke (1) bekezdésének második albekezdését, és a jogállamiság abban kimondott értékét, valamint 

az (EU) 2016/343 európai parlamenti és tanácsi irányelv (22) preambulumbekezdésével 

összefüggésben értelmezett 6. cikkének (1) és (2) bekezdését, hogy a hatékony bírói jogvédelem 

követelményei – köztük az igazságszolgáltatás függetlensége – és az ártatlanság vélelméből eredő 

követelmények megsértésére kerül sor abban az esetben, amikor a büntető törvénykönyv 200. 

cikkének 1. §-a szerinti és más bűncselekmények elkövetésével vádolt személy elleni 

büntetőeljáráshoz hasonló bírósági eljárást olyan módon alakították ki, hogy 

— a bíróság tanácsának tagja az igazságügyi miniszter egy személyben hozott határozata alapján a 

hierarchia eggyel alacsonyabb szintjén található bíróságról kirendelt bíró (HO), ugyanakkor nem 

ismertek azok a szempontok, amelyeket az igazságügyi miniszter e bíró kirendelése során 

figyelembe vett, a nemzeti jog pedig nem követeli meg e határozat bírósági felülvizsgálatát, illetve 

lehetővé teszi az igazságügyi miniszter számára, hogy a kirendelt bírót bármikor visszahívja? 

2) Fennáll-e az 1. pontban említett követelmények megsértése abban az esetben, amikor a felek az 1. 

pontban említetthez hasonló bírósági eljárásban hozott határozattal szemben a Sąd Najwyższyhoz 

(legfelsőbb bíróság, Lengyelország) hasonló olyan bírósághoz jogosultak rendkívüli jogorvoslatot 

benyújtani, amelynek határozatai ellen a nemzeti jog alapján nincs helye jogorvoslatnak, e bíróság 

(tanács) jogorvoslat elbírálására hatáskörrel rendelkező szervezeti egységének elnöke a nemzeti jog 

értelmében köteles az ügyeket e tanács bíróinak névsora alapján ábécésorrendben kiosztani, melynek 

során kifejezetten tilos bármely bírót kihagyni, az ügyek kiosztásában pedig olyan testületi szerv által 

jelölt személy vesz részt, mint a Krajowa Rada Sądownictwa (nemzeti igazságszolgáltatási tanács, 

Lengyelország), amelynek összetételét oly módon határozták meg, hogy tagjai 

a) a parlament által kinevezett bírák, akikre egy parlamenti bizottság által korábban parlamenti 

képviselők frakciói vagy e parlamenti kamara valamely szerve által bírák vagy állampolgárok 

csoportjainak jelölése alapján javasolt jelöltek listájáról összevontan szavaznak, amiből az 

következik, hogy a kiválasztási eljárás során a jelölteket három alkalommal is politikusok 

választják ki; 

b) és akik az e szerv tagjainak a bírói állásra történő kinevezésre irányuló javaslatának benyújtására 

vonatkozó, valamint a nemzeti jog által megkövetelt egyéb kötelező erejű határozatok 

meghozatalához elegendő többségét teszik ki? 

3) Milyen következményekkel járnak az uniós jog, így az 1. pontban említett rendelkezések és 

követelmények szempontjából, az 1. pontban leírtak szerint kialakított bírósági eljárásban hozott 

határozatok, valamint a Sąd Najwyższy (legfelsőbb bíróság) előtti eljárás során hozott határozatok, ha 

annak meghozatalában a 2. pontban említett személy is részt vesz? 

4) Az uniós jog – így az 1. pontban hivatkozott rendelkezések – a 3. pontban említett határozatok 

 
1 A megjelölt ügyekben feltett kérdések megegyeznek. 
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jogkövetkezményeit attól a kérdéstől teszi-e függővé, hogy az adott bíróság a vádlott számára kedvező 

vagy kedvezőtlen határozatot hozott? 

 

6. A Curtea de Apel Brașov (Románia) által 2019. október 24-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-790/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való 

felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, 

valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv 

hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi 

irányelv 1. cikke (3) bekezdésének a) pontját, hogy a pénzmosás bűncselekményének minősülő 

cselekményt ténylegesen elkövető személy minden esetben különbözik az alapul szolgáló 

bűncselekményt (alapbűncselekményt, amelyből a pénzmosási tevékenység tárgyát képező pénz 

származik) elkövető személytől? 

 

7. Az Înalta Curte de Casație și Justiție (Románia) által 2019. november 4-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-811/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az Európai Unióról szóló szerződés 19. cikkének (1) bekezdését, az Európai 

Unió működéséről szóló szerződés 325. cikkének (1) bekezdését, a pénzügyi rendszerek pénzmosás 

vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 

2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv 58. cikkét, az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás 

ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről szóló, 2017. július 5-i (EU) 2017/1371 európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkét, az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján, az 

Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. június 26-i [egyezményt], hogy 

azzal ellentétes, ha a bíróságok rendszerének részét nem képező valamely szerv, a Curtea 

Constituțională a României (alkotmánybíróság, Románia) dönt az ítélkező testület összetételének – az 

Înalta Curte de Casație și Justiție (legfelsőbb semmítő- és ítélőszék) bírái (román alkotmányban elő 

nem írt) szakosodásának elve tükrében – esetlegesen fennálló jogellenességével kapcsolatos eljárásjogi 

kifogásról, és ha valamely bírósági szervet arra kötelez, hogy a fellebbezési (devolutív) szakaszban 

lévő ügyeket újbóli elbírálás céljából utalja vissza első fokra? 

2) Úgy kell-e értelmezni az Európai Unióról szóló Szerződés 2. cikkét és az Európai Unió Alapjogi 

Chartája 47. cikkének (2) bekezdését, hogy azzal ellentétes, ha a bíróságok rendszerének részét nem 

képező valamely szerv jogellenesnek minősíti a legfelsőbb bíróság kollégiuma (többek között az 

előléptetés időpontjában a legfelsőbb bíróság büntetőtanácsába történő előléptetéshez szükséges 

szakosodási követelményt teljesítő bírókból álló) ítélkező testületének összetételét? 

3) Úgy kell-e értelmezni az uniós jog elsőbbségének elvét, hogy az lehetővé teszi, hogy a nemzeti 

bíróság mellőzze az alkotmánybíróság olyan határozatának az alkalmazását, amely valamely bírósági 

szerv által tizenhat éven keresztül azonos módon értelmezett, a vesztegetési cselekmények 

megelőzéséről, felismeréséről és büntetéséről szóló törvényben szereplő, az alkotmánynál alacsonyabb 

szintű, az Înalta Curte de Casație și Justiție (legfőbb semmítő- és ítélőszék) szervezetére vonatkozó 

szabályt értelmez? 

4) Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével összhangban az igazságszolgáltatáshoz való 

akadálytalan hozzáférés elve magában foglalja-e a bírók szakosodását és szakosodott testületeknek 

valamely legfelsőbb bíróságnál történő létrehozását? 
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Közigazgatási ügyszak 

Általános közigazgatási jogterület 

21. A Landgericht Gera (Németország) által 2019. október 16-án és 2019. november 4-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-759/19., C-808/19. és C-809/19. sz. 

ügy)2 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a járművek EK-jóváhagyásáról szóló rendelet 6. §-ának (1) bekezdését és 27. 

§-ának (1) bekezdését, illetve a 2007/46/EK irányelv 18. cikkének (1) bekezdését és 26. cikkének (1) 

bekezdését, hogy a gyártó megsérti az érvényes nyilatkozat kiadására vonatkozó, a járművek EK-

jóváhagyásáról szóló rendelet 6. §-ának (1) bekezdése szerinti kötelezettségét (illetve a megfelelőségi 

nyilatkozat mellékelésére vonatkozó, a 2007/46/EK irányelv 18. cikkének (1) bekezdése szerinti 

kötelezettségét), ha a 715/2007/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése és 3. cikkének 10. pontja 

értelmében vett tiltott hatástalanító berendezést épített be a járműbe, és az ilyen jármű forgalomba 

hozatala ellentétes a jármű érvényes megfelelőségi nyilatkozat nélkül történő forgalomba hozatalára 

vonatkozó, a járművek EK-jóváhagyásáról szóló rendelet 27. §-ának (1) bekezdése szerinti tilalommal 

(illetve az érvényes megfelelőségi nyilatkozat nélkül történő értékesítésre vonatkozó, a 2007/46/EK 

irányelv 26. cikkének (1) bekezdése szerinti tilalommal)? 

Igenlő válasz esetén: 

1. a) Célja-e a járművek EK-jóváhagyásáról szóló rendelet 6. és 27. §-ának, illetve a 2007/46/EK 

irányelv 18. cikke (1) bekezdésének, 26. cikke (1) bekezdésének és 46. cikkének más személynek a 

BGB 823. §-ának (2) bekezdése értelmében vett védelme, mégpedig e személy rendelkezési 

szabadsága és vagyona tekintetében is? Érvényes megfelelőségi nyilatkozat nélkül forgalomba hozott 

jármű valamely végső ügyfél által történő megszerzése azon kockázatok köréből ered-e, amelyek 

elhárítása céljából e szabályokat elfogadták? 

2) Célja-e a 715/2007/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének pontosan a végső ügyfél védelme is, 

mégpedig e vevő rendelkezési szabadsága és vagyona tekintetében is? Beépített tiltott hatástalanító 

berendezéssel rendelkező jármű valamely végső ügyfél által történő megszerzése azon kockázatok 

köréből ered-e, amelyek elhárítása céljából e szabályt elfogadták? 

3) Úgy kell-e értelmezni a járművek EK-jóváhagyásáról szóló rendelet 6. és 27. §-át, illetve a 

2007/46/EK irányelv 18. cikkének (1) bekezdését, 26. cikkének (1) bekezdését és 46. cikkét, valamint 

a 715/2007/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdését, hogy ezek megsértése esetén egészben vagy 

részben mellőzni kell (adott esetben: milyen módon, illetve milyen mértékben?) a jármű tényleges 

használatáért járó kártalanításnak a végső ügyfél kárába történő beszámítását, ha a végső ügyfél e 

jogsértés miatt a járműre vonatkozó adásvételi szerződés megkötését megelőző eredeti állapot 

helyreállítását kérheti és kéri? Változtat-e az értelmezésen, ha a jogsértés a jóváhagyó hatóság és a 

végső ügyfelek megtévesztésével jár a tekintetben, hogy a jóváhagyás valamennyi feltétele teljesül, és 

a járműnek a közúti forgalomban történő használata korlátozás nélkül megengedett, és a jogsértés, 

valamint a megtévesztés költségcsökkentés és a nyereség magas értékesítési számok révén történő 

maximalizálása céljából versenyelőny egyidejű szerzésével és a gyanútlan ügyfelek költségére 

történik? 

 

 
2 A megjelölt ügyekben feltett kérdések megegyeznek. 
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22. A Sąd Apelacyjny w Krakowie (Lengyelország) által 2019. október 18-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-763/19., C-764/19. és C-765/19. sz. ügy)3 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az Európai Unióról szóló szerződésnek az Európai Unió Alapjogi Chartája 

47. cikkével és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 267. cikkével összefüggésben 

értelmezett 19. cikke (1) bekezdésének második albekezdését, 2. cikkét, 4. cikkének (3) bekezdését és 

6. cikkének (3) bekezdését, hogy nem minősül az uniós jog értelmében független bírónak az a 

személy, akit a bírói tisztségre a bírák kinevezésére vonatkozó tagállami jogszabályok súlyos 

megsértésével neveztek ki, amely jogsértés különösen abban nyilvánul meg, hogy e személy 

kinevezésére a végrehajtó- és a jogalkotó hatalomtól való függetlenséget, illetve pártatlanságot nem 

biztosító szerv általi kiválasztás alapján, a kinevezési eljárás jogszerűségének bírósági felülvizsgálata 

rendszerszintű kizárása mellett, illetve annak ellenére került sor, hogy a nemzeti hatóság (Krajowa 

Rada Sądownictwa [nemzeti igazságszolgáltatási tanács, Lengyelország]) által hozott – a bírói tisztség 

e személy általi betöltésére vonatkozó kinevezése iránti javaslatot magában foglaló – határozattal 

szemben a hatáskörrel rendelkező nemzeti bírósághoz (Naczelny Sąd Administracyjny [legfelsőbb 

közigazgatási bíróság, Lengyelország]) korábban jogorvoslatot nyújtottak be, e határozat végrehajtását 

a nemzeti jog alapján felfüggesztették, továbbá a hatáskörrel rendelkező nemzeti bíróság (Naczelny 

Sąd Administracyjny [legfelsőbb közigazgatási bíróság]) előtti eljárás a kinevezési okmány átadásáig 

nem fejeződött be? 

— ezzel összefüggésben az uniós jog értelmében vett, törvény által megelőzően létrehozott független 

és pártatlan bíróságnak minősül-e az a bíróság, amelyben a fentiekben említett feltételek mellett 

kinevezett személyek járnak el? 

2) Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén úgy kell-e értelmezni az Európai Unióról szóló 

szerződésnek az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkével és az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 267. cikkével összefüggésben értelmezett 19. cikke (1) bekezdésének második albekezdését, 

2. cikkét, 4. cikkének (3) bekezdését és 6. cikkének (3) bekezdését, hogy az 1. pontban leírt módon 

kinevezett, illetve létrehozott, végső fokon eljáró bíró és bíróság által hozott határozat az uniós jogi 

rendelkezések értelmében jogi szempontból nem minősül határozatnak (jogilag nem létező 

határozatnak minősül), az ezzel kapcsolatos értékelést pedig az uniós jogszabályok szerint a 

bíróságokkal szembeni követelményeknek megfelelő rendes bíróság végezheti el? 

 

23. A Cour constitutionnelle (Belgium) által 2019. október 31-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-817/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

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

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

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

rendelet, GDPR) 2. cikke (2) bekezdésének d) pontjával együttesen értelmezett 23. cikkét úgy kell-e 

értelmezni, hogy az alkalmazandó az olyan nemzeti jogszabályra, mint az utas-nyilvántartási 

adatállománynak (PNR) a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, 

felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása érdekében történő felhasználásáról szóló, 2016. 

április 27-i (EU) 2016/681 európai parlamenti és tanácsi irányelvet, valamint a fuvarozóknak az 

utasokkal kapcsolatos adatok közlésére vonatkozó kötelezettségéről szóló, 2004. április 29-i 

2004/82/EK tanácsi irányelvet és a tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó 

nyilatkozattételi követelményekről és a 2002/6/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. 

október 20-i 2010/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető loi du 25 décembre 2016 

relative au traitement des données des passagers (az utasok adatainak kezeléséről szóló, 2016. 

 
3 A megjelölt ügyekben feltett kérdések megyeznek 
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december 25-i törvény)? 

2) A 2016/681 irányelv I. melléklete összeegyeztethető-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 

8. cikkével, valamint 52. cikkének (1) bekezdésével annyiban, amennyiben az ott felsorolt adatok – 

többek között a 2016/681 irányelv I. mellékletének 18. pontjában felsorolt adatok, amelyek 

meghaladják a 2004/82 irányelv 3. cikkének (2) bekezdésében felsorolt adatokat – köre igen széles, és 

amennyiben összességükben különleges adatoknak minősülhetnek, ezáltal megsértve a „szigorúan 

szükséges” mérték korlátját? 

3) A 2016/681 irányelv I. mellékletének 12. és 18. pontja összeegyeztethető-e az Európai Unió 

Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikkével, valamint 52. cikkének (1) bekezdésével annyiban, amennyiben 

a „beleértve” és „beleértve” kifejezésekre figyelemmel az ott említett adatokra példálózó, nem pedig 

kimerítő jelleggel hivatkoznak, így a magánélet tiszteletben tartásához való jogba és a személyes 

adatok védelméhez való jogba történő beavatkozást tartalmazó szabályok nem felelnek meg a 

pontosság és az egyértelműség követelményeinek? 

4) A 2016/681 irányelv 3. cikkének 4. pontja és I. melléklete összeegyeztethető-e az Európai Unió 

Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikkével, valamint 52. cikkének (1) bekezdésével annyiban, amennyiben 

az utasadatok általános gyűjtésének, továbbításának és kezelésének e rendelkezések által kialakított 

rendszere bármely olyan személyre vonatkozik, aki az érintett közlekedési eszközt használja, anélkül 

hogy fennállna bármilyen objektív körülmény, amelynek alapján megállapítható lenne, hogy e személy 

veszélyt jelenthet a közbiztonságra? 

5) A 2016/681 irányelv Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikkével, valamint 52. cikkének (1) 

bekezdésével együttesen értelmezett 6. cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy azzal ellentétes a 

megtámadott törvényhez hasonló nemzeti jogszabály, amely a PNR adatok kezelésének céljaként 

elfogadja az érintett tevékenységek hírszerzési és biztonsági szervek általi figyelemmel kísérését, e 

célt ily módon integrálva a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzésébe, 

felderítésébe, nyomozásába és üldözésébe? 

6) A 2016/681 irányelv 6. cikke összeegyeztethető-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. 

cikkével, valamint 52. cikkének (1) bekezdésével, annyiban, amennyiben az általa kialakított előzetes 

értékelés az adatbankokkal és az előre meghatározott kritériumokkal fennálló korreláció révén 

szisztematikusan és általánosan alkalmazandó az utasadatokra anélkül, hogy fennállna bármilyen 

objektív körülmény, amelynek alapján megállapítható lenne, hogy ezen utasok veszélyt jelenthetnek a 

közbiztonságra? 

7) A 2016/681 irányelv 12. cikkének (3) bekezdésében hivatkozott „hatáskörrel rendelkező más 

nemzeti hatóság” fogalmát lehet-e úgy értelmezni, hogy az a 2016. december 25-i törvény által 

létrehozott utas-adat információs egységre vonatkozik, amely így engedélyezheti egyedi 

ellenőrzésekkel összefüggésben a hozzáférést a PNR-adatokhoz a hat hónapos határidő lejártát 

követően? 

8) A 2016/681 irányelv Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikkével, valamint 52. cikkének (1) 

bekezdésével együttesen értelmezett 12. cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy azzal ellentétes a 

megtámadott törvényhez hasonló nemzeti jogszabály, amely általános ötéves adatmegőrzési időt ír elő, 

semmilyen különbséget nem téve attól függően, hogy az érintett utasok kapcsán az előzetes értékelés 

eredményeként megállapították-e a közbiztonsági kockázat fennállását vagy nem? 

9) a) A 2004/82 irányelv összeegyeztethető-e az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkének (2) 

bekezdésével, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 45. cikkével, amennyiben az általa 

bevezetett kötelezettségek alkalmazandók az Európai Unión belüli járatokra? 

b) Az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkének (2) bekezdésével, valamint az Európai Unió 

Alapjogi Chartájának 45. cikkével együttesen értelmezett 2004/82 irányelvet úgy kell-e értelmezni, 

hogy azzal ellentétes a megtámadott törvényhez hasonló nemzeti jogszabály, amely az illegális 

bevándorlás elleni küzdelemre és a határellenőrzések javítására irányuló cél érdekében „a nemzeti 

területre beutazó, onnan kiutazó és azon átutazó” utasok adatainak gyűjtésére és kezelésére 

irányuló rendszert ír elő, ami közvetve a belső határellenőrzések visszaállítását jelentheti? 
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10) Amennyiben az előző előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésekre adott válaszok alapján a 

Cour constitutionnelle-nek (alkotmánybíróság, Belgium) azt kellene megállapítania, hogy a többek 

között a 2016/681 irányelvet átültető megtámadott törvény egy vagy több, az e kérdésekben 

hivatkozott rendelkezésekből következő kötelezettséget sért, akkor ideiglenesen fenntarthatja-e az 

utasok adatainak kezeléséről szóló, 2016. december 25-i törvény hatályát a jogbizonytalanság 

elkerülése céljából, illetve annak érdekében, hogy a korábban gyűjtött és megőrzött adatokat még fel 

lehessen használni a törvényben hivatkozott célokra? 

 

24. A Najvyšší súd Slovenskej republiky (Szlovákia) által 2019. november 26-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-857/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: szlovák 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

A Szerződés 81. és. 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. 

december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet 11. cikke (6) bekezdése első mondatának értelmezésére 

vonatkozó kérdés: 

1) Az a megfogalmazás, amely szerint „a tagállamok versenyhatóságainak megszűnik az a jogköre 

[helyesen: hatásköre], hogy a Szerződés 81. és 82. cikkét alkalmazzák” azt jelenti-e, hogy a 

tagállamok hatóságai elveszítik a Szerződés 81. és 82. cikkének alkalmazása tekintetében gyakorolt 

hatásköreiket? 

2) Kiterjed-e az Európai Unió Nizzában, 2000. december 7-én ünnepélyesen kihirdetett Alapjogi 

Chartája 50. cikkének (a kétszeres eljárás alá vonás és a kétszeres büntetés tilalma) hatálya az Európai 

Unió működéséről szóló szerződés 102. cikke értelmében vett erőfölénnyel való visszaéléssel járó 

olyan közigazgatási jogsértések esetére is, amelyek miatt a Bizottság és a tagállami hatóság – a 2002. 

december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet 11. cikkének (6) bekezdése szerinti hatáskörükben eljárva – 

külön-külön és egymástól függetlenül szabtak ki szankciót? 

 

25. A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2019. november 26-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-870/19. és C-871/19. sz. ügyek)4 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

A jármű vezetőjére vonatkozó különös tényállás tekintetében értelmezhető-e úgy a [3821/85 rendelet] 

15. cikkének [(7) bekezdése], hogy olyan szabályról van szó, amely egyetlen egységes magatartásról 

rendelkezik, aminek következtében egyetlen jogsértés elkövetéséről és egyetlen szankció kiszabásáról 

van szó, vagy az az anyagi halmazat alkalmazásával annyi jogsértés megállapítását és annyi szankció 

kiszabását teheti lehetővé, amennyi azon napok száma, amelyek vonatkozásában az előírt időszakon 

belül („az adott napon és az azt megelőző 28 napon”) nem mutatták be a menetíró készülék 

adatrögzítő lapjait? 

 

26. A Vrhovni sud (Horvátország) által 2019. december 5-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-897/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: horvát 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 18. cikket, hogy az az európai uniós tagállam, amely nem az 

Európai Unió, de a schengeni térség tagállamának állampolgára harmadik állam részére történő 

kiadatásáról határoz, köteles tájékoztatni a kiadatási kérelemről a schengeni térség azon tagállamát, 

amelynek e személy állampolgára? 

 
4 A megjelölt ügyekben feltett kérdések megegyeznek. 
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2. Amennyiben az előző kérdésre igenlő választ kell adni, és a schengeni térség tagállama e személy 

átadását azon eljárás lefolytatása céljából kérelmezte, amelyre tekintettel kiadatását kérték, e személyt 

az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között az Európai Unió 

tagállamai, valamint Izland és Norvégia közötti átadási eljárásról szóló megállapodásnak megfelelően 

át kell-e adni e tagállamnak? 

 

27. A Conseil d’État (Franciaország) által 2019. december 6-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-900/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. 

cikke (1) bekezdése c) pontjának rendelkezéseit, hogy azokkal ellentétes, ha a tagállamok 

engedélyezik az olyan befogásra vagy megölésre alkalmazott eszközök, eljárások vagy módszerek 

használatát, amelyek – akár csekély mértékben és csak ideiglenesen – járulékos fogásokhoz 

vezethetnek? Adott esetben milyen – többek között e járulékos fogások korlátozott hányadával vagy 

mértékével, az engedélyezett vadászati mód az állat elpusztulásával főszabály szerint nem járó 

jellegével és a véletlenül elejtett fajok komolyabb sérülése nélküli szabadon engedése iránti 

kötelezettséggel kapcsolatos – kritériumokat lehet megállapítani ahhoz, hogy az e rendelkezések által 

előírt szelektivitási feltételt teljesültnek lehessen tekinteni? 

2) A 2009. november 30-i irányelvet úgy kell-e értelmezni, hogy a madarak rekreációs célú 

vadászatának a hagyományos gyakorlatokban elfogadott módjai és eszközei alkalmazásának 

megőrzésére irányuló célkitűzés, amennyiben ugyanezen bekezdés c) pontjában az ilyen eltérésre 

előírt összes többi feltétel teljesül, igazolhatja a 9. cikk (1) bekezdése értelmében vett megfelelő 

megoldás hiányát, lehetővé téve ezáltal az eltérést az ilyen vadászati módok és eszközök 8. cikkben 

előírt tilalmától? 

 

28. A Cour de Cassation (Franciaország) által 2019. december 11-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-906/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 

2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikke 

(2) bekezdésének rendelkezései, amelyek értelmében „[a] tagállamok lehetővé teszik az illetékes 

hatóságok számára, hogy azok szankciókkal sújtsanak egy vállalkozást és/vagy a járművezetőt e 

rendelet saját területükön észlelt olyan megszegéséért, amely miatt korábban nem szabtak ki szankciót, 

abban az esetben is, ha a jogsértést egy másik tagállam vagy egy harmadik ország területén követték 

el”, kizárólag ezen rendelet megsértése esetén alkalmazandók, vagy a közúti közlekedésben használt 

menetíró készülékekről szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel 

felváltott, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 

3821/85/EGK rendeletbe ütköző jogsértésekre is? 

2) Úgy kell-e értelmezni a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok 

összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 

3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének a) pontját, hogy a járművezető abban az esetben 

térhet el a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelettel felváltott, a közúti közlekedésben használt menetíró 

készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet 15. cikkének (2) és (7) 

bekezdésében foglalt rendelkezésektől, amelyek értelmében a járművezetőnek az ellenőrzést végző 

személy kérésére be kell tudnia mutatni az adatrögzítő lapokat, és az adott napra, valamint az azt 
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megelőző huszonnyolc napra vonatkozó valamennyi információt, ha az adott járművet a huszonnyolc 

napos időszak alatt olyan útszakaszokon használja, amelyek egy részére a fent hivatkozott kivételt 

előíró rendelkezések vonatkoznak, míg másik részükre a menetíró készülék használata tekintetében 

semmilyen eltérés nem alkalmazható? 

 

29. A Conseil d'État (Franciaország) által 2019. december 13-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-911/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Egy európai felügyeleti hatóság iránymutatásaival szemben indítható-e az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 263. cikkének rendelkezéseiben szabályozott megsemmisítés iránti 

kereset? Igenlő válasz esetén: egy szakmai szövetség megsemmisítés iránti keresettel elfogadhatóan 

vitathatja-e a tagjainak – akiknek az érdekeit védi – szóló, e szövetséget sem közvetlenül, sem 

személyesen nem érintő iránymutatások érvényességét? 

2) Az 1. pontban feltett kérdésekre adott nemleges válasz esetén: egy európai felügyeleti hatóság 

iránymutatásai az Európai Unió működéséről szóló szerződés 267. cikkében foglalt rendelkezésekben 

szabályozott előzetes döntéshozatalra utalás tárgyát képezhetik-e? Igenlő válasz esetén: egy szakmai 

szövetség kifogás útján elfogadhatóan vitathatja-e a tagjainak – akiknek az érdekeit védi – szóló, e 

szövetséget sem közvetlenül, sem személyesen nem érintő iránymutatások érvényességét? 

3) Abban az esetben, ha a Fédération bancaire française (francia bankszövetség) kifogás útján 

elfogadhatóan vitathatja az Európai Bankhatóság által 2016. március 22-én elfogadott 

iránymutatásokat, a Bankhatóság ezen iránymutatások kibocsátásával túllépte-e az európai felügyeleti 

hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló, 2010. november 24-i 1093/2010 európai 

parlamenti és tanácsi rendeletben (1) ráruházott hatáskörét? 

Pénzügyi jogterület 

20. A Tribunalul București (Románia) által 2019. október 4-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-734/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

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

tanácsi irányelv rendelkezéseivel, különösen 167. cikkével és 168. cikkével, a jogbiztonság és a 

bizalomvédelem elvével, a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvével és az adósemlegesség 

elvével az, ha az adóalanynak az a joga, hogy levonja az általa valamely adóztatandó ügylet 

teljesítéséhez történő felhasználás szándékával végzett beruházás egyes költségeit terhelő héát, 

megszűnik abban az esetben, ha később felhagy az előirányzott beruházással? 

1.2. Ugyanezen előírások és elvek lehetővé teszik-e vagy azokkal ellentétes az, ha a beruházás 

felhagyása esetén a levonáshoz való jog olyan körülmények között is vita tárgyát alkotja, amelyek 

eltérnek azon körülményektől, mintha az adóalany visszaélést vagy adókikerülést követett volna el? 

1.3. Ellentétes-e ugyanezekkel az előírásokkal és elvekkel az olyan értelmezés, amely szerint azok a 

körülmények, amelyek között a levonáshoz való jog a beruházás felhagyása esetén vita tárgyát 

alkothatja, a következőket foglalják magukban: 

1.3.1. azon utólagos kockázat megvalósulása, hogy a beruházás elmaradhat, amelyet az adóalany a 

beruházási költségek felmerülésének időpontjában ismert, mint például azt a tényt, hogy valamely 

hatóság nem hagyta jóvá a szóban forgó beruházás megvalósításához szükséges városfejlesztési 

tervet? 

1.3.2 a gazdasági körülmények időközben bekövetkező olyan változását, amelynek következtében az 
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előirányzott beruházás már nem rendelkezik a megkezdése napján fennálló jövedelmezőséggel? 

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

2006/112/EK irányelv előírásait és az általános uniós jogelveket, hogy a beruházás felhagyása esetén: 

1.4.1. a levonási jog vitatását igazoló visszaélést vagy adókikerülést vélelmezni kell, vagy azt az 

adóhatóságnak kell bizonyítani? 

1.4.2. a visszaélés vagy adókikerülés bizonyítása megdönthető vélelemmel történhet, vagy ahhoz 

objektív bizonyítási eszközök szükségesek? 

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

előírásai és az általános uniós jogelvek lehetővé teszik-e vagy kizárják azt, ha a beruházás felhagyása 

esetén vizsgálni kell, hogy a levonási jog vitatásának tényét igazoló visszaélést vagy adókikerülést 

vesznek figyelembe, amikor is az adóalany semmilyen célra, következésképpen tisztán magáncélokra 

sem tudja felhasználni azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyek után a héát levonta? 

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

2006/112/EK irányelv előírásait és az általános uniós jogelveket, hogy a beruházás felhagyása esetén 

beruházási költségeknek adóalanynál történő felmerülését követően bekövetkező körülmények – 

például i. gazdasági válság bekövetkezése vagy ii. azon utólagos kockázat megvalósulása, hogy a 

beruházás elmaradhat, amelyet az adóalany a beruházási költségek felmerülésének időpontjában 

ismert, (mint például azt a tényt, hogy valamely hatóság nem hagyta jóvá a szóban forgó beruházás 

megvalósításához szükséges), illetve iii. a beruházás jövedelmezőségére vonatkozó becslések 

módosulása – az adóalany akaratán kívül álló olyan körülményeknek minősülnek, amelyek figyelembe 

vehetők az adóalany jóhiszeműségének megállapításánál? 

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

2006/112/EK irányelv rendelkezéseit, különösen a 184. és 185. cikket, a jogbiztonság és a 

bizalomvédelem elvét, a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvét és az adósemlegesség elvét, 

hogy a beruházással való felhagyás héakorrekciót tesz szükségessé? 

Másképpen megfogalmazva, a beruházással való felhagyás esetén az adóalany által valamely 

adóztatandó ügylet teljesítéséhez történő felhasználás szándékával végzett beruházás egyes költségeit 

terhelő héa levonásához való jog a héakorrekció mechanizmusa révén válhat-e vita tárgyává? 

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

irányelv előírásai lehetővé tesznek-e vagy azokkal ellentétes egy olyan nemzeti szabályozás, amely 

korlátozó jelleggel előírja, hogy az elmaradt beruházásokat terhelő héa levonásához való jog kizárólag 

a Bíróság két ítéletére szűkszavúan történő utalással hivatkozott két esetben őrizhető meg: i. az 

Európai Unió Bíróságának a Belgische Staat kontra Ghent Coal Terminal NV ítéletben (C-37/95 ügy) 

tett megállapítása szerint akkor, ha az adóalany a gazdasági tevékenységéhez az akaratától független 

körülmények miatt nem használja fel soha a szóban forgó termékeket/szolgáltatásokat, valamint ii. az 

Európai Unió Bíróságának az Intercommunale voor zeewaterontzilting (INZO) kontra belga állam 

ítéletében (C-110/94 ügy) tett megállapítása szerint olyan más esetekben, amelyekben az adóalany az 

akaratától független tárgyilagos indokokból nem használta fel a gazdasági tevékenységéhez azokat a 

beszerzett termékeket/igénybe vett szolgáltatásokat, amelyekkel kapcsolatban a levonáshoz való jogot 

gyakorolta? 

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

előírásai, a jogbiztonság és a bizalomvédelem elve lehetővé teszi-e azt, vagy azokkal ellentétes az, ha 

az adóhatóságok visszavonják a korábbi adóellenőrzési jelentésekben vagy közigazgatási 

jogorvoslatok tárgyában hozott korábbi határozatokban szereplő olyan megállapításokat: 

1.9.1. amelyek szerint a magánszemély valamely adóztatandó ügylet teljesítéséhez történő felhasználás 

szándékával szerzett be termékeket és vett igénybe szolgáltatásokat? 

1.9.2. amelyek szerint valamely beruházási projekt felfüggesztését vagy az azzal való felhagyást az 

adóalany akaratán kívül álló, meghatározott körülmény okozta? 

2.1. A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK irányelv 
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előírásai, és különösen a 28. cikk lehetővé teszi-e azt, vagy azzal ellentétes az, ha a bizományos 

jogintézményének mechanizmusa megbízási szerződésen kívül is alkalmazásra kerül? 

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

2006/112/EK irányelv előírásait, különösen a 28. cikkét, hogy bizományos jogintézménye 

alkalmazható akkor, ha az adóalany, amely valamely épületet azzal a céllal kivitelez egy másik jogi 

személy igényeinek és a tevékenységével kapcsolatos követelményeinek megfelelően, hogy megőrizze 

az épület tulajdonjogát és azt a kivitelezés befejezésekor csak bérbe adja e másik jogi személynek? 

2.3. Úgy kell-e értelmezni ugyanezeket az előírásokat, hogy a korábban leírt helyzetben a 

kivitelezőnek azzal a jogi személlyel szemben kell kiszámláznia az épület kivitelezésére vonatkozó 

beruházási költségeket, amelynek majd bérbe adja az épületet, a héát pedig ez utóbbi jogi személytől 

kell beszednie? 

2.4. Úgy kell-e értelmezni ugyanezeket az előírásokat, hogy a korábban leírt helyzetben a kivitelező 

akkor kell kiszámláznia a beruházási költségeket és beszednie vonatkozó héát, ha a kivitelezési 

munkákkal amiatt hagy fel véglegesen, hogy drasztikusan visszaesik annak a személynek a gazdasági 

tevékenysége, amelynek az épületet bérbe kellett volna adnia és a visszaesést ez utóbbi személy 

küszöbön álló fizetésképtelensége idézi elő? 

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

2006/112/EK tanácsi irányelv előírásait és az általános uniós jogelveket, hogy az adóhatóságok az 

adóalany által megkötött szerződések feltételeire tekintet nélkül akkor is átminősíthetik az általa 

teljesített ügyleteket, ha a szóban forgó szerződések nem színlelt szerződések? 

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

előírásai, különösen pedig a jogbiztonság és a bizalomvédelem elve lehetővé teszi-e azt, vagy azokkal 

ellentétes az, ha az adóhatóságok visszavonják az adóalany korábbi adóellenőrzési jelentésekben vagy 

közigazgatási jogorvoslatok tárgyában hozott korábbi határozatokban megállapított héalevonáshoz 

való jogát? 

 

21. A Bundesfinanzhof (Németország) által 2019. október 31-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-802/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Jogosult-e az Európai Unió Bírósága 1996. október 24-i Elida Gibbs Ltd. ítélete (C-317/94, 

EU:C:1996:400) alapján a kötelező egészségbiztosítási pénztár részére értékesítő gyógyszertár az 

adóalapot az egészségbiztosítással rendelkező személyek részére adott árengedményre tekintettel 

csökkenteni? 

2. Igenlő válasz esetén: Ellentétes-e a semlegesség és a belső piacon belüli egyenlő bánásmód elvével, 

hogy egy belföldi gyógyszertár csökkentheti az adóalapot, egy másik tagállamból a kötelező 

egészségbiztosítási pénztár részére a Közösségen belül adómentesen értékesítő gyógyszertár pedig 

nem? 

 

22. A Curtea de Apel Alba Iulia (Románia) által 2019. november 5-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-822/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni a 2658/87 rendelet 2016/1821 végrehajtási rendelettel módosított I. 

mellékletében szereplő nómenklatúrát, hogy a jelen jogvita tárgyát képező „AURIC GMO FREE” 

terméket e nómenklatúra 17 029 095 vámtarifaalszáma vagy 29 124 900 alszáma alá kell besorolni? 
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23. A Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) 

(Portugália) által 2019. november 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem 

(C-837/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: portugál 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az 1977. május 17-i hatodik tanácsi irányelv 17. cikke (6) bekezdésének második albekezdése 

(annak megállapításával, hogy a tagállamok „fenntarthatnak minden olyan kizárást, amely az ezen 

irányelv hatálybalépése idején fennálló nemzeti jogszabályban szerepel”) lehetővé tette-e, hogy 

valamely új tagállam a csatlakozása időpontjában a héa-levonási jog kizárását bevezesse a belső 

jogába? 

2) A hatodik irányelv 17. cikke (6) bekezdésének második albekezdése ugyanazon hatállyal 

rendelkezik-e, mint a 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 176. cikkének második 

bekezdése (annak elrendelésével, hogy a Közösséghez 1979. január 1-jét követően csatlakozó 

tagállamok fenntarthatnak minden olyan korlátozást, amelyet a csatlakozás időpontjában hatályos 

nemzeti jogszabályaik előírnak), az annak meghatározása tekintetében releváns időpontot illetően, 

hogy „a nemzeti jogszabályban [szereplő mely kizárások]” tarthatók fenn? 

3) Amennyiben a hatodik irányelv alapján Portugália fenntarthatott minden olyan kizárást, amely 

1989. január 1-jén – a hatodik irányelv Portugáliában történő hatálybalépésének időpontjában – a 

nemzeti szabályozásában szerepelt, e lehetőséget módosította-e a 2006/112/EK irányelv, amely a 

csatlakozás időpontját (1986. január 1-jét) jelöli meg releváns időpontként? 

4) A 2006. november 28-i 2006/112/EK irányelv 176. cikkének második bekezdésével ellentétes-e az, 

hogy Portugália Európai Közösségekhez való csatlakozásának időpontjában lépnek hatályba olyan 

szabályok (mint a hozzáadottérték-adóról szóló törvénykönyv 21. cikkének 1 bekezdésében foglalt 

szabályok), amelyek az adólevonási jog kizárását írják elő meghatározott költségekkel kapcsolatban 

(ideértve a szállással, étkezéssel, italokkal, gépkocsi bérletével, üzemanyaggal és útdíjakkal 

kapcsolatos költségeket), amennyiben e szabályokat már közzétették és hatálybalépésüket eredetileg a 

csatlakozás előtti időpontra tervezték, de elhalasztották a csatlakozás megvalósulásának időpontjára? 

5) Úgy kell-e értelmezni a 2006/112/EK irányelv 168.ocikkének a) pontját és a héa-semlegesség elvét, 

hogy azokkal ellentétes az, hogy valamely tagállam a belső jogában fenntartson a levonási jog 

kizárására vonatkozó olyan szabályokat (mint a héa-törvényvkönyv 12. cikkének 1 bekezdésében 

foglalt, a szállással, étkezéssel, italokkal, gépkocsi bérletével, üzemanyaggal és útdíjakkal kapcsolatos 

költségekre vonatkozó szabályok), amelyek akkor is alkalmazhatók, ha bizonyítást nyer, hogy a 

beszerzett termékeket és az igénybe vett szolgáltatásokat az adóalany adóköteles tevékenységei 

céljából használták fel? 

6) A 2006/112/EK irányelv 176. cikkével és a héa-semlegesség elvével ellentétes-e az, hogy 

alkalmazható a levonási jog azon kizárása, amelyet a hivatkozott irányelv nem tartalmaz, de a 

tagállamok fenntarthatnak az említett cikk második bekezdése alapján, ha bizonyítást nyer, hogy a 

szóban forgó költségek szigorúan szakmai jellegűek, valamint a termékeket és szolgáltatásokat az 

adóalany adóköteles tevékenységei céljából használták fel? 

 

24. A tribunal d'arrondissement (Luxemburg) által 2019. november 21-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-846/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a gazdasági tevékenységnek a 2006/112/EK irányelv 9. cikke (1) bekezdése 

második albekezdése értelmében vett fogalmát, mint amely magában foglalja, vagy mint amely kizárja 

köréből azon szolgáltatásokat, amelyeket olyan háromoldalú jogviszony keretében nyújtanak, 

amelyben a szolgáltatót megbízó szervezet nem azonos a szolgáltatások igénybevevőjével? 

2) Az első kérdésre eltérő válasz adandó-e annak függvényében, hogy a szolgáltatások nyújtására 
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független igazságügyi hatóság által adott megbízás keretében kerül sor? 

3) Az első kérdésre eltérő válasz adandó-e annak függvényében, hogy a szolgáltatás igénybevevőjét 

terheli-e a szolgáltató díjazása, vagy azt átvállalja az állam, amelynek szerve e szolgáltatások 

nyújtásával megbízta a szolgáltatót? 

4) Úgy kell-e értelmezni a gazdasági tevékenységnek a 2006/112/EK irányelv 9. cikke (1) bekezdése 

második albekezdése értelmében vett fogalmát, mint amely magában foglalja vagy mint amely kizárja 

köréből azon szolgáltatásokat, amelyek esetében a szolgáltató díjazása törvényi előírás alapján nem 

kötelező, és amellyel kapcsolatban fontos, hogy odaítélése esetén a) megállapítása eseti vizsgálaton 

alapul, és b) összege minden esetben a szolgáltatás igénybevevőjének vagyoni helyzetétől függ, 

valamint c) vagy átalánydíj formájában, vagy a szolgáltatás igénybevevője bevételének hányadában, 

vagy a nyújtott szolgáltatásokhoz függvényében határozzák meg? 

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

2006/112/EK tanácsi irányelv 132. cikke (1) bekezdésének g) pontjában szereplő „szociális 

gondozással és szociális biztonsággal szorosan összefüggő szolgáltatások” fogalmát, mint amely 

magában foglalja, vagy mint amely kizárja köréből azon szolgáltatásokat, amelyeket a nagykorúak 

védelme érdekében törvény által bevezetett és független igazságügyi hatóság felügyelete alatt álló 

rendszer keretében nyújtanak? 

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

2006/112/EK tanácsi irányelv 132. cikke (1) bekezdésének g) pontjában szereplő „szociális jellegűnek 

elismert intézmények” fogalmát az intézmény szociális jellege elismerésének céljából, hogy az 

bizonyos követelményeket támaszt a szolgáltató működési formájával kapcsolatban, illetve abban a 

tekintetben, hogy a szolgáltató tevékenysége jótékony célú vagy nyereségszerzésre irányul-e, vagy 

hogy általánosságban egyéb követelményeket, illetve feltételeket támaszt a 132. cikk (1) bekezdésének 

g) pontjában foglalt adómentesség alkalmazásával kapcsolatban, vagy pedig önmagában a „szociális 

gondozással és szociális biztonsággal […] összefüggő” szolgáltatások nyújtása elegendő ahhoz, hogy 

a szóban forgó intézmény szociális jellegűnek minősüljön? 

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

2006/112/EK tanácsi irányelv 132. cikke (1) bekezdésének g) pontjában szereplő, „az érintett tagállam 

által szociális jellegűnek elismert intézmények” fogalmát, hogy az az elismerés folyamatát előre 

lefektetett kritériumok szerinti külön eljáráshoz köti, vagy az elismerés eseti alapon – adott esetben 

igazságügyi hatóság által – ad hoc jelleggel is történhet? 

8) A bizalomvédelem elve az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatában elfogadott 

értelmezés szerint lehetővé teszi-e a héa beszedéséért felelős hatóság számára, hogy valamely 

adóalanytól héa fizetését követelje olyan gazdasági ügyletekkel összefüggésben, amelyek az 

adóhatóság adómegállapító határozatának időpontját megelőzően jöttek létre, miközben korábban 

ugyanezen hatóság hosszú időn keresztül elfogadta az említett adóalany héabevallását úgy, hogy az 

ugyanilyen jellegű gazdasági ügyleteket nem az adóköteles tevékenységek között tüntette fel? 

Vonatkoznak-e bizonyos feltételek a héabeszedésért felelős hatóságot megillető ilyen jogosultságra? 

 

25. A Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Lengyelország) által 2019. 

december 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-895/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

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

2006/112/EK tanácsi irányelv 178. cikkével összhangban értelmezett 167. cikkét, hogy azzal ellentétes 

az olyan nemzeti szabályozás, amely szerint az abban az adómegállapítási időszakban előzetesen 

felszámított adó levonásához való jog gyakorlását, amelyben az elszámolás alapját a Közösségen 

belüli termékbeszerzésnek minősülő ügyletek után fizetendő adó képezi, ahhoz a feltételhez köti, hogy 

az ezen ügyletek után fizetendő adót fel kell tüntetni az azon hónap leteltétől számított jogvesztő 

határidőn (Lengyelországban három hónapon) belül benyújtott megfelelő adóbevallásban, amely 
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hónapban a beszerzett termékek és szolgáltatások tekintetében adókötelezettség keletkezett? 

Munkaügyi ügyszak 

9. A Landesgericht Salzburg (Ausztria) által 2019. október 31-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-804/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Alkalmazandó-e az 1215/2012/EU rendelet 21. cikke olyan munkaviszonyra, amelynek esetében 

németországi munkavégzés céljából kötöttek munkaszerződést Ausztriában, a munkavégzésre 

Ausztriában több hónapig készenlétben álló munkavállaló azonban egyáltalán nem végzett munkát? 

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

2) Úgy kell-e értelmezni az 1215/2012/EU rendelet 21. cikkét, hogy alkalmazható az Arbeits- und 

Sozialgerichtsgesetz (a munka- és szociális ügyi bíróságokról szóló törvény, a továbbiakban: ASGG) 

4. §-a (1) bekezdésének a) pontjához hasonló olyan nemzeti rendelkezés, amely lehetővé teszi a 

munkavállaló számára, hogy (könnyített módon) azon a helyen indítson keresetet, ahol a 

munkaviszony fennállása alatt lakóhellyel rendelkezik, vagy a munkaviszony megszűnésekor 

lakóhellyel rendelkezett? 

3) Úgy kell-e értelmezni az 1215/2012/EU rendelet 21. cikkét, hogy alkalmazható az ASGG 4. §-a (1) 

bekezdésének d) pontjához hasonló olyan nemzeti rendelkezés, amely lehetővé teszi a munkavállaló 

számára, hogy (könnyített módon) azon a helyen indítson keresetet, ahol a díjazást fizetni kell, vagy 

munkaviszonyának megszűnésekor fizetni kellett? 

4) A második és harmadik kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 

4.1) Úgy kell-e értelmezni az 1215/2012/EU rendelet 21. cikkét, hogy olyan munkaviszony esetében, 

amelynek keretében a munkavállaló nem végzett munkát, a keresetet azon tagállamban kell 

megindítani, amelyben a munkavállaló a munkavégzésre készenlétben állt? 

4.2) Úgy kell-e értelmezni az 1215/2012/EU rendelet 21. cikkét, hogy olyan munkaviszony esetében, 

amelynek keretében a munkavállaló nem végzett munkát, a keresetet annak ellenére azon 

tagállamban kell megindítani, amelyben a munkaszerződést előkészítették és megkötötték, hogy e 

szerződésben másik tagállambeli munkavégzésben állapodtak meg, illetve másik tagállambeli 

munkavégzést vettek tervbe? 

Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 

5) Alkalmazandó-e az 1215/2012/EU rendelet 7. cikkének 1. pontja olyan munkaviszonyra, amelynek 

esetében németországi munkavégzés céljából kötöttek munkaszerződést Ausztriában, a munkavégzésre 

Ausztriában több hónapig készenlétben álló munkavállaló azonban egyáltalán nem végzett munkát, ha 

alkalmazható az ASGG 4. §-a (1) bekezdésének a) pontjához hasonló olyan nemzeti rendelkezés, 

amely lehetővé teszi a munkavállaló számára, hogy (könnyített módon) azon a helyen indítson 

keresetet, ahol a munkaviszony fennállása alatt lakóhellyel rendelkezik, vagy a munkaviszony 

megszűnésekor lakóhellyel rendelkezett, vagy ha alkalmazható az ASGG 4. §-a (1) bekezdésének d) 

pontjához hasonló olyan nemzeti rendelkezés, amely lehetővé teszi a munkavállaló számára, hogy 

(könnyített módon) azon a helyen indítson keresetet, ahol a díjazást fizetni kell, vagy 

munkaviszonyának megszűnésekor fizetni kellett? 

 

10. A Tribunale di Vicenza (Olaszország) által 2019. november 15-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-834/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Ellentétes-e az 1997/81/EK és az 1999/70/EK irányelv hatékony érvényesülésének megvalósulásával 
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az a nemzeti gyakorlat, amely kizárja a „részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalónak” az 

1997/81/EK irányelvhez csatolt keretmegállapodás 2. szakasza szerinti fogalmából és a „határozott 

időre alkalmazott munkavállalónak” az 1999/70/EK irányelvhez csatolt keretmegállapodás 2. szakasza 

szerinti fogalmából a Giudice Onorario di Tribunalét (GOT), aki munkatevékenységét a fent leírt, az 

AV által folytatott tevékenységet jellemző módon végzi? 

 

11. A Juzgado de lo Social n.o 41 de Madrid (Spanyolország) által 2019. november 20-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-841/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: arra irányul, hogy a 79/7 irányelv  4. cikkének (1) 

bekezdését és a 2006. július 5-i 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének (1) 

bekezdését úgy kell-e értelmezni, hogy az olyan […] tagállami szabályozás, mint amely az alapjogvita 

tárgyát képezi, amely szerint a FOGASA részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalóval szemben 

fennálló felelősségének összege tekintetében a részmunkaidő miatt csökkentett fizetési alapot ismét 

csökkentik a FOGASA felelősségének a munkavállalók jogállásáról szóló törvény 33. cikke 

értelmében történő kiszámításánál úgy, hogy az összehasonlítható, teljes munkaidőben foglalkoztatott 

munkavállalóhoz viszonyítva a részmunkaidő tényezőjét ismét alkalmazzák, ellentétes az említett 

rendelkezésekkel, ha e szabályozás különösen hátrányosan érinti a női munkavállalókat a férfi 

munkavállalókkal szemben. 

 

12. A Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spanyolország) által 2019. november 

20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-843/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Ellentétes-e a közösségi joggal az olyan nemzeti szabályozás, mint a 2015. évi ley General de la 

Seguridad Social (a társadalombiztosításról szóló általános törvény) 208. cikke 1. bekezdésének c) 

pontja, amely az általános rendszerbe tartozó összes biztosított számára előírja, hogy ahhoz, hogy saját 

döntése alapján előrehozott öregségi nyugdíj megállapítását kérhesse, a kifizetendő nyugdíjnak – 

amelyet a minimumösszegre történő kiegészítés nélkül az általános rendszer szerint számolnak ki – 

legalább a nyugdíjminimum összegével kell megegyeznie; tekintve, hogy ez közvetett hátrányos 

megkülönböztetést jelent az általános rendszerben biztosított nőkre nézve, mivel jóval nagyobb 

arányban alkalmazzák nőkkel, mint férfiakkal szemben? 

 

13. A Juzgado de lo Social no 26 de Barcelona (Spanyolország) által 2019. november 26-

án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-861/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Tekinthető-e úgy, hogy a Ley General de la Seguridad Social (a társadalombiztosításról szóló 

általános törvény; LGSS) – amelynek egységes szerkezetbe szövegét a Real Decreto Legislativo 

8/2015-ben (a 8/2015. sz. királyi törvényerejű rendelet) fogadták el – 60. cikkében szabályozott, szülés 

után járó nyugdíj-kiegészítés olyan intézkedésnek vagy pozitív fellépésnek minősül, amely a nők és 

férfiak közötti érdemi egyenlőség elérésére irányul az Európai Unió működéséről szóló szerződés 157. 

cikkének (4) bekezdése alapján? 

2) Az előző kérdésre adandó igenlő válasz esetén ellentétes-e az arányosság elvével – amely minden 

pozitív fellépésre irányadó – a 2016. január 1-jét követően esedékessé vált ellátásokra történő azon 

időbeli korlátozás, amelyet a 8/2015. sz. királyi törvényerejű rendelet záró rendelkezése ír elő? 
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14. A Sąd Najwyższy (Lengyelország) által 2019. november 27-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-866/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 

883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontját, hogy az 

illetékes intézmény: 

a) a nemzeti jognak megfelelően az ellátás mind elméleti (i. pont), mind tényleges összegének (ii. 

pont) meghatározása érdekében figyelembe veszi a nem járulékfizetésen alapuló időszakokat, 

amennyiben ezek nem haladják meg a nemzeti jog, illetve más tagállamok jogszabályai alapján 

szerzett járulékfizetési időszakok összességének egyharmadát; vagy 

b) nemzeti jognak megfelelően csak az ellátás elméleti összegének (i. pont), meghatározásakor veszi 

figyelembe a nem járulékfizetésen alapuló időszakokat, amennyiben ezek nem haladják meg a 

nemzeti jog, illetve más tagállamok jogszabályai alapján szerzett járulékfizetési időszakok 

összességének egyharmadát, az ellátás tényleges összegének (ii. pont) meghatározásakor azonban 

nem; vagy 

c) sem az ellátás elméleti összegének (i. pont), sem pedig tényleges összegének (ii. pont) 

meghatározásakor nem veszi figyelembe a nem járulékfizetésen alapuló időszakok felső határának 

megállapítása során a másik tagállamban szerzett biztosítási időt? 

 

15. A Sąd Najwyższy (Lengyelország) által 2019. december 2-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-879/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni a 2006. december 18-i 1992/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel 

módosított, a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló 

vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi 

rendelet 14. cikke (2) bekezdése első mondatának az 1996. december 2-i 118/97/EK tanácsi 

rendeletből eredő változatában szereplő szokásosan két vagy több tagállam területén foglalkoztatott 

személy fogalmát, hogy az arra a személyre is vonatkozik, aki – egyetlen munkáltatóval kötött egy és 

ugyanazon munkaszerződés időtartama alatt és annak keretén belül – nem egyidejűleg vagy 

párhuzamosan, hanem közvetlenül egymást követő, több hónapos időszakokban legalább két tagállam 

mindegyikének területén munkát végez? 

 

16. A Conseil d'État (Franciaország) által 2019. december 10-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-903/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

A 2004. március 22-i 723/2004/EGK, Euratom tanácsi rendelettel módosított, az Európai Közösségek 

tisztviselőinek személyzeti szabályzatát és az egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeket 

megállapító rendelet (2) VIII. melléklete 11. cikkének (1) bekezdésében biztosított jogosultság 

kizárólag azon tisztviselők és szerződéses alkalmazottak részére van-e fenntartva, akik – azután, hogy 

tisztviselőként, szerződéses, illetve ideiglenes alkalmazottként valamely európai uniós intézménynél 

álltak alkalmazásban – először állnak valamely nemzeti közigazgatási szerv szolgálatába, illetve 

nyitva áll-e e jogosultság azon tisztviselők és szerződéses alkalmazottak előtt is, akik, miután 

valamely európai uniós intézménynél végeztek munkát – és ezen időszak alatt személyes okból 

rendelkezési állományban vagy szabadságon voltak –, visszatérnek a nemzeti közszolgálatba? 
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Polgári ügyszak 

14. A Judecătoria Sector 2 București (Románia) által 2019. október 1-jén benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-725/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

A tényleges érvényesülés elvére figyelemmel úgy kell-e értelmezni a 93/13/EGK irányelvet, hogy 

azzal ellentétes a végrehajtási kifogás elfogadhatóságának feltételeivel kapcsolatos, hatályos román 

szabályozáshoz – a 310/2018. sz. törvénnyel módosított polgári perrendtartás 713. cikkének (2) 

bekezdéséhez – hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely a végrehajtási kifogás keretében azon okból 

nem teszi lehetővé annak a fogyasztó kérelmére vagy a bíróság által hivatalból történő vizsgálatát, 

hogy egy végrehajtható okiratnak minősülő lízingszerződés feltételei tisztességtelenek-e, mert létezik 

olyan polgári jogi kereset, amelynek keretében az „eladó vagy szolgáltató” („vânzător sau furnizor”) 

és a „fogyasztó” között létrejött szerződés az ezen irányelv értelmében vett tisztességtelen feltételek 

fennállása szempontjából vizsgálhatók? 

 

15. A Finanzgericht Köln (Németország) által 2019. október 23-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-786/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Úgy kell-e értelmezni a 88/357/EGK irányelvnek a 25. cikke első bekezdésének első félmondatával 

összefüggésben értelmezett 2. cikke d) pontjának második francia bekezdését, illetve a 92/49/EGK 

irányelv 46. cikkének (2) bekezdését a kockázatviselés helye szerinti tagállam meghatározása 

tekintetében, hogy a tengeri hajó üzemeltetésével összefüggő kockázatok biztosítása esetében arról az 

államról van szó, amelynek területén a tengeri hajót a tulajdonjog bizonyítása céljából hivatalos 

nyilvántartásba vették, vagy pedig arról az államról, amelynek lobogója alatt a tengeri hajó 

közlekedik? 

 

16. A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2019. október 29-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-793/19. és C-794/19. sz. ügy)5 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Úgy kell-e értelmezni a 2002/58/EK irányelv 15. cikkét egyrészt az Európai Unió Alapjogi 

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

Alapjogi Chartájának (2) 6. cikkével és az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkével 

összefüggésben, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely arra kötelezi a nyilvánosan 

elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások szolgáltatóit, hogy e szolgáltatások végfelhasználóinak 

forgalmi és helymeghatározó adatait megőrizzék, ha 

— e kötelezettség fennállásához nem szükséges helyi, időbeli vagy térbeli szempontból valamilyen 

konkrét indok, 

— nyilvánosan elérhető távbeszélő-szolgáltatások nyújtása esetén – rövid szöveges, multimédia- vagy 

hasonló üzenetek továbbítását, valamint a nem fogadott és sikertelen hívásokat is ideértve – a 

megőrzésre vonatkozó kötelezettség tárgyát az alábbi adatok képezik: 

— a hívó telefonszáma és a hívott szám vagy a hívó és a hívott fél más azonosítója, valamint 

átirányítás esetén minden további fél telefonszáma vagy más azonosítója, 

 
5 A megjelölt ügyekben feltett kérdések megegyeznek. 
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— a közlés kezdetének és befejezésének napja és pontos időpontja, illetve – rövid szöveges, 

multimédia- vagy hasonló üzenet továbbítása esetén – az üzenet küldésének és fogadásának 

időpontja az időzóna megadásával, 

— az igénybe vett szolgáltatással kapcsolatos adatok, ha a távbeszélő-szolgáltatás keretében 

különböző szolgáltatások vehetők igénybe, 

— mobil távbeszélő-szolgáltatások esetében továbbá 

1. a hívó és a hívott fél nemzetközi mobil-előfizetői azonosítója, 

2. a hívó és a hívott végberendezés nemzetközi azonosítója, 

3. előre fizetett szolgáltatás esetében a szolgáltatás első igénybevételének napja és pontos 

időpontja az időzóna megadásával, 

4. azon cellák azonosítói, amelyeket a hívó és a hívott fél a közlés kezdetekor igénybe vett, 

— internetes távbeszélő-szolgáltatások esetében emellett a hívó és a hívott fél internetprotokoll-

címe és a személyre szóló felhasználói azonosítók, 

— nyilvánosan elérhető internethozzáférési-szolgáltatások nyújtása esetén a megőrzésre vonatkozó 

kötelezettség tárgyát az alábbi adatok képezik: 

— az internethasználat céljából az előfizetőhöz rendelt internetprotokoll-cím, 

— azon csatlakozás egyedi azonosítója, amelyen keresztül az internethasználat megvalósul, 

valamint a személyre szóló felhasználói azonosító, 

— a személyre szóló internetprotokoll-címen megvalósult internethasználat kezdetének és 

befejezésének napja és pontos időpontja az időzóna megadásával, 

— mobil használat esetén az internetkapcsolat létesítésekor igénybe vett cella azonosítója, 

— nem őrizhetők meg az alábbi adatok: 

— a közlés tartalma, 

— a megtekintett weboldalakra vonatkozó adatok, 

— az elektronikuslevelezési-szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok, 

— a szociális és egyházi területen működő személyek, hatóságok és szervezetek bizonyos 

csatlakozásaihoz vagy csatlakozásaitól küldött közlésekkel kapcsolatos adatok, 

— a helymeghatározó adatok – vagyis az igénybe vett cella azonosítója – megőrzésének időtartama 

négy hét, az egyéb adatok esetében pedig tíz hét, 

— biztosított a megőrzött adatoknak a visszaélés veszélyével, valamint az ezen adatokhoz való 

jogellenes hozzáféréssel szembeni hatékony védelme, és 

— a megőrzött adatok kizárólag különösen súlyos bűncselekmények üldözéséhez és az egyének testi 

épséget, életét vagy szabadságát, illetve az ország vagy valamely tartomány létét fenyegető konkrét 

veszély elhárításához használhatók fel, az internethasználat céljából az előfizetőhöz rendelt 

internetprotokoll-cím kivételével, amely felhasználható bármely bűncselekmény üldözését, a 

közbiztonságot és közrendet fenyegető veszély elhárítását, valamint a hírszerző szolgálatok 

feladatainak teljesítését szolgáló, előfizetői adatokkal kapcsolatos adatszolgáltatás keretében? 

 

17. A Tribunale di Milano (Olaszország) által 2019. november 14-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-831/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétes-e – és ha igen, milyen feltételek esetén – a 93/13/EGK irányelv Európai Unió Alapjogi 
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Chartájának 47. cikkével összefüggésben értelmezett 6. és 7. cikkével a felvázolthoz hasonló olyan 

nemzeti szabályozás, amely kizárja, hogy a végrehajtási bíróság felülvizsgálja valamely jogerőre 

emelkedett bírósági végrehajtható okirat lényeges tartalmát, amennyiben a fogyasztó a saját 

jogállásának tudatában (amely tudatot az alkalmazandó jog korábban kizárt) ilyen felülvizsgálatot kér? 

2) Ellentétes-e – és ha igen, milyen feltételek esetén – a 93/13/EGK irányelv Európai Unió Alapjogi 

Chartájának 47. cikkével összefüggésben értelmezett 6. és 7. cikkével a nemzetihez hasonló olyan 

szabályozás, amely valamely szerződési feltétel tisztességtelen jellegének megállapítására vonatkozó, 

jogerőre emelkedett hallgatólagos határozatra figyelemmel kizárja, hogy a fogyasztó által előterjesztett 

végrehajtási kifogást elbíráló végrehajtási bíróság e feltétel tisztességtelen jellegét megállapítsa, 

továbbá úgy kell-e tekinteni, hogy ez a bíróság ezt akkor sem teheti meg, ha a jogerőre emelkedés 

időpontjában hatályos és alkalmazandó jog szerint a feltétel tisztességtelen jellegét azért nem lehetett 

vizsgálni, mert a kezes nem minősülhetett fogyasztónak? 

 

18. Az Okresný súd Poprad (Szlovákia) által 2019. november 22-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-853/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: szlovák 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni 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 (tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv), hogy 

tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül a jelen ügyben felmerülőhöz hasonló tényállás, 

amelyben a hitelt nyújtó szolgáltató olyan szerződést ajánl a nehéz pénzügyi helyzetben lévő 

természetes személynek, akit szorít az idő, és aki az egyetlen lakóhelyét jelentő ingatlan 

tulajdonjogának megtartása érdekében kíván hitelt felvenni, amely szerződés következtében 

véglegesen elveszíti az ingatlan tulajdonjogát, jóllehet e személy szándéka arra irányult, hogy az 

ingatlant a hitelező részére kizárólag ideiglenesen, a hitelszerződés biztosítása céljából engedje át? 

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

feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelvet (a továbbiakban: 93/13/EK irányelv) 

(2), hogy az első kérdésben említett tényállás esetében a bíróságnak a vállalkozás egyedileg 

megtárgyalt szerződési feltételekkel kapcsolatos érvelése ellenére is vizsgálnia kell az ingatlan 

adásvételi szerződést is, ha a vállalkozás megtagadja, hogy a más esetekkel kapcsolatos szerződéseket 

benyújtsa a bírósághoz annak megállapítása érdekében, hogy a vállalkozás által más esetekben is 

alkalmazott típusszerződésről van-e szó? 

3) Amennyiben erre az esetre alkalmazni kell a 93/13 irányelvet, ezen irányelv 4. cikkének (1) 

bekezdése alapján lényeges körülménynek kell-e tekinteni a szerződés megkötését megelőző helyzetet 

is, nevezetesen egy olyan helyzetet, amelyben az alperes vállalkozás az érintett hozzájárulása nélkül 

fért hozzá a felperes személyes adataihoz? 

 

19. A Sąd Rejonowy w Białymstoku (Lengyelország) által 2019. december 13-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-913/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok 

elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet e rendelet 10. cikkével összhangban értelmezett 13. cikkének (2) bekezdését, hogy a 

károsult biztosítóval szemben, felelősségbiztosítás alapján fennálló követelését megszerző vállalkozás 

és az ezen biztosító közötti jogvitában a rendelet 7. cikkének 2. vagy 5. pontja alapján nem zárható ki a 
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bíróság joghatóságának megállapítása? 

2) Az 1) kérdésre adott igenlő válasz esetén, úgy kell-e értelmezni a polgári és kereskedelmi ügyekben 

a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 

1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkének 5. pontját, hogy valamely 

tagállamban működő, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás keretében vagyoni kárt megtérítő, 

másik tagállamban székhellyel rendelkező biztosítóval kötött szerződés alapján eljáró gazdasági 

társaság e biztosító fióktelepe, képviselete vagy más telephelye? 

3) Az 1) kérdésre adott igenlő válasz esetén, úgy kell-e értelmezni a polgári és kereskedelmi ügyekben 

a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 

1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkének 2. pontját, hogy az önállóan 

megalapozza azon tagállam bíróságának joghatóságát, ahol a káresemény bekövetkezett, és amely 

bíróság előtt a károsult kötelező felelősségbiztosítás keretében fennálló követelését megszerző hitelező 

a másik tagállamban székhellyel rendelkező biztosítóval szemben keresetet nyújt be? 

Gazdasági ügyszak 

11. Az Amtsgericht Hamburg (Németország) által 2019. november 5-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-816/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

A 261/2004/EK rendelet 5. cikkének (3) bekezdése értelmében vett „rendkívüli körülménynek” 

minősül-e az üzemeltető légi fuvarozó saját személyzetének szakszervezeti sztrájkja? 

 

12. Az Audiencia Provincial de Pontevedra (Spanyolország) által 2019. november 13-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-827/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 261/2004 rendelet 5. cikkének (3) bekezdése értelmében „rendkívüli körülménynek” minősül-e a 

munkafeltételek javítására irányuló igényérvényesítés érdekében valamely szakszervezet által 

szervezett sztrájkhoz való jog gyakorlása a légi fuvarozó szolgálatában álló személyzet részéről – ha 

azt nem a munkáltató valamely előzetes döntése indokolja, hanem a munkavállalók 

igényérvényesítésére irányul –, vagy épp ellenkezőleg, a légi fuvarozó tevékenységéhez szervesen 

kapcsolódó körülményről van-e szó? 

2) A felmerült jogvitához hasonló körülmények között a légi fuvarozó köteles-e bármilyen jogszerűen 

megengedett intézkedés megtételére – különösen, ha a sztrájkjog gyakorlását a jogszabály által 

megkövetelt módon előzetesen közölték vele –, mint például a sztrájk által nem érintett más társaságok 

járatai igénybevételének biztosítására? 

3) Releváns-e a légitársaság fedélzetén szolgálatot teljesítő személyzet sztrájkjának a 261/2014 

rendelet 5. cikkének (3) bekezdése szerinti „rendkívüli körülményként” történő minősítése 

szempontjából a sztrájk feloldásának módja, különösen, ha arra a konfliktusban érintett felek által tett 

kölcsönös engedmények útján kerül sor? 

 

13. A tribunal d'instance de Rennes (Franciaország) által 2019. november 27-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-865/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Amennyiben a fogyasztónak nyújtott hitel éves teljes hiteldíj mutatója 5,364511%, akkor az 1998. 

február 16-i 98/7/EK irányelvben, a 2008. április 23-i 2008/48/EK irányelvben és a 2014. február 4-i 



 

 22 

2014/17/EU irányelvben meghatározott szabály értelmében – amely szerint: „A számítás eredményét 

legalább egy tizedesnyi pontossággal kell kifejezni. Ha a következő tizedeshelyen állő számjegy 5 

vagy annál nagyobb, akkor az azt megelőző tizedeshelyen állő számjegyet eggyel növelni kell” – 

pontosnak tekinthető-e az 5,363%-os mértékű THM feltüntetése? 

 

14. A Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Lengyelország) által 2019. 

december 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-904/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni – 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 10. cikkének (1) és (2) bekezdésével, valamint (31) preambulumbekezdésével összefüggésben 

– a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-

i 93/13/EGK tanácsi irányelv 7. cikkének (1) bekezdését, valamint huszadik és huszonnegyedik 

preambulumbekezdését, amelyek szerint a szerződéseket egyszerű, érthető nyelven kell 

megfogalmazni, hogy a fogyasztó számára lehetőséget kell biztosítani, hogy megismerhesse az összes 

feltételt és kétség esetén a fogyasztó számára legkedvezőbb értelmezést kell irányadónak elfogadni, 

valamint a tagállamok bíróságainak és közigazgatási szerveinek megfelelő és hatékony eszközökkel 

kell rendelkezniük ahhoz, hogy megszüntessék a fogyasztókkal kötött szerződésekben a tisztességtelen 

feltételek alkalmazását, hogy azokkal ellentétes a k.p.c. (polgári perrendtartás) 339. cikkének 2. §-ában 

foglalt rendelkezések olyan értelmezése, amely szerint a k.p.c. 339. cikkének 2. §-a lehetővé teszi 

mulasztási ítélet meghozatalát fogyasztói hitel visszafizetésével kapcsolatos ügyben abban az esetben 

is, ha a felperes nem nyújtotta be a fogyasztói hitelmegállapodást, következésképpen nem került sor e 

megállapodás esetében az abban foglalt feltételek esetleges tisztességtelen jellegének vizsgálatára, 

nem vizsgálták, hogy a megállapodás tartalmazta-e a jogszabályok által megkívánt valamennyi elemet, 

ugyanakkor előírja, hogy a mulasztási ítélet meghozatala során kizárólag a felperes tényekre 

vonatkozó állításait kell alapul venni, anélkül hogy a bizonyítékokat az e rendelkezés értelmében vett 

„megalapozott kétségek” felmerülése szempontjából megvizsgálnák? 

Vagy elfogadható-e a Bíróság 2015. október 1-jei ERSTE Bank Hungary ítélete (C-32/14, 

EU:C:2015:637, 62. pont); 2014. szeptember 10-i Kušionova ítélete (C-34/13, EU:C:2014:2189, 56. 

pont) és 2009. október 6-i Asturcom Telecomunicaciones ítélete (C-40/08, EU:C:2009:615, 47. pont) 

fényében a k.p.c. 339. cikke 2. §-ának olyan értelmezése, amely lehetővé teszi mulasztási ítélet 

meghozatalát a fogyasztói hitel visszafizetésével kapcsolatos ügyben – amelyben a felperes a 

keresethez nem csatolta a megállapodást, következésképpen az abban foglalt feltételek esetleges 

tisztességtelen jellegének vizsgálata nélkül, továbbá annak vizsgálata nélkül, hogy a szerződés 

tartalmazta-e a jogszabályok által megkívánt valamennyi elemet – kizárólag a felperes tényekre 

vonatkozó állításai alapján? 

2) Úgy kell-e értelmezni – 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 10. cikkének (1) és (2) bekezdésével, valamint (31) preambulumbekezdésével összefüggésben 

– a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-

i 93/13/EGK tanácsi irányelv 7. cikkének (1) bekezdését, valamint huszadik és huszonnegyedik 

preambulumbekezdését, amelyek szerint a szerződéseket egyszerű, érthető nyelven kell 

megfogalmazni, hogy a fogyasztó számára lehetőséget kell biztosítani, hogy megismerhesse az összes 

feltételt és kétség esetén a fogyasztó számára legkedvezőbb értelmezést kell irányadónak elfogadni, 

valamint a tagállamok bíróságainak és közigazgatási szerveinek megfelelő és hatékony eszközökkel 

kell rendelkezniük ahhoz, hogy megszüntessék a fogyasztókkal kötött szerződésekben a tisztességtelen 

feltételek alkalmazását, hogy azokkal ellentétes a k.p.c. 339. cikkének 2. §-ában foglalt rendelkezések 

olyan értelmezése, amely szerint a k.p.c. 339. cikkének 2. §-ával ellentétes, hogy a nemzeti bíróság 

vizsgálja a felperes által csatolt fogyasztói hitelmegállapodásban foglalt feltételek esetleges 

tisztességtelen jellegét, valamint vizsgálja azt, hogy a megállapodás tartalmazta-e a jogszabályok által 

megkívánt valamennyi elemet, ugyanakkor előírja, hogy a mulasztási ítélet meghozatala során 
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kizárólag a felperes állításait kell alapul venni, anélkül hogy a bizonyítékokat az e rendelkezés 

értelmében vett „megalapozott kétségek” felmerülése szempontjából megvizsgálnák? 

Vagy elfogadható-e a Bíróság 2015. október 1-jei ERSTE Bank Hungary ítélete (C-32/14, 

EU:C:2015:637, 62. pont); 2014. szeptember 10-i Kušionova ítélete (C-34/13, EU:C:2014:2189, 56. 

pont) és 2009. október 6-i Asturcom Telecomunicaciones ítelete (C-40/08, EU:C:2009:615, 47. pont) 

fényében a k.p.c. 339. cikke 2. §-ának olyan értelmezése, amely lehetővé teszi mulasztási ítélet 

meghozatalát a fogyasztói hitel visszafizetésével kapcsolatos ügyben – a felperes által a keresethez 

csatolt megállapodásban foglalt feltételek esetleges tisztességtelen jellegének vizsgálata nélkül, 

továbbá annak vizsgálata nélkül, hogy a megállapodás tartalmazta-e a jogszabályok által megkívánt 

valamennyi elemet – kizárólag a felperes tényekre vonatkozó állításai alapján? 

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok 

Büntető ügyszak 

3. A Bíróság (tizedik tanács) 2019. november 19-i végzése – (a Korkein oikeus 

[Finnország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A, B elleni büntetőeljárás (C-

486/19. sz. ügy)6  

Az uniós jogot úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes, ha valamely természetes személlyel 

szemben, aki egy társaság képviseletében jár el, amely társaság az egyes termékekre kivetett olyan 

fogyasztási adó alanya, mint amely az alapeljárásban szerepel, és aki nem teljesítette az ezen adóhoz 

kapcsolódó kötelezettségeket, az alkalmazandó nemzeti jog alapján büntetőjogi szankciót szabnak ki, 

még ha azt a mentességet, amelyben a hasonló termékek tekintetében más vállalkozások részesültek 

volna, az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak is kellene minősíteni. 

 

4. A Bíróság (első tanács) 2019. november 28-i ítélete (a Spetsializiran nakazatelen sad 

[Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – DK elleni büntetőeljárás (C-653/19. 

PPU. sz. ügy)7  

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

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

irányelv 6. cikke, illetve az Európai Unió Alapjogi Chartájának 6. és 47. cikke nem alkalmazható az 

olyan nemzeti szabályozásra, amely az előzetes letartóztatásban lévő személy szabadon bocsátását 

attól teszi függővé, hogy e személy bizonyítja a szabadlábra helyezését indokoló új körülmények 

fennállását. 

 

5. A Bíróság (első tanács) 2019. december 5-i ítélete (a Sąd Rejonowy w Chełmnie 

[Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a Centraal Justitieel 

Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB) által indított eljárásban (C-

671/18. sz. ügy)8  

1) A 2009. február 26-i 2009/299/IB tanácsi kerethatározattal módosított, a kölcsönös elismerés 

elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról szóló, 2005. február 24-i 2005/214/IB tanácsi 

kerethatározat 7. cikke (2) bekezdésének g) pontját és 20. cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, 

hogy amennyiben a pénzbüntetést kiszabó határozatot a kibocsátó tagállam nemzeti jogszabályaival 

összhangban a jogorvoslathoz való jog és az ilyen jogorvoslati lehetőség határidejének megjelölésével 

kézbesítették, a végrehajtó tagállam hatósága nem tagadhatja meg e határozat elismerését és 

 
6 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak, 216. szám alatt. 
7 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 12. szám, Büntető ügyszak, 37. szám alatt. 
8 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 3. szám, Büntető ügyszak, 9. szám alatt. 
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végrehajtását, feltéve hogy az érintett személy elegendő időt kapott e határozat megtámadására, 

aminek a vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata, és e tekintetben nincs jelentősége annak, 

hogy a szóban forgó pénzbüntetés kiszabására irányuló eljárás közigazgatási jellegű. 

2) A 2009/299 kerethatározattal módosított, 2005/214 kerethatározat 20. cikkének (3) bekezdését úgy 

kell értelmezni, hogy a végrehajtó tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága nem tagadhatja meg a 

közlekedési szabálysértés miatt pénzbüntetést kiszabó határozat elismerését és végrehajtását, ha e 

büntetést a kibocsátó tagállam nemzeti jogszabályai szerinti, felelősséggel kapcsolatos vélelem 

alapján azon személlyel szemben szabták ki, akinek a neve alatt a szóban forgó jármű a 

nyilvántartásban szerepel, feltéve, hogy e vélelem megdönthető. 

 

6. A Bíróság (első tanács) 2019. december 12-i ítélete (a Cour d'appel, Rechtbank 

Amsterdam [Luxemburg, Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – a JR (C-

566/19. PPU. sz. ügy) és YC (C-626/19. PPU. sz. ügy) ellen kibocsátott európai 

elfogatóparancsok végrehajtása9 

A 2009. február 26-i 2009/299/IB tanácsi kerethatározattal módosított, az európai elfogatóparancsról 

és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi 

kerethatározat 6. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a „kibocsátó igazságügyi hatóság” 

e rendelkezés értelmében vett fogalmába tartoznak valamely tagállamnak a vádhatósági feladatokat 

ellátó és a feletteseik irányítása és ellenőrzése alatt álló ügyészei, amennyiben a jogállásuk a 

végrehajtó hatalomtól való függetlenség garanciáját nyújtja az európai elfogatóparancs kibocsátása 

keretében. 

A 2009/299 kerethatározattal módosított 2002/584 kerethatározatot úgy kell értelmezni, hogy a 

büntetőeljárás lefolytatása céljából kibocsátott európai elfogatóparanccsal érintett személyt megillető 

hatékony bírói jogvédelemhez kapcsolódó követelmények teljesülnek, ha a kibocsátó tagállam joga 

szerint az elfogatóparancs kibocsátásának feltételei, különösen pedig annak arányos jellege e 

tagállamban bírósági felülvizsgálat tárgyát képezik. 

 

7. A Bíróság (első tanács) 2019. december 12-i ítélete (a Rechtbank Amsterdam 

[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – az XD ellen kibocsátott európai 

elfogatóparancs végrehajtása (C-625/19. PPU. sz. ügy)10  

A 2009. február 26-i 2009/299/IB tanácsi kerethatározattal módosított, az európai elfogatóparancsról 

és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi 

kerethatározatot úgy kell értelmezni, hogy a büntetőeljárás lefolytatása céljából kibocsátott európai 

elfogatóparanccsal érintett személyt megillető hatékony bírói jogvédelemhez kapcsolódó 

követelmények teljesülnek, ha a kibocsátó tagállam joga szerint az elfogatóparancs kibocsátásának 

feltételei, különösen pedig annak arányos jellege e tagállamban bírósági felülvizsgálat tárgyát 

képezik. 

 

8. A Bíróság (első tanács) 2019. december 12-i ítélete (a Rechtbank Amsterdam 

[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a ZB ellen kibocsátott európai 

elfogatóparancs végrehajtása (C-627/19. PPU. sz. ügy) 11   

A 2009. február 26-i 2009/299/IB tanácsi kerethatározattal módosított, az európai elfogatóparancsról 

és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi 

kerethatározatot úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan tagállami szabályozás, amely 

 
9 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 11. szám, Büntető ügyszak, 32. szám és Hírlevél X. évfolyam 12. szám, Büntető 

ügyszak, 35. szám alatt. 
10 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 12. szám, Büntető ügyszak, 35. szám alatt. 
11 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 12. szám, Büntető ügyszak, 36. szám alatt. 
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annak ellenére, hogy az európai elfogatóparancs-büntetés végrehajtása céljából történő kibocsátására 

vonatkozó hatáskört az e tagállam igazságszolgáltatásában részt vevő olyan hatóságra ruházza, amely 

maga nem bíróság, nem ír elő az e hatóság európai elfogatóparancs kibocsátására vonatkozó 

határozata elleni külön bírósági jogorvoslati lehetőséget. 

Közigazgatási ügyszak 

Általános közigazgatási jogterület 

28. A Bíróság (tizedik tanács) 2019. november 13-i végzése (a Bundesverwaltungsgericht 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Bundesrepublik Deutschland 

kontra Adel Hamed (C-540/17. sz. ügy), Amar Omar (C-541/17 sz. ügy)12 

A 2013/32 irányelv 33. cikke (2) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes 

az, hogy valamely tagállam gyakorolja az e rendelkezéssel biztosított azon lehetőséget, hogy a 

menekültjogállás megadása iránti kérelmet elfogadhatatlanként elutasítja azzal az indokkal, hogy a 

kérelmezőnek egy másik tagállam már biztosított kiegészítő védelmet, ha azok az előre látható 

életkörülmények, amelyekkel az említett kérelmező kiegészítő védelemben részesülő személyként ebben 

a másik tagállamban szembesül, nem teszik ki az Európai Unió Alapjogi Chartájának 4. cikke 

értelmében vett embertelen vagy megalázó bánásmód komoly veszélyének. 

 

29. A Bíróság (kilencedik tanács) 2019. november 20-i végzése (a Consiglio di Stato 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Indaco Service Soc. coop. sociale, 

a saját nevében és a Coop. sociale il Melograno megbízottjaként eljárva kontra Ufficio 

Territoriale del Governo Taranto (C-552/18. sz. ügy)13  

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

2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 57. cikke (4) bekezdésének c) és g) pontját úgy kell 

értelmezni, hogy azzal ellentétes az a nemzeti szabályozás, amelynek értelmében egy olyan, valamely 

ajánlatkérő hatóság által hozott határozattal szemben bírósághoz benyújtott kereset, amely 

határozatban a teljesítés során bekövetkezett „súlyos szakmai kötelezettségszegés” okán felmondásra 

kerül egy közbeszerzési szerződés, meggátolja az új ajánlattételi felhívást közzétevő ajánlatkérő 

hatóságot abban, hogy az ajánlattevők kiválasztásának szakaszában megbízhatóságának értékelése 

alapján kizárjon egy gazdasági szereplőt. 

 

30. A Bíróság (ötödik tanács) 2019. november 27-i ítélete (a Consiglio di Stato 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Tedeschi Srl, a saját nevében és 

egy ideiglenes vállalkozási társulás megbízottjaként eljárva, Consorzio Stabile Istant 

Service, a saját nevében és egy ideiglenes vállalkozási társulás megbízottjaként eljárva 

kontra C. M. Service Srl, Università degli Studi di Roma La Sapienza (C-402/18. sz. 

ügy)14  

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 irányelvet úgy kell értelmezni, hogy: 

— azzal ellentétes az alapügyben szóban forgóhoz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely 30 %-ra 

korlátozza a szerződés azon részét, amelyet az ajánlattevő harmadik személyeknek alvállalkozásba 

adhat; 

 
12 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 12. szám, Közigazgatási ügyszak, 254. szám alatt. 
13 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak, 7. szám alatt. 
14 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak, 192. szám alatt. 
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— azzal ellentétes az alapügyben szóban forgóhoz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely 

korlátozza azt a lehetőséget, hogy az alvállalkozásba adott szolgáltatásokra alkalmazandó árakat 

több mint 20 %-kal lehessen csökkenteni az odaítélő döntésből következő árakhoz viszonyítva. 

 

31. A Bíróság (Nagytanács) 2019. december 3-i ítélete (a Tribunale Amministrativo 

Regionale per il Lazio [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Iccrea 

Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo kontra Banca d’Italia (C-414/18. 

sz. ügy)15  

A hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer 

létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 

2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 

1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. 

május 15-i 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 103. cikkének (2) bekezdését és a 

2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szanálásfinanszírozási rendszerhez való 

előzetes hozzájárulás tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. október 21-i (EU) 2015/63 

felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 5. cikke (1) bekezdésének a) és f) pontját úgy kell 

értelmezni, hogy nincsenek kizárva az e 103. cikk (2) bekezdésében említett, nemzeti szanálási alaphoz 

való hozzájárulások kiszámításából az olyan kötelezettségek, amelyek egy második szintű bank és az 

általa olyan takarékszövetkezeti bankokkal együtt alkotott csoport tagjai közötti ügyletekből erednek, 

amely takarékszövetkezeti bankoknak a második szintű bank különböző szolgáltatásokat nyújt anélkül, 

hogy azok felett ellenőrzést gyakorolna, és amely kötelezettségek nem foglalnak magukban valamely 

tagállam központi vagy regionális kormányzata közpolitikai célkitűzéseinek előmozdítása érdekében 

nem versenyalapon, hanem nonprofit jelleggel nyújtott kölcsönöket. 

 

32. A Bíróság (kilencedik tanács) 2019. december 11-i ítélete (a Lietuvos vyriausiasis 

administracinis teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – TV Play 

Baltic AS kontra Lietuvos radijo ir televizijos komisija (C-87/19. sz. ügy)16  

1) Az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös 

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

(keretirányelv) 2. cikkének m) pontját úgy kell értelmezni, hogy a televízió-műsorok harmadik 

személyek tulajdonában álló műholdas hálózatokon történő közvetítése nem tartozik az e rendelkezés 

értelmében vett „elektronikus hírközlő hálózat szolgáltatása” fogalmába. 

2) Az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus 

hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló, 2002. március 7-i 2002/22/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv (egyetemes szolgáltatási irányelv) 31. cikkének (1) bekezdését 

úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes, hogy a tagállamok televízió-műsor továbbítására 

vonatkozó kötelezettséget írnak elő azon vállalkozások számára, amelyek harmadik személyek 

tulajdonában álló műholdas hálózatok segítségével feltételes hozzáférésű rendszer által védett 

televízió-műsort továbbítanak, és az ügyfeleiknek televíziós műsorcsomagokat kínálnak. 

3) Az EUMSZ 56. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes, hogy a harmadik személyek 

tulajdonában álló műholdas hálózatok segítségével feltételes hozzáférésű rendszer által védett 

televízió-műsorokat továbbító és ügyfeleiknek televíziós műsorcsomagokat kínáló vállalkozások 

számára a tagállamok egy televíziós csatorna ingyenes továbbítására vonatkozó kötelezettséget írnak 

elő, feltéve hogy egyrészt ez a továbbítási kötelezettség a végfelhasználók jelentős száma vagy jelentős 

aránya számára a televízió-műsorok összes továbbítási eszköze esetében lehetővé teszi azon 

csatornához való hozzáférést, amelynek továbbítása érdekében a kötelezettséget előírták, másrészt 

hogy figyelembe veszik az e továbbítási kötelezettséggel terhelt gazdasági szereplő által nyújtott 

szolgáltatások végfelhasználóinak földrajzi megoszlását, azt a körülményt, hogy ez a gazdasági 

 
15 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak, 201. szám alatt. 
16 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak, 99. szám alatt. 
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szereplő a csatornát kódolatlanul továbbítja, továbbá azt, hogy az említett csatorna az interneten, 

valamint a földi televíziós hálózaton ingyenesen hozzáférhető, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak 

kell megvizsgálnia. 

 

33. A Bíróság (ötödik tanács) 2019. december 12-i ítélete (a Najvyšší súd Slovenskej 

republiky [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Slovenské elektrárne a.s. 

kontra Úrad pre vybrané hospodárske subjekty, korábban Daňový úrad pre vybrané 

daňové subjekty (C-376/18. sz. ügy)17  

A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon 

kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet, és 

különösen annak 3. cikke (1)–(3) és (10) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes 

az olyan nemzeti szabályozás, amely különadót vezet be a valamely hatóság által kiadott engedély 

alapján, különböző tevékenységi ágazatokban működő vállalkozásoknak mind a nemzeti szinten, mind 

a külföldön végzett tevékenységek címén elért jövedelmeire, ideértve az illetékes nemzeti szabályozó 

hatóság által kiállított, villamosenergia-szolgáltatásra vonatkozó engedéllyel rendelkező 

vállalkozásokat is. 

 

34. A Bíróság (első tanács) 2019. december 12-i ítélete (a Raad van State [Hollandia] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid kontra 

E. P. (C-380/18. sz. ügy)18  

A személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről szóló, 2016. március 9-i (EU) 

2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet (Schengeni határellenőrzési kódex) 6. cikke (1) 

bekezdésének e) pontját akként kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti gyakorlat, 

amely szerint az illetékes hatóságok kiutasítási határozatot hozhatnak harmadik ország 

vízumkötelezettség hatálya alá nem tartozó, valamely tagállam területén rövid tartózkodás céljából 

jelen lévő állampolgárával szemben amiatt, hogy e személyt úgy tekintik, mint aki veszélyt jelent a 

közrendre, mivel vele szemben büntetendő cselekmény elkövetésének gyanúja áll fenn, feltéve hogy e 

gyakorlatot kizárólag akkor folytatják, ha egyrészt e cselekmény, típusa és a kiszabható büntetés 

folytán, kellően súlyos annak igazolásához, hogy haladéktalanul véget vessenek ezen állampolgár 

tagállamok területén való tartózkodásának, másrészt hogy e hatóságok gyanújuk alátámasztásához 

egybevágó, objektív és pontos tényezőkkel rendelkeznek, aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő 

bíróság feladata. 

 

35. A Bíróság (első tanács) 2019. december 12-i ítélete (a Raad van State [Hollandia] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – G. S. (C-381/18. sz. ügy), V. G. (C-382/18. sz. 

ügy) kontra Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid19 

1) A Bíróság az EUMSZ 267. cikk alapján hatáskörrel rendelkezik a családegyesítési jogról szóló, 

2003. szeptember 22-i 2003/86/EK tanácsi irányelv 6. cikkének értelmezésére olyan helyzetben, 

amikor egy bíróságnak olyan uniós polgár harmadik országbeli állampolgár családtagjának beutazási 

és tartózkodási engedélye tárgyában kell határoznia, aki nem gyakorolta szabad mozgáshoz való 

jogát, amennyiben e rendelkezést ilyen helyzetben a nemzeti jog közvetlenül és feltétel nélkül 

alkalmazandóvá tette. 

2) A 2003/86 irányelv 6. cikkének (1) és (2) bekezdését akként kell értelmezni, hogy azokkal nem 

ellentétes az olyan nemzeti gyakorlat, amely szerint az illetékes hatóságok közrendi okokból egyrészt 

az érintett tagállam területén történő korábbi tartózkodás ideje alatt hozott büntetőítélet alapján 

elutasíthatják az ezen irányelv alapján benyújtott beutazási és tartózkodási kérelmet, másrészt 

 
17 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak, 177. szám alatt. 
18 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak, 180. szám alatt. 
19 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak, 181-182. szám alatt. 



 

 28 

visszavonhatják az említett irányelv alapján kiállított tartózkodási engedélyt vagy megtagadhatják 

annak megújítását, amennyiben a kérelmezővel szemben a tartózkodás hosszához képest kellően súlyos 

büntetés került kiszabásra, feltéve hogy e gyakorlatot kizárólag olyan esetben alkalmazzák, amikor a 

szóban forgó büntetőítélet alapjául szolgáló jogsértés kellően súlyos annak alátámasztásához, hogy 

szükség van ezen kérelmező tartózkodásának kizárására, és e hatóságok elvégzik az ugyanezen 

irányelv 17. cikkében előírt egyéni értékelést, aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság 

feladata. 

 

36. A Bíróság (ötödik tanács) 2019. december 12-i ítélete (a Fővárosi 

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal 

iránti kérelme) – TB kontra Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (C-519/18. sz. 

ügy)20  

A családegyesítési jogról szóló, 2003. szeptember 22-i 2003/86/EK tanácsi irányelv 10. 

cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes, hogy valamely 

tagállam csak akkor engedélyezi egy menekült lánytestvérének családegyesítését, ha az 

egészségügyi állapota miatt képtelen önmagáról gondoskodni, azzal, hogy: 

— egyrészt az önmagáról gondoskodásra való képtelenséget a menekülteket jellemző sajátos 

helyzet figyelembevételével és az összes releváns tényezőt tekintetbe vevő egyedi 

vizsgálatot követően értékeljék, 

— másrészt pedig szintén a menekülteket jellemző sajátos helyzetre tekintettel és az összes 

releváns tényezőt figyelembe vevő egyedi vizsgálatot követően megállapítható legyen, hogy 

az érintett személy anyagi támogatását ténylegesen a menekült biztosítja, vagy a menekült 

tűnik a szükséges anyagi támogatás biztosítására a legalkalmasabb családtagnak. 

 

37. A Bíróság (második tanács) 2019. december 19-i ítélete (a College van Beroep voor 

het Bedrijfsleven [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Coöperatieve 

Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA kontra Minister van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit (C-386/18. sz. ügy)21  

1) Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 

1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. május 15-i 508/2014/EU európai parlamenti 

és tanácsi rendelet 66. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, ha valamely 

tagállam azzal az indokkal utasítja el valamely halászati és akvakultúra-ágazati termelői szervezetnek 

az általa a termelési és értékesítési terve előkészítése és végrehajtása érdekében viselt kiadásokra 

vonatkozó támogatás iránti kérelmét, hogy e kérelem benyújtásának időpontjában e tagállam a belső 

jogrendjében még nem írta elő az ilyen kérelmek elbírálására vonatkozó lehetőséget. 

2) Az 508/2014 rendelet 66. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az a termelési és 

értékesítési terv előkészítése és végrehajtása érdekében felmerült kiadások tekintetében nem keletkeztet 

közvetlen jogot a halászati és akvakultúra-ágazati termelői szervezetek számára az Európai 

Tengerügyi és Halászati Alap címén való pénzügyi támogatásra. 

3) Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 

vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az 

Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 

vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon 

 
20 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak, 3. szám alatt. 
21 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak, 184. szám alatt. 
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kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 

65. cikkének (6) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes a termelési és értékesítési 

terv előkészítésének és végrehajtásának az Európai Tengerügyi és Halászati Alap címén való 

támogatása, amennyiben a támogatás iránti kérelmet az ilyen terv előkészítését, illetve végrehajtását 

követően nyújtották be. 

 

38. A Bíróság (nagytanács) 2019. december 19-i ítélete (a juge d'instruction du tribunal 

de grande instance de Paris [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – X 

elleni büntetőeljárás (C-390/18. sz. ügy)22  

1) A belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus 

kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv (Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv) 2. cikkének a műszaki szabályokkal és 

az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos 

információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikke (1) bekezdésének b) pontjára utaló a) pontját úgy kell 

értelmezni, hogy a 2000/31 irányelv hatálya alá tartozó „információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatásnak” kell minősíteni azt a közvetítői szolgáltatást, amelynek a célja, hogy egy elektronikus 

platformon keresztül díjazás ellenében összekapcsolja a potenciális bérlőket a rövid távú 

elszállásolást kínáló hivatásos és magánszemély bérbeadókkal, és e közvetítői szolgáltatás mellett 

bizonyos járulékos szolgáltatások nyújtására is sor kerül. 

2) A 2000/31 irányelv 3. cikke (4) bekezdése b) pontjának második francia bekezdését úgy kell 

értelmezni, hogy a polgári jogi igény érvényesítésével folyamatban lévő büntetőeljárás keretében a 

magánszemélyek kifogást emelhetnek az olyan tagállami intézkedések rájuk való alkalmazásával 

szemben, amelyek korlátozzák az általuk egy másik tagállamból nyújtott, az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásának szabadságát, amennyiben az említett 

intézkedéseket nem közölték e rendelkezéssel összhangban. 

 

39. A Bíróság (negyedik tanács) 2019. december 19-i ítélete (a College van Beroep voor 

het Bedrijfsleven [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Exportslachterij 

J. Gosschalk en Zn. BV (C-477/18. sz. ügy), Compaxo Vlees Zevenaar BV, Ekro BV, Vion 

Apeldoorn BV, Vitelco BV (C-478/18. sz. ügy) kontra Minister van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit23 

1) 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 

VI. mellékletének 1. és 2. pontjával összefüggésben értelmezett 27. cikkének (1) bekezdését és (4) 

bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy a tagállamok az adminisztratív és támogató 

személyzet fizetését és költségeit azzal az idővel arányosan, amennyi időt a hatósági ellenőrzések 

elvégzéséhez elválaszthatatlanul kapcsolódó tevékenységek e személyzettől objektíve megkövetelnek, 

olyannak tekinthetik, mint amelyek a hatósági ellenőrzések során felmerült, e rendelkezések 

értelmében vett költségek részét képezik, és amelyek nem lépik túl az említett rendelet 2. cikkének 4. 

pontja értelmében vett illetékes hatóságok által viselt költségeket. 

2) A 882/2004 rendelet VI. mellékletével összefüggésben értelmezett 27. cikke (4) bekezdésének a) 

pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az, ha a vágóhidaknak díjakat számítanak fel a 

hatósági ellenőrzések azon negyedórái után, amelyeket e vágóhidak a 882/2004 rendelet 2. cikkének 4. 

pontja értelmében vett illetékes hatóságoknak bejelentettek, azonban ténylegesen nem fordítottak ilyen 

ellenőrzésekre, amennyiben az említett ellenőrzés alá vont vágóhíd nem tájékoztatta kellően előre e 

 
22 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak, 187. szám alatt. 
23 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak, 212. szám alatt. 
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hatóságot azon szándékáról, hogy az ellenőrzés időtartamát az eredetileg tervezett időtartamhoz 

képest le kívánja rövidíteni. 

3) A jelen ítélet rendelkező részének 2. pontja abban az esetben is alkalmazható, ha egyrészt a 

hatósági ellenőrzéseket olyan kölcsönzött hatósági állatorvosok végezték el, akik nem részesülnek 

díjazásban azon negyedórák után, amelyeket a vágóhidak bejelentettek, azonban nem fordítottak ilyen 

ellenőrzésekre, másrészt pedig, ha a díjnak a bejelentett, azonban ilyen ellenőrzésekre nem fordított e 

negyedóráknak megfelelő részét a 882/2004 rendelet 2. cikkének 4. pontja értelmében vett illetékes 

hatóság általános költségeinek a fedezésére fordítják, amennyiben megállapítják, hogy a díj e 

negyedórákra vonatkozó része nem foglalja magában a díjazásban nem részesülő kölcsönzött hatósági 

állatorvosok bérköltségeit, és valóban az e rendelet VI. mellékletében szereplő egy vagy több 

költségkategória alá tartozó általános költségeknek felel meg. 

4) A 882/2004 rendelet 27. cikke (4) bekezdésének a) és b) pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal nem 

ellentétes az, hogy a vágóhidakra nemcsak abban az esetben alkalmaznak átalányösszeget, ha a 

hatósági ellenőrzéseket az e rendelet 2. cikkének 4. pontja értelmében vett illetékes hatóságnál 

alkalmazott állatorvosok végzik, hanem akkor is, ha azokat alacsonyabb díjazású, kölcsönzött 

állatorvosok végzik, feltéve, hogy a hatósági ellenőrzések céljából beszedett díjak összességükben 

általánosan nem haladják meg a felelős illetékes hatóságok által e rendelet VI. mellékletében felsorolt 

tételek kapcsán viselt költségeket. 

5) A 882/2004 rendelet 27. cikke (4) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes 

az, ha a díjak hatósági ellenőrzések céljából történő kiszámítása során figyelembe veszik azokat a 

költségeket, amelyek egy olyan magánjogi társaság tartalékképzésére szolgálnak, amelytől a 882/2004 

rendelet 2. cikkének 4. pontja értelmében vett illetékes hatóság hatósági segédszemélyzetet kölcsönöz, 

amennyiben e tartalékot a hatósági ellenőrzéseket ténylegesen végző személyzet, valamint azon 

személyzet fizetésére és képzési költségeire szánják, amely egy esetleges állategészségügyi krízis esetén 

lehetővé teszi a hatósági ellenőrzések elvégzését. 

 

40. A Bíróság (ötödik tanács) 2019. december 19-i ítélete (az Audiencia Nacional 

[Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Engie Cartagena SL kontra 

Ministerio para la Transición Ecológica, korábban Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo (C-523/18. sz. ügy)24  

A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon 

kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. 

cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a bizonyos villamosenergia-termelő vállalkozásokra 

a valamely hatóság irányítása alatt álló energiamegtakarítási és -hatékonysági programok 

finanszírozása érdekében kivetett pénzügyi hozzájárulás nem minősül az e rendelkezés hatálya alá 

tartozó közszolgáltatási kötelezettségnek. 

 

41. A Bíróság (nagytanács) 2019. december 19-i ítélete (a Bayerischer 

Verwaltungsgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Deutsche 

Umwelthilfe eV kontra Freistaat Bayern (C-752/18. sz. ügy)25  

Az uniós jogot, különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkének első bekezdését úgy kell 

értelmezni, hogy olyan körülmények között, amikor valamely nemzeti hatóság következetesen 

megtagadja az őt az említett jogból, különösen a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt 

Európának elnevezésű programról szóló, 2008. május 21-i 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvből eredő, egyértelmű, pontos és feltétel nélküli kötelezettség teljesítésére kötelező bírósági 

határozat végrehajtását, a hatáskörrel rendelkező nemzeti bíróság köteles a közhatalmi feladatot 

ellátó személyekkel szemben kényszerítő elzárást elrendelni akkor, ha a belső jogi rendelkezések e 

 
24 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 12. szám, Közigazgatási ügyszak, 228. szám alatt. 
25 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak, 45. szám alatt. 
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kényszerintézkedés elrendeléséhez olyan jogalapot nyújtanak, amely kellőképpen hozzáférhető, pontos 

és alkalmazását tekintve előre látható, továbbá amennyiben az Alapjogi Charta 6. cikkében biztosított 

szabadsághoz való jognak az ilyen intézkedés elrendeléséből eredő korlátozása megfelel az e 

tekintetben a Charta 52. cikkének (1) bekezdésében előírt többi feltételnek. Ezzel szemben, amennyiben 

a belső jog nem nyújt ilyen jogalapot, az uniós jog nem jogosítja fel e bíróságot ilyen intézkedés 

elrendelésére. 

Pénzügyi jogterület 

13. A Bíróság (hatodik tanács) 2019. október 24-i végzése (a Fővárosi 

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal 

iránti kérelme) – PORR Építési Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Fellebbviteli Igazgatósága (C-292/19. sz. ügy)26  

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

irányelv 90. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a tagállamoknak lehetővé kell tenniük a 

hozzáadottértékadó-alap csökkentését, ha az adóalany bizonyítani tudja, hogy az adósával 

szemben fennálló követelés véglegesen behajthatatlanná vált, aminek a vizsgálata a kérdést 

előterjesztő bíróság feladata, mivel ez a helyzet nem minősül az e cikk (2) bekezdésében 

meghatározott, a héaalap csökkentésére vonatkozó kötelezettségtől való eltérés hatálya alá 

tartozó nemfizetés esetének. 

 

14. A Bíróság (harmadik tanács) 2019. december 19-i ítélete (a Finanzgericht Düsseldorf 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Cargill Deutschland GmbH 

kontra Hauptzollamt Krefeld (C-360/18. sz. ügy)27  

A 2001/2002-es, a 2002/2003-as, a 2003/2004-es, a 2004/2005-ös és a 2005/2006-os gazdasági évre 

vonatkozó cukorágazati termelési illetékek, a 2001/2002-es és a 2004/2005-ös gazdasági év 

tekintetében alkalmazandó kiegészítő illeték kiszámításához szükséges együttható, valamint a 

cukorgyártók által a cukorrépa-eladóknak az illetékek maximális összege és a 2002/2003-as, a 

2003/2004-es és a 2005/2006-os gazdasági évre kivetendő illetékösszeg közötti különbség alapján 

fizetendő összegek megállapításáról szóló, 2013. december 2-i 1360/2013/EU tanácsi rendeletet úgy 

kell értelmezni, hogy: 

— a gazdasági szereplők által a 2001/2002-től a 2005/2006-ig terjedő gazdasági évek tekintetében 

ezen illetékek címén jogalap nélkül megfizetett összegek visszatérítését a nemzeti jog alapján, 

különösen az ez utóbbi által előírt elévülési időn belül kell elvégezni, az egyenértékűség és a 

tényleges érvényesülés elvének tiszteletben tartásával; 

— azzal ellentétesek az olyan nemzeti szabályok, amelyek – ahogyan azokat a hatáskörrel rendelkező 

nemzeti bíróságok értelmezik – úgy rendelkeznek, hogy a jogalap nélkül megfizetett cukorágazati 

termelési illetékek visszatérítésének kérelmezésére alkalmazandó elévülési idő e rendelet 

hatálybalépése előtt letelik, ami gyakorlatilag lehetetlenné teszi az uniós jog által e gazdasági 

szereplők részére biztosított azon jog gyakorlását, hogy az említett rendeletben szereplő gazdasági 

évek tekintetében ezen illetékek visszatérítését kérhessék. 

 

 
26 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak, 151. szám alatt. 
27 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak, 197. szám alatt. 
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15. A Bíróság (hetedik tanács) 2019. december 19-i ítélete (a Tribunal de première 

instance francophone de Bruxelles [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – 

Brussels Securities SA kontra État belge (C-389/18. sz. ügy)28  

A 2003. december 22-i 2003/123/EK tanácsi irányelvvel módosított, a különböző tagállamok anya- és 

leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló, 1990. július 23-i 

90/435/EGK tanácsi irányelv 4. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az 

olyan tagállami szabályozás, amely azt írja elő, hogy egy anyavállalat által a leányvállalatától kapott 

osztalékokat – az első ütemben – azelőtt kell beszámítani ezen előbbi adóalapjába, hogy azokat – a 

második ütemben – összegük 95 %-ának erejéig le lehetne vonni, amely összeg többletét időbeli 

korlátozás nélkül át lehet vinni a következő adóévekre, mivel ez a levonás elsőbbséget élvez egy olyan 

levonással szemben, amelynek átvitele időben korlátozott. 

 

16. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2019. december 19-i ítélete (a Bundesfinanzhof 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Segler-Vereinigung Cuxhaven 

e.V. kontra Finanzamt Cuxhaven (C-715/18. sz. ügy)29  

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 98. 

cikkének az ezen irányelv III. melléklete 12. pontjával összefüggésben értelmezett (2) bekezdését úgy 

kell értelmezni, hogy az e melléklet ezen rendelkezésében a kempingek és lakókocsiparkok 

férőhelyeinek bérbeadására vonatkozóan előírt kedvezményes hozzáadottértékadó-mérték nem 

alkalmazandó a kikötőhelyek bérbeadására. 

Munkaügyi ügyszak 

5. A Bíróság (hetedik tanács) 2019. október 15-i végzése (a Tribunal Superior de Justicia 

de Galicia [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – OH (C-439/18. sz. 

ügy), ER (C-472/18. sz. ügy) kontra Agencia Estatal de la Administración Tributaria 

(AEAT)30 

Az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a részmunkaidős foglalkoztatásról kötött keretmegállapodásról 

szóló, 1997. december 15-i 97/81/EK tanácsi irányelv mellékletében foglalt, 1997. június 6-án kötött, a 

részmunkaidős foglalkoztatásról szóló keretmegállapodás 4. szakaszának (1) és (2) bekezdését, 

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 14. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy azokkal 

ellentétes az olyan, az alapeljárások tárgyát képezőhöz hasonló nemzeti szabályozás és munkáltatói 

gyakorlat, amennyiben azok a vertikális-ciklikus típusú részmunkaidőben foglalkoztatott 

munkavállalók esetében a díjazás kiegészítéséül negyedévente nyújtott juttatáshoz szükséges szolgálati 

idő számítása során csak a ténylegesen ledolgozott időszakokat veszik figyelembe és a nem munkával 

töltött időszakokat kizárják, míg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalókat nem tartoznak 

ilyen szabályozás vagy gyakorlat hatálya alá. 

 

6. A Bíróság elnökének 2019. november 18-i végzése (a Tribunal administratif de Paris 

[Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-281/19. sz. ügy)31  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

 
28 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak, 186. szám alatt. 
29 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak, 50. szám alatt. 
30 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 11. szám, Munkaügyi ügyszak, 59. szám alatt. 
31 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 7. szám, Munkaügyi ügyszak, 42. szám alatt. 
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7. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2019. december 5-i ítélete (a Tribunal Superior de 

Justicia de Galicia [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Antonio 

Bocero Torrico (C-398/18. sz. ügy), Jörg Paul Konrad Fritz Bode (C-428/18. sz. ügy) 

kontra Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad 

Social32 

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

parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan 

tagállami jogszabály, amely a munkavállaló előrehozott öregségi nyugdíjra való jogosultságának 

feltételeként előírja, hogy a kifizetendő nyugdíj összege meghaladja azon nyugdíjminimum összegét, 

amelyre e munkavállaló e jogszabály értelmében a törvényben előírt nyugdíjkorhatár elérésekor 

jogosult lenne, a „kifizetendő nyugdíj” fogalmát pedig úgy értelmezi, hogy ez kizárólag az ezen 

tagállamtól járó nyugdíjra vonatkozik, és nem terjed ki arra a nyugdíjra, amely az említett 

munkavállaló részére egyenértékű ellátások címén egy vagy több más tagállamtól járhat. 

 

8. A Bíróság (első tanács) 2019. december 12-i ítélete (a Juzgado de lo Social no 3 de 

Gerona [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – WA kontra Instituto 

Nacional de la Seguridad Social (C-450/18. sz. ügy)33  

A férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a szociális biztonság területén történő fokozatos 

megvalósításáról szóló, 1978. december 19-i 79/7/EGK tanácsi irányelvet úgy kell értelmezni, hogy 

azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint amely az alapeljárásban szerepel, amely nyugdíj-

kiegészítésre való jogosultságot biztosít azon nőknek, akiknek legalább két vér szerinti vagy örökbe 

fogadott gyermekük van, és akik a nemzeti társadalombiztosítási rendszer valamely alrendszerében 

tartós rokkantság esetére járó, járulékalapú nyugdíjban részesülnek, míg az azonos helyzetben lévő 

férfiak nem rendelkeznek ilyen nyugdíj-kiegészítésre való jogosultsággal. 

 

9. A Bíróság (harmadik tanács) 2019. december 18-i ítélete (a Najvyšší súd Slovenskej 

republiky [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – UB kontra Generálny 

riaditeľ Sociálnej poisťovne Pozsony (C-447/18. sz. ügy)34  

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

parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének d) pontját úgy kell értelmezni, hogy a 

valamely tagállamot vagy annak jogelődjeit a nemzetközi sportversenyeken képviselő bizonyos 

élsportolók számára folyósított kiegészítő ellátás nem tartozik az e rendelkezés értelmében vett 

„öregségi ellátás” fogalmába, következésképpen nem tartozik e rendelet hatálya alá. 

2) A munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról szóló, 2011. április 5-i 492/2011/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az 

olyan tagállami szabályozás, amely az e tagállamot vagy annak jogelődjeit a nemzetközi 

sportversenyeken képviselő bizonyos élsportolók számára bevezetett kiegészítő ellátásra való 

jogosultságot többek között attól a feltételtől teszi függővé, hogy a kérelmező az említett tagállam 

állampolgárságával rendelkezzen. 

 

 
32 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 9. szám, Munkaügyi ügyszak, 49. szám és Hírlevél IX. évfolyam 11. szám, 

Közigazgatási ügyszak, 52. szám alatt. 
33 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 12. szám, Munkaügyi ügyszak, 57. szám alatt. 
34 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak, 207. szám alatt. 
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10. A Bíróság (nagytanács) 2019. december 19-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof 

[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Michael Dobersberger kontra 

Magistrat der Stadt Wien (C-16/18. sz. ügy)35 

A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 

96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikke (3) bekezdésének a) pontját akként kell 

értelmezni, hogy annak hatálya nem terjed ki a valamely tagállamban székhellyel rendelkező 

vállalkozás, valamint egy másik tagállamban székhellyel rendelkező és egy, ugyanezen tagállamban 

székhellyel rendelkező vasúttársasággal szerződéses kapcsolatban álló vállalkozás között létrejött 

szerződés keretében nyújtott fedélzeti kiszolgálásra, takarítási szolgáltatásra vagy az utasok 

étkeztetésére, amely szolgáltatásokat az első vállalkozás munkavállalói vagy az e vállalkozás 

rendelkezésére egy másik, ugyancsak az első tagállamban székhellyel rendelkező vállalkozás által 

bocsátott munkavállalók nyújtják a második tagállamon áthaladó nemzetközi vonatokon, amennyiben 

e munkavállalók az e szolgáltatásokhoz szervesen kapcsolódó munka jelentős részét az első tagállam 

területén végzik, és szolgálatukat ott kezdik meg vagy fejezik be. 

 

11. A Bíróság (ötödik tanács) 2019. december 19-i ítélete (a Bundesarbeitsgericht 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Pensions-Sicherungs-Verein 

VVaG kontra Günther Bauer (Affaire C-168/18)36  

1) A munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelméről szóló, 2008. október 22-i 

2008/94/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az 

alkalmazandó az olyan helyzetre, amikor a munkáltató – aki szakmaközi szervezet útján biztosítja a 

foglalkoztatói nyugellátást – fizetésképtelensége miatt nem képes biztosítani az ezen a szakmaközi 

szervezet által nyújtott említett szolgáltatások összegének olyan csökkentéséből eredő veszteségek 

ellentételezését, amely csökkentést a pénzügyi szolgáltatásokat felügyelő és az említett szervezet 

prudenciális felügyeletét ellátó állami hatóság engedélyezett. 

2) A 2008/94 irányelv 8. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a korábbi munkáltató fizetésképtelensége 

miatt a korábbi munkavállaló részére nyújtott foglalkoztatói nyugellátások összegének csökkentése 

nyilvánvalóan aránytalan akkor, ha – bár az érdekelt a szerzett jogosultságai szerinti ellátások 

összegének legalább felét megkapja – e korábbi munkavállaló e csökkenés következtében már az 

Eurostat által az érintett tagállam tekintetében meghatározott szegénységi küszöb alatt él, vagy az alá 

kerül. 

3) A 2008/94 irányelv minimális szintű védelemi kötelezettséget előíró 8. cikke olyan mértékű 

közvetlen hatállyal bírhat, hogy arra hivatkozni lehet az állam által kijelölt magánjogi intézettel mint a 

foglalkoztatói nyugdíjrendszert a munkáltatók fizetésképtelenségével szemben biztosító szervezettel 

szemben, amennyiben – tekintettel azon feladatokra, amelyekkel felruházták, valamint azon 

feltételekre, amelyek között azoknak eleget tesz – e szervezet az állammal azonos megítélés alá eshet, 

feltéve hogy az e szervezet által ellátandó garanciális feladat ténylegesen kiterjed azon 

öregségiellátás-fajtákra, amelyekre tekintettel az e 8. cikkben előírt minimális szintű védelmet 

biztosítani kell. 

Polgári ügyszak 

10. A Bíróság (első tanács) 2019. október 24-i végzése (a Curtea de Apel Bacău – 

[Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SC Topaz Development SRL kontra 

Constantin Juncu, Raisa Juncu (C-211/17. sz. ügy)37  

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

5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdését és 4. cikkének (1) bekezdését akként kell 

értelmezni, hogy az alapeljárásban szereplőkhöz hasonló körülmények között önmagában a fogyasztó 

 
35 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 5. szám, Munkaügyi ügyszak, 14. szám alatt. 
36 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 8. szám, Munkaügyi ügyszak, 35. szám alatt. 
37 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 8. szám, Polgári ügyszak, 39. szám alatt. 
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és a kereskedő között létrejött szerződés aláírása, amely szerződés kiköti, hogy az aláírással a 

fogyasztó elfogadja az előzetesen a kereskedő által kidolgozott valamennyi szerződéses rendelkezést, 

nem vezet azon vélelem megdőléséhez, amely szerint e rendelkezések nem képezték egyéni tárgyalás 

tárgyát. 

2) A 93/13 irányelv 3. cikkének (3) bekezdését, összefüggésben az irányelv mellékletével, akként kell 

értelmezni, hogy az alapügyben szereplőkhöz hasonló kifejezett felmondási rendelkezés és szankció, 

amelyeket a fogyasztó és a kereskedő között létrejött szerződés kizárólag az utóbbi javára állapít meg, 

és amelyeket a kereskedő dolgozott ki előzetesen, az e melléklet 1. pontjának d) –f) alpontjában foglalt 

tisztességtelen feltételek körébe tartozhat, aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata. 

3) A 93/13 irányelv 6. cikkét akként kell értelmezni, hogy a nemzeti bíróság, amennyiben a fogyasztó 

és a kereskedő között létrejött adásvételi előszerződésben foglalt kifejezett felmondási rendelkezést és 

szankciót tisztességtelennek nyilvánítja, nem orvosolhatja e tisztességtelen rendelkezések semmisségét 

akként, hogy saját határozata lép azok helyébe, kivéve ha e szerződés e tisztességtelen feltételek 

törlését követően nem maradhatna fenn, és az említett szerződés egészében történő megsemmisítése a 

fogyasztó számára különösen hátrányos következményekkel járna. 

 

11. A Bíróság (kilencedik tanács) 2019. november 28-i ítélete (a Sąd Okręgowy w 

Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy [Lengyelország] előzetes 

döntéshozatal iránti kérelme) – KROL – Zakład Robót Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z 

o.o., sp.k. kontra Porr S. A. (C-722/18. sz. ügy)38  

A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló, 2000. június 29-i 

2000/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkét és 6. cikkének (3) bekezdését úgy kell 

értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti jogszabály, mint amely az alapügyben szerepel, és 

amelynek értelmében a részben vagy egészben az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós 

Alapjából származó forrásokból finanszírozott kereskedelmi ügyletek ki vannak zárva az ezen irányelv 

által a késedelmes fizetés esetén előírt kártérítés alkalmazásából. 

 

12. A Bíróság (ötödik tanács) 2019. december 4-i ítélete (a Bundesgerichtshof 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Consorzio Tutela Aceto 

Balsamico di Modena kontra Balema GmbH (C-432/18. sz. ügy)39  

Az egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába 

való bejegyzéséről (Aceto Balsamico di Modena [OFJ]) szóló, 2009. július 3-i 583/2009/EK bizottsági 

rendelet 1. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az „Aceto Balsamico di Modena” elnevezés oltalma nem 

terjed ki az egyes, földrajzi utalást nem tartalmazó elemeinek használatára. 

 

13. A Bíróság (negyedik tanács) 2019. december 5-i ítélete (a Rayonen sad Asenovgrad, 

Sofiyski rayonen sad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – „EVN Bulgaria 

Toplofikatsia” EAD kontra Nikolina Stefanova Dimitrova (C-708/17. sz ügy), 

„Toplofikatsia Szófia” EAD kontra Mitko Simeonov Dimitrov (C-725/17. sz. ügy)40 

1) A fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 2011/83/EU 

európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 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 

 
38 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 6. szám, Polgári ügyszak, 30. szám alatt. 
39 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 12. szám, Polgári ügyszak, 71. szám alatt. 
40 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 4. szám, Polgári ügyszak, 20. és 22. szám alatt. 
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a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2005. május 11-i 

2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („Irányelv a tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlatokról”) 5. cikkének (1) és (5) bekezdésével összefüggésben értelmezett 27. cikkét úgy kell 

értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely úgy rendelkezik, hogy a 

távfűtési hálózathoz csatlakoztatott társasházi ingatlanban található lakás tulajdonosai akkor is 

kötelesek hozzájárulni a közös tulajdonú épületrészek és az ingatlanon belüli hőtermelő berendezés 

hőenergia-fogyasztásának költségeihez, ha a fűtésszolgáltatást egyénileg nem kérték és lakásukban 

nem használják. 

2) Az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról, valamint a 

93/76/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. április 5-i 2006/32/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikkének (2) bekezdését és az energiahatékonyságról, a 

2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK 

irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és 

tanácsi irányelv 10. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az olyan 

nemzeti szabályozás, amely úgy rendelkezik, hogy a társasházi ingatlanokban az épületen belüli 

hőtermelő berendezés hőenergia-fogyasztására vonatkozó számlákat az ingatlan minden egyes 

lakástulajdonosa tekintetében az adott lakás fűtött légtérfogatával arányosan kell megállapítani. 

 

14. A Bíróság (első tanács) 2019. december 5-i ítélete (a Tribunal de première instance 

de Namur [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ordre des avocats du 

barreau de Dinant kontra JN (C-421/18. sz. ügy)41  

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 1. 

cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy valamely ügyvédnek a tagsága szerinti ügyvédi 

kamarát megillető éves kamarai tagdíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségével kapcsolatos jogvita 

csak azzal a feltétellel tartozik e rendelet hatálya alá, ha ez a kamara, amikor az ügyvédtől e 

kötelezettség teljesítését kéri, az alkalmazandó nemzeti jog értelmében véve nem közhatalmat 

gyakorol, aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata. 

Az 1215/2012 rendelet 7. cikke 1. pontjának a) alpontját úgy kell értelmezni, hogy valamely ügyvédi 

kamara azon keresete, amelynek tárgya e kamara egyik tagjának a kamarát megillető és alapvetően a 

szolgáltatások – így a biztosítási szolgáltatások – finanszírozását szolgáló, éves kamarai tagdíj 

megfizetésére való kötelezése az e rendelkezés értelmében vett „szerződéssel” kapcsolatos keresetnek 

minősül, amennyiben ezek a járulékok az ügyvédi kamara által a tagjai részére nyújtott és az érintett 

tag által szabadon vállalt szolgáltatások ellenértékének tekintendők, amelynek vizsgálata a kérdést 

előterjesztő bíróság feladata. 

 

15. A Bíróság (harmadik tanács) 2019. december 11-i ítélete (a Tribunalul București 

[Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – TK kontra Asociația de Proprietari 

bloc M5A-ScaraA (C-708/18. sz. ügy)42  

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 6. cikke (1) bekezdésének e) pontját és 7. cikkének f) pontját – az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának 7. és 8. cikkével összefüggésben – úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétesek az 

olyan nemzeti rendelkezések, amelyek lehetővé teszik olyan videokamerás megfigyelőrendszer 

bevezetését, mint amilyen rendszert az alapügyben egy lakáscélú ingatlan közös helyiségeibe az 

érintett hozzájárulása nélkül, a személyek és vagyontárgyak biztonságának és védelmének 

biztosításában álló jogos érdek érvényesítése céljából telepítettek, ha a személyes adatok szóban forgó 

 
41 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 9. szám, Polgári ügyszak 57. szám alatt. 
42 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 3. szám, Polgári ügyszak, 13. szám alatt. 
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videokamerás megfigyelőrendszerrel történő kezelése megfelel az említett 7. cikk f) pontjában előírt 

feltételeknek, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell megvizsgálnia. 

 

16. A Bíróság (első tanács) 2019. december 12-i ítélete (a Korkein oikeus [Finnország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ML kontra Aktiva Finants OÜ (C-433/18. sz. 

ügy)43  

1) A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és 

végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 43. cikkének (1) bekezdését 

úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az eljárás lefolytatásának engedélyezésére vonatkozó, 

olyan eljárás, amelyben egyrészt a fellebbviteli bíróság az említett engedély megadásáról az elsőfokú 

határozat, az elé terjesztett fellebbezés, az alperes esetleges észrevételei és szükség esetén az iratanyag 

egyéb információi alapján határoz, valamint másrészt az eljárás lefolytatására vonatkozó engedélyt 

meg kell adni többek között abban az esetben, ha a szóban forgó határozat helyességét érintően 

kételyek állnak fenn, ha e határozat helyessége az eljárás engedélyezése nélkül nem értékelhető, vagy 

ha az eljárás lefolytatásának engedélyezéséhez más fontos indok kapcsolódik. 

2) A 44/2001 rendelet 43. cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes a 

végrehajthatóság megállapítására irányuló kérelem tárgyában hozott határozat elleni jogorvoslati 

kérelem vizsgálatára irányuló olyan eljárás, amelyben nem követelmény, hogy az említett jogorvoslati 

kérelem kedvező elbírálása esetén az alperest előzetesen meghallgassák. 

 

17. A Bíróság (ötödik tanács) 2019. december 18-i ítélete (a Cour d'appel de Paris 

[Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – IT Development SAS kontra 

Free Mobile SAS (C-666/18. sz. ügy)44  

A szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelvet és a számítógépi programok jogi védelméről szóló, 2009. április 23-i 2009/24/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelvet úgy kell értelmezni, hogy a valamely számítógépi program 

felhasználási szerződésében foglalt azon kikötés megsértése, amely az említett programhoz fűződő 

szerzői jogok jogosultjának szellemitulajdon-jogait érinti, a 2004/48 irányelv értelmében vett 

„szellemitulajdon-jogok megsértésének” fogalma alá tartozik, és hogy ennek következtében az említett 

jogosultat a nemzeti jog szerint alkalmazandó felelősségi rendszertől függetlenül megillethetik az 

utóbbi irányelvben előírt biztosítékok. 

 

18. A Bíróság (hetedik tanács) 2019. december 19-i ítélete (a Tribunal Supremo 

[Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Club de Variedades Vegetales 

Protegidas kontra Adolfo Juan Martínez Sanchís (C-176/18. sz. ügy)45  

1) A közösségi növényfajta-oltalmi jogokról szóló, 1994. július 27-i 2100/94/EK tanácsi rendelet 13. 

cikke (2) bekezdésének a) pontját és (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az oltalom alatt álló 

növényfajta elültetésére és szaporítóanyagként nem használható termésének betakarítására irányuló 

tevékenységhez az említett növényfajtára vonatkozó közösségi növényfajta-oltalom jogosultjának 

felhatalmazása szükséges abban az esetben, ha a rendelet 13. cikkének (3) bekezdésében foglalt 

feltételek állnak fenn. 

2) A 2100/94 rendelet 13. cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az oltalom alatt álló 

növényfajta szaporítóanyagként nem használható termése nem tekinthető olyannak, mint amelyhez e 

rendelkezés értelmében az adott növényfajta „fajtaösszetevőinek jogosulatlan felhasználása” útján 

jutottak, amennyiben ezeket a fajtaösszetevőket az említett növényfajtára vonatkozó közösségi 

 
43 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 11. szám, Polgári ügyszak, 62. szám alatt. 
44 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 2. szám, Polgári ügyszak, 8. szám alatt. 
45 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 7. szám, Polgári ügyszak, 39. szám alatt. 
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növényfajta-oltalmi bejelentés benyújtásának közzététele és az oltalom megadása közötti időszakban 

egy faiskola szaporította és adta el egy mezőgazdasági termelőnek. Abban az esetben, ha az oltalom 

megadása után az említett fajtaösszetevőket az oltalom jogosultjának hozzájárulása nélkül 

szaporították és értékesítették, a jogosult érvényesítheti az e rendelet 13. cikke (2) bekezdésének a) 

pontjában és (3) bekezdésében az említett termésre vonatkozóan számára biztosított jogot, amennyiben 

nem volt megfelelő alkalma az ezen fajtaösszetevőkkel kapcsolatos jogainak gyakorlására. 

 

19. A Bíróság (nagytanács) 2019. december 19-i ítélete (a Rechtbank Den Haag 

[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Nederlands Uitgeversverbond, 

Groep Algemene Uitgevers kontra Tom Kabinet Internet BV, Tom Kabinet Holding BV, 

Tom Kabinet Uitgeverij BV (C-263/18. sz. ügy)46  

Valamely elektronikus könyvnek a nyilvánosság számára, letöltés útján, tartós használatra történő 

szolgáltatása az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak 

összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. 

cikkének (1) bekezdése értelmében vett „nyilvánossághoz közvetítés” fogalma, és különösen az e 

rendelkezés értelmében vett „[a szerzői művek nyilvánosság számára] oly módon történő 

hozzáférhetővé tétel[e], hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg 

választhatják meg” fogalma alá tartozik. 

Gazdasági ügyszak 

15. A Bíróság elnökének 2019. október 21-i végzése (a Justice de paix du troisième 

canton de Charleroi [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-735/18. sz. 

ügy)47  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

16. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2019. október 24-i végzése (a Tribunal d'instance 

d'Aulnay-Sous-Bois [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – LC, MD 

kontra easyJet Airline Co. Ltd (C-756/18. sz. ügy)48  

A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén 

az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 

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

parlamenti és tanácsi rendelet és különösen a 3. cikke (2) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, 

hogy a legalább háromórás késéssel érkező légi járat utasai esetében, akik e légi járatra megerősített 

helyfoglalással rendelkeznek, az e rendelet szerinti kártalanítást nem lehet megtagadni kizárólag azzal 

az indokkal, hogy ezek az utasok a kártalanítás iránti kérelmük alkalmával – többek között a 

beszállókártyával – nem bizonyították, hogy az említett légi járat utasfelvételére jelentkeztek, kivéve ha 

bizonyítást nyer, hogy ezeket az utasokat a szóban forgó késéssel érintett légi járat nem szállította el, 

aminek vizsgálata a nemzeti bíróság feladata. 

 

17. A Bíróság elnökének 2019. november 26-i végzése (a Tribunal d'instance de Nice 

[Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-395/19. sz. ügy)49  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

 
46 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 8. szám, Polgári ügyszak, 51. szám alatt. 
47 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 3. szám, Gazdasági ügyszak, 14. szám alatt. 
48 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 3. szám, Gazdasági ügyszak, 15. szám alatt. 
49 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 8. szám, Gazdasági ügyszak, 48. szám alatt. 
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18. A Bíróság (kilencedik tanács) 2019. december 4-i ítélete (a Cour de cassation 

[Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – UB kontra VA, Tiger SCI, WZ, 

UB vagyonfelügyelőjeként eljárva, Banque patrimoine et immobilier SA (C-493/18. sz. 

ügy)50  

1) A fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2000. május 29-i 1346/2000/EK tanácsi rendelet 3. cikkének 

(1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azon kereset, amelyet azon tagállam bírósága által kijelölt 

vagyonfelügyelő indított valamely másik tagállamban fekvő ingatlan értékesítésének és az ezen 

ingatlanra bejegyzett jelzálognak a hitelezőkkel szemben való hatálytalansága tárgyában, amelynek 

területén a fizetésképtelenségi eljárást megindították, az első tagállam bíróságainak kizárólagos 

joghatósága alá tartozik. 

2) Az 1346/2000 rendelet 25. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy valamely olyan 

határozat, amellyel az eljárás megindításának helye szerinti tagállam bírósága valamely másik 

tagállamban való keresetindításra hatalmazza fel a vagyonfelügyelőt, még ha e kereset elbírálására e 

bíróság rendelkezik is kizárólagos joghatósággal, nem eredményezheti azt, hogy joghatósággal 

ruházza fel ezen utóbbi tagállam bíróságát. 

 

19. A Bíróság (ötödik tanács) 2019. december 12-i ítélete (az Oberster Gerichtshof 

[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Otis GmbH, Schindler 

Liegenschaftsverwaltung GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Kone AG, 

Thyssenkrupp Aufzüge GmbH kontra Land Oberösterreich és társai (C-435/18. sz. 

ügy)51  

Az EUMSZ 101. cikket úgy kell értelmezni, hogy azon személyek, akik nem beszállítóként vagy 

vevőként szerepelnek a kartell által érintett piacon, hanem ösztönző kölcsönök formájában támogatást 

nyújtottak az e piacon kínált termékek vásárlói számára, kérhetik az e kartellben részt vevő 

vállalkozások kötelezését azon kár megtérítésére, amely amiatt érte őket, hogy e támogatások összege 

magasabb volt, mint amekkora e kartell hiányában lett volna, és e személyek e különbözetet nem 

használhatták fel nyereségesebb célokra. 

 

20. A Bíróság (negyedik tanács) 2019. december 19-i ítélete (az Oberster Gerichtshof 

[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – GN, HM törvényes képviselője 

kontra ZU, en tant que liquidateur de Niki Luftfahrt GmbH (C-532/18. sz. ügy)52  

Az 1999. május 28-án Montrealban kötött, az Európai Közösség által 1999. december 9-én aláírt, és 

annak nevében a 2001. április 5-i 2001/539/EK tanácsi határozattal jóváhagyott egyezmény 17. 

cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a „balesetnek” az e rendelkezés értelmében vett 

fogalmába tartozik minden, valamely légi jármű fedélzetén bekövetkező olyan helyzet, amelyben az 

utasok kiszolgálására használt tárgy testi sérülést okozott egy utasnak, és nem szükséges annak 

vizsgálata, hogy az ilyen helyzetek a légi közlekedésre jellemző kockázatból erednek-e. 

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt 

VII. A Bíróság (nagytanács) 2019. december 3-i ítélete – Cseh Köztársaság kontra 

Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa (C-482/17. sz. ügy)  

1. A Bíróság a keresetet elutasítja. 

 
50 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 11. szám, Gazdasági ügyszak, 54. szám alatt. 
51 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 11. szám, Gazdasági ügyszak, 49. szám alatt. 
52 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 12. szám, Gazdasági ügyszak, 63. szám alatt. 



 

 40 

2. A Bíróság a Cseh Köztársaságot kötelezi a saját költségein felül az Európai Parlament és Európai 

Unió Tanácsa részéről felmerült költségek viselésére. 

3. A Francia Köztársaság, Magyarország, a Lengyel Köztársaság, valamint az Európai Bizottság 

maga viseli saját költségeit. 

 

VIII. A Törvényszék (második tanács) T-391/17. sz., Románia kontra Bizottság ügyben 

2019. szeptember 24-én hozott ítélete ellen Románia által 2019. december 4-én 

benyújtott fellebbezés (C-899/19. P. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

A fellebbező kérelmei: 

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság: 

— adjon helyt a fellebbezésnek, teljes egészében helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-391/17. sz. 

ügyben hozott ítéletét, és adjon helyt az (EU) 2017/652 határozat megsemmisítése iránti 

keresetnek, 

vagy 

— adjon helyt a fellebbezésnek, teljes egészében helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-391/17. sz. 

ügyben hozott ítéletét, és utalja vissza a T-391/17. sz. ügyet az Európai Unió Törvényszéke elé, 

majd a Törvényszék az új eljárásban adjon helyt a megsemmisítés iránti keresetnek, és semmisítse 

meg az (EU) 2017/652 határozatot; 

— a Bíróság a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek: 

A. Az EU-szerződés Unió hatásköreire vonatkozó rendelkezéseinek a megsértése 

A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amennyiben a hatáskör-átruházás Európai Unióról szóló 

szerződés 5. cikke (2) bekezdésében kimondott elvét megsértve, az EUSZ 2. cikkben felsorolt 

értékeket az EU hatáskörein belüli különös fellépéssel vagy céllal hasonlóknak tekintette, és felhívta a 

Bizottságot olyan különös jogi aktusok benyújtására, amelyek fő célja a nemzeti és nyelvi 

kisebbségekhez tartozó személyek jogainak, valamint a kulturális és nyelvi sokszínűségnek a 

tiszteletben tartása. 

B. Az EUMSZ 296. cikk (2) bekezdésének a megsértése 

A Törvényszék tévesen értelmezte az EUMSZ 296. cikk (2) bekezdését a Bizottságot terhelő 

indokolási kötelezettség tekintetében, és tévesen vélte úgy, hogy az említett kötelezettséget az ügy 

körülményei tekintetében teljesítették olyan helyzetben, amikor a Bizottság nem mutatta be azokat a 

jogi megfontolásokat, amelyek alapvető fontosságúak voltak az (EU) 2017/652 határozat 

rendszerében, ezenfelül lényegileg megváltoztatta saját korábban kifejtett álláspontját, annak 

pontosítása nélkül, hogy milyen, az álláspont megváltoztatását igazoló változások következtek be. 

C. A felperes érdekeit sértő eljárási szabálytalanságok 

Az eljárás szabályos jellege sérült azáltal, hogy a T-391/17. sz. eljárás szóbeli szakaszának keretében a 

viták középpontjában a Törvényszék utasítására kizárólag a megsemmisítési kereset elfogadhatósági 

aspektusai álltak, míg a kihirdetett ítéletben a Törvényszék kizárólag az érdemi aspektusokat tárgyalta. 

 

IX. A Törvényszék 2019. december 18-i végzése – Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi 

Kft. kontra Bizottság (T-763/18. sz. ügy)53  

1) A Törvényszék a keresetet elutasítja. 

 
53 A keresetet l.: Hírlevél X. évfolyam 4. szám, Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt, X. szám alatt. 
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2) A Törvényszék a Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t (Lazarus Kft.) kötelezi a költségek 

viselésére. 

 

X. 2019. december 23-án benyújtott kereset (T-878/19. sz. ügy) 

A keresetlevél nyelve: magyar 

Kereseti kérelmek: 

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék: 

— helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot; 

— az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére. 

Jogalapok: 

— az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke (1) bekezdése d) pontjának és 7. 

cikke (2) bekezdésének megsértése; 

— az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 95. cikke (2) bekezdésének megsértése. 

A Kúria uniós jogi tárgyú határozatai 

Büntető ügyszak 

Bfv.III.589/2019/12. 

Emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése bűntettének elkövetéséről. 

Nem sértett törtvényt az eljárt bíróság, amikor a III. rendű terhelt büntetőjogi felelősségét 

társtettesként elkövetett emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése bűntettében [1978. évi 

IV. törvény 173/D. § (1) bekezdés] és társtettesként elkövetett emberi test tiltott felhasználása 

bűntettében [1978. évi IV. törvény 173/I. § (1) és (3) bekezdés I. fordulat a) és b) pont] megállapította, 

helyes az alkalmazandó törvény megválasztása, és törvényes a cselekmények minősítése is. 

Az orvostudomány fejlődése (szervátültetés, gyógyszerkísérlet, genetikai kutatás eredménye) 

folyamatosan újabb lehetőséget, perspektívát ígér az emberi élet határait, egyes betegségek gyógyítását 

illetően, ezáltal újfajta beavatkozást is jelent az emberi test integritásába, ami új kockázattal is járhat. 

Amilyen mértékben kívánatos, hogy a büntetőjog ne akadályozza az orvostudomány fejlődését, 

ugyanúgy indokolt az is, hogy a társadalom megfelelő védelmet nyerjen a tudomány fejlődésével járó 

olyan új helyzetekben, amelyek kockázata veszélyt jelent az emberi élethez való jogra. 

Nem kétséges, hogy ma már az emberen végzett kísérletek egyre nagyobb méreteket öltenek, egyre 

nagyobb kockázattal járnak, ezért azok nem tisztán etikai kérdéseket vetnek fel, hanem differenciált – 

viszont körültekintő és egyértelmű – jogi szabályozást igényelnek. A szabályozás alapvető lényege – 

értelemszerűen –, hogy a normatív szabályokkal megelőzze az olyan kutatásokat, amelyek 

társadalmilag nem hasznos célok érdekében történnek, másfelől az olyanokat, amelyek lehetséges 

eredményét még maguk a kutatók sem ismerik, és egyben az emberekre (vagy az egész emberiségre) 

veszélyesek lehetnek. 

Az emberen végezhető kutatás szabályozási környezetének kialakítása széles körű nemzetközi 

konszenzuson alapul. Ennek leglényegesebb nemzetközi alapdokumentumai: a Nürnbergi Kódex 

(1947), a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmány 7. Cikke (1966; kihirdette az 1976. 

évi 8. számú törvényerejű rendelet), a Helsinki Nyilatkozat (1964) és kiegészítő jegyzőkönyvei; az 

Európai Unió 1997-ben elfogadott Megfelelő Orvosi Gyakorlat Harmonizált Irányelveit tartalmazó 

Háromoldalú Egyezménye (részesei az EU, az USA és Japán, A Helyes Klinikai Gyakorlat Irányelvei, 

továbbiakban ICH-GCP), az Európa Tanács Biomedicina Egyezménye (Ovideó, 1997. április 4.), 

2001. április 4-én elfogadott EU 2001/20/EK Irányelv (elérhetőek: Nemzetközi ajánlások-

Egészségügyi Tudományos Tanács, www.ett.aeek.hu/nemzajanl/). E nemzetközi szabályok olyan 

http://www.ett.aeek.hu/nemzajanl/
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standardokat igyekeznek, törekszenek felállítani, amelyek a részes államok számára, így egész 

Európában egységesítik a kutatás végzésének feltételeit, a kutatások alanyainak helyzetét és jogait.  

Emellett időközben hazánkban megszületett Az orvosbiológiai/klinikai kutatások elveiről és 

gyakorlatáról szóló Bioetikai Kódex is (2016; 2019); (elérhető www.ett.aeek.hu/bioetikai-kodex). 

A háborús bűnösök felett ítélkező 1. számú Nürnbergi Katonai Bíróságnak 1947. augusztus 20-án 

hozott ítélete (elérhető: https://crimeofaggression.info/documents/6/1946_Nuremberg_Judgement.pdf) 

tartalmazza azokat az alapelveket (Nürnbergi Kódex néven vált ismertté), amelyek betartása mellett 

megengedhető az emberen végzett kísérlet: egyebek mellett azt, hogy minden kutatás előfeltétele a 

beleegyezés; a kísérletnek olyannak kell lenni, hogy eredménye a társadalom javát szolgája, hogy az 

más módszerrel vagy tanulmányozási eszközzel ne legyen helyettesíthető, s ne legyen ötletszerű vagy 

szükségtelen jellegű; a viselendő kockázat foka ne haladja meg a megoldani kívánt probléma 

humanitárius fontosságát; kísérletet csak tudományos képzettséggel rendelkező személyek 

végezhetnek, a kísérletet folytató vagy abban részt vevőknek a legmagasabb szaktudás birtokában a 

legnagyobb gondosságot kell tanúsítaniuk a kísérlet minden szakaszában. 

Másként szólva, az emberen végzett orvosi kísérletek elfogadhatóságának morális – közösség általi 

elvárás szerinti – előfeltétele, hogy a kutatás az emberek érdekében és javára történjen, továbbá, hogy 

a kutatásban rejlő veszélyeknek arányban kell állniuk az elérhető előnyökkel. 

A Helsinki Nyilatkozat ajánlása szerint az orvos összekapcsolhatja a klinikai kutatást gyógykezeléssel 

– új ismeretek szerzése céljából –, de csak annyiban, amennyiben annak a betegre nézve terápiás 

értéke is van. Másik fontos újítása, hogy megfelelő kutatási terv létét követeli meg, valamint, hogy a 

kutatási tervet egy etikai bizottság jóváhagyja. A kutatási alanyt teljes mértékben tájékoztatni kell, így 

az egyezmény közel húsz olyan adatot ír elő, amelyről az alanyt informálni kell. Emellett – a teljes 

körű jogi védelem érvényre juttatása miatt – biztosítani kell, hogy minden résztvevő megfelelő 

kártalanításhoz juthasson, amennyiben a kutatással összefüggésben jogsérelem következik be. 

A ICH-GCP tiltja az olyan emberen végzett kutatást, amely veszélyes lehet a résztvevőkre. A kutatási 

alanyok védelmét biztosító rendelkezések: 

– a kutatási tervet egy hozzáértő hatóságnak kell ellenőriznie; 

– a kutatási alanyok tisztességes kiválasztása (sebezhető populáció védelme); 

– szabad és tájékoztatáson alapuló beleegyezés; 

– lehetséges veszélyek és előnyök mérlegelése, „kedvező egyensúlya”; 

– jogellenesen okozott károk megtérítésének biztosítása; 

– a kutatás megelőző tanulmányokon alapuló megtervezése (hatástanulmányok); 

– megfelelő képesítéssel és tapasztalatokkal rendelkező kutatók alkalmazása. 

Az Egyezmény kötelezi a feleket, hogy biztosítsák megfelelő szankció kilátásba helyezését azokra az 

esetekre, ha megsértik az Egyezmény előírásait. 

E rendelkezést védi a 2001. április 4-én elfogadott EU Irányelv, amely célja, hogy kellő és hatékony 

jogi alapot teremtsen az Egyezmény megsértése esetére, amely ezáltal egyben az irányelv megsértését 

is jelenti. 

Az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az 

orvostudomány alkalmazására való tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én 

kelt egyezménye, Egyezmény az emberi jogokról és a biomedicináról (továbbiakban: Egyezmény) 

2002. május 1-jei hatállyal, a 2002. évi VI. törvénnyel került hazánkban kihirdetésre. 

Az Egyezmény 2. Cikke szerint: Az emberi lény érdeke és jóléte a társadalom vagy a tudomány puszta 

érdekével szemben mindenkor elsőbbséget élvez. A 4. Cikk kimondja: Minden egészségügyi 

beavatkozást, beleértve a kutatást is, a vonatkozó szakmai előírások és kötelezettségek tiszteletben 

tartásával kell végrehajtani. Az Egyezmény 16. Cikke értelmében a kutatás megkezdésének feltétele, 

hogy a kutatási terv megkapja az illetékes testület jóváhagyását, miután a kutatási terv tudományos 
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helytállóságát független vizsgálatnak vetették alá, beleértve a kutatási cél jelentőségének értékelését, 

valamint etikai elfogadhatóságának multidiszciplináris vizsgálatát.  A 21. Cikk rögzíti: Az emberi test 

és részei, mint ilyenek, nem képezhetik haszonszerzés forrását. 

Magyarország európai uniós csatlakozását követően a magyar jog részét képező uniós 

alapszerződésben foglalt ún. „hűségklauzula” [EUSZ. 4. Cikk (3) bekezdése] értelmében minden 

tagállami szervnek kötelessége megtenni a szükséges intézkedéseket az uniós jog tagállami 

érvényesítése érdekében; ez a jogalkotó és jogalkalmazó szervekre, így a bíróságokra is kiterjed. 

Az elkövetés idején hatályos 1978. évi IV. törvény 173/D. § (1) bekezdése – és egyébként a Btk. 171. 

§-a azzal egyező szövegű jelenlegi rendelkezése – szerint, aki emberen orvostudományi kutatást 

engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérően végez, emberen végezhető kutatás szabályainak 

megszegése bűntettét valósítja meg. 

A 173/I. §-a szerint emberi test tiltott felhasználása bűntettét az követi el, aki emberi gént, sejtet, 

ivarsejtet, embriót, szervet, szövetet, halott testét vagy annak részét jogellenesen megszerez, vagyoni 

haszonszerzés végett forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik; a (3) bekezdés I. fordulat a) és b) pontja 

szerint a cselekmény súlyosabban minősül, ha üzletszerűen, bűnszövetségben követik el. 

E tényállásokat 1998. július 1-jétől az 1998. évi XXII. törvény iktatta be, melynek általános 

indokolása tartalmazza, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 

VIII-IX. és XI. Fejezete részletesen meghatározza az emberen végzett orvostudományi kutatások, 

eljárások, kutatási módszerek elvégzésének szakmai szabályait, és szigorú feltételekhez köti ezek 

gyakorlását. Az indokolás szerint továbbá a modern orvostudomány fejlődése olyan távlatokat nyitott 

meg az orvosbiológiai kutatások, illetőleg a genetika előtt, amelyek korábban ismeretlenek voltak. 

Ugyanakkor nem csak a kutatás és gyógyítás lehetőségei tágultak ki, de fennáll ezek visszaélésszerű 

alkalmazásának veszélye is. Indokolttá vált tehát, hogy az Eütv. VIII-IX. és XI. Fejezetében foglalt 

szakmai szabályok megszegése büntetőjogi fenyegetettséget kapjon. Ennek lényegén a 2012. évi C. 

törvény (Btk.) sem változtatott. 

Az 1978. évi IV. törvény XII. Fejezetébe illesztett bűncselekmények védett jogi tárgya az 

egészségügyi beavatkozások és az orvostudományi kutatások rendje. 

A büntetőtörvény nem hoz létre, nem teremt magától az Eütv.-ben nem ismert tilalmat, 

messzemenőleg figyelembe veszi az orvostudományi kutatások szabadságához fűződő alkotmányos és 

tudományos érdekeket, és – összhangban a büntetőjog másodlagos védelmi szerepével – csak olyan 

cselekményeket nyilvánít bűncselekménnyé, amelyeket a szaktörvény tilt (vö. 1998. évi XXII. törvény 

indokolása). 

A Btk. 173/D. § szerinti bűncselekményt kerettényállásként szabályozta a jogalkotó. Az elkövetési 

magatartás az orvostudományi kutatás végzése emberen, értelemszerűen az élő embert érintő 

kutatásokat kell ide érteni. Megállapítható ugyanakkor, hogy a kutatási tevékenység rendkívül sokféle 

tényleges tevékenységben realizálódhat. 

Az Eütv. VIII. Fejezete tartalmazza a részletes – kógens – szabályait az emberen végezhető 

kutatásoknak, ezek megszegését a jogrend büntetőjogi felelősség telepítésével szankcionálja. 

Az Eütv. 157. §-a szerint az emberen végzett orvostudományi kutatás (a továbbiakban: kutatás) célja a 

betegségek kórismézésének, gyógykezelésének, megelőzésének és rehabilitációjának javítása, okainak 

és eredetének jobb megismerése, beleértve olyan beavatkozásokat és megfigyelési módozatokat is, 

amelyek eltérnek a megszokott egészségügyi ellátás során alkalmazottaktól, illetőleg amelynek során 

még nem teljesen ismert és kivizsgált hatású tényezőket (hatóanyagok, anyagok, eszközök, eljárások, 

módszerek, körülmények, feltételek) alkalmaznak. 

Az Eütv. 159. § (1) bekezdése alapján: Kutatás cselekvőképes személyen kizárólag diagnosztikus, 

terápiás, megelőzési és rehabilitációs eljárások tökéletesítése, új eljárások kidolgozása, valamint a 

betegségek kóroktanának és patogenezisének jobb megértése céljából, a kutatás jellegének, 

kockázatainak megfelelő szakmai feltételekkel rendelkező egészségügyi szolgáltatónál a következő 

feltételek együttes fennállása esetén végezhető: 

a) a kutatási tervet engedélyezték; 
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b) a kutatást megelőző vizsgálatok igazolják az alkalmazott tényezők hatásosságát és 

biztonságosságát; 

c) nem létezik más, az emberen végzett kutatáshoz hasonló hatékonyságú eljárás; 

d) a kutatás során a személyt fenyegető kockázatok arányosak a kutatástól várható haszonnal, illetve a 

kutatás céljának jelentőségével; 

e) a kutatás alanya – a (3) bekezdés szerinti tájékoztatást követően – írásos beleegyezését adta a 

kutatáshoz. Ha a kutatás alanya írásbeli beleegyezés adására írásképtelensége, illetve írástudatlansága 

okán nem képes, két, a kutatásban nem érdekelt, abban részt nem vevő tanú együttes jelenlétében tett 

szóbeli beleegyezése szükséges a kutatáshoz. Szóbeli beleegyezés esetén a nyilatkozatot írásba kell 

foglalni, amelyen a két tanú aláírásával igazolja a szóbeli beleegyezés megtörténtét. A kutatás alanya 

írásképességének visszanyerése esetén a beleegyező nyilatkozatot a kutatás folytatását megelőzően 

írásban megerősíti, ennek hiányában a beleegyező nyilatkozatot visszavontnak kell tekinteni, és a 

kutatás az érintett személyen nem folytatható tovább. 

A (2) bekezdés szerint: Kutatás nem végezhető, ha az aránytalanul nagy kockázatot jelent a kutatás 

alanyának életére vagy testi, lelki épségére. 

A (3) bekezdés meghatározza, hogy a kutatás alanyát a kutatásba való beleegyezését megelőzően 

szóban és írásban tájékoztatni kell; a tájékoztatás kötelező tartalmi elemeit e § a)‑f) pontja sorolja fel. 

Így egyebek mellett az e) pont szerint a tájékoztatási kötelezettség kiterjed a kutatásban való részvétel 

helyett alkalmazható esetleges egyéb vizsgálatokra, beavatkozásokra; az f) pont szerint a kutatásban 

való részvétel kockázatának körébe tartozó egészségkárosodás jellegére és gyógykezelésére, valamint 

a kártalanításra, illetve kártérítésre. 

A 163. § szerint: A kutatás során az alany érdeke mindig megelőzi a tudomány és a társadalom 

érdekeit; ezért a kutatás alanyát érintő kockázatot a lehető legkisebb mértékűre kell korlátozni. 

A 164. § (1) bekezdésében írtak szerint: Amennyiben a szakmai szabályoknak, valamint a kutatási 

tervnek megfelelően végzett kutatás során a kutatás alanya kárt szenved vagy meghal, őt, illetve az 

általa eltartott hozzátartozóját az állam kártalanítja; míg a (2) bekezdés tartalmazza: A kutatást végző 

egészségügyi szolgáltatónak a kártérítés fedezetére a kutatási tevékenység megkezdését megelőzően a 

kutatásokra vonatkozó, a kockázatoknak megfelelő felelősségbiztosítási szerződéssel kell 

rendelkeznie. A vizsgálati készítménnyel végzett klinikai vizsgálatok esetén a külön törvényben előírt 

felelősségbiztosítással kell rendelkezni. 

A 23/2002. (V. 9.) EüM. rendelet az emberen végzett orvostudományi kutatásokról rögzíti az 1. § (2) 

bekezdésében, hogy kutatást csak engedély alapján, az abban foglalt feltételek szerint lehet végezni. 

A 173/D. §-a szerinti bűncselekmény esetében az elkövetés egyik módja az Eütv. szerinti kutatásra 

vonatkozó engedély hiánya, ide tartozik, ha eleve nem is folytattak engedélyeztetési eljárást, vagy az 

még nem zárult le. Az engedély kereteit túllépő kutatás esetén van jogszabályoknak megfelelő 

engedély, azonban a konkrét kutatási tevékenységet nem, vagy csak részben fedi az engedély. A nem 

megfelelő módon kiadott engedély esetében, így például, ha az engedélyezéshez nem kérték a törvény 

szerinti hatástanulmányokat, az engedély hiányát kell feltételezni, az Eütv. címzetti körét nem 

mentesíti a felelősség alól az engedélyező szervek figyelmetlensége. Az engedély fennállása ebben a 

tényállási szerkezetben nem jogellenességet kizáró ok, hanem olyan körülmény, aminek 

eredményeképpen a cselekmény nem is lesz tényállásszerű. 

A bűncselekmény elkövetője – a Btk. megfogalmazása alapján – bárki lehet. A beavatkozás 

jogszerűségét szabályozó mögöttes joganyag személyi hatálya nem alkalmazható a büntetőjogi 

felelősség körében. Ennek jelentősége abban áll, hogy az azon a körön kívül eső személyek esetében a 

tényállásszerűséget kizáró engedély megszerzése fogalmilag kizárt, így cselekményük – még ha az 

illegális orvostudományi kutatás jó célt is szolgál – tényállásszerű lesz. A cselekmény szándékos, így 

az elkövető tudatának át kell fognia az orvostudományi kutatás tényét és mibenlétét, azt a tényt, hogy 

ezt emberen végzik, valamint az engedély meglétére (és annak tartalmára) vonatkozó ismereteket. 

Tény, hogy 2007 júniusától volt a X. Magánklinika Kft.-nek működési engedélye az őssejtek 

gyűjtésére, tárolására, illetve „in vitro” vizsgálati, tárolási és viabilitást jellemző kísérletekre 
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vonatkozó engedélyük is volt. Ez azonban – szemben az indítvány állításával – őssejtkészítmények, 

graftok pácienseken való alkalmazásra nyilvánvalóan nem vonatkozott.A III. rendű terhelt a X. 

Magánklinika Kft. nevében előterjesztett kérelmét a regionális tiszti főorvoshoz őssejtterápia 

végzésére vonatkozó működési engedély kiadása érdekében 2008. november 26. napján elutasította 

azzal az indokolással, hogy ilyen terápia az egészségügyi szolgáltatások gyakorlásának feltételeiről 

szóló jogszabályban nem szerepel, így arra működési engedély nem adható. Következésképp a III. 

rendű terhelt a vádbeli időben az előállított embrionális őssejt- szuszpenzió terápiás célú, embereken 

történő alkalmazására engedéllyel nem rendelkezett (illetve a III. rendű terhelt és társai nem 

rendelkeztek). 

A tényállás szerinti embrionális őssejt szuszpenziók élő személyek (kutatási alanyok) szervezetébe 

történő juttatása orvostudományi kutatásnak minősül az Eütv. 157. §-a értelmében. Az 1978. évi IV. 

törvény 173/D §-a szerinti kerettényállást az Eütv., és végrehajtása tárgyában kiadott EüM rendeletek 

töltik ki konkrét tartalommal.  

A III. rendű terhelt a X. Magánklinika nevében több kórházzal megállapodást kötött művi 

terhességmegszakításból származó embriók kutatási célból történő átadására. A betegek többsége a III. 

rendű terhelten keresztül került kapcsolatba az Y. Magyarország Zrt.-vel, egyes betegekkel 

személyesen konzultált, akik orvosi irataikat neki átadták.  

A III. rendű terhelt – terhelt társaival – azáltal, hogy erre vonatkozó kutatási engedély nélkül, 2007. év 

szeptember hó 1. napja és 2009. év június hó 27. napja között a X. Magánklinika Kft. rendelőiben, 

illetőleg részben más helyszíneken A II. rendű terhelt és egy esetben Az V. rendű terhelt – 

szándékegységben az ennek orvosi feltételeit biztosító dr. A III. rendű terhelttel – több személy 

szervezetébe embrionális őssejt-szuszpenziókat juttatott szemgolyó mögé vagy máshova beadott 

injekció, illetve infúzió formájában, megsértette az Eütv. 159. § (1) bekezdés a), b), c), d) pontjában 

írtakat, és a 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet 1. § (2) bekezdését; hivatalosan „kutatás” néven felajánlott 

őssejtkezelés kapcsán adott tájékoztatás során megsértette az Eütv. 159. § (3) bekezdés e) és f) pontját; 

a szükséges felelősségbiztosítással nem rendelkezett, megsértette az Eütv. 164. § (2) bekezdésében 

írtakat; a kezelések folyamata nem volt megfelelően dokumentált, elmaradt az ilyenkor szükséges 

előzetes és utólagos orvosi vizsgálat, megsértette 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet 3. § (5) bekezdését 

(7.B.1075/2016/87. számú ítélet 18–19. oldal). 

Az idézettek és a tényállás szerinti további terhelti cselekvőség a törvényi tényállás keretét kitöltő 

rendelkezések megszegése által egyértelműen tényállási elemet valósít meg, ezért az eljárt bíróság a 

III. rendű terhelt magatartását helyesen értékelte társtettesi elkövetői alakzatként. 

A III. rendű terhelt a tényállás szerint tisztában volt azzal, hogy a hatóságtól kapott engedélye csak 

őssejttárolásra (-gyűjtésre) vonatkozott, egyéb tevékenységre nem jogosította fel, ennek ellenére – 

tehát hatósági engedély nélkül, attól eltérően – őssejt-szuszpenzió előállítását követően embereken 

való beavatkozások elvégzésében működött közre. A hatóság a többszörös engedélyezési eljárások 

során részletes tájékoztatás keretében, félreérthetetlen feltételeket támasztott, és a kérelmekkel 

kapcsolatban egyértelmű kifogásokat fogalmazott meg. Mindezekkel – miként a vonatkozó 

jogszabályi előírásokkal – a III. rendű terhelt egyértelműen tisztában volt. Ekként a tévedés – mint 

büntethetőséget kizáró ok – szóba sem kerülhet. 

Az emberen végezhető kutatás szabályainak megsértése bűntette megvalósulása szempontjából 

közömbös az, hogy a betegek önként – a tényállás szerinti, ámde korántsem teljes tájékoztatást 

követően – vetették alá magukat ennek az eljárásnak. Rámutatott a Kúria, hogy az emberi lény emberi 

jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására való tekintettel történő 

védelme elsődleges biztosítéka, ha minden egészségügyi beavatkozást, beleértve a kutatást is, a 

vonatkozó szakmai előírások és kötelezettségek tiszteletben tartásával végzik. A kutatásban résztvevő 

alanyok védelme, az egészségügyi beavatkozással érintett személy szabad és tájékozottságon alapuló 

beleegyezése – önrendelkezési joga – is csak ennek keretei között értelmezhető. 

Az orvosi tevékenység végzése során a gyógymód megválasztásának szabadsága nem cserélhető fel a 

kísérletezés szabadságával. Ez nem jelenti azt, hogy a törvény kizárja a tudomány fejlődéséhez 

szükséges kísérletet (kutatást), csak azt, hogy annak gyakorlását megkerülhetetlen szabályokhoz köti. 

A széles körű nemzetközi konszenzus alapján kifejezésre juttatott szabályozási környezetben az 
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orvosi-kutatási tevékenység végzése során nem a tudomány öncélúságát, hanem a beteg embert 

szolgáló tudomány érdekeit kell szem előtt tartani. Ennek során érvényes a „salus aegroti suprema lex 

esto” – a beteg java a legfőbb törvény (Hippokratész). 

Az emberen végezhető kutatás szempontjából a kutatási engedély léte vagy nem léte nem pusztán 

formai kérdés, avagy adminisztratív feltétel. A hatósági engedély (annak tartalma szerint) mindazon 

előfeltételek meglétét hivatott igazolni, és mindazon kockázati tényezők minimalizálását biztosítani, 

amelyeket a nemzetközi egyezmények alapján kialakított szabályozás megkövetel, mégpedig 

független testület állásfoglalásának figyelembevételével. Elsősorban azt, hogy a kutatási tevékenység 

végzésének körülményei, módja tisztázott, a kutatásban résztvevő alanyok (betegek) jogainak 

érvényesülése és megfelelő védelme biztosított. 

Az 1978. évi IV. törvény 173/I. §-a az emberi gén, sejt, ivarsejt, embrió, szerv, szövet, halott teste, 

vagy annak része jogellenes megszerzését, illetőleg jogellenes vagyoni haszonszerzés végett történő 

forgalomba hozatalát és az azzal történő jogellenes kereskedést szankcionálja. A forgalomba hozatal 

során az elkövetési tárgy több, rendszerint meg nem határozható számú személyhez jut el, s a 

továbbadás folytán megnyílik annak lehetősége, hogy ahhoz más vagy mások is hozzájussanak. E 

büntetőjogi védelem célja nyilvánvalóan nem más, mint az Oviedóban aláírt nemzetközi 

egyezményben kifejezésre juttatott közös akarat, melyet „az Európa Tanács tagállamai, más Államok 

és az Európai Közösség” az Egyezmény tárgya és célja körében fogalmaztak meg. Eszerint: „A jelen 

Egyezményben Részes Felek védelemben részesítik az emberi lényt méltóságában és 

önazonosságában, és megkülönböztetés nélkül mindenki számára biztosítják sérthetetlenségének és 

más jogainak és alapvető szabadságainak tiszteletben tartását a biológia és az orvostudomány 

vonatkozásában.” (1. Cikk). A 21. Cikk a haszonszerzés tilalmáról szólva kijelenti: „Az emberi test és 

részei, mint ilyenek nem képezhetik haszonszerzés forrását.”. 

Nem kétséges, hogy a X. Magánklinika Kft. laboratóriumába beszállított művi 

terhességmegszakításból származó embriókból az V. rendű terhelt által kimetszett szövetrészekből 

előállított őssejt-szuszpenziók – amint egyébként a legálisan levett köldökzsinórvérből vagy 

csontvelőből származó őssejtek is – elkövetési tárgyai lehetnek e bűncselekménynek. A 

büntetőeljársában megállapított tények alapján nyilvánvaló, hogy az abortumokból kinyert őssejteket 

tartalmazó graftokat, szuszpenziókat a III. rendű terhelt társaival együttműködve vagyoni 

haszonszerzés végett forgalomba hozta, hiszen a kezelések során azokat pénzért értékesítette. Ez pedig 

egyértelműen és kifejezetten tilalmazott (a haszonszerzés tilalmába ütköző), s ekként a büntetőjog által 

szankcionált magatartás. 

 

Bfv.III.1.060/2019/13. 

Az ügyészség által előterjesztett felülvizsgálati indítvány elbírálása nyilvános ülésen és a megtámadott 

határozatok hatályában fenntartása végzéssel. 

Helytálló az ügyészi érvelés a tekintetben, hogy az Ausztriában bordélyház üzemeltetésére vonatkozó 

belső szabályozás Magyarországot érintően uniós, avagy közösségi jogba tartozónak nem minősül. 

Nem releváns a jelen büntetőügy szempontjából a letelepedési joggal kapcsolatos uniós joganyagra 

történt védelmi hivatkozás sem. 

Az Európai Unióról szóló Szerződés 4. cikke szerint minden olyan hatáskör, amit a Szerződések nem 

ruháztak az Unióra, a tagállamoknál marad. 

Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 83. cikke rögzíti továbbá: „(1) Az Európai Parlament 

és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott irányelvekben szabályozási minimumokat 

állapíthat meg a bűncselekményi tényállások és a büntetési tételek meghatározására vonatkozóan az 

olyan különösen súlyos bűncselekmények esetében, amelyek jellegüknél vagy hatásuknál fogva több 

államra kiterjedő vonatkozásúak, illetve amelyek esetében különösen szükséges, hogy az ellenük 

folytatott küzdelem közös alapokon nyugodjék. 

Ezek a bűncselekményi területek a következők: terrorizmus, emberkereskedelem és a nők és 

gyermekek szexuális kizsákmányolása, tiltott kábítószerkereskedelem, tiltott fegyverkereskedelem, 
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pénzmosás, korrupció, pénz és egyéb fizetőeszközök hamisítása, számítógépes bűnözés és szervezett 

bűnözés. 

A bűnözés alakulásának függvényében a Tanács határozatban egyéb bűncselekményi területekről 

állapíthatja meg, hogy azok megfelelnek az e bekezdésben meghatározott feltételeknek. Erről a Tanács 

az Európai Parlament egyetértését követően, egyhangúlag határoz. 

(2) Ha valamely harmonizációs intézkedések hatálya alá tartozó területen az Unió politikájának 

eredményes végrehajtásához elengedhetetlen a tagállamok büntetőügyekre vonatkozó törvényi, 

rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítése, irányelvekben szabályozási minimumokat lehet 

megállapítani e területen a bűncselekményi tényállások és a büntetési tételek meghatározására 

vonatkozóan.”. 

Ezen túlmenően azonban a büntetőjogi szabályozás nem tartozik uniós hatáskörbe, így a tagállamok 

maguk alkothatják meg a jogi normáikat. Kifejezetten a prostitúció elősegítése, kihasználása, 

bordélyházak működtetésével összefüggő más cselekmény szankcionálása vagy tűrése tekintetében 

sincs olyan uniós joganyag, amelyből az következne, hogy valamely tagállamnak e körben 

megengedőnek kellene lennie a jogalkotását vagy a jogalkalmazását érintően. Az Európai Unión belül 

a prostitúció elősegítésének kérdése (bordélyház üzemeltetése) nem jogharmonizált terület, az uniós 

tagállamok között e tekintetben eltérő szabályozás érvényesül. Büntethetőséget kizáró okot pedig a 

magyar jogrendszerbe nem tartozó – nem uniós normán alapuló, kizárólag más ország belső jogaként 

érvényesülő – külföldi jogszabály nem alapoz meg. 

 

Bfv.III.1.179/2019/9. 

A Btk. 177. § (1) bekezdés c pont cb) alpont alkalmazása szempontjából oktatási feladatok ellátására 

rendelt épület az egyetem területén lévő campus is. Az oktatás fogalma nem szűkíthető le a 

köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó tevékenységekre. Az ENSZ kábítószerek és pszichotróp 

anyagok tiltott forgalmazása elleni egyezménye egyértelművé teszi, hogy a területi alapú védettség 

nem csak a 18. évüket be nem töltött gyermekek, hanem a főiskolások, egyetemisták által látogatott 

közösségi terekre is kiterjed. 

Az elsőfokú bíróság által alkalmazott, és a felülvizsgálati indítvány szerint törvényes minősítés 

szerinti bűncselekményt [Btk. 177. § (1) bekezdés c) pont cb alpont] az a tizennyolcadik életévét 

betöltött személy követi el, aki oktatási, köznevelési, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi feladatok 

ellátására rendelt épület területén, illetve annak közvetlen környezetében kábítószert forgalomba hoz, 

vagy azzal kereskedik. E minősített eset büntetési tétele öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel 

büntetendő. 

Az irányadó tényállás egyértelműen rögzíti a terhelt azon magatartását, miszerint a tényállásban 

rögzített időszakban különböző személyeknek többször értékesített kábítószernek minősülő anyagot. 

Tartalmazza a tényállás azt is, hogy e cselekményeket a X-i. Egyetem Y. Hotel területén, illetve az 

annak közvetlen közelében lévő Q. és W. szórakozóhelyeken, valamint a Y. Hotel előtti parkolóban 

vitte végbe. 

Az indítvány lényegében azt sérelmezte, hogy a másodfokú bíróság a jogerős ítéletében a minősített 

esetet nem, csupán a kábítószer-kereskedelem bűntettének alapesetét állapította meg.  

A másodfokú bíróság álláspontjának központi eleme a jogalkotás uniós jogharmonizációra való 

törekvése, „ami alapvetően a gyermekek, vagyis a 18. év alatti gyermekek védelmét szolgálja”. 

A Btk. 176-177. §-ához írott indokolás szerint „A törvény 176-177. §-a az alábbi nemzetközi 

egyezményeknek és uniós jogi aktusnak való megfelelést biztosítja: 

– az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt 

Egységes Kábítószer Egyezmény (a továbbiakban: Egységes Kábítószer Egyezmény), 

– az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotrop anyagokról szóló, Bécsben az 

1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény (a továbbiakban: Pszichotróp Egyezmény), 
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– az 1998. évi L. törvénnyel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és 

pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény (a 

továbbiakban: ENSZ Kábítószer-Egyezmény), 

– az 1991. évi LXIV. törvénnyel kihirdetett, a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 

20-án kelt Egyezmény (a továbbiakban: Gyermekjogi Egyezmény), 

– a 2001. évi XXVII. törvénnyel kihirdetett, a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és 

felszámolására irányuló azonnali lépésekről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1999. évi 

87. ülésszakán elfogadott 182. számú Egyezmény (a továbbiakban: 182. számú ILO Egyezmény), 

– a tiltott kábítószer-kereskedelem területén a bűncselekmények tényállási elemeire és a büntetésekre 

vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló 2004/757/IB kerethatározat (a továbbiakban: 

2004/757/IB kerethatározat).” 

Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt 

Egységes Kábítószer Egyezmény büntető rendelkezései (36. cikk) ehhez képest nem foglalkoznak a 

gyermekekkel kapcsolatos visszaélésekkel. 

Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotrop anyagokról szóló, Bécsben az 

1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény büntető rendelkezései (22. cikk) szintén nem 

foglalkoznak a gyermekekkel kapcsolatos visszaélésekkel. 

Az 1991. évi LXIV. törvénnyel kihirdetett, a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 

20-án kelt Egyezmény 33. cikke szerint az Egyezményben részes államok megtesznek minden 

alkalmas intézkedést, ide értve a törvényhozási, közigazgatási, szociális és nevelésügyi intézkedéseket, 

arra, hogy megvédjék a gyermekeket az erre vonatkozó nemzetközi egyezményekben meghatározott 

kábító- és pszichotrop szerek tiltott fogyasztásától, és hogy megakadályozzák a gyermekeknek e 

szerek tiltott előállításában és kereskedelmében való felhasználását. 

Az 1998. évi L. törvénnyel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és 

pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény 

(ENSZ Egyezmény) 3. Cikk (Bűncselekmények és büntetések) 5. bekezdés g) pontja szerint a Felek 

biztosítják, hogy hatáskörrel rendelkező bíróságaik és más illetékes hatóságaik figyelembe vehessék 

azokat a ténybeli körülményeket, amelyek az e cikk 1. bekezdése szerinti bűncselekmények 

elkövetését különösen súlyossá teszik, úgymint: g) az a tény, hogy a bűncselekményt büntetés-

végrehajtási intézetben, oktatási intézményben vagy szociális szolgáltatásokat nyújtó központban, 

illetőleg ezek közvetlen közelében követték el, vagy más olyan helyen, amelyet iskolás gyermekek 

vagy tanulók látogatnak tanulási, sport- vagy társadalmi tevékenység céljából. 

Az egyezmény eredeti angol szövege a következő: „The fact that the offence is committed in a penal 

institution or in an educational institution or social service facility or in their immediate vicinity or in 

other places to which school children and students resort for educational, sports and social activities;”. 

Az ENSZ Egyezmény kommentárja (Commentary on the United Nations Convention againt Illicit 

Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988, Done at Vienna 20 December1988, 

United Nations, New York, 1998, Unites Nations Publications Sales No.E.98.XI.5. ISBN 92-1-

148106-6) a 3.122. pont alatt magyarázza a 3. cikk 5. alparagrafus (bekezdés, pont) g) pontja alá 

felvett rendelkezést a következők szerint: „The other concern is a wish to give the maxizm possibile 

protection to children and other groups especially at risk. For that reason, the subparagraph will be 

properly invoked when the circumstances are such that children, students or person attending a social 

service facility are likely to become involved.”. 

Nyers magyar fordítása az alábbi: „A másik az a kívánság, hogy maximális védelmet nyújtsanak a 

különösen veszélyeztetett gyermekek és más csoportok számára. Ezért az albekezdés alkalmazására 

akkor kerül sor, ha a körülmények olyanok, hogy gyermekek, hallgatók vagy szociális szolgáltató 

intézményben részt vevő személyek valószínűleg bekapcsolódnak (a kábítószer-visszaélésbe).”. 

A „student” szó jelentése magyarul: „1. (egyetemi/főiskolai) hallgató, főiskolás, egyetemista” 

[Országh László (főszerk.) Angol-Magyar Kéziszótár, 11. kiadás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989]; 

„1. (GB) főiskolás, egyetemista, 2. (US) diák, iskolai tanuló, főiskolás, egyetemista” (Thompson's 
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Dictionary for hungarian learners of english, Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 1991). 

A 2001. évi XXVII. törvénnyel kihirdetett, a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és 

felszámolására irányuló azonnali lépésekről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1999. évi 

87. ülésszakán elfogadott 182. számú Egyezmény 2. Cikke szerint az egyezmény alkalmazásában a 

„gyermek” fogalma alatt valamennyi 18 év alatti személy értendő, a 3. Cikk c) pontja alapján a 

„gyermekmunka legrosszabb formái kifejezés” magában foglalja egy gyermek illegális tevékenységre, 

különösen a vonatkozó nemzetközi szerződések szerint meghatározott kábítószerek előállítására és az 

azokkal való üzérkedésre történő használatát, vásárlását és felajánlását. 

A tiltott kábítószer-kereskedelem területén a bűncselekmények tényállási elemeire és a büntetésekre 

vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló 2004/757/IB kerethatározat nem tartalmaz külön 

rendelkezést gyermekekre vagy tanulókra vonatkozóan. 

Szemben tehát a X-i. Törvényszék – alaptalan – álláspontjával, a jogalkotó célja nem az volt, hogy 

jogharmonizáció keretében átvegye azokat az uniós jogszabályokat, „ami alapvetően a gyermekek, 

vagyis a 18. év alatti gyermekek védelmét szolgálja”, mivel ilyen uniós jogszabályok nincsenek; a 

jogalkotó célja az 1988. évi ENSZ Egyezmény fentebb bemutatott 3. cikk 5. g) pontjának történő 

megfelelés volt. Annak tartalmára nézve pedig az egyezmény angol nyelvű szövege és kommentárja 

ad egzakt útmutatást. 

Az ENSZ Egyezményt Magyarország az 1998. évi L. törvénnyel hirdette ki. Ezt követően a büntető 

jogszabályok módosításáról rendelkező 1998. évi LXXXVII. törvény 62. §-ával az akkor hatályos 

(1978. évi IV. törvény szerinti) Btk.-ba iktatta az egyezmény e pontjának megfelelő minősített esetet: 

„(4) A büntetés a (2) bekezdés – kínál, átad, forgalomba hoz vagy azzal kereskedik – esetén öt évtől tíz 

évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt oktatási, köznevelési, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi, közművelődési feladatok ellátására rendelt épületek területén, annak környezetében, 

a fegyveres erők vagy a büntetés-végrehajtási szervezet objektumaiban követik el.”. 

A törvényhelyhez fűzött miniszteri indokolás szerint „a törvény a kábítószerrel visszaélés 

bűncselekményénél új minősített eseteket is meghatároz. A kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott 

forgalmazása elleni, 1988. december 20-án Bécsben kelt egyezmény alapján új minősített esetként 

rendeli büntetni a hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, a közművelődési intézmény, 

közhasznú tevékenységet végző szervezet területén, annak környezetében, egyébként közművelődési 

vagy közhasznú tevékenység helyszínén, továbbá a fegyveres erők és a büntetés-végrehajtás 

objektumaiban történő elkövetést.”. 

Ez a minősített eset a korábbi Btk. 2003. évi II. törvénnyel történt újabb módosítása folytán kikerült a 

törvényből, a jelenleg hatályos büntetőtörvény megalkotásakor a törvényhozó ezt a hiányosságot 

pótolta. 

Helytállóan hivatkozott a Főügyészség az Ítélőtábla Bf.II.382/2018/13. számú ítéletére. Az Ítélőtábla 

helyesen foglalt állást, amikor kifejtette, hogy a Btk. 177. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti 

minősítő körülmény, azaz az oktatási, köznevelési, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi feladatok 

ellátására rendelt épület területén, illetve annak közvetlen környezetében történő elkövetés 

megvalósult, mert az egyetem, a campus nem vitásan ilyen intézménynek minősül. Nem csak azért, 

mert a campuson is folyik oktatás, hanem azért is, mert az Egyetemhez az Universitas jellegéből 

adódóan közép- és általános iskolai oktatás is tartozik. 

A jelen ügyben kifejtett védői álláspont szerint az Egyetem zárt területen fekszik, ellentétben a X-i. 

Egyetem épületeivel. A Kúria álláspontja szerint ez irreleváns. Magyarországon a legtöbb egyetem 

több épületben helyezkedik el, az elméleti oktatás színhelyeihez pedig szükségképpen kapcsolódnak 

gyakorlati képzési helyek és a hallgatók lakhatását szolgáló campusok. Helyesen mutatott rá a 

Főügyészség, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2. § (1) bekezdése alapján 

a felsőoktatási intézmény oktatás folytatására létesített szervezet. A törvény 8. § (7) bekezdése alapján 

a hallgatók lakhatási feltételeinek biztosításához felsőoktatási intézmény részeként kollégium 

működtethető, illetve a felsőoktatási intézményhez szervezetileg nem tartozó intézményként 

diákotthon hozható létre. 

Ez utóbbival kapcsolatban a Kúria megjegyezte: a büntetőjogi szabályozás szempontjából indokolatlan 
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lenne különbséget tenni a diákok lakhatását szolgáló létesítmények között azon az alapon, hogy 

közigazgatási jogi szempontból a felsőoktatási intézmény részeként vagy attól elkülönülten 

működnek, mivel az ENSZ Egyezmény alapján egyértelmű nem csak a magyar törvényhozás, de a 

világszervezet nézőpontja is: ezt juttatja kifejezésre a „rendelt épület” kifejezés. 

Közigazgatási ügyszak 

Általános közigazgatási jogterület 

Kfv.IV.35.319/2019/8. 

Ha a támogatás igénybevételét szabályozó nemzeti jogszabály a közösségi rendelkezések 

részletszabályait állapítja meg, annak megsértése a közösségi joggal kapcsolatos szabálytalanságnak 

tekinthető. Ilyen esetben az uniós jog elsőbbsége folytán a rendelet, mint közvetlenül alkalmazandó 

közösségi jogi aktus elévülési szabályai érvényesülnek, feltéve, ha a támogatási határozat olyan 

költségvetési forrásból finanszírozott támogatási időszakra vonatkozik, amely megfelel az Euratom 

rendelet 3. cikk (1) bekezdése szerinti "többéves program" fogalomnak. 

Iratellenes a felülvizsgálati kérelem azon hivatkozása, hogy az elsőfokú bíróság a vis maior 

eseménnyel kapcsolatos jogszabályi hivatkozást érdemben nem vizsgálta meg. Az elsőfokú bíróság az 

ítéletének 8. oldal 1-3. bekezdéseiben fejtette ki a Bizottság 796/2004/EK rendelet 68. cikke (1) 

bekezdésének "vagy másképpen bizonyítja, hogy nem vétkes" fordulata alkalmazhatóságával 

kapcsolatos azon álláspontját, hogy a felhívott rendelkezés az ügyben miért nem vehető figyelembe. 

Ennek elsődleges indokát helytállóan jelölte meg abban, hogy jelen pernek nem tárgya a vis maior 

kérelmet önálló határozatban elbíráló hatósági döntés törvényességi felülvizsgálata, mivel az ellen 

önálló jogorvoslatnak volt helye. A felperes élt ezzel a jogával az elutasító határozat ellen indított 

közigazgatási perben, amely azonban a per megszűnése folytán nem vezetett eredményre. A Kúria 

osztja az elsőfokú bíróság azon álláspontját is, hogy ennek következményeit a felperesnek kell 

viselnie, mert azzal, hogy nem kérte a szünetelő eljárás hat hónapon belüli folytatását, elfogadta a vis 

maior kérelmét elutasító közigazgatási határozatot. Mivel felperes a támogatási határozat 

visszavonását megalapozó, a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 20. § (4) 

bekezdésében előírt 50%-os mértékű teljesítés elmaradásában való vétlenségét egyedül a vis maior 

esemény bekövetkezésében jelölte meg, további bizonyítás lefolytatása az alperesi hatóságon 

jogszerűen nem kérhető számon. Figyelemmel arra, hogy a vis maior bejelentés tárgyában jogerős 

hatósági döntés született, mely az alperest és az elsőfokú bíróságot egyaránt kötötte, a felhívott 

közösségi jogi rendelkezést sem az alperesi határozat, sem a jogerős ítélet nem sérti. 

Hangsúlyozandó, hogy a Bizottság 796/2004/EK rendelet 68. cikk (1) bekezdése alapján nem a 

hatóságot, hanem éppen a felperest terhelte volna annak bizonyítása, hogy a szabályszegés 

elkövetésében vétkesség nem terheli. Felperes sem a keresetlevélben, sem a felülvizsgálati kérelmében 

nem hivatkozott egyéb olyan körülményre, ami indokolta volna a szankciót kizáró uniós szabály 

alkalmazását, a vis maior esemény ismételt vizsgálatára pedig a fentiek szerint nem kerülhetett sor. 

Önmagában ugyanis nem elegendő a jogszabályhely felhívása annak kifejtése nélkül, hogy a 

jogszabálysértés miben nyilvánult meg, a felperes hogyan mentesülhetett volna a jogkövetkezmények 

alól, amennyiben az alperes közvetlenül alkalmazza eljárásában a keresetlevélben felhívott uniós 

rendelkezéseket. A felperes elvárása lényegében a vis maior kérelme újbóli értékelésére irányult, 

melyre jelen eljárásban már nem volt jogszerű lehetőség, ahogyan azt az elsőfokú bíróság 

megállapította. Azzal, hogy a felperes nem tett meg minden elvárható lépést annak érdekében, hogy a 

vis maior kérelme ügyében indult perben a bíróság döntsön, önmagát hozta hátrányos helyzetbe a 

későbbi eljárásokban, melynek következményeit neki kell viselni. 

A felülvizsgálati kérelem az elévülés vonatkozásában az 2988/95/EK Euratom rendelet (a 

továbbiakban Euratom rendelet) jelen ügyben való alkalmazhatóságát vonta kétségbe arra alapítottan, 

hogy az alperes nem közösségi joggal kapcsolatos szabálytalanságot állapított meg. Erre figyelemmel 

tartotta fenn a felperes az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére vonatkozó indítványát. 

A fenti kérdésben a Kúria a Kfv.IV.35.662/2017/7. számú iránymutató döntésében már állást foglalt és 
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az Euratom rendelet elévülésre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazhatónak ítélte minden olyan esetben, 

amikor közösségi joggal kapcsolatos szabálytalanságot állapítanak meg, függetlenül attól, hogy az 

érintett döntés a szabálytalansággal kapcsolatban közvetlenül hivatkozik közösségi rendelkezésre vagy 

éppen a közösségi jogon alapuló, annak végrehajtását szolgáló nemzeti jogszabályra. Döntésében 

rámutatott arra, hogy a közösségi jogon alapuló nemzeti jogszabályi előírások megsértése 

szükségképpen eredményezi a közösségi jog megsértését, mivel a támogatás igénybevételére 

vonatkozó jogszabály a közösségi jog végrehajtásához szükséges részletszabályokat állapítja meg. 

Ilyen esetben az uniós jog elsőbbsége folytán a rendelet, mint közvetlenül alkalmazandó közösségi 

jogi aktus szabályai érvényesülnek, annak valamennyi rendelkezése megfelelő alkalmazásával. Ha 

tehát a támogatás igénybevételét szabályozó nemzeti jogszabály a közösségi rendelkezések 

részletszabályait állapítja meg, annak rendelkezéseinek megsértése a közösségi joggal kapcsolatos 

szabálytalanságnak tekinthető. 

A jelen ügyben a támogatás megítélésének jogalapját képező Jogcímrendelet az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK 

tanácsi rendelet 26. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg. (12. §) E cikk 

az újonnan bevezetett, illetve fiatal mezőgazdasági termelők esetén a már létező közösségi 

előírásoknak megfelelést célzó beruházásokra vonatkozó támogatásokról rendelkezik, melynek 

megvalósítására előírt türelmi idő nem haladhatja meg a 36 hónapot. Ez az időszak megfelel az 

1698/2005/EK rendelet 2. cikk e) pontja szerinti "művelet" fogalmának. Az elsőfokú bíróság ezért 

tévedés nélkül állapította meg, hogy a vitatott alperesi határozat uniós költségvetési forrásból 

finanszírozott támogatási időszakra vonatkozik, ezáltal megfelel az Euratom rendelet 3. cikk (1) 

bekezdésében említett "többéves program" fogalomnak. Mindezek alapján a Kúria sem nem látta 

szükségét az EUB-hoz fordulásnak az Euratom rendelet hatályára és az elévülésre vonatkozó 

szabályainak értelmezése és a felülvizsgálati kérelemben megfogalmazott kérdés megválaszolása 

végett, hiszen ezekben a kérdésekben a felülvizsgálati bíróság már egységes gyakorlatot alakított ki. 

A Kúria jelen ügy kapcsán is kiemeli, hogy nincs jogszerű lehetőség a hazai és uniós jogszabályok 

"vegyítésére" az elévülés (időtartama, kezdő és lejárati idő) megállapítása során 

(Kfv.IV.35.22/2019/7.) Az alperes határozatában intézkedésben való jogosulatlan részvételt állapított 

meg, ezért a 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Eljárási tv.) jogkövetkezményekhez kapcsolódó 

rendelkezései nem hagyhatók figyelmen kívül az eljárásban. A Kúria már több ügyben rámutatott arra, 

hogy "az Eljárási tv. 64. § (1) bekezdésében írt ötéves elévülési időtartam az esetben irányadó, 

amennyiben közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus nem rendelkezik eltérően." 

(Kfv.IV.35.548/2013/5., Kfv.IV.35. 279/2017/4.) 

Az ügyben felülvizsgált határozatában intézkedésben való jogosulatlan részvételt állapított meg az 

alperes a Vhr. 20. § (4) bekezdése megsértése miatt az Eljárási tv. 69. § (1) bekezdés e) pontjára, 

illetve a Vhr. 35. § (1) bekezdésére hivatkozva, mely jogsértés megalapozta az Euratom rendelet 

elévülési szabályainak alkalmazását. A konkrét tényállás mellett a szabálytalanság elkövetésének 

időpontja a beruházás megvalósítására nyitva álló időszak lejártát követő egy év, azaz az utolsó 

kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló határidő lejárta, mely jelen esetben 2013. május 7. A 

felperesnek eddig az időpontig kellett volna elszámolnia a kiadások legalább 50 %-ával. A felperes e 

kötelezettségét megszegte azáltal, hogy 2009 óta több kifizetési kérelmet nem nyújtott be, az addig 

megvalósult teljesítés pedig nem érte el az 50%-ot. Az Euratom rendelet 3. cikke (1) bekezdésének 

első és második albekezdései alapján az eljárások elévülési ideje a szabálytalanság elkövetésétől, 

illetve folyamatos vagy ismételt szabálytalanság esetén a szabálytalanság megszűnésének napjától 

számított 4 év. Az elsőfokú hatóság 2014. október 13-án, azaz az uniós rendelkezések szerinti 4 éves 

elévülési időn belül hozott határozatot a felperessel szemben. 

A Kúriának az Euratom rendelet 3. cikk (1) bekezdésének utolsó mondatával összefüggésben elvégzett 

értelmezése szerint a zárójelentés megküldésének a rendelet 82. cikk (3) bekezdése által meghatározott 

legkésőbbi időpontja, 2016. június 30. jelenti az irányító hatóság vonatkozásában a program lezárását. 

(Kfv.IV.35.637/2017/12.) Erre figyelemmel helytálló a jogerős ítélet azon megállapítása is, hogy az 

1698/2005/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó programok lezárására az elsőfokú határozat 

meghozataláig nem került sor, ezért sem következhetett be az intézkedésben való jogosulatlan 

részvétel megállapításához való jog elévülése. 
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Téves a felperes azon hivatkozása, hogy az alperesnek az Eljárási tv. 69. § (8) bekezdése alapján 

kellett volna az elévülést számítani. Ennek kapcsán is már állást foglalt a Kúria a 

Kfv.IV.35.662/2017/7. számú ítéletében. E szerint azokban az esetekben, amikor az ügyfél támogatási 

jogosultságát azáltal veszítette el, hogy a támogatási kérelemben vállaltakat nem teljesítette, annak 

szankciója a Jogcímrendelet alapján a már kifizetett támogatási összeg visszafizetése az uniós 

rendelkezés szerinti eltérő elévülési határidőben. A jelen per felperese nem úgy vett részt a több éves 

programban, hogy a támogatáshoz való jogosultság jogszabályi feltételei már a kérelem benyújtásakor 

sem álltak fenn, hanem jogosultsága annak következtében szűnt meg, hogy a teljesítése nem érte el a 

kívánt mértéket, ezért az elévülés nem a támogatási határozat közlésétől, hanem a szabálytalanság 

elkövetésétől kezdődik. 

Összegezve a fentieket megállapítható, hogy az alperesi határozat olyan, uniós költségvetési forrásból 

finanszírozott támogatási időszakra vonatkozott, amely közösségi rendelet hatálya alá tartozik és 

megfelel az EUB ítélkezési gyakorlata által pontosított "többéves program" fogalomnak. Ilyen esetben 

az elévülés kezdő időpontja attól függően alakul, hogy sor került-e a támogatási jogosultságot 

megállapító határozat visszavonására. Amennyiben a hatóság intézkedésben való jogosulatlan 

részvételt megalapozó kötelezettség megszegése miatti jogkövetkezményként a támogatási jogosultság 

megszűnését állapítja meg a támogatás részletes feltételeit tartalmazó speciális jogszabály, az un. 

Jogcímrendelet alapján, a kötelezettségvállalás lejártáig a jogosulatlanul igénybe vett támogatás 

visszakövetelésének joga nem évülhet el. 

 

Kfv.IV.35.353/2019/7. 

Az ítélet indoklási része csak akkor felel meg a törvényi követelményeknek, ha abban a bíróság a 

kereset által megjelölt valamennyi jogszabálysértés elbírálásáról számot ad, utalva azokra az 

indokokra is, amelyek miatt a bíróság valamely jogszabályi rendelkezést nem tartott alkalmazhatónak 

az ügyben. 

Az elsőfokú bíróság nem vizsgálta meg a 640/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: EUB 

rendelet) felperes által megjelölt 30. cikk (4) bekezdés c) pontját, nem foglalt állást abban a kérdésben, 

hogy ez a közösségi előírás alkalmazható-e az ügyben és annak mi a lehetséges jogkövetkezménye az 

utólagos bejelentéssel érintett állat támogathatósága vonatkozásában. Az elsőfokú bíróság még csak 

nem is utalt arra, hogy érdemben ezzel a kérdéssel miért nem foglalkozott. A régi Pp. 213. § (1) 

bekezdése alapján azonban az elsőfokú bíróságnak érdemben el kellett volna bírálni a felperes e 

körben előterjesztett petitumát, hiszen a jogerős ítélet nem hivatkozott arra, hogy a felperes kereset-

kiegészítése a régi Pp. 335/A. § (1) bekezdése szerinti tiltott keresetváltoztatásnak minősül. Az más 

kérdés, hogy amennyiben a bíróság megállapítja e rendelkezés alkalmazhatóságát vagy annak hiányát, 

az vezethet-e ellentétes következtetések levonására. Értelmezhető-e a Bizottsági rendelet 30. cikke (4) 

bekezdés c) pontja a 15. cikk (1) és (2) bekezdéseiben előírt feltételek alóli kivételes szabályként vagy 

sem. A felperes e körben előterjesztett kereseti kérelmének vizsgálatát azonban az elsőfokú bíróság 

nem mellőzhette volna. 

 

Kfv.IV.37.271/2019/4. 

A 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésének f) pontja csak abban az esetben 

alkalmazható, amennyiben a hatóság a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet valamely konkrét 

rendelkezés megsértését állapítja meg. A 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 8. mellékletének 19. 

pontja alapján csak gépjárművel megvalósított szabályszegés esetében alkalmazható szankció. 

Jelen ügyben a felülvizsgálati kérelem alapján a Kúriának abban a kérdésben kellett állást foglalnia, 

hogy a 156/2009. (VII. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Bírságrendelet) 8. mellékletének 19. 

pontja szerinti bírság alkalmazására jogszerűen került-e sor a hatóság részéről.  

A bírság kiszabására általános felhatalmazást a 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 20. § (1) 

bekezdés h) pontja ad, mely szerint az e törvényben, valamint külön jogszabályban és közösségi jogi 

aktusban a közúti járművek közúti közlekedésben való részvételéhez előírt műszaki, biztonsági és 
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környezetvédelmi tulajdonságokra, a megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és 

méretet meghaladó járművek közúti közlekedésére, a rakomány rögzítésére, továbbá az ömlesztett 

áruk szállítására vonatkozó rendelkezések megsértői bírság fizetésére kötelezhetők. 

A 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 5. § (1) bekezdés a) pontja 

értelmében a közlekedésben csak olyan járművel szabad részt venni, amelynek jogszabályban 

meghatározott érvényes hatósági engedélye van. 

A Bírságrendelet 9. § (1) bekezdés f) pontja szerint a Kkt. 20. § (1) bekezdés h), n) és o) pontjához 

kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 8. mellékletben meghatározott összegű 

bírságot köteles fizetni az, aki a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben (a továbbiakban: KöHÉM-2 

rendelet)  szabályozott rendelkezést megsérti. 

A Bírságrendelet 8. mellékletének az alapügyben hatályos 19. pontja értelmében 800.000 Ft összegű 

bírsággal sújtandó „A személy- vagy áruszállítási szolgáltatást végző gépjárműnek az uniós jog 

szerinti műszaki vizsgálatról szóló érvényes igazolás nélküli vezetése”. 

A Bírságrendelet alkalmazása tekintetében is irányadó, járművekkel kapcsolatos fogalmakat a KöHÉM 

rendeletek és a KRESZ határozzák meg. 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: KöHÉM 

1.) 2. § (9) bekezdése sorolja fel a járművek kategóriáit, a gépjárművektől megkülönböztetve a 

pótkocsit, illetve a félpótkocsit. Ezzel összhangban a KöHÉM-2 rendelet 2. § (1) bekezdése határozza 

meg a járművek fogalmát. Eszerint „a rendelet alkalmazásában jármű: a gépjármű, a mezőgazdasági 

vontató, a lassú jármű, ezek pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a kerékpár, az állati erővel vont 

jármű és a kézikocsi. A járművekkel kapcsolatos fogalmakra – a rendelet Függelékeiben meghatározott 

eltérésekkel – a [KRESZ-ben] meghatározottakat kell alkalmazni. A járművek egyes kategóriáit a 

rendelet Függelékei határozzák meg.” A KRESZ 1. sz. függelékének II. (A közúti járművekkel 

kapcsolatos fogalmak) fejezete különbséget tesz a „gépjármű”, „pótkocsi”, „félpótkocsi” kategóriák 

között. E II. fejezet b) pontja alapján gépjárműnek minősül az olyan jármű, amelyet beépített erőgép 

hajt. Ettől eltérően a II. fejezet n) pontja szerint a pótkocsi olyan jármű, amely gépjárművel, 

mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel történő vontatásra készült. Ezen belül [n/o) pont] a 

félpótkocsi olyan pótkocsi, amely a vontató nyeregszerkezetére támaszkodik úgy, hogy súlyának 

jelentős részét a vontató veszi át. 

Amint azt az elsőfokú bíróság is kiemeli indokolásában, a felperes a közúti közlekedési járművek 

műszaki megvizsgálása körében történt Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjába ütköző jogszabálysértés 

elkövetését nem vitatta. Keresetében, illetve felülvizsgálati ellenkérelmében a kiszabott közigazgatási 

szankció jogalapját vitatta, mivel álláspontja szerint a Bírságrendelet 8. mellékletének 19. pontja 

szerinti bírság alkalmazására nem kerülhetett volna sor a hatóság részéről. 

A Bírságrendelet 8. melléklet 19. pontja alkalmazása jogszerűségének megítélése érdekében szükséges 

megvizsgálni a releváns európai uniós jogi környezetet is, tekintettel arra, hogy a Bírságrendelet – 16. 

§ (8) bekezdésének g) pontja értelmében – a 2016/403/EU rendelet Magyarországon történő 

végrehajtását szolgálja. Az alperes alapvetően a 2016/403/EU rendelet fogalomhasználatából indult ki 

a bírság kiszabása során, melynek 1. cikke szerint „Ez a rendelet az I. mellékletben foglaltak szerint 

megállapítja a közúti fuvarozásra vonatkozó uniós jogszabályok azon súlyos megsértéseinek 

kategóriáit, típusait és súlyossági fokát meghatározó közös jegyzéket, amelyek – az 1071/2009/EK 

rendelet IV. mellékletében meghatározottakon túl – az adott közúti fuvarozó jó hírnevének elveszítését 

eredményezhetik.” Ezen 1. cikkben hivatkozott „uniós jogszabályok” a 2016/403/EU rendelet – 

alperes által hivatkozott – I. mellékletének 5. táblázata esetében a 2014/45/EU és a 2014/47/EU 

irányelvek, amire az 5. táblázat címe is utal: „A 2014/45/EU irányelvvel (Időszakos műszaki 

vizsgálatok) és a 2014/47/EU irányelvvel (Közúti műszaki ellenőrzés) kapcsolatos jogsértések 

csoportjai”. A 2016/403/EU rendelet csak a jogsértések megállapításáról szól, szankciókat azonban 

egyáltalán nem tartalmaz. 

Az alperes a bírság kiszabásáról rendelkező határozatában az 5. táblázat 1. sorában megjelölt 

jogsértésre: „A gépjárműnek az uniós jog szerinti műszaki vizsgálatról szóló érvényes igazolás nélküli 

vezetése” hivatkozott, melynek jogalapjaként – szintén az 5. táblázat 1. sora – a 2014/45/EU irányelv 

8. és 10. cikkét, valamit a 2014/47/EU irányelv 7. cikkének (1) bekezdését jelöli meg. A 2014/45/EU 

Irányelv 8. cikke a műszaki vizsgálati bizonyítvány kiállításainak szabályait rögzíti, míg a 10. cikke a 
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műszaki vizsgálat igazolásának szabályait tartalmazza. A 2014/47/EU Irányelv 7. cikk (1) bekezdése 

szerint a tagállamoknak elő kell írniuk, hogy a műszaki vizsgálat eredményét tanúsító műszaki 

vizsgálati bizonyítványt vagy annak másolatát a járműben kell tartani. 

Az irányelvek által használt fogalmak meghatározását mindkét irányelv 3. cikkében, ugyanolyan 

tartalommal adja meg. Eszerint „1. »jármű«: bármely nem sínen közlekedő gépjármű, pótkocsija”; „2. 

»gépjármű«: olyan motorral hajtott, önállóan mozgásképes kerekes jármű, amelynek legnagyobb 

tervezési sebessége meghaladja a 25 km/h-t”; „4. »félpótkocsi«: gépjárműhöz való kapcsolás céljára 

készült pótkocsi, amely részben a gépjárműre fekszik fel, és saját és rakománya tömegének jelentős 

részét a gépkocsi hordja”. Az irányelvek fogalomrendszerében tehát a félpótkocsi a pótkocsi egyik 

típusa, és ily módon beletartozik az 1. pont szerinti jármű fogalmába, de nem tartozik bele a 2. pont 

szerinti gépjármű fogalmába. 

Az fogalom-használat tekintetében tehát eltérés van a belső jogi és az uniós jogi szabályozás között, 

ami – a fentiek alapján – a következőképpen összegezhető: 1.) A hazai szabályok a „jármű” fogalmán 

belül különbséget tesznek a „gépjármű” és a „félpótkocsi” kategóriák között. A Bírságrendelet 8. 

mellékletének 19. pontjában meghatározott szankció azonban csak a gépjármű „uniós jog szerinti 

műszaki vizsgálatról szóló érvényes igazolás nélküli vezetése” esetén alkalmazandó, 

következésképpen nem szabható ki bírság, ha kizárólag a félpótkocsi műszaki érvényessége járt le. 2.) 

Az uniós jogszabályok a „jármű” fogalmán belül szintén megkülönböztetik a „gépjármű” és a 

„félpótkocsi” kategóriákat, ugyanakkor a 2016/403/EU rendelet különböző nyelvi változatai eltérőek a 

jogsértésnek minősítés tekintetében. A magyar nyelvű változat szerinti jogsértés „A gépjárműnek az 

uniós jog szerinti műszaki vizsgálatról szóló érvényes igazolás nélküli vezetése”. Sem az angol nyelvű 

változat szerinti jogsértés („Driving without a valid proof of roadworthiness tests passed, as required 

by the EU law”), sem a francia nyelvű változat („Conduite sans preuve valable de réussite du contrôle 

technique, telle que requise par la législation de l'Union européenne”) nem említi az igazolás nélküli 

vezetés tárgyát, de a jogalapként hivatkozott 2014/45/EU és a 2014/47/EU irányelvek rendelkezései – 

a gépjárművet és félpótkocsit egyaránt magába foglaló – járművel („vehicle”/”véhicule”) kapcsolatos 

műszaki vizsgálat igazolására vonatkoznak. Szankciókról (bírságról) viszont az uniós jog nem 

rendelkezik. 

A fogalom-használat tekintetében fent vázolt eltérés az uniós jog hazai jogba való átültetése 

szempontjából jelentőséggel bír, a következők szerint. A 2014/45/EU és a 2014/47/EU irányelvek 

rendelkezései járművel kapcsolatos műszaki vizsgálat igazolásának szabályait (bizonyítvány kiállítása, 

igazolás módja) fekteti le. A 2016/403/EU rendelet 5. táblázata meghatározza és osztályozza e 

szabályokkal kapcsolatos jogsértéseket úgy, hogy a rendelet rendelkezéseit az irányelvek fogalom-

meghatározásai töltik ki tartalommal. A hazai Bírságrendelet pedig – a szankció meghatározásával – a 

2016/403/EU rendelet végrehajtását szolgálja. Ily módon a Bírságrendelet a 2014/45/EU és a 

2014/47/EU irányelvek rendelkezéseinek az átültetésére is szolgál, amire egyébként maga a 

Bírságrendelet is utal a 16. § (9) bekezdésének d) és e) pontjaiban. 

A Kúria utalt arra, hogy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 

288. cikk harmadik bekezdése szerint az irányelv az elérendő célokat illetően minden címzett 

tagállamra kötelező, azonban a forma és az eszközök megválasztását a nemzeti hatóságokra hagyja. 

Így tehát az irányelvek rendelkezései nem a tagállamok polgárait és az ott honos jogi személyeket (így 

a járművek üzembentartóit), hanem magát a tagállamot kötelezik az elérendő célokat illetően. 

Az irányelvek által követendő cél tehát nem valósult meg teljes körűen a hazai jogi környezetben, 

mivel a fentiek alapján a Bírságrendelet jelen ügyben vitatott – 9. § (1) bekezdés f) pontja és 8. 

mellékletének 19. pontjában foglalt – rendelkezései arra alkalmasak csak, hogy – a jármű kategórián 

belül – a gépjármű műszaki vizsgálatának igazolásával kapcsolatos szabályok megsértését 

szankcionálják. A nem megfelelően átültetett irányelvek rendelkezéseit ugyanakkor a tagállamok 

hatóságai nem alkalmazhatják magánfelekkel szemben, azok hátrányára (lásd az Európai Unió 

Bírósága C–14/86 Pretore di Salo kontra Ismeretlen tettesek, ECLI:EU:C:1987:275; 80/86 Officier 

van Justitie kontra Kolpinghuis Nimegen, ECLI:EU:C:1987:431 ítéleteit). Az irányelv rendelkezéseire 

alapított szankció ugyanis a fordított vertikális közvetlen hatályának tilalmába ütközik. Az állam – 

jelen esetben az alperes – nem hivatkozhat magánszemélyekkel, a közigazgatási ügy nem állami 
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szervnek minősülő ügyfeleivel szemben közvetlenül az irányelv szabályaira a nemzeti joggal szemben 

(lásd: Marshall ítélet, C–152/84, EU:C:1986:84, 47-48. pontjai, Ratti ítélet, C–148/78, 

EU:C:1979:110, 20-22. pontjai, Ursula Becker kontra Finanzamt Münster-Innenstadt ítélet, C–8/81, 

EU:C:1982:7, 24. pontja). A jóhiszemű eljárás elvéből következő „estoppel elv” alapján az állam nem 

hivatkozhat saját mulasztására magánszemélyekkel szemben, annak érdekében, hogy az irányelvből 

fakadó kötelezettségeinek tegyen eleget (Ratti ítélet, EU:C:1979:110, 22. pontja). Az irányelvek 

közvetlen hatálya ugyanis egyfajta szankció, ami az átültetés határidejét elmulasztó, vagy az átültetési 

kötelezettséget nem teljesítő tagállammal szemben lehet alkalmazni. Ezt az elvet csak kivételes 

esetben töri át az Európai Unió Bíróságának esetjoga (például: Wells ítélet, C–201/02, EU:C:2004:12, 

56-58. pontjai, Salzburger Flughafen Gmbh kontra Umweltsenat ítélet, C–244/12, EU:C:2013:203, 44. 

pontja), ez az ügy azonban nem ebbe az esetkörbe tartozik. 

Az elsőfokú bíróság tehát helytállóan jutott arra a következtetésre, hogy az ilyenfajta jogalkalmazás 

kizárt volt. Az irányelvek ún. vertikális közvetlen hatályának elve csak akkor érvényesülhet, ha 

magánfél hivatkozik az (át nem ültetett vagy nem megfelelően átültetett) irányelv rendelkezésére 

állam vagy állami szerv intézkedésével szemben, fordított irányban ez nem lehetséges. 

Az alperes – bár a határozat indokolása így nem említette – lényegében a rendelet mint másodlagos 

uniós jogforrás közvetlen alkalmazásának elvéből indult ki (Az EUMSz 288. cikk második bekezdése 

szerint: „A rendelet általános hatállyal bír. Teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó 

valamennyi tagállamban.”). Mindazonáltal a tagállamok a rendelet végrehajtása, illetve hiányainak 

kitöltése érdekében hozhatnak rendelkezéseket, sőt erre kötelesek is (EUMSz 291. cikk (1) bekezdés: 

„A tagállamok nemzeti jogukban elfogadják a kötelező erejű uniós jogi aktusok végrehajtásához 

szükséges intézkedéseket.”). Jelen esetben erre szolgálhatna a 2016/403/EU rendeletben meghatározott 

jogsértések szankcióiról rendelkező Bírságrendelet. Az alperes tehát akkor sem szabhatott volna ki 

bírságot, ha a Bírságrendeletet „félretéve” közvetlenül a több nyelven hivatalos 2016/403/EU 

rendeletet alkalmazta volna – annak angol nyelvű változatát alapul véve –, mivel maga a 2016/403/EU 

rendelet szankciókról egyáltalán nem rendelkezik. 

Ezzel kapcsolatosan a Kúria a teljesség kedvéért utalt arra, hogy egy uniós jogi rendelkezés valamely 

nyelvi változatának megfogalmazása nem szolgálhat e rendelkezés értelmezésének kizárólagos 

alapjául, illetve e tekintetben nem élvezhet elsőbbséget más nyelvi változatokkal szemben, mivel az 

uniós jog rendelkezéseit egységesen kell értelmezni és alkalmazni az Unió valamennyi nyelvén készült 

változatok figyelembevételével (lásd: Európai Unió Bírósága C-74/13. GSV ítélet 

ECLI:EU:C:2014:243 27. és 48. pontjai). Ebből adódóan kétségtelenül megállapítható, hogy a perbeli 

esetben a 2016/403/EU rendelet megsértése, azaz az érvényes műszaki igazolás nélküli vezetés 

megállapítható volt. Ezt a tényt a felperes sem vitatta. Ennek a szankcionálása a 2014/45/EU irányelv 

tagállamot kötelező 21. cikkén alapulhatott, amely szerint a tagállamok megállapítják az ezen irányelv 

rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden 

szükséges intézkedést megtesznek azok érvényesítése érdekében. Az említett szankcióknak 

hatékonyaknak, arányosnak, visszatartó erejűnek és megkülönböztetéstől mentesnek kell lenniük. 

Ezen irányelv magyarországi átültetése 29 jogszabályban, így többek közt a Bírságrendeletben történt 

meg. A már kifejtettek szerint azonban az ügyben alkalmazott átültető nemzeti jogi rendelkezés csak a 

gépjárművek uniós jog szerinti műszaki vizsgálatról szóló érvényes igazolás nélküli vezetése esetében 

lehetett volna alkalmazható. Így figyelemmel arra is, hogy az irányelv kifejezetten megkülönbözteti a 

gépjárművet (angolul: motor vehicle, franciául: véhicule à moteur) az ügy tényállásával érintett 

félpótkocsitól (angolul: semi-trailer, franciául: semi-remorque) a gépjármű vezetésének a gépjárműből 

és félpótkocsiból álló szerelvényre való olyan kiterjesztése – mint amit az alperesi közigazgatási 

határozat is tartalmaz –, ahol a jogsértés nem a gépjárművel, hanem kizárólag a félpótkocsival 

kapcsolatban valósul meg, a Bírságrendelet szövegével ellentétes értelmezésre vezetne. 

A kifejtettek alapján a Kúria megállapította, hogy az elsőfokú bíróság okszerűen jutott arra a 

következtetésre, hogy az alperes a Bírságrendelet 8. számú melléklet 19. pontjának téves 

értelmezésével alkalmazta a felperessel szemben a közigazgatási bírság kiszabását. Mindezért 

jogszerűen rendelkezett az alperesi határozat elsőfokú határozatra is kiterjedő hatályú 

megsemmisítéséről. 
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Pénzügyi jogterület 

Kfv.I.35.042/2019/10. 

Ha az áru kiszállítást nem fuvarozó teljesíti, hanem maga a vevő, akkor a CMR-ek hiányos tartalma 

nem olyan súlyú, amely a közösségi termékértékesítés feltételeinek teljesülését kizárná. A 

fegyveregyenlőség elvéből következően biztosítani kell a felperesnek azt a jogot, hogy kontradiktórius 

eljárás keretében vitassa a tanúk vallomását, azokra észrevételt terjesszen elő és hozzájuk kérdéseket 

intézhessen. Nem elégíti ki ezt a követelményt a nyomozati eljárás során beszerzett bizonyíték, ha az 

adóeljárásban nem adnak lehetőséget az ellenbizonyításra. 

Az elsőfokú bíróság az elutasító döntését két lényeges körülményre alapozta: az egyrészről a CMR 

okmányok hiányosságai, másrészről a büntető eljárásban meghallgatott tanúk, gyanúsítottak 

vallomásai. 

Az elsőfokú bíróság helytelenül vette figyelembe a CMR-ek hiányosságait, nem volt tekintettel arra, 

hogy a perbeli esetben maga a vevő volt az áruk szállítója, így nem kellett a fuvarozáskor ilyen 

okmányokat kiállítania. Ebből kifolyólag az áruk átvétele részéről megtörtént akkor amikor 

fuvarozásra átvette azokat, így nincs különösebb jelentősége annak, hogy az áruk átvételét a 

célállomáson saját aláírása és bélyegzője ismételten nem igazolja. Ezt a hiányt nem lehet olyan súllyal 

értékelni amely kizárná a bizonyíték figyelembe vételét. A CMR-ek fenti szempontú értékelése és 

ennek a felperes raktárnyilvántartásával és egyéb a kiszolgálásra vonatkozó bizonyítékkal történő 

összevetése alapján igazolhatóvá válhat a közösségi kiszállítás mint feltétel teljesülése. Ezt azonban az 

elsőfokú bíróság téves álláspontja miatt nem vizsgálta. 

Nem osztotta a Kúria azt a felperesi álláspontot, hogy jelentősége lehet az ügy megítélésében annak, 

hogy vevője a közösségi termékbeszerzésről bevallást tett. A C-184/05. számú ügyben ezzel 

kapcsolatban azt fejtette ki az Európai Unió Bírósága:”Végül hozzá kell tenni, hogy még ha a 

termékértékesítés helye szerinti tagállam adóhatósága meg is szerezte a rendeltetési hely szerinti 

tagállamtól azt az információt, amely szerint a vevő benyújtotta a Közösségen belüli beszerzésre 

vonatkozó bevallást az utóbbi állam adóhatóságainak, e bevallás nem döntő bizonyíték arra, hogy a 

termékek ténylegesen elhagyták a termékértékesítés helye szerinti tagállamot.”[37.]Ezt az álláspontját 

megerősítette a C-587/10. számú döntés [56-57] pontjaiban:”Továbbá az ilyen bevallás önmagában 

nem minősülhet a vevő adóalany minősége döntő bizonyítékának, ráadásul erre utaló jelnek sem 

tekinthető (lásd analógia útján a fent hivatkozott Teleos és társai ügyben hozott ítélet 71. pontját és a 

fent hivatkozott Twoh International ügyben hozott ítélet 37. pontját). Következésképpen az a 

körülmény, hogy a termékértékesítő benyújtotta-e ezen bevallást, sem olyan jellegű, hogy befolyásolja 

a kérdést előterjesztő bíróság által feltett kérdésre adott választ.” Így önmagában az, hogy az 

adóhatóság elmulasztotta a közösségi termékértékesítés kapcsán a szlovák adóhatóság megkeresését 

még nem alapozza meg a határozat jogszerűtlenségét. 

A felperes által indítványozott tanúk meghallgatásának elmaradása azért vált hangsúlyossá, mert a 

CMR-k bizonyító ereje lecsökkent és tulajdonképpen a büntető eljárásban felvett vallomások azok, 

amelyek a felperesi csalárd magatartást, egy adókijátszásban való tudatos felperesi részvételt 

bizonyítják. Ráadásul a felperesi ügyvezetők és vevő ellen indított büntető eljárásban első fokon velük 

szemben felmentő ítélet született, így a büntető eljárásban elhangzott vallomások is 

megkérdőjeleződtek, azok bizonyító ereje kétségessé vált. 

Az Európai Bíróság C-189/19. számú ügyben nyomatékosította, a védelemhez való jog tiszteletben 

tartását, amely az uniós jog által biztosított jogok között szerepel, és amely a Bíróság ítélkezési 

gyakorlata szerint az uniós jog általános alapelvének minősül. Ezt akkor kell alkalmazni, ha a 

közigazgatási szerv valamely személlyel szemben olyan aktus meghozatalát helyezi kilátásba, amely e 

személynek sérelmet okoz. Ezen elv értelmében azon határozatok címzettjei számára, amelyek e 

címzettek érdekeit érzékelhetően érintik, lehetővé kell tenni, hogy megfelelően kifejthessék 

álláspontjukat azon elemekkel kapcsolatban, amelyekre a közigazgatási szerv támaszkodni kíván. E 
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kötelezettség a tagállamok közigazgatási szerveire hárul, amennyiben azok az uniós jog hatálya alá 

tartozó intézkedéseket fogadnak el, akkor is, ha maga az uniós jog nem ír elő kifejezetten ilyen 

alakszerűséget. [39. pont] 

Ebben a döntésben az Unió Bírósága kitért a tagállami bíróságnak az adóhatósági határozat bírósági 

felülvizsgálata kapcsán kifejtett szerepére is, a fegyveregyenlőség elvének bíróság által történő 

biztosítására. Ez szerves részét képezi a magánszemélyek uniós jogból származó jogai Charta 47. 

cikkében foglalt hatékony bírósági védelme elvének, amennyiben az – többek között a kontradiktórius 

eljárás elvéhez hasonlóan – magának a tisztességes eljárás fogalmának a velejárója, az következik, 

hogy ésszerű lehetőséget kell biztosítani valamennyi félnek arra, hogy olyan körülmények között 

ismertesse álláspontját, ideértve a bizonyítékait is, amelyek mellett nem kerül teljesen előnytelen 

helyzetbe ellenfelével szemben.[61]Ezen elv célja a bírósági eljárásban részt vevő felek közötti 

eljárásbeli egyensúly biztosítása, e feleknek különösen a bizonyításfelvételre, a bíróság előtti 

kontradiktórius vitára, valamint az említett felek jogorvoslathoz való jogára vonatkozó szabályokat 

érintő jogai és kötelezettségei egyenlősége biztosítása révén. A tisztességes eljáráshoz való joghoz 

kapcsolódó követelmények tiszteletben tartásának érdekében fontos, hogy a felek kontradiktórius 

eljárásban mind az olyan tényállási elemeket, mind pedig az olyan jogi kérdéseket megvitathassák, 

amelyek az eljárás kimenete szempontjából meghatározók (2009. december 2-i Bizottság kontra 

Írország és társai ítélet, C-89/08 P, EU:C:2009:742, 56. pont).[62. pont] 

Márpedig kétségkívül meghatározó tényállási elemek voltak a büntetőeljárásban beszerzett 

vallomások, melyek tartalmát a felperes erősen vitatta azzal összefüggésben, hogy a nyilatkozatok, 

vallomások nem a felperesi tevékenységre vonatkoztak. Súlyos hibát vétett az elsőfokú bíróság mikor 

mellőzte a tanúk meghallgatását, annál is inkább mert a felperesnek sem az adóhatósági eljárásban, 

sem pedig a közigazgatási perben nem volt lehetősége arra, hogy kontradiktórius eljárás keretében 

vitassa az ott elhangzott állításokat, ezekkel összefüggésben kérdéseket tegyen fel, észrevételeket 

terjesszen elő. Egy olyan tényállás mellett, mint a perbeli, elengedhetetlen, hogy a közigazgatási 

határozat felülvizsgálatára jogosult bíróság ezt a jogot biztosítsa a felperes részére, mert a büntető 

eljárásban beszerzett tanúvallomásokat nem lehet úgy kezelni, mintha az a közigazgatási perben felvett 

bizonyítás tárgya lett volna. Enélkül a bizonyítási eljárás lefolytatása nélkül az elsőfokú bíróság ítélete 

megalapozatlan. 

Hangsúlyozta a Kúria azt is, hogy a bizonyítékok értékelését nem helyettesíti az alperes álláspontjával, 

az elsőfokú bíróság vagy Kúria másik döntésével való egyetértésre utalás, mert ilyen formán a bíróság 

nem tesz eleget a közigazgatási döntés érdemi felülvizsgálatára vonatkozó kötelezettségének. 

 

Kfv.V.35.223/2019/4. 

Az OLAF jelentése alapján elrendelt felülellenőrzés során meghozott határozatnak is bizonyítékokon 

kell alapulnia 

I. A Kúria a tisztességes hatósági eljárás részét képező iratmegismerési és az ezzel összefüggő 

védekezési jog sérelmének vizsgálatakor megállapította, hogy a felperes a második felülellenőrzést 

lezáró részjegyzőkönyv mellékleteként kapta meg 2014. május 13-án az az Európai Unió Csalás Elleni 

Hivatala (a továbbiakban: OLAF) zárójelentését (Final Report) és annak magyar fordítását, a Mission 

Report angol nyelvű anonimizált változatát, továbbá egy excel táblát, amelyet a magyar vámhatóság 

állított össze a felperest érintő szállítmányokról (a szintén csatolt thaiföldi minisztériumi levél a per 

tárgyával nem függ össze). Az alperes a K.33.481/2015. számú perben 2015. július 3-án, valamint a 

megismételt elsőfokú eljárásban a K.31.248/2018. számú perben 2018. június 26-án csatolta a Mission 

Report és ezek mellékletei egy részének magyar nyelvű fordítását, valamint ezen iratok – felperes 

részére szánt - anonimizált (kitakart) változatait, 2018. szeptember 12-én csatolta továbbá az OLAF 

jelentést DVD lemezen, melyet a felperes utóbb megtekinthetett. 

A felperes a közigazgatási eljárásban az alperesi határoztatok alapjául szolgáló iratok jelentős részét 

anyanyelvén nem ismerhette meg, ezáltal a vámhatóság az alapvető garanciális jellegű, anyanyelv 

használatához, az iratok megismeréséhez és ezek által védekezése előterjesztéséhez való ügyféli jogait 

megsértette [Kfv.I.35.234/2017/7. számú ítélet].  
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II. Mindemellett a Kúria az OLAF-jelentés és mellékletei alapján megállapította, hogy a felperes 

alappal hivatkozott arra, hogy azok nem bizonyítják, hogy a perbeli határozatokkal érintett, szabad 

forgalomba helyezett áruk Kínából származtak. 

A Kúria a hatályon kívül helyező végzéseiben rögzítette, hogy az OLAF-jelentés ugyanolyan 

feltételekkel értékelhető bizonyítékként, mint a magyar hatóságok jelentései [BH 2017.169]. 

Jogszabályi alap nélküli ezért az elsőfokú bíróság megállapítása, hogy a jelentésben szereplő adatok 

valódisága mellett vélelem áll fenn. Az OLAF által készített jelentések bizonyítóerejének, az abban 

foglaltak valódiságának megítélése ugyanolyan szempontok szerint történik, mint a nemzeti hatóságok 

által készített jelentéseké. Ezek vonatkozásában is követelmény egyrészt, hogy bizonyítékokon 

alapuljanak, másrészt a jelentésben szereplő megállapítások alapjául szolgáló bizonyítékok az ügyfél 

számára megismerhetők, ellenőrizhetők legyenek. 

A 2003. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Vámtörvény) 7/N. § (3) bekezdése kimondja, hogy az 

ellenőrzést végző vámszerv köteles a tényeket, körülményeket, adatokat értékelni, az ellenőrzött 

ügyfelet, képviselőjét, alkalmazottját az ellenőrzés során tett megállapításairól tájékoztatni. Az 

ellenőrzést végző vámhatóság köteles az ellenőrzött ügyfél által felajánlott bizonyíték visszautasítását 

előzetesen szóban, majd az ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvben írásban is indokolni. A (4) bekezdés 

értelmében az ellenőrzést végző vámszerv a tényállás tisztázása során az ellenőrzött ügyfél javára 

szolgáló tényeket is köteles feltárni. A nem bizonyított tény, körülmény az ellenőrzött ügyfél terhére 

nem értékelhető. 

A Kúria álláspontja szerint a perbeli esetben az OLAF-jelentés akkor lett volna alkalmas a felperes 

által szabad forgalomba hozott áru kínai származásának megállapítására, amennyiben az áru útja 

abban, illetve az annak alapján meghozott közigazgatási határozatban bemutatásra, és bizonyítékokkal 

alátámasztásra kerül. Az elsőfokú hatóság, az alperes és az elsőfokú bíróság döntésének indokolása 

kizárólag a csalás bemutatására korlátozódott, de nem egyediesítette, és bizonyítékokkal nem 

támasztotta alá azt, hogy az adott 11 szállítmány vonatkozásában mely konkrét bizonyítási eszközök 

igazolják, hogy a számlák, a MITI által kiállított tevékenység engedély és az áru ellenértékének maláj 

gazdálkodó részére való átutalása ellenére a szabad forgalomba hozott áru kínai volt. A vizsgálati 

részjegyzőkönyvhöz csatolt, a vámhatóság által az OLAF-jelentés alapján készített táblázat ugyan 

konkrét adatokat tartalmaz, de az azok alapjául szolgáló bizonyítékok nem állnak rendelkezésre. Ezek 

hiányában pedig a vámhatósági határozatok és a jogerős ítélet is megalapozatlan. 

III. A Kúria ezt követően – az alperesi határozatok megalapozatlansága miatt csupán elvi éllel - 

vizsgálta, hogy az adott áruk kínai származásának bizonyítottsága esetén a vámtartozás 2913/92/EGK 

rendelet (a továbbiakban: Vámkódex) 220. § (2) bekezdés b) pontja szerinti utólagos könyvelésbe 

vétel kizártsága, illetve ezzel kapcsolatban a nemzeti vámhatóság eljárás lefolytatására vonatkozó 

hatásköre fennáll-e. 

A Vámkódex 220. cikk (2) bekezdése szerint „A 217. cikk (1) bekezdésének második és harmadik 

albekezdésében említett esetek kivételével, nem történik utólagos könyvelésbe vétel, ha: (…) b) a 

jogszabály szerint járó vámösszeget a vámhatóság hibájából nem vették könyvelésbe, amit a 

jóhiszeműen eljáró, a vámáru-nyilatkozatra vonatkozó hatályos jogszabályokban megállapított 

rendelkezéseket teljesítő, megfizetésért felelős személy nem észlelhetett. 

Ha az áru preferenciális státusza valamely harmadik ország hatóságait magában foglaló adminisztratív 

együttműködés rendszerének keretén belül kerül megállapításra, az igazolás ezen hatóságok általi 

kiadása – amennyiben az hibásnak bizonyul – olyan hibának számít, amely az első albekezdés 

értelmében nem volt észlelhető. 

A hibás igazolás kiadása azonban nem számít hibának, ha az igazolás az exportőr által szolgáltatott 

adatok hibás feltüntetésén alapul, kivéve különösen, ha nyilvánvaló, hogy a kiadó hatóságok tudatában 

voltak vagy tudatában kellett volna lenniük annak, hogy az áru nem felel meg a preferenciális 

elbánásra jogosító feltételeknek. 

A kötelezett hivatkozhat jóhiszeműségére, ha bizonyítani tudja, hogy – az adott kereskedelmi 

műveletek során – kellő körültekintéssel járt el annak érdekében, hogy minden, a preferenciális 

elbánáshoz szükséges feltételnek megfeleljen. 
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A kötelezett azonban nem hivatkozhat jóhiszeműségére, amennyiben az Európai Bizottság az Európai 

Közösségek Hivatalos Lapjában értesítést tett közzé, amely szerint kétség merült fel a preferenciális 

elbánásnak a kedvezményezett ország részéről történő megfelelő alkalmazását illetően." 

Ezen komplex rendelkezés értelmében tehát nem fizetendő vám, ha a nemzeti vagy külföldi hatóság 

hibájából maradt el annak könyvelésbe vétele, és a fizetésre kötelezett ezt nem észlelhette, illetve 

jóhiszeműségét bizonyítja. 

A perbeli esetekben a vámkülönbözet az OLAF-jelentésen alapuló alperesi határozatok szerint abból 

származott, hogy az exportőrök megtévesztették a maláj hatóságot, amely ezáltal a perferenciális 

vámra jogosító igazolást kiállította. A felperes álláspontja szerint Port-Klang szabadkikötő és a maláj 

fővámterület elektronikus adatbázisainak összevetésével, néhány nap alatt a csalást kiderítette, így 

arról a maláj vámhatóság nyilvánvalóan tudott, vagy tudhatott. Ezzel szemben az alperes arra 

hivatkozott, hogy a hiba az exportőrök „hibás”, csalásra irányuló adatszolgáltatásán alapult, amelyet a 

hatóságok nem észlelhettek. 

A Kúria mindezek vonatkozásában hangsúlyozza, hogy a vám utólagos könyvelésbe vételét kizáró 

feltételek vizsgálatát ugyanolyan módon kell a hatóságnak vizsgálnia, mint bármely, más kérdést: a 

felperes által beszerzett termékek kínai származásának bizonyítottsága esetén - fel kell tárnia, hogy a 

külföldi hatóság nyilvánvalóan tudott, vagy tudhatott-e az exportőrök csalárd magatartásáról. 

Vizsgálnia kell a felperes jóhiszeműségének megítéléséhez szükséges tényeket, továbbá azt, hogy az 

Európai Bizottság az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában értesítést tett-e közzé, amely szerint 

kétség merült fel a preferenciális elbánásnak a kedvezményezett ország részéről történő megfelelő 

alkalmazását illetően. Megállapításait bizonyítékokkal kell alátámasztania. 

Csak az így lefolytatott vizsgálat és bizonyított tények alapján dönthető el, hogy a vámtartozás utólag 

könyvelhető-e, illetve ezzel összefüggésben az ügy a 2454/93/EGK rendelet 871. cikke alapján az ún. 

Vámkódex Bizottság elé utalandó-e. 

 

Kfv.V.35.351/2019/4. 

A megbízólevél jogszerűen adható át a gazdaság társaság cégnyilvántartásba be nem jegyzett 

ügyvezetőjének, mint a társaság megbízottjának. 

A Kúria előtt folyó rendkívüli jogorvoslati eljárásnak kizárólag az volt a tárgya, hogy az elsőfokú 

bíróság jogszabálysértően ítélte-e meg a megbízólevél cégnyilvántartásba be nem jegyzett személy 

részére történő kézbesítésének (átadásának) törvényességét. 

A Kúria előrebocsátotta, hogy az 2003. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Art.) 93. § (1) bekezdése 

értelmében az adóhatósági ellenőrzés az erről szóló megbízólevél kézbesítésével, egy példányának 

átadásával vagy az általános megbízólevél bemutatásával kezdődik. Ez az eljárási cselekmény 

garanciális jellegű, mert megalapozza a hatóság eljárásának törvényességét, az eljárási határidő kezdő 

időpontját, az eljáró hatósági személyek ellenőrzési jogosultságát, az ellenőrzés módját, az érintett 

adónemeket és időszakokat. Ezért kiemelt jelentőséggel bír, hogy az arra jogosult személy részére 

történjen a megbízólevél átadása. 

Az Art. 93. § (2) bekezdése azokról az esetekről rendelkezik, amelyekben a megbízólevél átvétele 

megtagadása ellenére is bekövetkezik az ellenőrzés megkezdéséhez fűződő joghatások beállta. 

Kimondja, hogy ha az adózó vagy képviselője, meghatalmazottja, alkalmazottja a megbízólevél 

átvételét megtagadja, az ellenőrzés két hatósági tanú jelenlétében az erről szóló jegyzőkönyv 

felvételével és aláírásával kezdődik. Ezen rendelkezésből következik, hogy a megbízólevél nem 

kizárólag az érintett adózó törvényes képviselőjének, hanem meghatalmazottjának, alkalmazottjának is 

átadható. 

A Kúria ezen törvényi rendelkezések alapján megállapította, hogy az alperes és az elsőfokú bíróság 

jogszabálysértés nélkül helyezkedett arra az álláspontra, hogy a tárgyi ellenőrzésben a megbízólevél 

átvételére – cégjegyzékbe történő bejegyzés hiányában is – jogosult, és egyben köteles is volt a 

felperes üzletrészét megvásárló, nevében a felperes tevékenységét végző, ügyvezetővé választott és 

ezen tisztséget elfogadó személy. 
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A Kúria utal arra, hogy a jogerős ítéleti megállapítások szerint a felperes tudatosan, a Magyarországon 

végzett gazdasági tevékenységét az abból származó bevétel eltitkolásával végezte. Az a körülmény, 

hogy X. a társaság megvásárlását, ügyvezetővé választását, a tisztségének elfogadását követően a 

változásbejegyzési kérelem cégbírósági előterjesztésére vonatkozó kötelezettségét sem teljesítette, 

nem befolyásolja azt a tényt, hogy a felperesi társaság gazdasági tevékenységével kapcsolatos 

adóellenőrzés során – a rendelkezésre álló okirati bizonyítékok alapján – a társaság 

meghatalmazottjának kellett tekinteni. 

A cégjegyzék közhitelessége és adatainak a 2009/101/EK irányelvében (a továbbiakban: Irányelv) 

szerinti nyilvánossága harmadik személyek jogainak védelmét szolgálja. Visszaélésszerű magatartást 

tanúsító személy magatartása jogkövetkezményei alóli mentesülés céljából a cégbejegyzés saját 

mulasztásából származó hiányára megalapozottan nem hivatkozhat. Az Irányelv 3. cikk (7) bekezdés 

utolsó mondata szerint „Harmadik személyek továbbá mindig hivatkozhatnak bármely olyan okiratra 

és adatra, amelyek tekintetében a közlést elmulasztották, kivéve azokat az eseteket, amikor a közlés 

elmulasztása következtében ezek hatálytalanok.” A 10. cikk (1) bekezdése pedig úgy rendelkezik, 

hogy „A társaság szerveinek harmadik személyek felé irányuló jogcselekményei a társaságra nézve 

kötelezőek, még akkor is, ha nem tartoznak a társaság tevékenységi körébe, kivéve azt az esetet, ha e 

jogcselekmények meghaladják a szervek törvény által rájuk ruházott, illetve engedélyezett hatáskörét.” 

Mindezen rendelkezések folytán a felperes adóköteles tevékenységének ellenőrzésekor az adóhatóság 

a szerződéssel ügyvezetői feladatokkal megbízott személy részére a társaságra joghatályos módon adta 

át a megbízólevelet. 

 

Kfv.I.35.639/2019/4. 

Alapítvány által végzett gazdasági tevékenység az Áfa tv. hatálya alá tartozik, emiatt áfa-fizetési 

kötelezettség terheli. Az elbíráláskor nem a Civil tv. rendelkezései az irányadók. 

Abban a jogkérdésben kellett a Kúriának állást foglalnia, hogy a felperes a közhasznú nonprofit 

jogállására figyelemmel a 2014. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.) előírásai alapján 

mentesül-e az áfa adófizetési kötelezettsége alól, vagyis adókötelezettségének megítélésekor csak és 

kizárólag a Civil tv. előírásai érvényesülnek, vehetők figyelembe. 

A Kúria álláspontja szerint az elsőfokú bíróság helyes választ adott jogerős ítéletében erre a kérdésre, 

és jogszerűen vetette el a felperes erre vonatkozó érvelését. Az adózásra vonatkozó szabályokat az 

elsőfokú bíróság által helytállóan felhívott jogszabályok tartalmazzák és azokat a civil szervezetekre is 

alkalmazni kell. Ettől eltérő szabályozást a Civil tv. nem tartalmaz, nem veszi ki a civil szervezeteket 

az adótörvények hatálya alól. Ebből következően törvényesen vizsgálta a felperes adóalanyi minőségét 

a 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) előírásaira figyelemmel. 

Az Áfa tv. 5. § (1) bekezdése értelmében adóalany: az a jogképes személy vagy szervezet, aki (amely) 

saját neve alatt gazdasági tevékenységet folytat, tekintet nélkül annak helyére, céljára és eredményére. 

Gazdasági tevékenység valamely tevékenység üzletszerű, illetőleg tartós vagy rendszeres jelleggel 

történő folytatása, amennyiben az ellenérték elérésére irányul, vagy azt eredményezi, és annak végzése 

független formában történik. (6. §) 

Az általános forgalmi adó uniós szinten harmonizált adónem, annak szabályait a közös 

hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112 EK irányelv (a továbbiakban: HÉA irányelv) 

tartalmazza. Az átültetési kötelezettségből fakadóan a tagállamoknak tartózkodniuk kell attól, hogy az 

uniós szabályokba ütköző tagállami jogot alkossanak, az uniós normában szereplő fogalmaknak eltérő 

értelmet tulajdonítsanak. Erre figyelemmel a gazdasági tevékenység fogalmának értelmezésekor 

figyelemmel kell lenni az uniós jog egységes értelmezését biztosító Európai Bíróság ezzel kapcsolatos 

döntéseire. 

A HÉA irányelv 9. cikk (1) bekezdése szerint gazdasági tevékenység: a termelők, a kereskedők, illetve 

a szolgáltatók valamennyi tevékenysége, beleértve a kitermelő-ipari és mezőgazdasági 

tevékenységeket, valamint a szabadfoglalkozású vagy azzal egyenértékű tevékenységeket is. 

Gazdasági tevékenységnek minősül különösen a materiális vagy immateriális javak tartós bevétel 
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elérése érdekében történő hasznosítása. A magyar szabályozás azt a tevékenységet tekinti gazdasági 

tevékenységnek, amelyet üzletszerű, illetőleg tartós vagy rendszeres jelleggel folytatnak, amennyiben 

az ellenérték elérésére irányul. 

A Kúria álláspontja az volt, hogy a jogszabályi megfogalmazás alapján a három tényező közül már az 

egyik megvalósulása is önállóan megalapozza a gazdasági tevékenység megvalósulását, így nem 

tévedett az alperes és az elsőfokú bíróság sem mikor a gazdasági tevékenység megvalósulását 

rögzítette. Utalt a Kúria arra, hogy az Európai Bíróság számtalan döntésében emlékeztetett arra, hogy 

a „gazdasági tevékenység objektív fogalom, és azt önmagában, céljától és eredményétől függetlenül 

kell értelmezni (C-497/01.38., C-284/04. 35., C-233/03. 47. pontok). Ekként a felperesnek a 

felülvizsgálati kérelmében az üzletszerűség vizsgálata körében kifejtett érvei súlytalanok, az alperes és 

a bíróság is helytállóan rögzítette, hogy felperes tevékenysége megfelelt az Áfa tv. 6. §-ban írt 

feltételeknek. 

Rámutatott arra is a Kúria, hogy az Áfa törvény nem kezeli eltérően a nonprofit szervezeteket a 

vállalkozásoktól. Ennek következtében közömbös, hogy mi az adott gazdasági tevékenység célja, áfa 

szempontból mindig az elvégzett tevékenységet kell minősíteni, a törvényi előírások 

figyelembevételével. Nem az a mérvadó, hogy egy tevékenységet, mint vállalkozási tevékenységet 

végez-e a civil szervezet, ugyanis a cél szerinti tevékenységek is adókötelesek, ha nem szerepelnek az 

Áfa tv. 85. §-a szerinti felsorolásban. Az Áfa törvény 85. § alapját képező HÉA irányelv 132. cikkével 

kapcsolatban az Európai Bíróság C-699/15. számú ügyben kifejtette, hogy e cikk „olyan 

adómentességeket állapít meg – amint azt azon fejezet címe is mutatja, amelynek e cikk a részét 

képezi –, amelyek célja egyes közhasznú tevékenységek előmozdítása. Mindazonáltal e mentességek 

célja nem valamennyi, hanem kizárólag azon közhasznú tevékenységek mentesítése a héa alól, 

amelyeket az irányelv itt felsorol, és részletesen meghatároz.” Hangsúlyozta azt is, hogy az 

adómentességek leírására használt kifejezéseket szigorúan kell értelmezni, mivel ezek a 2006/112 

irányelv 2. cikkéből eredően kivételt jelentenek a fő szabályhoz képest, miszerint az adóalany által 

ellenszolgáltatás fejében teljesített minden szolgáltatásnyújtás után héát kell fizetni. 

Miután a felperes az Áfa tv. hatálya alá eső tevékenységet végzett, számlakibocsátási kötelezettsége 

fennáll. Az Áfa tv. 165. §-a külön részletezi, mikor nem terheli ez a kötelezettség, azonban az általa 

végzett tevékenységek ebbe a körbe a fentiek szerint nem voltak besorolhatók. 

A felperesi jogértelmezési technika téves, miután a Civil tv. értelmező rendelkezései, fogalom 

meghatározásai erre vonatkozó külön törvényi felhatalmazás nélkül az adókötelezettség 

megállapításánál nem relevánsak és alkalmazandók. 

 

 

Munkaügyi ügyszak 

Mfv.II.10.239/2019/5. 

Amikor a munkáltató a közalkalmazott felperes garantált illetményét nem emelte fel a 

kormányrendeletben meghatározott garantált bérminimum összegére, nem eredményezhet teljes 

érvénytelenséget, a jogszabálysértés az Mt. 29. § (3) bekezdésének alkalmazása mellett az illetmény-

különbözet megfizetésével orvosolható volt. 

Az Európai Unió jogalkotása megkülönbözteti az elsődleges, közvetlenül alkalmazandó és közvetlenül 

hatályos elsődleges jogforrásokat, amelyekbe az alapszerződések és a rendeletek tartoznak. Az Európai 

Unió elsődleges jogának végrehajtása érdekében és az egységes jogalkalmazás miatt az Európai Unió 

irányelveket alkot, amelyek azonban csak meghatározott feltételek mellett alkalmazhatóak 

közvetlenül, azok végrehajtásáról belső jogalkotás útján a tagállamok kötelesek gondoskodni. Az 

egyenlő bánásmód követelménye a magyar jogalkotásban az egyenlő bánásmódról és az esély 

egyenlőség előmozdításáról szóló 2003. CXXV. törvénnyel került szabályozásra. A törvény 

rendelkezése és a joggyakorlat szerint az egyenlő bánásmód megsértése abban az esetben állapítható 

meg, amennyiben az összehasonlítható helyzetben lévő személyek között valamely védett tulajdonság 
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miatt történik a hátrányos megkülönböztetés. A felperes által hivatkozott közalkalmazottak és 

munkavállalók összehasonlítása ebben a tekintetben az egyenlő bánásmód megsértésére nem ad 

alapot, mert a munkavállalók és a közalkalmazottak az eltérő foglalkoztatási feltételekre tekintettel 

nincsenek összehasonlítható helyzetben. Az a körülmény, hogy a közszférában nagyobb számban 

kerülnek foglalkoztatásra női munkavállalók (közalkalmazottak) önmagában nem igazolja, hogy a 

közszférában foglalkoztatottakra vonatkozó jogszabályi rendelkezések a nemi hovatartozással 

összefüggésben kerültek megalkotásra. A munkavállalók és a közalkalmazottak egymással nincsenek 

összehasonlítható helyzetben, a közalkalmazotti illetményrendszer pedig nem tesz különbséget a női, 

valamint férfi közalkalmazottak között. Mindezek alapján a Európai Unió Bíróságának előzetes 

döntéshozatala iránt előterjesztett indítvány megalapozatlan volt. 

Polgári ügyszak 

Pfv.I.20.306/2019/6. 

Devizaalapú fogyasztói hitelszerződés kapcsán az árfolyamkockázatról szóló banki tájékoztatás akkor 

megfelelő, ha az árfolyamváltozás mechanizmusának a törlesztőrészletre gyakorolt hatásának 

ismertetésén túl arra a pénzügyi, gazdasági veszélyre is figyelmeztet, amely ebből fakadóan a 

fogyasztót érheti. 

Az árfolyamkockázattal kapcsolatos banki tájékoztatás megfelelőségének Európai Unió Bírósága általi 

vizsgálata a C-51/17 számú ügyben a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen 

feltételekről szóló 93/13 EGK irányelvvel is összhangban azt az eredményt hozta, hogy a 

tájékoztatásnak az árfolyamváltozás működési mechanizmusának a törlesztőrészletre gyakorolt 

hatásával összefüggő ismertetésén túl tükröznie kell azt a veszélyt, ami jelentősebb árfolyamváltozás 

következményeként a fogyasztóra hárul. Az adott esetben a felperes alaptalanul kifogásolta az alperes 

tájékoztatását, az ugyanis a másodfokú bíróság helyes okfejtése szerint az Európai Unió Bírósága által 

kifejtett elveknek is megfelelt, a másodfokú bíróság vizsgálata nem volt formális, a rendelkezésre álló 

okirati bizonyítékok okszerű értékelésével minősítette az alperes tájékoztatását, egyéb bizonyítási 

indítványa pedig a felperesnek nem volt. Alappal tulajdonított jelentőséget a bíróság a szerződés VII.2 

pontjába foglalt CHF klauzula mellett a devizafinanszírozás általános kockázatairól szóló, a felperes 

által nem vitásan aláírt okiratra, a két írásbeli tájékoztató ugyanis tartalmazta mindazokat a 

tudnivalókat, melyek alapján a felperes felmérhette a devizafinanszírozás rá háruló kockázatait. Az 

általános tájékoztató kifejezetten kitér arra, hogy kedvezőtlen változás esetén a fogyasztó fizetési 

terhei jelentős mértékben növekedhetnek, ez pedig egyértelműen jelzi azt a veszélyt, melynek 

vállalására az adós kötelezi magát. Arra is helyesen utalt a másodfokú bíróság, hogy a tájékoztatóból a 

korlátozott kockázatvállalás nem következett, annak alapján egyértelmű volt, hogy az 

árfolyamkockázat teljes mértékben az adóst terheli, így nem tévedett a másodfokú bíróság, amikor 

ezen a címen sem állapította meg a szerződés érvénytelenségét. 

 

Pfv.II.21.261/2019/15. 

A rendes joghatósággal rendelkező bíróság mérlegelési jogkörébe tartozik annak eldöntése: a fél 

kezdeményezésére, a saját hivatalbóli kérelmére vagy a joghatósággal nem rendelkező, de 

meghatározott feltételek fennállása esetén a másik tagállami bíróság kezdeményezésére a joghatósága 

vélelmének megdöntésével az adott ügy áttételéről dönt vagy a tárgyalást lefolytatja 

Az adott ügyben tény, hogy a gyermekek szokásos tartózkodási helyének Németország minősül. 

Tévesen és iratellenesen állítja a felperes azt, hogy a Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének 

Polgári Jogi Vonatkozásairól Hágában, 1980. évi október 25. napján kelt szerződés (a továbbiakban: 

Hágai Egyezmény) alapján lefolytatott eljárásban az eljárt bíróságok a gyermekek szokásos 

tartózkodási helyeként Magyarországot állapították meg. Az eljárásban az első- és a másodfokú 

bíróság egyezően foglalt állást abban, hogy a gyermekek szokásos tartózkodási helye Németország, a 

kérelmező (alperes) kérelmét a Hágai Egyezmény 13. cikkének alkalmazásával tagadták meg. 

Okirattal bizonyított, hogy az alperes 2017. július 31-én a német járásbíróságon szülői felelősségre 

(szülői felügyeletre) vonatkozó, 2017. szeptember 4-én házasság felbontása iránti eljárást 
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kezdeményezett. A két keresetet a német járásbíróságon külön számra iktatták és önálló eljárásként 

kezelték. A M.-i Legfelsőbb Tartományi Bíróság 12.Uf.437/19. jogerős döntése kizárólag a házasság 

felbontására vonatkozó eljárást érintette és az elsőfokú bíróság döntését hatályon kívül helyezve 

visszautalta az ügyet a járásbíróságra. Helyesen érvelt az alperes azzal, hogy a bontóperi eljárás 

megismétlése nincs kihatással a német járásbíróság előtt folyamatban lévő szülői felelősséggel 

(felügyelettel) kapcsolatos eljárásra, amelyben a német járásbíróság bizonyítást rendelt el. Okirattal 

igazolt az is, hogy a német járásbíróság előtt a szülői felelősség (felügyelet) rendezése iránti eljárás 

korábban indult, mint a jelen eljárás. A 001F702/18. ügyszám a kapcsolattartás szabályozására 

vonatkozik és eljárásjogilag nincs összefüggésben a 001F553/17. számú, a szülői felelősség 

(felügyelet) rendezése iránt megindult eljárással. 

A felperes alapvetően azt sérelmezte, hogy az eljárt magyar bíróságok a 2201/2003. (XI.27.) EK 

Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 15. cikke alapján nyomatékos kérelme ellenére sem intézkedtek 

abban, hogy az ügyet a gyermekek érdekének megfelelően a magyar bíróság tárgyalja le, azaz vegye át 

a rendes joghatósággal rendelkező német bíróságtól. A 15. cikk megsértéséhez kapcsolódóan jelölte 

meg a Pp. jogszabályhelyeit: a perfelvétel körében a felek által meghatározott a jogvita keretét [2016. 

évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 183. § (1) bekezdés]; a személyes meghallgatás hivatalbóli 

elrendelhetőségét [Pp. 230. § (1) bekezdés]; az anyagi pervezetés szabályát [Pp. 237. §]; a 

köztudomású, illetve hivatalból tudomással bírt tényekkel kapcsolatos előírást [Pp. 266. §]; az EU 

jogszabályoknak való megfelelést [Pp. 631. § 23. pont], illetve hivatkozott a Ptk. 4:167. § (1) 

bekezdésére. 

A Rendelet 8. cikk (1) bekezdésének főszabálya szerint a joghatóságot a gyermeknek a bírósághoz 

forduláskor (keresetlevél benyújtásakor) fennálló szokásos tartózkodási helye határozza meg. A 

fentebb kifejtetteknek megfelelően a főszabály alapján az ügy érdemi elbírálására joghatósággal 

rendelkező bíróságnak a német bíróságot kell tekinteni. 

A Rendelet 15. cikk (1) bekezdése azonban lehetővé teszi egy adott ügynek a joghatósággal 

rendelkező bíróságtól eltérő, más tagállami bírósághoz való áttételét. A Rendelet 13. preambulumából 

kitűnően az áttétel elrendelésére az előírt speciális feltételek megvalósulása esetén és csak kivételesen 

kerülhet sor. A 8. cikk (1) bekezdésében foglalt általános joghatósági szabályhoz képest a 15. cikk 

joghatósági szabályát szigorúan kell értelmezni és alkalmazása is kivételes [Európai Bíróság (Curia) 

C-428/2015, EU:C:2016:819, 47. pont, továbbá C-478/17 EU:C:2018:812, 32. pont]. 

A Rendelet 15. cikk (1) bekezdése az ügy áttételére három konjunktív feltételt fennállását írja elő: a 

gyermek alapvető érdekét, a másik tagállammal fennálló szoros kapcsolatát és egy másik tagállami 

bíróságnak az ügy tárgyalására alkalmasabb voltát. 

A Rendelet 15. cikk (2) bekezdése alapján az áttétel kezdeményezésének három esete van: a) az egyik 

fél kérelmére, b) a bíróság hivatalbóli indítványára, c) egy másik olyan tagállam bíróságától származó 

kérelem esetén, amelyhez a gyermeket a (3) bekezdés szerinti szoros kötelék fűzi. Ha a bíróság 

hivatalból, illetve egy másik tagállam bíróságának kérelme alapján rendelkezik, azt legalább az egyik 

félnek el kell fogadnia. 

A periratokból megállapíthatóan a szülői felelősség (felügyelet) iránt folyamatban levő perben a 

rendes joghatósággal rendelkező német járásbíróság az ügy áttételére irányuló indítványt hivatalból 

(bármely fél kérelme hiányában) a magyar bírósághoz nem küldött [Rendelet 15. cikk (2) bekezdés b) 

pont]. 

A felperes a rendes joghatósággal nem rendelkező magyar bíróság előtt terjesztett elő kérelmet az ügy 

magyar bíróságra való áttétele iránt, illetve arra: a magyar bíróság a Rendelet 15. cikk (2) bekezdés c) 

pontja alapján a kérelmének megfelelően kezdeményezze az áttételt. 

Az Európai Bíróság (Curia) több határozatában adott iránymutatást a 15. cikk előírásainak az 

értelmezésére (többek között a 2016. október 27. napján kelt C-428/15. számú ítélet, a 2018. október 

4. napján kelt C-478/17. számú ítélet, a 2019. július 10. napján kelt C-530/18. számú végzés). 

Az Európai Bíróság (Curia) a C-530/18. számú ügyben kifejezetten állást foglalt abban, hogy a 

Rendelet 15. cikk a 13. preambulumbekezdésére tekintettel értelmezett (1) bekezdése szerint az ügy 

érdemi elbírálására joghatósággal rendelkező tagállami bíróság átteheti az ügyet valamely másik 
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tagállam olyan bíróságához, amelyet az ügy tárgyalására alkalmasabbnak ítél anélkül, hogy ezen 

áttételre köteles lenne. Ebből viszont az következik, hogy a Rendelet 15. cikke kizárólag lehetőségként 

és nem kötelező jelleggel értelmezhető: az ügy érdemi elbírálására rendes joghatósággal rendelkező 

bíróság nem köteles az ügy áttételére. Az adott ügy tárgyalására rendes joghatósággal rendelkező 

bíróságnak ahhoz, hogy az ügy valamely másik tagállam bíróságához való áttételét kérje, meg kell 

döntenie a Rendeleten alapuló, saját joghatóságának fenntartásával kapcsolatos vélelmet (2016. 

október 27-i C-428/15 ítélet EU:C:2016:819, 50., 56. és 58. pont). 

A fentiek alapján a rendes joghatósággal rendelkező bíróság mérlegelési jogkörébe tartozik annak 

eldöntése: a fél kezdeményezésére, a saját hivatalbóli kérelmére vagy a joghatósággal nem rendelkező, 

de a Rendelet 15. cikk (1) bekezdése alapján megállapítható feltételek fennállása esetén a másik 

tagállami bíróság kezdeményezésére a joghatósága vélelmének megdöntésével az adott ügy áttételéről 

dönt vagy a tárgyalást lefolytatja. Téves tehát a felperesnek az a logikai levezetése, hogy kérelme 

alapján a magyar bíróságnak az ügy áttételére vonatkozó kezdeményezése automatikusan annak a 15. 

cikken alapuló áttételt eredményezi. 

A Rendelet 15. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján az ügy áttételét a fél is kezdeményezheti. A 

jogszabályhelye nem tartalmaz előírást arra, hogy a félnek a kérelmet melyik bíróság előtt kell 

előterjesztenie, azt tehát mind a joghatósággal rendelkező (a jelen perben a német járásbíróság), mind 

a joghatósággal nem rendelkező (magyar) bíróság előtt benyújthatta. Nincs peradat arra, hogy a 

felperes a német járásbíróság előtt folyamatban levő szülői felelősség (felügyelet) iránti perben ilyen 

kérelmet előterjesztett, azaz a felperes, mint egyik fél a német bíróságtól az áttétel kezdeményezését 

kérte volna. 

A magyar bírósághoz benyújtott kérelme tekintetében az vizsgálandó, hogy a kérelem elbírálásáról a 

német vagy a magyar bíróságnak kellett döntenie: a) a magyar bíróság automatikusan köteles volt-e 

megküldeni a joghatósággal rendelkező német bíróságnak, hogy mérlegelési jogkörében eljárva 

döntsön a saját joghatósága vélelmének megdöntéséről, illetve megtagadja a kérelemben foglaltak 

teljesítését vagy b) a magyar bíróság a magyar polgári perrendtartási szabályok szerint elbírálva 

foglalhat állást. Ennek pozitív elbírálása esetén a Rendelet 15. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján a 

német bíróságtól kezdeményezi az ügy áttételét (amelynek elbírálására ismételten a német bíróság 

rendelkezik kompetenciával). 

A Rendelet a kérelem elbírálására külön előírást nem tartalmaz. Mivel a fél saját maga döntheti el azt, 

hogy melyik bírósághoz fordul – a felperes tehát a kérelmét a német járásbíróságon is előterjeszthette 

– ha a magyar bírósághoz nyújtja be, azt a magyar bíróságnak kell elbírálnia. 

Tévesen hivatkozott a felperes arra, hogy a magyar bíróságnak a kérelme alapján kötelezően 

kezdeményeznie kellett volna az ügy áttételét, ilyen kötelező rendelkezést a Rendelet nem tartalmaz. A 

15. cikk (2) bekezdése visszautal az (1) bekezdésre, amely azt kifejezetten lehetőségként („felkérhetik 

a feleket arra, hogy terjesszenek kérelmet a másik tagállam bírósága elé”, illetve „felkérhetik a másik 

tagállam bíróságát”) fogalmazza meg. Ebből következően pusztán az ilyen kérelem benyújtása a 

joghatósággal nem rendelkező bíróságot illetően automatizmust nem jelent, nem köteles a kérelemnek 

megfelelően az áttétel kezdeményezésére. 

A kérelmet azonban köteles elbírálni: ha az abban foglaltaknak helyt ad, a Rendelet 15. cikk (2) 

bekezdés c) pont alapján kezdeményezheti az áttételt, ha elutasítja, ezt meg kell indokolnia. 

Az elsőfokú bíróság a felperes kérelmét elbírálta: a felperes erre irányuló kérelmét elutasította. 

Indokolása szerint a német bíróság a szülői felelősség (felügyelet) iránti eljárásban már tárgyalást 

tartott, illetve fog tartani, az áttétel kezdeményezése nem alapos. A jogerős végzés az elsőfokú bíróság 

álláspontját helytállónak ítélve rámutatott arra, hogy a német járásbíróság bizonyítási cselekményeket 

foganatosított, ebből pedig levonható az a következtetés, hogy az adott ügyet érdemben kívánja 

elbírálni. 

A felperes a további eljárásjogi és anyagi jogi jogszabálysértéseket a Rendelet 15. cikk megsértésével 

összefüggésben jelölte meg. A 15. cikke jogszabálysértő alkalmazása nem állapítható meg, ezért a 

további jogszabálysértések érdemi vizsgálata szükségtelen. Tévesen hivatkozott a felperes az EBH 

2010.2141. számú határozatra. A jelen eljárásban az alperes a magyar bíróság joghatóságával 
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kapcsolatban kifejezetten tiltakozott, az elvi határozatban foglaltak ezért nem irányadóak. 

 

Pfv.I.21.592/2019/14. 

Az árfolyamkockázatra, annak viselésére vonatkozó szerződéses rendelkezés világos és érthető, ebből 

következően nem tisztességtelen. 

A perben eljárt bíróságok megalapozottan jutottak arra a következtetésükre, hogy az I. rendű alperes 

tájékoztatási kötelezettségét az árfolyamkockázattal összefüggésben maradéktalanul teljesítette. A 

szerződésről készült okiratban, de a szerződéstől elkülönítetten tüntették fel a szerződő felek az 

általános kockázatfeltáró nyilatkozatot, amelynek aláírásával a felperesek tudomásul vették, hogy az I. 

rendű alperes teljes körű tájékoztatást nyújtott az általuk külföldi devizanemben felvett hitelhez 

kapcsolódó árfolyamkockázatra vonatkozóan. A felperesek azt az állításukat, hogy ügyletkötéskor 

szóban – az írásban rögzítettekkel szemben – az árfolyam jövőbeni csökkenéséről kaptak tájékoztatást, 

az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 164. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségük ellenére 

nem bizonyították. Előadásukat az I. rendű alperes képviseletében szerződéskötéskor eljárt ügyintéző 

tanúvallomása nem támasztotta alá. Ezen túlmenően a felülvizsgálati kérelemben megjelölt reklámok 

vonatkozásában pedig tényállítást sem tettek. A bíróságok ezért az érvénytelenség vizsgálatánál 

helyesen az írásbeli tájékoztatásban foglaltakat vették alapul. 

Az árfolyamkockázatot a felpereseknek azért kell viselniük, mert a kölcsönszerződés kirovó pénzneme 

CHF volt, ugyanakkor a jövedelmük nem CHF-ben keletkezett. A felperesek által külön is aláírt 

kockázatfeltáró nyilatkozat, valamint az ezzel egyező tartalmú közjegyzői okirat részletezi, hogy a 

magyar forinttól különböző devizanemben felvett hitel törlesztési és kamatfizetési kötelezettségének 

összege erősen függ az adott deviza magyar forinttal, illetve egyéb devizákkal szembeni árfolyamának 

alakulásától. A deviza árfolyamának változása egyaránt növelheti és csökkentheti a hitelszolgálat és a 

magyar forintban folyósított kölcsön összegét. A felperesek írábeli nyilatkozata tehát igazolja, hogy 

tisztában voltak a kölcsönügylet kockázataival, ezen kockázatok ismeretében vették fel a kölcsönt. 

Alappal nem gondolhatták azt, hogy az árfolyam rájuk nézve kedvezőtlen változása nem következhet 

be, azaz kizárt, illetve, hogy az árfolyamváltozás terhét nem nekik kellene viselni. 

A jogerős ítélet meghozatalakor (2019. szeptember 17.) már ismert volt az Európai Unió Bírósága C-

51/17. számú ügyben meghozott határozata, amelyből megállapíthatóan az árfolyamkockázati 

tájékoztatással összefüggésben felállított követelményrendszer szerint a szerződési feltételek világos 

és érthető megfogalmazása arra kötelezi a pénzügyi intézményeket, hogy elegendő tájékoztatást 

nyújtsanak a kölcsönfelvevők számára ahhoz, hogy ez utóbbiak tájékozott és megalapozott döntéseket 

hozhassanak. Az árfolyamkockázattal kapcsolatos feltételnek nemcsak alaki és nyelvtani szempontból, 

hanem a konkrét tartalom vonatkozásában is érthetőnek kell lennie a fogyasztó számára abban az 

értelemben, hogy az általánosan tájékozott, ésszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó ne 

csupán azt legyen képes felismerni, hogy a nemzeti fizetőeszköz a kölcsön nyilvántartásba vétele 

szerinti devizához képest leértékelődhet, hanem értékelnie kell tudnia az ilyen feltételnek a pénzügyi 

kötelezettségeire gyakorolt – esetlegesen jelentős – gazdasági következményeit is. 

Az Európai Unió Bírósága a felülvizsgálati kérelemben is hivatkozott C-227/18. számú ügyét lezáró 

végzésében arra a következtetésre jutott, hogy a világos és érthető megfogalmazás követelményének 

megfelel az a deviza alapú kölcsönszerződés, ami olyan feltételt tartalmaz, amely úgy terheli a 

fogyasztóra az árfolyamkockázatot, hogy nem figyelmezteti kifejezetten arra, hogy az 

árfolyamváltozásnak nincs felső határa, amennyiben a fogyasztót nem csupán arról a lehetőségről 

tájékoztatták, hogy annak a devizának az árfolyama, amelyben a kölcsönszerződést megkötötték 

emelkedhet, vagy csökkenhet, hanem értékelni tudja az árfolyamkockázatnak a pénzügyi 

kötelezettségeire gyakorolt – esetlegesen jelentős – gazdasági következményeit is. 

Az adott esetben a szükséges követelményszintnek megfelelt az I. rendű alperes tájékoztatása, mivel 

abból lehetett arra következtetni, hogy a CHF-nek a magyar forinttal szembeni árfolyam alakulása a 

kölcsön forintban történő visszafizetésének terheit nemcsak csökkentheti, hanem növelheti is, a 

tájékoztatásból meg lehetett azt állapítani, hogy a változás a felperesek pénzügyi kötelezettségeit 

jelentősen módosíthatja, fel tudták mérni ennek gazdasági következményeit is. 
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Mindezekre tekintettel az árfolyamkockázat viselésére vonatkozó szerződéses rendelkezés világos és 

érthető, ebből következően nem tisztességtelen, azaz a szerződéses rendelkezés, illetve a szerződés 

nem semmis, nem indokolt a felperesek elleni végrehajtás megszüntetése. 

Az I. rendű felperes által megjelölt C-260/18. számú ítéletében foglaltak jelen ügyben nem irányadók. 

Gazdasági ügyszak 

Gfv.VII.30.103/2019/6. 

Semmis szerződés esetén a bíróságnak hivatalból csak azt a jogkövetkezményt kell alkalmaznia, hogy 

az ilyen szerződésre alapítottan előterjesztett igényt elutasítja. Az érvénytelenség további 

jogkövetkezményeit a bíróság hivatalból nem, csak a fél erre irányuló keresete vagy viszontkeresete 

alapján alkalmazza. 

Az előző pontban kifejtettek miatt a Kúria az árfolyamkockázatról történt tájékoztatás 

tisztességtelenségének megítélésével kapcsolatban csak utal arra, hogy a perbelivel tartalmilag, a 

lényegét tekintve minden megegyező szerződéses rendelkezések tekintetében már több ítéletében is 

állást foglalt (Gfv.VII.30.024/2019/5., Gfv.VII.30.034/2019/5.), amit a jelen ügyben is irányadónak 

tekint a perbeli üzletszabályzat vonatkozó rendelkezéseinek az értékelésével kapcsolatban is. 

Ennek lényege szerint az árfolyamkockázat a kirovó és a lerovó pénznem eltéréséből adódó, 

szükségképpeni és automatikus következmény [6/2013. PJE jogegységi határozat III/2. a) pontjához 

tartozó indokolás]. A kölcsön- vagy lízingszerződés részét képező általános szerződési feltételeknek a 

kölcsönbe-, illetve lízingbevevő fizetési kötelezettségét, így az árfolyamkockázat viselését szabályozó 

kikötései adott esetben nem világos, nem érthető jellegük miatt, a kikötések tisztességtelenségén 

keresztül idézhetik elő a szerződés érvénytelenségét. Az általános szerződési feltételekben szereplő, az 

árfolyamkockázat mibenlétére, tartalmára, viselésére vonatkozó kikötés akkor világos és érthető, ha az 

„átlagos fogyasztó” mércéjén keresztül megítélt konkrét fogyasztó számára felismerhető, hogy a 

számára kedvezőtlen árfolyamváltozás korlátozás nélkül kizárólag őt terheli, az árfolyam rá nézve 

kedvezőtlen változásának felső határa nincs [2/2014. PJE jogegységi határozat III/1. pontjához tartozó 

indokolás]. A világos és érhető megfogalmazás, illetve az átláthatóság elvéből következően – amelyet 

az Európai Unió Bírósága többek között a C-26/13. számú ügyben hozott ítéletében is értelmezett – a 

vizsgált szerződéses feltétel tekintetében a fogyasztót olyan helyzetbe kell hozni a szerződéskötéskor, 

hogy megfelelően fel tudja mérni az általa vállalt kötelezettségeket, árfolyamkockázat esetén azt, hogy 

a jövedelme szerinti pénznem leértékelődésével annak hatása a fizetési kötelezettségére korlátlan. 

Nem fogadható el a pénzügyi intézményt terhelő tájékoztatási kötelezettség teljesítéseként, ha a 

fogyasztó több, külön okiratban szereplő szerződési feltétel együttes értelmezése, vagy több 

rendelkezés egybevetése alapján csak kikövetkeztetni tudja az árfolyamkockázat mibenlétét, fizetési 

kötelezettségére gyakorolt hatását. Amennyiben a szerződési feltételek összetett, nem áttekinthető 

szerkezeti kialakítása miatt az árfolyamkockázattal kapcsolatos összefüggéseket – az eltérő helyen 

lévő kikötések felkutatásával és értelmezésével – magának a fogyasztónak kell megkísérelnie 

azonosítani és felismerni, az általános szerződési feltételek érintett kikötései nem tekinthetők 

világosnak és egyértelműnek. 

Külön kifejezett magyarázatot, tájékoztatást az üzletszabályzat az árfolyamkockázat mibenlétére, 

annak a fogyasztó alperes fizetési kötelezettségére gyakorolt hatására vonatkozóan nem tartalmaz. 

Nem tekinthető ilyen kifejezett magyarázatnak az üzletszabályzat I.20.b. pontja sem, ez a pont ugyanis 

csak egy a fogyasztó számára sem az összetevőit, sem a végeredményét tekintve nem 

számszerűsíthető, nem értelmezhető matematikai képletet rögzít, az árfolyamkockázat lényegének, 

gazdasági következményeinek szöveges magyarázatát nem adja. Az üzletszabályzat ismertetett 

kikötései alapján azt az alperes valóban számításba vehette, hogy a perbeli lízingszerződéshez 

kapcsolódik árfolyamkockázat, azonban annak konkrét lényegét, mibenlétét, a fizetési kötelezettségére 

gyakorolt hatását, továbbá azt, hogy kockázatviselésének nincs felső határa, az üzletszabályzat több, 

különböző helyen, nem áttekinthető szerkezetben szereplő, számos esetben egyébként is homályos 

megfogalmazású szerződési feltételének együttes értelmezése és egybevetése alapján legfeljebb csak 

kikövetkeztetni tudta. Az általános szerződési feltételek ilyen szabályozási megoldása viszont nem 

felel meg az átláthatóság ismertetett követelményének, nem tekinthető világosnak és érthetőnek. 
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Gfv.VII.30.172/2019/5. 

A jogerős ítéletet csak a felülvizsgálati kérelemben konkrétan megjelölt jogszabálysértés körében lehet 

érdemben felülvizsgálni. A bíróságnak az uniós irányelvet átültető nemzeti jogszabályt kell alkalmazni, 

amelynek értelmezése során figyelemmel kell lennie az irányelv céljaira. Az Európai Unió Bírósága 

ítéleteiben kifejtettekre tisztességtelen szerződési feltételekkel kapcsolatban joghatályosan 

előterjesztett kereseti kérelem hiányában a bíróságok nem vizsgálhatják a szerződési feltételek 

tisztességtelenségét. 

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 

Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EU Bíróság) részéről 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 meg, hogy a felperes által 

felvetett jogkérdés tekintetében – az adott kereseti kérelem mellett és a felülvizsgálati kérelemben 

megjelölt jogszabálysértésekre is tekintettel – az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének 

feltételei nem állnak fenn, figyelemmel elsődlegesen arra, hogy a perbeli jogvita kizárólag a 

kölcsönszerződés rendelkezéseinek értelmezésével eldönthető volt, ahogy arra a perben eljárt 

bíróságok egyezően helyesen rámutattak. A felperes erre irányuló kérelmét mindezek alapján a Kúria a 

polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: rPp.) 155/A. § (2) bekezdése 

szerint elutasította. 

II. A Kúria utalt arra, hogy az rPp. 272. § (2) bekezdése és az azt értelmező a felülvizsgálati kérelem 

hivatalbóli elutasításának egyes kérdéseiről szóló 1/2016. (II. 15.) PK vélemény 3. pontja értelmében a 

felülvizsgálati kérelem érdemi elbírálásra akkor alkalmas, ha a fél abban megjelöli a megsértett 

jogszabályhelyet és annak indokait is előadja, vagyis ezen együttes feltételek fennállása esetén e 

körben van mód a kérelem érdemi elbírálására. 

Jelen perben a jogerős ítélet azt rögzítette, hogy az elsőfokú bíróság a felperes nyilatkozata hiányában 

úgy tekintette, miszerint a kölcsönszerződés érvénytelenségének megállapítására irányuló kérelmét a 

felperes nem tartotta fenn. Ezt a megállapítást a felperes felülvizsgálati kérelmében nem vitatta, nem 

adta elő, hogy miért volt keresete a 2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: DH2 tv.) 37. és 39. §-ában 

foglaltaknak megfelelő tartalmú, vagy a hivatkozott rendelkezést miért nem kellett alkalmazni. Ennek 

hiányában érdemben nem volt vizsgálható, hogy a szerződés jogszabályba, többek között az rHpt. 

rendelkezésébe ütközött-e, illetve tisztességtelen feltételt tartalmazott-e az árfolyamkockázat viselése 

tekintetében. Ebből következően a tisztességtelenséget szabályozó uniós és magyar jogszabályok 

értelmezésének, és az e körben meghozott, a felperes által hivatkozott EU bírósági ítéleteknek sem 

volt jelentősége a felülvizsgálati kérelem elbírálása tekintetében. 

A felperes szerint az eljárt bíróságoknak – ugyanezen uniós jogszabályi rendelkezések és joggyakorlat 

alapján – hivatalból is vizsgálniuk kellett volna a kölcsönszerződés tisztességtelenségét. A Kúria 

megítélése szerint az EU Bíróságnak a 93/13/EGK irányelvvel (a továbbiakban: fogyasztói irányelv) 

kapcsolatos – részben a felperesek által is hivatkozott – joggyakorlata alapján nem állapítható meg az 

a kötelezettség, hogy a tagállami bíróságoknak az érvénytelenség megállapítására irányuló 

joghatályosan elő nem terjesztett kereseti kérelem esetén hivatalból a fogyasztói szerződés egyedileg 

meg nem tárgyalt szerződési feltételei esetleges tisztességtelenségét hivatalból kellene, lehetne 

vizsgálniuk, és az esetleges tisztességtelen rendelkezéseket észlelniük. A Kúria utalt arra, 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., Pohotovost’‑ügyben hozott ítélet, 40. 
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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. 

A felperes jogszabálysértésként jelölte meg a fogyasztói irányelv több rendelkezésének és az EU 

Bíróság egyes ítéleteinek nem megfelelő alkalmazását. A Kúria megjegyezte, az EUMSZ 288. cikke 

alapján az irányelv, mint uniós jogforrás kétszintű, közvetett jogi szabályozó eszköz, aminek tartalmát 

a tagállamok kötelesek a nemzeti jogrendszerükbe beépíteni. A tagállami bíróságoknak az irányelvet 

átültető nemzeti jogszabályt kell alkalmazniuk, amelynek értelmezése során az irányelvben 

megfogalmazott cél megvalósítására kell törekedniük (C-91/92. sz. Paola Faccini Dori ügyben 1994. 

július 14-én hozott ítélet 26. pont, C-240-244/98. sz. Oceano Grupo és társai egyesített ügyekben 

2000. június 27-én hozott ítélet 32. pont; a fogyasztói szerződéssel kapcsolatos közérdekű kereset 

elbírálásának egyes kérdéseiről szóló 3/2011. (XII. 12.) PK vélemény 2. pontjának indokolása). 

Amennyiben a tagállam eleget tesz implementációs kötelezettségének, az irányelv közvetlen bírósági 

alkalmazása fogalmilag kizárt. A fogyasztói irányelv rendelkezéseit a perben releváns időszakban az 

1959. évi IV. törvénybe (a továbbiakban: rPtk.) és a 18/999. Korm. rendeletbe ültették át, amely 

magyar jogforrások vonatkozó rendelkezéseit – joghatályosan előterjesztett kereseti kérelem 

hiányában – az eljárt bíróságok nem vizsgálhatták. 

Az EU Bíróság előzetes döntéshozatali eljárásban meghozott ítélete az EUMSZ 267. cikke alapján az 

eljárást kezdeményező bíróságra kötelező, de nincs erga omnes hatálya (66/80. sz. International 

Chemical Corporation ügyben 1981. május 13-án hozott ítélet 18. pont). A tagállami bíróságoknak az 

EU Bíróság konkrét uniós jogforrás értelmezésével kapcsolatos joggyakorlatát kell követniük (28/62. 

sz. Da Costa ügyben 1963. március 27-én hozott ítélet), aminek előfeltétele, hogy a konkrét perbeli 

jogvita eldöntéséhez az uniós jogi normát alkalmazni kell. Figyelemmel a jelen perben az erre 

vonatkozó, joghatályosan előterjesztett kereseti kérelem hiányára, a bíróságok nem értelmezhették sem 

a fogyasztó irányelvet, sem az azzal kapcsolatos EU bírósági joggyakorlatot. A fentiek alapján 

rögzíthető, hogy az egyébként a felülvizsgálati kérelemben megjelölt beazonosíthatatlan jogszabályi 

rendelkezés szerinti „uniós jog primátusa” nem sérült. 

A Kúria mindezek alapján érdemben csak azt vizsgálhatta, hogy a perbeli szerződés létrejött-e, a 

jogerős ítélet megfelel-e az rPtk. 205. § (1)-(2) bekezdéseinek és 523. § (1)-(2) bekezdéseinek.  

 

Gfv.VII.30.212/2019/6. 

A kölcsönszerződés felmondásának jogszerűségéhez a felmondás időpontjára vetítetten az érvénytelen 

szerződési feltételek joghatásának kiküszöbölésével kell tisztázni, hogy megvalósult-e az adós 

szerződésszegése, fennállt-e fizetési késedelme, törlesztési hátraléka. 

Az elszámolás elveit illetően leszögezi a Kúria – miként tette azt korábban a Gfv.VII.30.328/2018/10., 

továbbá a Gfv.VII.30.254/2018/7. számú határozataiban –: a kölcsönszerződés felmondásának 

jogszerűségéhez a felmondás időpontjára vetítetten, az érvénytelen szerződési feltételek [DH1. tv. 3. §, 

4. §] joghatásának kiküszöbölésével kell tisztázni, hogy megvalósult-e az adós szerződésszegése, 

fennállt-e fizetési késedelme, törlesztési hátraléka. 

A 2014. évi XXXVIII. törvényben (a továbbiakban: DH1. tv.) megalkotásával a jogalkotó célja az volt, 

hogy a Kúriának a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződésekben foglalt egyes szerződéses 

rendelkezések tisztességtelenségével kapcsolatban a 2/2014. PJE jogegységi határozatában megadott – 

a tisztességtelenség polgári jogi fogalmára vonatkozó – jogértelmezését, annak kodifikációjával 

közvetlenül érvényre juttassa a fogyasztók széles körét érintő jogviszonyokban. A törvény 

figyelemmel volt mindehhez a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen 

feltételekről szóló 93/13/EGK irányelv (a továbbiakban: fogyasztói irányelv) rendelkezéseire is: az 

Európai Bíróság gyakorlata alapján a tisztességtelen feltételek kiküszöbölésével a megkötött 

szerződések fenntartását célozta. A DH1. tv. a fennálló szerződések tartalmát – céljának megfelelően, 

egyúttal az uniós normáknak és joggyakorlatnak való megfelelés érdekében is – csak részben, a 

tisztességtelen szerződéses kikötések helyébe lépő rendelkezések megadásával módosította, hogy az 

érintett szerződések a tisztességtelen kikötések nélkül ne váljanak teljesíthetetlenné. 
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A DH1. tv.-hez szervesen kapcsolódó 2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: DH2. tv.) a DH1. tv. 

értelmében érvénytelen szerződéses rendelkezések alapján szükségessé váló elszámolás kérdéseit 

szabályozza. A törvényi szabályozás abból indul ki, hogy az érvénytelen szerződéses kikötések – 

vagyis az árfolyamrésre, valamint az egyoldalú szerződésmódosítási jogra vonatkozó szerződéses 

feltételek – alkalmazása következtében a fogyasztók javára túlfizetés keletkezett. A pénzügyi 

intézmények számára ezekkel a múltbeli túlfizetésekkel összefüggésben írta elő a fogyasztókkal utólag 

– a jelenben – történő elszámolást. 

A DH2. tv. 3. § (1) bekezdése szerint az árfolyamrés alkalmazására vonatkozó kikötésből, valamint a 

4. § (1) bekezdése szerint az egyoldalú szerződésmódosításból származó fizetési tételek egyidejű és 

együttes elszámolásával kapcsolatban, a pénzügyi intézmény részéről a teljes elszámolási időszakra – 

a szerződéses futamidőre vagy a törvényben meghatározott fordulónapra – kimutatott túlfizetés ténye 

és mértéke, illetve az így meghatározott fogyasztói követelésnek a törvényben meghatározott rendben 

teljesített elszámolási módja az, ami utóbb, az elszámolás felülvizsgált jellege miatt nem vitatható. 

Nem tehetők továbbá vitássá más polgári eljárásban a DH2. tv. alapján elkészített elszámolás 

felülvizsgálata során hozott jogerős határozatok sem [DH2. tv. 5. §, 18. § (5) bekezdés, 29. §, 42/2014. 

(XI. 7.) MNB rendelet, 54/2014. (XII. 10.) MNB rendelet, 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet, 

BH2018. 282.]. 

Az előzőekből következően a DH2. tv. és a kapcsolódó MNB rendeletek csak az általuk szabályozott 

körben bírnak jogkövetkezménnyel a hatályuk alá tartozó szerződések, a felek szerződéses jogai és 

kötelezettségei alakulására. Az érintett polgári jogi jogviszonyok egészére kiható ereje és szabályozási 

tartalma a megjelölt jogszabályoknak nincs. 

A jogalkotó a DH2. tv.-nyel – a DH1. és a DH2. tv.-ek hatálya alá tartozó – két érvénytelen szerződési 

rendelkezés alapján szükséges pénzügyi elszámolás kérdéseit rendezte csupán, a törvényi szabályozás 

nem tér ki, nem rendezi a szerződő felek, így a hitelező pénzügyi intézmény felmondási jogát, annak 

korábbi gyakorlását. A törvény – sem közvetve, célján keresztül, sem pedig a konkrét szabályozási 

tartalma révén – nem rendelkezik az elszámolás utólagosan meghatározott eredményének a 

kölcsönszerződés korábbi felmondására vonatkoztatható hatásáról. A DH1. és a DH2. tv.-ek nem 

zárják ki a késedelemre alapított felmondás jogszerűtlenségének utólagos, külön perben történő 

vizsgálatát és megállapítását az elszámolás eredményének figyelembe vételével, miként azt az 

Alkotmánybíróság 3019/2017. (II. 17.) AB határozatának indokolása is tartalmazza a [42] és [43] 

bekezdésekben. A DH2. tv-ben és a kapcsolódó MNB rendeletekben meghatározott elszámolási elvek 

és módszerek szerint kimutatott túlfizetés utólagos megállapítása a DH2. tv. szabályozási rendszerében 

és keretein belül nem érinti a szerződés pénzügyi intézmény által gyakorolt korábbi felmondását, 

annak jogszerűségét, ezért azt a polgári jog egyéb, általános szabályai alapján kell megítélni. 

Az ügyben másodfokon eljárt bíróság az előzőekben részletezett szempontrendszernek és vizsgálati 

módszernek megfelelően, helyesen foglalt állást jogerős ítéletében az elsődleges kereseti kérelemmel 

támadott felmondás jogszerűségének kérdésében. Az adósoknak a jogügylet felmondását megalapozó 

szerződésszegése – törlesztési hátralékuk fennállása – a felmondás idejére vetítetten az érvénytelen 

szerződési feltételek [DH1. tv. 3. §, 4. §] alkalmazásával addig ténylegesen felszámított összegek 

nélkül, a vonatkozó fizetési kötelezettség elhagyásával volt kimutatható. Az érvénytelenség általános 

jogkövetkezményéből következően – miként azt az 1/2010. (VI. 28.) PK vélemény 2. pontja 

tartalmazza, illetve az ügyben másodfokon eljárt bíróság helytállóan értelmezte – a fogyasztó oldalán 

fizetési kötelezettséget eredményező érvénytelen szerződéses kikötésből a fogyasztóval szerződő fél 

nem származtathat jogot. Az érvénytelen szerződéses feltétel nem hoz létre jogosultságot az ott 

szabályozott fizetési kötelezettség követelésére, nem társíthatóak hozzá továbbá a felek által célzott 

egyéb joghatások sem: a szerződés érvénytelen rendelkezésében előírt fizetési kötelezettség 

elmulasztása miatt – a fogyasztótól jogszerűen követelhető és részéről a szerződés megszegéseként 

értékelhető tartozás hiányában – nem tekinthető jogszerűnek a hitelező felmondása, amelyet az 

érvénytelen rendelkezés megsértésére alapított. 

Megjegyezte a Kúria, hogy amennyiben a fogyasztói szerződés tisztességtelen szerződési feltételeinek 

kiküszöbölése kimerülne az adott feltétel elhagyásában a felek jogviszonyában, nem lenne ugyanakkor 

orvosolható az adott szerződéses feltételből eredő fizetési kötelezettségen keresztül a fogyasztót érő 
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további hátrány – a szerződés jogellenes megszüntetése –, csorbulna a fogyasztói irányelv elvárása a 

tisztességtelen szerződési feltételek megszüntetéséhez szükséges megfelelő és hatékony eszközök 

alkalmazására [7. cikk (1) bekezdés]. Nem teljesülne ezen felül a fogyasztói irányelv 6. cikk (1) 

bekezdésének szabálya sem, vagyis az, hogy a tisztességtelen szerződési feltétel a felek szerződése 

szerint valóban ne jelentsen kötelezettséget a fogyasztó számára. 

 

Gfv.VII.30.217/2019/3. 

Felülvizsgálati kérelem érdemi elbírálásra akkor alkalmas, a ha fél megjelöli a megsértett 

jogszabályhelyet és annak indokait is előadja. 

A felperes szerint az eljárt bíróságoknak – az általa megjelölt uniós jogszabályi és joggyakorlat alapján 

– hivatalból is vizsgálniuk kellett volna a kölcsönszerződés egyes rendelkezéseinek 

tisztességtelenségét.  

A Kúria megítélése szerint az Európai Unió Bíróságának (a továbbiakban: EU Bíróság) a 93/13/EGK 

irányelvvel (a továbbiakban: fogyasztói irányelv) kapcsolatos – részben a felperes által is hivatkozott – 

joggyakorlata alapján nem állapítható meg az a kötelezettség, hogy a tagállami bíróságoknak a 

szerződéses rendelkezés tisztességtelensége folytán az 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, különös tekintettel arra is, hogy jelen perben az érvénytelenség megállapítása iránti 

kereset érdemi vizsgálatára nem került, nem kerülhetett sor.  

A Kúria utalt arra, 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., 

Pohotovost’‑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. 

A felperes jogszabálysértésként jelölte meg a fogyasztói irányelv és a 2008/48/EK irányelv több 

rendelkezésének és az EU Bíróság egyes ítéleteinek nem megfelelő alkalmazását. A Kúria 

megjegyezte, az EUMSZ 288. cikke alapján az irányelv, mint uniós jogforrás kétszintű, közvetett jogi 

szabályozó eszköz, aminek tartalmát a tagállamok kötelesek a nemzeti jogrendszerükbe beépíteni. A 

tagállami bíróságoknak az irányelvet átültető nemzeti jogszabályt kell alkalmazniuk, amelynek 

értelmezése során az irányelvben megfogalmazott cél megvalósítására kell törekedniük (C-91/92. sz. 

Paola Faccini Dori-ügyben 1994. július 14-én hozott ítélet 26. pont, C-240-244/98. sz. Oceano Grupo 

és társai egyesített ügyekben 2000. június 27-én hozott ítélet 32. pont; a fogyasztói szerződéssel 

kapcsolatos közérdekű kereset elbírálásának egyes kérdéseiről szóló 3/2011. (XII. 12.) PK vélemény 2. 

pontjának indokolása). Amennyiben a tagállam eleget tesz implementációs kötelezettségének, az 

irányelv közvetlen bírósági alkalmazása fogalmilag kizárt. 

Az EU Bíróság előzetes döntéshozatali eljárásban meghozott ítélete az EUMSZ 267. cikke lapján az 

eljárást kezdeményező bíróságra kötelező, de nincs erga omnes hatálya (66/80. sz. International 

Chemical Corporation-ügyben 1981. május 13-án hozott ítélet 18. pont). A tagállai bíróságoknak az 

EU Bíróság konkrét uniós jogforrás értelmezésével kapcsolatos joggyakorlatát kell követniük (28/62. 

sz. Da Costa ügyben 1963. március 27-én hozott ítélet), aminek előfeltétele, hogy a konkrét perbeli 

jogvita eldöntéséhez az uniós jogi normát alkalmazni kell. Figyelemmel a jelen perben az erre 

vonatkozó, joghatályosan előterjesztett kereseti kérelem hiányára, a bíróságok nem értelmezhették a 

felülvizsgálati kérelemben hivatkozott irányelveket, sem az azzal kapcsolatos EU bírósági 

joggyakorlatot. 
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Gfv.VII.30.356/2019/11. 

I. Amennyiben a követelés az új Ptk. hatálybalépését megelőző szerződésből ered, a Ptk. 

hatálybalépése után küldött írásbeli fizetési felszólítás fennálló kötelemre vonatkozik, így a Ptké. 50. § 

(1) bekezdése értelmében az így megtett jognyilatkozatra az 1959. évi IV. törvény (rPtk.) 

rendelkezéseit kell alkalmazni az elévülés megítélése körében. 

II. Fogyasztói szerződésben egyedileg meg nem tárgyalt szerződéses rendelkezéssel kikötött költség 

tisztességtelenségének megállapítása iránti perben azt kell vizsgálni, hogy az megfelel-e a világos és 

érthető megfogalmazás (átláthatóság), a jóhiszeműség, valamint az egyensúly(arányosság) elvének. 

 III. Kölcsönösszeg folyósításának feltételeként meghatározott jutalék (díj) – ezt részletező szerződéses 

rendelkezés hiányában – nem átlátható, sérti a jóhiszeműség követelményét és jelentős 

egyenlőtlenséget is okoz a felek között. 

I. A felperes tárgyalás felfüggesztése iránti kérelmére tekintettel a Kúria először azt vizsgálta, hogy az 

az Európai Unió Bíróságánál (a továbbiakban: EU Bíróság) folyamatban lévő hivatkozott két előzetes 

döntéshozatali eljárásban feltett kérdések a felülvizsgálati kérelmek elbírálására kihatnak, kihathatnak-

e. 

A C-609/19. számú ügyben az előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményező nemzeti bíróság a 

93/13/EGK irányelv (a továbbiakban: irányelv) 4. cikkének (2) bekezdése és a 3. cikkének (1) 

bekezdése értelmezését kéri: milyen szempontok alapján kell vizsgálni a deviza alapú 

kölcsönszerződés árfolyamkockázatára vonatkozó szerződéses rendelkezések világos és érhető 

megfogalmazását. A Kúria utal arra, hogy tartalmilag ugyanezt a kérdést az EU Bíróság már 

megválaszolta a C-186/16. sz. Andriciuc és társai kontra Banca Românească SA ügyben 2017. 

szeptember 20-án hozott ítéletében (41. és 51. pontok), valamint a C‑51/17. sz. OTP Bank Nyrt. és 

társa kontra Ilyés Teréz és Kiss Emil ügyben 2018. szeptember 20-án hozott ítéletében (78. és 83. 

pontok). 

A C-932/19. számú ügyben az előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményező bíróság annak 

megválaszolását kéri az EU Bíróságtól, hogy az irányelv 6. cikk (1) bekezdése alapján az árfolyamrés 

tisztességtelenségének jogkövetkezménye körében a fogyasztó nyilatkozatát hogyan kell figyelembe 

venni. Az árfolyamrés alkalmazásának kérdésköre jelen peres eljárás tárgyát nem képezte, így 

figyelemmel az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: rPp.) 272. § (2) bekezdésében írtakra és az az 

alapján kialakult joggyakorlatra ezen eljárás tárgya már nem lehet (BH2017. 232.), így az EU Bíróság 

előzetes döntéshozatali eljárásban hozandó döntése nem hathat ki jelen jogvita érdemi elbírálására. 

A Kúria mindezekre figyelemmel nem találta megállapíthatónak, hogy az árfolyamkockázat, illetve a 

kezelési költség, folyósítási jutalék tisztességtelensége vizsgálatának szempontjából e két folyamatban 

lévő eljárásban az EU Bíróságtól olyan új tartalmú jogértelmezés lenne várható, ami a felülvizsgálati 

kérelmek elbírálására érdemben kihatna, ezért a felfüggesztés iránti kérelmet a rPp. 270. § (1) 

bekezdése szerint irányadó 152. § (2) bekezdése alapján elutasította. 

II. A Kúriának – a felperes felülvizsgálati kérelmében írtakra tekintettel – vizsgálnia kellett az 

árfolyamkockázatról adott tájékoztatás tisztességességét. E körben a felperes arra hivatkozott, hogy a 

felperes figyelemmel az 1996. évi CXII. tv. (a továbbiakban: rHpt.) 78. § (1) bekezdésében írtakra is 

joggal gondolhatta, hogy bevizsgált jövedelme és a fedezeti ingatlan értéke szerződéses kockázatának 

felső határát képezi. A kockázatfeltáró nyilatkozat megítélése szerint semmitmondó. Nem helytálló, 

hogy a szerződésben szereplő kamat kedvező volt a forint kölcsönhöz képest, mivel a kamat mellett 

kezelési költséget is kellett fizetnie. A bíróságoknak figyelembe kellett volna vennie az 1048/2001. 

(V.16.) Korm. határozatot, amely az EUR árfolyamkockázatát 15%-ban határozta meg. 

A Kúria nem értett egyet a felperes azon álláspontjával, hogy a Kockázatfeltáró Nyilatkozatban, 

továbbá a szerződésben e körben írtak nem voltak kellően informatívak. A Kockázatfeltáró Nyilatkozat 

egyértelműen tartalmazta, hogy a forint gyengülése esetén a fogyasztót többletfizetési kötelezettség 

terheli, illetve, a forint erősödése fizetési kötelezettségei csökkenését eredményezi. Ugyanakkor 

elbagetalizáltnak az árfolyamkockázat és annak fogyasztó általi viselése nem tekinthető. Konkrét 

példák is szerepeltek a tájékoztatóban, hogyan emelkedik a törlesztőrészlet a forint árfolyam 
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gyengülése esetén. Az is egyértelmű a Kockázatfeltáró Nyilatkozatból, hogy az árfolyamkockázatot 

teljes egészében a fogyasztó viseli. A felperes, de az átlagos fogyasztó sem juthatott abból olyan 

következtetésre, hogy a kockázat felső határát akár jövedelme, akár az ingatlan értéke képezte volna. 

Egyébként nagy valószínűséggel a felperest a Kockázatfeltáró Nyilatkozat tartalma nem befolyásolta a 

szerződés aláírása során, hiszen a 2016. február 23-án megtartott tárgyaláson maga nyilatkozott úgy, 

miszerint nem biztos abban, hogy azt elolvasta volna. 

Az a megállapítás, hogy a kedvezőbb kamat ellenében adósodtak el az adósok devizában jellemző, 

tipikus indoka volt a devizakölcsön felvételének, amit a deviza alapú kölcsönszerződésekkel 

kapcsolatos perekben felmerült egyes elvi kérdésekről szóló a 6/2013 PJE határozat is rögzít. Ebből 

azonban nem következik, miszerint, ha egy adott tényállás mellett más megállapításra kellene jutni 

akkor az azt jelentené, hogy az árfolyamkockázatot nem a fogyasztó viseli. Olyan kötelezettsége nem 

volt a pénzügyi intézménynek, hogy az intervenciós sávról tájékoztatást adjon. 

A Kúria megítélése szerint a jogerős ítéletet követően meghozott, az árfolyamkockázattal kapcsolatos 

EU bírósági határozatokban írtakra tekintettel sem lehet olyan következtetésre jutni, hogy a perben 

eljárt bíróságok – a felperes által megsértett jogszabályhelyként meg nem jelölt – rPp. 206. § (1) 

bekezdését be nem tartva jutottak arra az egyező következtetésre, hogy az árfolyamkockázatról 

nyújtott tájékoztatás megfelelő tartalmú volt. 

III. A Kúriának – a felperes és az I. r. alperes felülvizsgálati kérelmére tekintettel – abban a kérdésben 

is állást kellett foglalnia, hogy a kezelési költségre, folyósítási jutalékra vonatkozó szerződéses 

rendelkezések tisztességtelensége vizsgálható-e, ha igen, akkor azok tisztességtelennek minősülnek-e. 

A Kúria e körben az általa kezdeményezett előzetes döntéshozatali eljárásban, az EU Bíróság C-

621/17. sz ügyben hozott ítéletében kifejtett szempontokat vette figyelembe. 

Ahogy az EU Bírósága ítélete tartalmazza, de ez a Kúria következetes joggyakorlata is egy 

szerződéses feltétel semmisségét (tisztességtelenségét) a szerződés megkötésének időpontjában kell 

vizsgálni (pl. 6/2013. PJE határozat 2. pont), így az I. rendű alperes felülvizsgálati kérelemben 

hivatkozott, 2005. szeptember 16-át követően hatályba lépő jogi rendelkezéseknek a jelen jogvita 

eldöntése szempontjából jogi relevanciája nincs. 

A Kúria nem értett egyet az I. r. alperes azon jogi álláspontjával, hogy a folyósítási jutalékra, kezelési 

költségre (bár ezt nem jelölte meg, de azonos megítélés alá esik) vonatkozó szerződéses rendelkezés 

tisztességtelenségét az 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: rPtk.) 2006. március 1-jétől hatályos 

209. § (5) bekezdése, amelynek számozása a 2009. évi XXXI. tv. rendelkezése folytán (6) bekezdésre 

módosult kizárta. E rendelkezés szerint: nem minősülhet tisztességtelennek a szerződési feltétel, ha azt 

jogszabály állapítja meg, vagy jogszabály előírásának megfelelően határozzák meg. A kifejtettekből 

következően a szerződéskötés idején a hivatkozott jogszabályi rendelkezés még nem volt hatályban 

így az az adott szerződéses rendelkezés tisztességtelenségének vizsgálatát nem zárhatja ki. Ennek 

ellenére a fenti hivatkozást érdemben vizsgálni kellett mivel az I. r. alperes hivatkozott az irányelv 

megsértésére, mely a szerződéskötés idején már irányadó volt és lényegében a később az rPtk.-ban 

kodifikált szabályt tartalmazza. 

A Kúria ebben a körben rögzíti, hogy olyan jogszabályi rendelkezés nem volt, ilyenre az I. r. alperes 

sem hivatkozott, amely kizárta volna a folyósítási jutalékra (kezelési költségre) vonatkozó szerződéses 

rendelkezések tisztességtelenségének vizsgálatát. A szerződéskötéskor hatályos jogi szabályozás 

vitathatatlanul lehetővé tette folyósítási jutalék kikötését. Ez a megállapítás vonható le az rHpt. 212. § 

(2) bek.-ben írtakból. Ez a rendelkezés a kezelési költséget nem nevesíti, de egyéb költségekre utal. A 

40/1997. (III.5.) Korm. rendelet 12. § b) pontjában ugyanakkor nevesítetten megjelenik a kezelési 

költség mint alkalmazható, a THM nagysága tekintetében figyelembe veendő tényező. E 

rendelkezésekből, az adott szabályozási mód mellett pedig nem következik, hogy a jogszabályba nem 

ütközően kikötött fizetési kötelezettséget tartalmazó szerződéses rendelkezés nem lehetne 

tisztességtelen, ahogy arra a Kúria a fogyasztói kölcsönszerződésben pénzügyi intézmény által 

alkalmazott általános szerződési feltételekben szereplő egyoldalú szerződésmódosítási jog 

tisztességtelenségéről szóló 2/2012. (XII.10.) PK vélemény 2. pontjában rámutatott és amely 

jogértelmezés helyt állóságát az EU Bíróság ítélete is alátámaszt. 

A Kúria a fent írtakra tekintettel vizsgálta, hogy a per tárgyát képező kezelési költségre, folyósítási 
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jutalékra vonatkozó szerződéses rendelkezések tisztességtelennek minősülnek-e. E körben a felperes 

felülvizsgálati kérelmében arra hivatkozott, hogy a kezelési költség nem tisztességtelen, ha mögötte 

valamilyen szolgáltatás húzódik meg, amelyet a kamat nem ellentételez, a folyósítási jutalék kikötése 

pedig tisztességtelen. Az I. r. alperes felülvizsgálati eljárásban tett érvelése pedig az volt, hogy a 

folyósítási jutalék a folyósításig, míg a kezelési költség a folyósítást követően felmerülő 

adminisztratív költség. 

Az EU Bíróság a nemzeti bíróság döntési kompetenciájába utalta annak eldöntését, hogy a kezelési 

költség, a folyósítási jutalék a szolgáltatás „alapvető elemének” tekintendők-e vagy sem, vagyis a 

szerződés elsődleges tárgyát képezik-e. Ugyanakkor függetlenül attól, hogy ezen szerződéses 

kikötések az irányelv 4. cikk (2) bekezdése, vagy 5. cikke alá esnek, elvárás, hogy azok világosak és 

érthetőek legyenek. Nem elvárás azonban az, hogy a szerződésben, annak mellékletében a nyújtott 

valamennyi szolgáltatás részletezésre kerüljön. 

Az EU Bíróság ítélete 48. pontjában – korábbi joggyakorlatát összegezve – kimondta, hogy a nemzeti 

bíróság egy szerződéses rendelkezés tisztességtelenségének vizsgálatakor azt kell megítélnie, hogy az 

megfelel-e a világos és érthető megfogalmazás (átláthatóság) követelményének, nem főszolgáltatás 

esetén továbbá a jóhiszeműség és az egyensúly (arányosság) elvének. 

Az EU Bíróság a világos és érhető megfogalmazás követelményét az adott tényállás mellett ítélete 36. 

pontjában azonosította az átláthatósággal. Úgy foglalt állást, hogy a perbeli szerződéses feltételek 

(melyek egyértelműen rögzítették a kezelési költség mértékét, a fizetés időtartamát, kiszámításának 

módját, valamint a folyósítási jutalék mértékét, fizetésének időpontját) lehetővé tették a felperes 

számára, a kezelési költség, illetve folyósítási jutalék fizetési kötelezettségének gazdasági 

következményeinek felmérését, tehát megfelelnek az átláthatóság követelményének. 

Az EU Bíróság ítélete 41. és 42. pontjában különbséget tett a folyósítási jutalék és a kezelési költség 

megítélése között figyelemmel a felperesnek az előtte folyó eljárásban tett nyilatkozataira is. Az ítélet 

rögzíti, miszerint a felperes vitatta, hogy a folyósítási jutalék ellenében bármilyen valós szolgáltatást 

nyújtottak számára, míg a kezelési költség tekintetében elismerte magát a szolgáltatást csak annak 

pontos jellegének megállapíthatóságát sérelmezte. Ezért a Kúria a jogerős ítéletben foglaltaknak is 

megfelelően külön-külön vizsgálta a folyósítási jutalékra, illetve a kezelési költségre vonatkozó 

szerződéses rendelkezések tisztességtelenségét. 

A folyósítási jutalék kapcsán a Kúria rámutat arra, hogy ez a szerződési feltétel az adott tényállás 

mellett nem a főszolgáltatás ellenszolgáltatása, esetleges tisztességtelensége így a fogyasztói irányelv 

5. cikke alapján ítélendő meg. A Kúria álláspontja szerint fogyasztói szerződésben egyedileg meg nem 

tárgyalt szerződéses kikötésen alapuló díjkövetelés csak akkor felel meg az EU Bíróság által felállított 

szempontrendszernek, ha a fogyasztóval szerződő fél ezért valamilyen beazonosítható 

ellenszolgáltatást nyújtott, ugyanakkor az nem követelmény, hogy valamennyi szolgáltatás 

részletezésre kerüljön. 

A konkrét perbeli szerződés a kölcsönösszeg folyósításának feltételeként határozta meg a folyósítási 

jutalékot. Az rPtk. 523. § (1) bekezdése értelmében a kölcsönszerződésben a hitelező főkötelezettsége 

a pénzösszeg rendelkezésre bocsátása, amellyel kapcsolatban merülhetnek fel költségei, azoknak 

ebben az esetben vagy szerződésből, vagy a szerződéskötést megelőzően keletkezett egyéb okiratokból 

beazonosíthatóknak kell lenniük. Ezek hiányban a konkrét perbeli esetben az eljárt bíróságok 

jogszabálysértés nélkül állapították meg, hogy – az I. rendű alperes egyébként ellentmondásos perbeli 

nyilatkozatán kívül – semmi nem támasztotta alá, miszerint a bank e körben milyen szolgáltatást 

nyújtott a felperesnek, amelyet a folyósítási jutalékként meghatározott díj ellentételez. A vonatkozó 

szerződéses rendelkezés és egyéb bizonyítékok hiányában a beazonosítható szolgáltatás nélküli 

díjfizetési kötelezettség nem átlátható olyan értelemben (hogy nem tudható, miért kell azt megfizetni, 

az a kezelési költségben nem került-e ellentételezésre), sérti továbbá a jóhiszeműség követelményét 

(nem várható el a fogyasztótól, hogy meg nem határozott, általa be nem azonosítható szolgáltatásért 

fizessen) és jelentős egyenlőtlenséget is okoz a felek között (ezt önmagában megalapozza, hogy nem 

létező szolgáltatásért kell fizetni). 

A Kúria mindezekre figyelemmel egyetértett az eljárt bíróságokkal abban, hogy a konkrét perbeli 

szerződés szerinti folyósítási jutalék az rPtk. 209. § (1) bekezdése alapján tisztességtelen. 
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IV. A kezelési költség mint fogyasztói szerződésben alkalmazott, egyedileg meg nem tárgyalt 

szerződéses rendelkezés tisztességtelensége körében az adott tényállás mellett nem volt vitatott, hogy 

az I. rendű alperes nyújtott szolgáltatást. Az EU Bíróság ítéletében rögzítettek szerint maga a felperes 

is elismerte azt csak annak pontos tartalmának beazonosíthatatlanságát sérelmezte. A főtanácsnoki 

indítvány szerint nem kétséges, hogy a kezelési költség valójában a működési költséget ellentételezi. 

Lényegében ugyanerre a megállapításra jutott a másodfokú bíróság is, amikor úgy foglalt állást, hogy 

a pénzintézeteknek professzionális működésük során felmerülhetnek olyan köztudomású költségei, 

amelyek az ügyleti kamatban nem térülhetnek meg. Rögzíthető tehát, hogy a kezelési költség mögött 

van szolgáltatás, és a szolgáltatás meghatározásának módja a korábban kifejtettek szerint az 

átláthatóság követelményének az EU Bíróság ítéletében kifejtettek szerint megfelelt. 

A másodfokú bíróság ítéletéből az a következtetés vonható le, hogy a perbeli kezelési költséget a 

főszolgáltatásért nyújtott ellenszolgáltatás részének tekintette. A Kúria nem ért egyet ezzel a 

megállapítással. Az EU Bíróság a C-26/13. sz. Kásler Árpád és társa kontra W. Bank Jelzálogbank Zrt. 

ügyben 2014. április 30-án hozott ítéletében egyértelműen úgy fogalt állást, hogy az irányelv 4. cikk 

(2) bekezdése szerinti, a tisztességtelenség vizsgálhatóságának kivételét jelentő feltételeket 

megszorítóan kell értelmezni (42. pont). A Kúria a deviza alapú fogyasztó kölcsönszerződések egyes 

rendelkezéseinek a tisztességtelenségéről szóló 2/2014. PJE határozatában az EU Bíróság 

jogértelmezését alapul véve úgy foglalt állást, hogy a főszolgáltatást megállapító szerződési 

rendelkezéseknek azok tekinthetők, amelyek a szerződés jellemző szolgáltatását határozzák meg. Az 

rPtk. 523. § (1) bekezdése szerint a kölcsön nyújtásnak, azaz a főszolgáltatásnak az ellenértéke a 

kamat (számos esetben a kölcsönszerződés kizárólag kamatfizetési kötelezettséget ír elő). A felek 

ugyanakkor megállapodhatnak a kamaton felül más fizetési kötelezettségben is, de az nem minősül a 

főszolgáltatás ellenértékének, ezért tisztességtelensége az irányelv 5. cikke alapján vizsgálható. 

Az eljárt bíróságok érdemben nem vizsgálták, hogy a kezelési költségre vonatkozó szerződéses 

rendelkezés eleget tesz-e a jóhiszeműségre, illetve az egyensúlyra (arányosságra) vonatkozó az EU 

Bíróság ítéletéből következő szempontoknak. E tárgyban ezért az eljárás jelen szakaszában 

megalapozott döntés nem hozható. Mindezekre tekintettel a kezelési költség tekintetében a Kúria a 

jogerős ítéletet az elsőfokú bíróság ítéletére is kiterjedően hatályon kívül helyezte az rPp. 275. § (4) 

bekezdése alapján és az elsőfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasította. 

Az EU Bíróság ítéletében kifejtett, a perben eljáró bíróságokra kötelező iránymutatásra figyelemmel a 

megismételt eljárásban az EU Bíróság ítéletének 50., 51. és 55. pontjában kifejtett jóhiszeműség és 

egyensúly (arányosság) feltételek együttes teljesülését kell vizsgálni. Az I. rendű alperesnek azt kell 

elsődlegesen bizonyítani az utóbbi feltétel tekintetében, hogy a kezelési költség felszámításával (a 

kamat és a kezelési költség mértékére tekintettel) a felperes terhére nem alakult ki jelentős 

egyenlőtlenség. Ezt elsődlegesen a szerződéskötéskori piaci kamatok figyelembevételével lehet 

megállapítani. A piaci kamat megállapításához támpontot nyújthat az olyan hasonló kondíciókkal (pl. 

pénznem, futamidő, kockázati besorolás) rendelkező kölcsönszerződésekben felszámított átlagos 

kamatmérték, amelyekben kezelési költséget nem kötöttek ki, a kamat és a kezelési költség együttes 

átlagos mértéke, valamint a THM mértéke. 

 

Gf.VII.30.402/2019/4. 

Deviza alapú kölcsönszerződés részleges érvénytelenségének megállapítása iránti perben a 

permegszüntetést megalapozó jogszabályi feltételek. 

I. Az I. rendű felperes jogorvoslati kérelmében előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését 

indítványozta. A Kúria ezért 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 
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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 az I. rendű 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. Az I. rendű felperes erre irányuló kérelmét 

mindezek alapján az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: rPp.) 155/A. § (2) bekezdése szerint 

elutasította. 

II. Az I. rendű felperes fellebbezésében lényegében azért tartotta jogszabálysértőnek az ítélőtábla 

végzését, mert – álláspontja szerint – a 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: 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 szerződéses rendelkezés, 

másrészt hivatalból a szerződés más rendelkezései tisztességtelenségét kellett-e vizsgálnia. Az előbbi 

körben maradéktalanul osztotta az ítélőtábla végzésében írtakat. A DH1 tv. 4. § (2) bekezdése a Kúria 

2/2014. PJE határozatán alapul, amelynek indokolása az EU Bíróság C-26/13. számú 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 hangsúlyozta, 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. Semmi indoka, értelme nincs ugyanezen szerződéses 

rendelkezés további érvénytelenségi okai vizsgálatának, tekintettel az azonos jogkövetkezményekre. 

Az I. rendű felperes sérelmezte, hogy a DH2 tv. 37. § (1) bekezdése nem teszi lehetővé kizárólag az 

érvénytelenség megállapítására irányuló kereset előterjesztését. A Kúria utalt arra, a keresetlevélben 

megjelölt szerződéses rendelkezések tisztességtelensége folytán az alperes a felperesekkel elszámolni 

köteles, ami meg is történt. Erre tekintettel a konkrét jogvita eldöntése szempontjából nincs 

jelentősége annak a kérdésnek, hogy egyébként a DH2 tv. 37. § (1) bekezdése megfelel-e a fogyasztói 

irányelv rendelkezéseinek, mivel azok alkalmazására az adott ügyben nem került sor. 

A Kúria megítélése szerint az EU Bíróságnak a fenti irányelvvel kapcsolatos – részben az I. rendű 

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., Pohotovost’-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 az I. rendű felperes hivatkozott. A Kúria 

értelmezése szerint a fenti joggyakorlatával nem ellentétes az EU Bíróság időközben hozott C-51/17. 

számú ügyben hozott ítélete sem. Aszerint a nemzeti bíróságnak a felperesként eljáró fogyasztó helyett 

hivatalból abban az esetben kell figyelembe vennie valamely szerződési feltétel adott esetben 

tisztességtelen jellegét, amennyiben rendelkezésére állnak az ehhez szükséges jogi és ténybeli elemek. 

Utóbbiak körébe tartoznak a tagállami eljárásjogi rendelkezések. 
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Emberi jogi közlemények 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei 

1. Herbai Magyarország elleni ügye (11.608/15. sz. ügy)54 

2011-ben a kérelmező egy bank személyzeti osztályán dolgozott, és egy honlapra is írt, amely 

általános cikkeket tartalmaz a személyzeti gyakorlatról. Ugyanezen év februárjában a bank 

elbocsátotta a kérelmezőt azzal az indokkal, hogy honlapon szereplő cikkei megsértették a bank 

titoktartási előírásait és pénzügyi érdekeit. Azzal is érvelt, hogy a banknál betöltött pozíciója azt 

jelentette, hogy olyan információkhoz is hozzáfér, amelyek közzétételük esetén befolyásolhatják a 

bank üzleti érdekeit.  

A kérelmező elbocsátása miatt bírósághoz fordult; a Kúria végül a bank javára döntött, megállapítva, 

hogy a kérelmező magatartása veszélyt jelenthet a munkáltató üzleti érdekeire. A kérelmező 

alkotmányjogi panaszt nyújtott be, hogy a bíróságok nem vették figyelembe a véleménynyilvánítás 

szabadságához fűződő jogát. Az Alkotmánybíróság elutasította panaszát, úgy találva, hogy a honlap 

tartalmát nem védi a szólásszabadság, mivel a cikkek nem közérdekű kérdéseket érintenek. 

A kérelmező – az Egyezmény 10. cikkére hivatkozással – sérelmezte munkaviszonya megszüntetését a 

honlap cikkeire tekintettel. 

A kérelmező azzal érvelt, hogy a honlap számára írt cikkei szakmai és közérdekű kérdéseket 

érintettek, mivel azok a személyi jövedelemadó-szabályozás változásaival kapcsolatosak, jóllehet 

általános módon, és nem olyan módon, amely közvetlen kapcsolatban állt volna a munkáltatójával. A 

bíróságok ügyet sem vetettek a szólásszabadsághoz fűződő joga megsértésére vonatkozó érveire. 

A Kormányzat előadta, hogy az írásokat nem védi a szólásszabadsághoz fűződő jog, mivel azok nem 

járultak hozzá egy közérdekű vitához. Az Alkotmánybíróság mindenesetre a Strasbourgi Bíróság által 

felállított követelményekkel összhangban foglalkozott az üggyel. 

A Bíróság úgy ítélte: meg kell vizsgálnia, hogy a bíróságok elvégezték-e a szükséges mérlegelést a 

kérelmező munkaviszonnyal összefüggő véleménynyilvánításhoz való jogát illetően a munkáltató 

üzleti érdekeinek védelméhez fűződő jogával szemben. Négy elemet vizsgált a szólásszabadsághoz 

való jog korlátozásának a szóban forgó munkaviszonyban való megengedhető mértékét illetően: a 

véleménynyilvánítás jellegét; a szerző indítékait; az okozott kárt; és a szankció súlyosságát. 

Először is, a Bíróság nem értett egyet az Alkotmánybíróság megállapításával, miszerint a szóban forgó 

véleménynyilvánítás típusa, amelyet egy szakmai közönségnek címeztek, nem olyan jellegű, amely 

megvédhető, minthogy nem rendelkezett azzal a jellemzővel, hogy egy közérdekű vita részét képezi. 

Másodszor, bár a személyes sérelmekből vagy ellentétekből fakadó megjegyzések nem élvezhetnek 

magas szintű védelmet, úgy találta, hogy a hazai bíróságok nem láttak ilyen indítékot a kérelmező 

cselekedeteiben. Nem kérdőjelezték meg azt az állítását sem, miszerint a honlapon felvetett kérdések 

egy szakmához tartoztak, és a tudás megosztására irányultak. 

A harmadik kérdés tárgyában a Bíróság kiemelte, hogy a hazai bíróságok a bank jogszerű üzleti 

érdekei esetleges károsodásának és bizalmas üzleti információk kérelmező általi kiszivárogtatása 

lehetőségének kérdésére összpontosítottak. Jóllehet, még ha a hazai jog szerinti védelmi szintből 

adódóan a munkáltató meghatározhatja, mely magatartás sérti a munkaviszonyt, anélkül, hogy egy 

ilyen jogsértés nyilvánvaló lenne, sem a bank, sem a Kúria nem tett kísérletet annak bemutatására, 

hogy a szóban forgó véleménynyilvánítás hogyan érinthette hátrányosan a bankot. 

Az utolsó kérdés tekintetében egyértelmű volt, hogy a kérelmezőt súlyos büntetés érte, mivel kevésbé 

 
54 Az ítélet 2020. február 5-én vált véglegessé. 
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súlyos intézkedés értékelése nélkül elvesztette állását. 

A Bíróság úgy ítélte meg, hogy nem lehet felfedezni a szóban forgó érdekek semmilyen értelmes 

mérlegelését, mivel a két felsőbíróság vagy úgy találta, hogy kérelmező nem a véleménynyilvánítási 

jogát gyakorolta, vagy hogy az nem releváns. A munkajogi vita eredményét pusztán a kérelmező és a 

bank közötti szerződéses megfontolások diktálták, teljesen kiüresítve a szólásszabadságra vonatkozó 

hivatkozását. 

A Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a hazai hatóságok elmulasztották meggyőzően 

bizonyítani, hogy a kérelmező elbocsátással szembeni panaszának elutasítása a felek jogainak 

tisztességes mérlegelésén alapult. Nem teljesítették tehát az Egyezmény 10. cikk szerinti 

kötelezettségüket, és megsértették ezt a rendelkezést. 

A Bíróság a kérelmező javára 10.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg. 

 

2. Szurovecz Magyarország elleni ügye (15.428/16. sz. ügy)55 

Az abcug.hu internetes portál újságírójaként a kérelmező 2015 szeptemberében kérelmet nyújtott be az 

idegenrendészeti hatóságokhoz, hogy bejuthasson a Debreceni Befogadó Központba a menedékkérők 

életkörülményeiről szóló riport készítése céljából. Leszögezte, hogy csak azokról készít fényképeket, 

akik előzetes hozzájárulásukat adják, és szükség esetén írásbeli engedélyt szerez be tőlük. Kérelmét 

azonban a menedékkérők magánéletével és biztonságával kapcsolatos okokra hivatkozással 

elutasították. Különösen arra hivatkoztak, hogy a befogadó központokban lévők közül sokan az 

üldöztetés valamilyen formája elől menekültek el, és ezért veszélybe kerülhetnek, ha a médiában 

bemutatják őket. A kérelmező sikertelenül kért bírósági felülvizsgálatot A közigazgatási és munkaügyi 

bíróság keresetét idézés kibocsátása nélkül elutasította, mivel az elutasítás a vonatkozó nemzeti jog 

alapján nem minősült közigazgatási határozatnak, és ezért nem képezhette bírósági felülvizsgálat 

tárgyát. 

A kérelmező – az Egyezmény 10. és 13. cikkére hivatkozással – sérelmezte, hogy a hatóságok 

megakadályozták őt abban, hogy a magyar menekültügyi válság csúcsán első kézből számoljon be a 

Debreceni Befogadó Központban uralkodó körülményekről.  

A Bíróság emlékeztetett, hogy a sajtószabadság védelmének elengedhetetlen része, hogy biztosítsák az 

újságírók számára kutatómunkájuk elvégzésének képességét. Az újságírók információkhoz való 

hozzáférésének akadályozása elriaszthatja vagy akár megakadályozhatja őket abban, hogy pontos és 

megbízható információkat szolgáltassanak a nyilvánosság számára, és következésképpen attól, hogy 

betöltsék létfontosságú szerepüket mint „közösségi őrkutya”. 

Ez volt a helyzet a kérelmezőnél, amikor nem engedték interjúkat készíteni és fényképezni a Befogadó 

Központban, mivel megakadályozták, hogy első kézből gyűjtsön információkat, és ellenőrizze a 

menedékkérők más források által jelzett fogvatartási körülményeit. A Bíróság úgy találta, hogy ez a 

véleménynyilvánítás szabadságába való beavatkozásnak minősül. 

A beavatkozás jogszerű volt, mivel az az 52/2007. (XII.11.) IM rendelet 2. §-án alapult, és annak célja, 

a menedékkérők magánéletének védelme, törvényes volt. A Bíróság azonban úgy találta, hogy a 

kérelmező véleménynyilvánítási szabadságának ilyen korlátozásának indokai, bár érdemiek voltak, de 

nem voltak elégségesek.  

Először, ami a menedékkérők magánéletének védelmét illeti, a bevándorlási hatóságok nyilvánvalóan 

figyelmen kívül hagyták a kérelmező azon érvét, miszerint kizárólag előzetes – és szükség esetén 

írásbeli – hozzájárulással készít fényképeket. A Bíróság azt is kiemelte, hogy a központban uralkodó 

életkörülményekről szóló tudósítás – noha szükségszerűen érinti a menedékkérők magánéletét – nem a 

szenzációt kereste, hanem hogy tájékoztasson egy közérdekű kérdésről. 

Másodszor, sem a hazai hatóságok, sem a Kormányzat nem jelezték, hogy a menedékkérők 

biztonságát a gyakorlatban miként sodorhatták veszélybe, különösen, ha a kutatásra csak a 

 
55 Az ítélet 2020. február 24-én vált véglegessé. 
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beleegyezésük alapján került sor. 

Harmadszor, a Bíróság nem értett egyet a Kormányzattal abban, hogy a kérelmező ugyanolyan 

egyszerűen fényképeket és interjúkat készíthetett volna a Befogadó Központon kívül, és 

felhasználhatta volna a nemzetközi, illetve civil szervezetek által közzétett információkat. Ezek az 

alternatívák semmiképpen sem helyettesíthetik a személyes párbeszédet és az életkörülményekről 

szerzett közvetlen benyomásokat. Valójában a lakosság számára a másodkézből származó adatok nem 

lehettek ugyanolyan súlyúak, vagy nem tűnhettek ugyanolyan megbízhatónak. 

Végül a bíróságok nem tudták a különféle érdekeket kiegyensúlyozni, mivel a belépés megtagadására 

vonatkozó határozat nem volt bírósági felülvizsgálat tárgya. 

Ezen túlmenően, szem előtt tartva egy jelentős közérdeklődésre számot tartó kérdésről (nevezetesen a 

magyarországi menekültügyi válságról) szóló tudósítás jelentőségét egy demokratikus társadalomban, 

a hatóságoknak a belépés megtagadásáról szóló döntése egyáltalán nem vette figyelembe a kérelmező 

kutatáshoz való újságírói érdekét vagy az ilyen információk megszerzéséhez fűződő közérdeket. Ebből 

következik, hogy az Egyezmény 10. cikkét megsértették. 

E megállapításra tekintettel a Bíróság úgy ítélte meg, hogy a 13. cikke szerinti panaszt nem szükséges 

elbírálnia. 

A Bíróság úgy ítélte meg, hogy a jogsértés megállapítása önmagában elegendő igazságos elégtételt 

jelent a kérelmező által elszenvedett nem vagyoni kárért. 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei 

1. N. D. és N. T. Spanyolország elleni ügye (8.675/15. és 8.697/15. sz. ügyek)56 

A kérelmezők Mali és Elefántcsontpart állampolgárai. Az első kérelmező azt állította, hogy Malit az 

ottani fegyveres összeütközés miatt hagyta el 2012-ben, majd Mauritánián és Algérián átutazván 2013 

márciusában érkezett Marokkóba, és nyilvánvalóan a Gurugu-hegyen lévő migránstáborban 

tartózkodott, Melilla határához közel. A második kérelmező 2012 végén érkezett Marokkóba, és ő is a 

migránstáborban tartózkodott. 

Melilla autonóm városa egy 12 négyzetkilométer területű spanyol enklávé az észak-afrikai 

partvidéken, amelyet marokkói terület vesz körül. A spanyol hatóságok akadályt építettek a 13 km-es 

határ mentén, amely 2014 óta három párhuzamos kerítésből áll. Négy határátkelőhely található a 

hármas kerítés mentén. Ezen pontok között a Guardia Civil tagjai járőröznek a szárazföldi határon és a 

parton az illegális belépés megakadályozása érdekében. Külföldi állampolgárok csoportjai, többek 

között a Szaharától délre fekvő Afrikából, gyakran próbálják megbontani a kerítést. 

2014. augusztus 13-án kora reggel történt az első belépési kísérlet. A Kormányzat szerint a marokkói 

rendőrség mintegy 500 migránst megakadályozott abban, hogy átmásszanak a külső kerítésen, 

mintegy 100 bevándorlónak ennek ellenére sikerült. Körülbelül 75 bevándorlónak sikerült eljutnia a 

belső kerítés tetejére, de csak kevesen másztak le a másik oldalon, és értek földet a spanyol oldalon, 

ahol a Guardia Civil tagjaival találkoztak. A többiek a belső kerítés tetején ültek. A Guardia Civil 

tagjai segítették őket lemászni, mielőtt a kerítés közötti kapukon át a határ másik oldalán fekvő 

marokkói területre kísérték őket. A kérelmezők állítólag elérték a belső kerítés tetejét, és ott maradtak 

néhány órán keresztül. Körülbelül délután 3-kor, illetőleg 2-kor másztak le a kerítésről a spanyol 

rendvédelmi szervek segítségével, akik létrákat hoztak nekik. Amint a földre érkeztek, a Guardia Civil 

tagjai elfogták, állítólag megbilincselték, visszavitték Marokkóba, és átadták a marokkói hatóságoknak 

őket. A kérelmezők állítólag nem estek át semmilyen azonosítási eljáráson, és nem volt lehetősége 

tisztázni személyes helyzetüket a tisztviselők előtt, és sem pedig ügyvédek, sem tolmácsok nem 

segítették őket. Állítólag a nadori rendőrőrsre szállították őket, néhány kilométerre délre Melillától. 

Állítólag orvosi segítséget kértek, de megtagadták tőlük, mielőtt eljuttattak volna Fezbe, mintegy 300 

km-re arrébb, és ott magukra hagyták őket, hogy gondoskodjanak magukról.  

 
56 Az ítéletet a Nagykamara hozta 2020. február 13-án; az ítélet végleges. 
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A kérelmezők – a Negyedik kiegészítő jegyzőkönyv 4. cikkére hivatkozva – állították, hogy kollektív 

kiutasításnak vetették alá őket, körülményeik egyedi megítélése és bármilyen eljárás vagy jogi 

segítség nélkül; sérelmezték a bevándorlók előzetes azonosítás nélküli eltávolításának rendszerszintű 

politikáját, amelynek véleményük szerint az adott időpontban nem volt törvényes alapja, továbbá – az 

Egyezmény 13. cikkére a Negyedik kiegészítő jegyzőkönyv 4. cikke tekintetében hivatkozva – olyan 

hatékony, felfüggesztő hatállyal rendelkező jogorvoslat hiányát, amely lehetővé tenné azonnali 

Marokkóba való visszatérésük megtámadását. 

A Bíróság kiemelte, hogy a kérelmezők egy nagylétszámú csoport tagjai voltak, akik megkíséreltek 

belépni a spanyol területre egy szárazföldi határt jogosulatlan módon átlépve, nagy létszámukat 

kihasználva és egy előre kitervelt művelet keretében. A kérelmezőket nem azonosították, és írásbeli 

eljárást sem folytattak le egyedi körülményeik vizsgálata céljából. Marokkóba való visszatérésük tehát 

ténylegesen egyéni, de azonnali átadás volt, amelyet a spanyol határőrök hajtottak végre. 

Az olyan Szerződő Államok esetében, mint Spanyolország, amelyek határa egybeesik a Schengeni 

Térség külső határával, az egyezményes jogok hatékonysága megköveteli, hogy ezek az államok 

tényleges és hatékony hozzáférést biztosítsanak a legális belépés eszközeihez, különös tekintettel a 

határeljárásokra azok számára, akik a határra érkeztek. Ezeknek az eszközöknek lehetővé kell tenniük 

az üldöztetéssel szembesült személyek számára, hogy védelem iránti kérelmet nyújtsanak be, különös 

tekintettel az Egyezmény 3. cikkére alapítottan, olyan feltételek mellett, amelyek biztosítják, hogy a 

kérelmet a nemzetközi normák szerint bírálják el, ideértve a Bíróság követelményeit is. Ahol léteztek 

olyan rendelkezések, amelyek valódi és hatékony módon biztosítják az Egyezmény és különösen 

annak 3. cikke szerinti védelem kérelmezésének jogát, az Egyezmény nem akadályozta meg az 

államokat, hogy a határok ellenőrzésére vonatkozó kötelezettségük teljesítése során  megköveteljék 

ilyen védelem iránti kérelem benyújtását a meglévő határátkelő-helyeken. Következésképpen az 

államok megtagadhatták a területükre való belépést azon külföldiektől, köztük a potenciális 

menedékkérőktől, akik alapos ok nélkül elmulasztották, hogy megfeleljenek e követelményeknek, és 

máshol próbálták meg átlépni a határt, különösen, mint a jelen ügyben is, kihasználva nagy számukat 

és erőszakot alkalmazva. 

A Bíróság kiemelte, hogy a spanyol jog számos lehetséges eszközt biztosított a kérelmezők számára a 

nemzeti területre való belépéshez. Vízum vagy nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújthattak be, 

különösen a határátkelőhelyen, de Spanyolország diplomáciai és konzuli képviseletein is a származási 

vagy tranzitországokban, vagy pedig Marokkóban. 

A spanyol hatóságok 2014. szeptember 1-jén a spanyol hatóságok felállítottak egy hivatalt a menedék-

kérelmek fogadására, amely a nap minden órájában nyitva áll, a Beni Enzar nemzetközi 

határátkelőhelyen. Még ezen időpont előtt a 12/2009. törvény 21. §-a alapján létrehoztak egy erre 

vonatkozó jogi eljárás. A Kormányzat állította, hogy 2014. január 1. és augusztus 31. között 

Melillában huszonegy menedékjog iránti kérelmet nyújtottak be, köztük hat kérelmet a Beni Enzar 

határátkelőhelyen, és a menedékkérőket ezután bekísérték a melillai rendőrségre annak érdekében, 

hogy hivatalos kérelmet nyújtsanak be. A szóban forgó személyek Algériából, Burkina Fasóból, 

Kamerunból, Kongóból, Elefántcsontpartból és Szomáliából származtak. A Bíróság ezért nem látta 

okát annak, hogy kétségbe vonja, hogy már a különleges nemzetközi védelmi hivatal Beni Enzarban 

történő 2014. szeptember 1-jei felállítása előtt jogilag kötelező volt a menedékjog iránti kérelmek 

fogadása ezen a határátkelőhelyen, és tényleges lehetőség is volt ilyen kérelmek benyújtására. Az a 

puszta tény – amelyet a Kormányzat nem vitatott –, hogy 2014. szeptember 1. előtt csak nagyon kevés 

menedékjog iránti kérelmet nyújtottak be Beni Enzarnál, nem tette lehetővé annak megállapítását, 

hogy az érintett állam nem biztosított valódi és hatékony hozzáférést e határátkelőhelyhez. 

A kérelmezők az írásbeli eljárás során nem állították, hogy valaha is törvényes úton próbálták volna 

belépni a spanyol területre. Csak a tárgyaláson nyilatkoztak úgy, hogy megpróbálták megközelíteni 

Beni Enzart, ám „a marokkói tisztek elüldözték őket”. Az állítást körülvevő kétségek mellett, mivel azt 

az eljárás nagyon késő szakaszában tették, a Bíróság kiemelte, hogy a kérelmezők egyáltalán nem 

állították, hogy a felmerült akadályok a spanyol hatóságok felelősségi körébe tartoznak. Ennélfogva a 

Bíróság nem volt meggyőződve arról, hogy a tényállás idején a kérelmezőknek alapos indokuk volt 

arra, hogy nem használták Beni Enzar határátkelőhelyet azzal a céllal, hogy kiutasításuk elleni érveiket 
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megfelelő és törvényes módon adják elő. 

A Negyedik kiegészítő jegyzőkönyv 4. cikke nem rója azt az általános kötelezettséget a szerződő 

államokra, hogy egy másik állam joghatósága alá tartozó személyeket a saját joghatóságuk alá vonják. 

Még ha feltételezzük is, hogy nehézségek merültek fel a marokkói oldalon a Beni Enzar 

határátkelőhely fizikai megközelítés során, az alperes Kormányzat felelőssége e helyzetért nem volt 

megállapítható. Ez a megállapításnak elegendő volt ahhoz, hogy a Bíróság arra a következtetésre 

jusson, hogy a jelen ügyben nem sértették meg a Negyedik kiegészítő jegyzőkönyv 4. cikkét. 

Megvizsgálva a lehetőségeket, amelyekre a spanyol Kormányzat hivatkozott a spanyol 

nagykövetségek és konzulátusok eléréséhez, ahol egy nemzetközi védelem iránti kérelmet be lehet 

nyújtani, a Bíróság észlelte, hogy a nadori spanyol konzulátus mindössze 13,5 km-re volt Beni 

Enzartól, tehát a kerítések 2014. augusztus 13-ai megrohamozásának helyszínétől. A kérelmezők, akik 

azt állították, hogy két évig, illetőleg egy évig és kilenc hónapig tartózkodtak a Gurugu táborban 

tartózkodtak, könnyedén elutazhattak volna oda, ha nemzetközi védelem iránti kérelmet kívántak 

volna benyújtani. Nem adtak magyarázatot a Bíróságnak, miért nem tették meg ezt, és azt sem 

állították, hogy akadályozták őket e lehetőség kihasználásában. Végül a kérelmezők nem vitatták a 

vízumkérelem benyújtásának valódi és tényleges lehetőségét más spanyol nagykövetségeken, akár 

származási országukban, akár azokban az országokban, amelyeken 2012 óta átutaztak. Az első 

kérelmező esetében egy Spanyolország és Mali között létrejött külön szerződés akár különleges 

munkavízum megszerzésére is lehetőséget nyújt. 

A Bíróság úgy ítélte meg, hogy a kérelmezők valójában magukat sodorták veszélybe az által, hogy 

2014. augusztus 13-án részt vettek a melillai határkerítés megrohanásában, kihasználva a csoport nagy 

számát és erőszakot alkalmazva. Nem használták meglévő jogi eljárásokat, hogy jogszerű bebocsátást 

nyerjenek spanyol területre, a schengeni határ-ellenőrzési kódexnek a schengeni térség külső 

határainak átlépésére vonatkozó rendelkezéseivel összhangban. Következésképpen a Bíróság úgy 

vélte, hogy az egyéni kitoloncolási határozatok hiánya annak tulajdonítható, hogy a kérelmezők nem 

használták ki az e célra létrehozott hivatalos belépési eljárásokat, és hogy ezért ez saját magatartásuk 

következménye volt. Ennek megfelelően a Negyedik kiegészítő jegyzőkönyv 4. cikkét nem sértették 

meg. 

A Bíróság kiemelte, hogy a spanyol jog lehetőséget nyújtott a határon történő kitoloncolási 

határozatok elleni fellebbezésre, ám maguknak a kérelmezőknek is kötelesek voltak betartani az ilyen 

kitoloncolás ellen fellebbezés benyújtására vonatkozó szabályokat.     Amennyiben a Bíróság úgy 

találta, hogy az eltávolításukra vonatkozó egyéniesített eljárás hiánya a kérelmezők magatartásának 

következménye volt, minthogy jogellenes helyzetbe helyezték magukat azzal, hogy 2014. augusztus 

13-án a melillai határvédelmi struktúrák átlépték egy nagy csoport tagjaként és meg nem engedett 

helyen, annyiban nem tehetett felelőssé az alperes államot azért, hogy Melillában nincs olyan 

jogorvoslati lehetőség, amely lehetővé tenné számukra, hogy megtámadják ezt a kitoloncolást. 

Amennyiben a kérelmezőknek a célországban, Marokkóban esetlegesen felmerülő kockázatokkal 

kapcsolatos panaszát az eljárás elején elutasították, amikor az Egyezmény 3. cikk alapján benyújtott 

panaszt elfogadhatatlannak nyilvánították, az ilyen jogorvoslat hiánya nem eredményezte önmagában 

a 13. cikk megsértését. 

Ennek megfelelően nem sértették az Egyezmény 13. cikkét a Negyedik kiegészítő jegyzőkönyv 4. 

cikke tekintetében. 

A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai 

Büntető ügyszak 

Bfv.III.589/2019/12. 

Emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése bűntettének elkövetéséről. 

Nem sértett törtvényt az eljárt bíróság, amikor a III. rendű terhelt büntetőjogi felelősségét 

társtettesként elkövetett emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése bűntettében [1978. évi 
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IV. törvény 173/D. § (1) bekezdés] és társtettesként elkövetett emberi test tiltott felhasználása 

bűntettében [1978. évi IV. törvény 173/I. § (1) és (3) bekezdés I. fordulat a) és b) pont] megállapította, 

helyes az alkalmazandó törvény megválasztása, és törvényes a cselekmények minősítése is. 

Az orvostudomány fejlődése (szervátültetés, gyógyszerkísérlet, genetikai kutatás eredménye) 

folyamatosan újabb lehetőséget, perspektívát ígér az emberi élet határait, egyes betegségek gyógyítását 

illetően, ezáltal újfajta beavatkozást is jelent az emberi test integritásába, ami új kockázattal is járhat. 

Amilyen mértékben kívánatos, hogy a büntetőjog ne akadályozza az orvostudomány fejlődését, 

ugyanúgy indokolt az is, hogy a társadalom megfelelő védelmet nyerjen a tudomány fejlődésével járó 

olyan új helyzetekben, amelyek kockázata veszélyt jelent az emberi élethez való jogra. 

Nem kétséges, hogy ma már az emberen végzett kísérletek egyre nagyobb méreteket öltenek, egyre 

nagyobb kockázattal járnak, ezért azok nem tisztán etikai kérdéseket vetnek fel, hanem differenciált – 

viszont körültekintő és egyértelmű – jogi szabályozást igényelnek. A szabályozás alapvető lényege – 

értelemszerűen –, hogy a normatív szabályokkal megelőzze az olyan kutatásokat, amelyek 

társadalmilag nem hasznos célok érdekében történnek, másfelől az olyanokat, amelyek lehetséges 

eredményét még maguk a kutatók sem ismerik, és egyben az emberekre (vagy az egész emberiségre) 

veszélyesek lehetnek. 

Az emberen végezhető kutatás szabályozási környezetének kialakítása széles körű nemzetközi 

konszenzuson alapul. Ennek leglényegesebb nemzetközi alapdokumentumai: a Nürnbergi Kódex 

(1947), a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmány 7. Cikke (1966; kihirdette az 1976. 

évi 8. számú törvényerejű rendelet), a Helsinki Nyilatkozat (1964) és kiegészítő jegyzőkönyvei; az 

Európai Unió 1997-ben elfogadott Megfelelő Orvosi Gyakorlat Harmonizált Irányelveit tartalmazó 

Háromoldalú Egyezménye (részesei az EU, az USA és Japán, A Helyes Klinikai Gyakorlat Irányelvei, 

továbbiakban ICH-GCP), az Európa Tanács Biomedicina Egyezménye (Ovideó, 1997. április 4.), 

2001. április 4-én elfogadott EU 2001/20/EK Irányelv (elérhetőek: Nemzetközi ajánlások-

Egészségügyi Tudományos Tanács, www.ett.aeek.hu/nemzajanl/). E nemzetközi szabályok olyan 

standardokat igyekeznek, törekszenek felállítani, amelyek a részes államok számára, így egész 

Európában egységesítik a kutatás végzésének feltételeit, a kutatások alanyainak helyzetét és jogait.  

Emellett időközben hazánkban megszületett Az orvosbiológiai/klinikai kutatások elveiről és 

gyakorlatáról szóló Bioetikai Kódex is (2016; 2019); (elérhető www.ett.aeek.hu/bioetikai-kodex). 

A háborús bűnösök felett ítélkező 1. számú Nürnbergi Katonai Bíróságnak 1947. augusztus 20-án 

hozott ítélete (elérhető: https://crimeofaggression.info/documents/6/1946_Nuremberg_Judgement.pdf) 

tartalmazza azokat az alapelveket (Nürnbergi Kódex néven vált ismertté), amelyek betartása mellett 

megengedhető az emberen végzett kísérlet: egyebek mellett azt, hogy minden kutatás előfeltétele a 

beleegyezés; a kísérletnek olyannak kell lenni, hogy eredménye a társadalom javát szolgája, hogy az 

más módszerrel vagy tanulmányozási eszközzel ne legyen helyettesíthető, s ne legyen ötletszerű vagy 

szükségtelen jellegű; a viselendő kockázat foka ne haladja meg a megoldani kívánt probléma 

humanitárius fontosságát; kísérletet csak tudományos képzettséggel rendelkező személyek 

végezhetnek, a kísérletet folytató vagy abban részt vevőknek a legmagasabb szaktudás birtokában a 

legnagyobb gondosságot kell tanúsítaniuk a kísérlet minden szakaszában. 

Másként szólva, az emberen végzett orvosi kísérletek elfogadhatóságának morális – közösség általi 

elvárás szerinti – előfeltétele, hogy a kutatás az emberek érdekében és javára történjen, továbbá, hogy 

a kutatásban rejlő veszélyeknek arányban kell állniuk az elérhető előnyökkel. 

A Helsinki Nyilatkozat ajánlása szerint az orvos összekapcsolhatja a klinikai kutatást gyógykezeléssel 

– új ismeretek szerzése céljából –, de csak annyiban, amennyiben annak a betegre nézve terápiás 

értéke is van. Másik fontos újítása, hogy megfelelő kutatási terv létét követeli meg, valamint, hogy a 

kutatási tervet egy etikai bizottság jóváhagyja. A kutatási alanyt teljes mértékben tájékoztatni kell, így 

az egyezmény közel húsz olyan adatot ír elő, amelyről az alanyt informálni kell. Emellett – a teljes 

körű jogi védelem érvényre juttatása miatt – biztosítani kell, hogy minden résztvevő megfelelő 

kártalanításhoz juthasson, amennyiben a kutatással összefüggésben jogsérelem következik be. 

A ICH-GCP tiltja az olyan emberen végzett kutatást, amely veszélyes lehet a résztvevőkre. A kutatási 

alanyok védelmét biztosító rendelkezések: 

http://www.ett.aeek.hu/nemzajanl/
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– a kutatási tervet egy hozzáértő hatóságnak kell ellenőriznie; 

– a kutatási alanyok tisztességes kiválasztása (sebezhető populáció védelme); 

– szabad és tájékoztatáson alapuló beleegyezés; 

– lehetséges veszélyek és előnyök mérlegelése, „kedvező egyensúlya”; 

– jogellenesen okozott károk megtérítésének biztosítása; 

– a kutatás megelőző tanulmányokon alapuló megtervezése (hatástanulmányok); 

– megfelelő képesítéssel és tapasztalatokkal rendelkező kutatók alkalmazása. 

Az Egyezmény kötelezi a feleket, hogy biztosítsák megfelelő szankció kilátásba helyezését azokra az 

esetekre, ha megsértik az Egyezmény előírásait. 

E rendelkezést védi a 2001. április 4-én elfogadott EU Irányelv, amely célja, hogy kellő és hatékony 

jogi alapot teremtsen az Egyezmény megsértése esetére, amely ezáltal egyben az irányelv megsértését 

is jelenti. 

Az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az 

orvostudomány alkalmazására való tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én 

kelt egyezménye, Egyezmény az emberi jogokról és a biomedicináról (továbbiakban: Egyezmény) 

2002. május 1-jei hatállyal, a 2002. évi VI. törvénnyel került hazánkban kihirdetésre. 

Az Egyezmény 2. Cikke szerint: Az emberi lény érdeke és jóléte a társadalom vagy a tudomány puszta 

érdekével szemben mindenkor elsőbbséget élvez. A 4. Cikk kimondja: Minden egészségügyi 

beavatkozást, beleértve a kutatást is, a vonatkozó szakmai előírások és kötelezettségek tiszteletben 

tartásával kell végrehajtani. Az Egyezmény 16. Cikke értelmében a kutatás megkezdésének feltétele, 

hogy a kutatási terv megkapja az illetékes testület jóváhagyását, miután a kutatási terv tudományos 

helytállóságát független vizsgálatnak vetették alá, beleértve a kutatási cél jelentőségének értékelését, 

valamint etikai elfogadhatóságának multidiszciplináris vizsgálatát.  A 21. Cikk rögzíti: Az emberi test 

és részei, mint ilyenek, nem képezhetik haszonszerzés forrását. 

Magyarország európai uniós csatlakozását követően a magyar jog részét képező uniós 

alapszerződésben foglalt ún. „hűségklauzula” [EUSZ. 4. Cikk (3) bekezdése] értelmében minden 

tagállami szervnek kötelessége megtenni a szükséges intézkedéseket az uniós jog tagállami 

érvényesítése érdekében; ez a jogalkotó és jogalkalmazó szervekre, így a bíróságokra is kiterjed. 

Az elkövetés idején hatályos 1978. évi IV. törvény 173/D. § (1) bekezdése – és egyébként a Btk. 171. 

§-a azzal egyező szövegű jelenlegi rendelkezése – szerint, aki emberen orvostudományi kutatást 

engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérően végez, emberen végezhető kutatás szabályainak 

megszegése bűntettét valósítja meg. 

A 173/I. §-a szerint emberi test tiltott felhasználása bűntettét az követi el, aki emberi gént, sejtet, 

ivarsejtet, embriót, szervet, szövetet, halott testét vagy annak részét jogellenesen megszerez, vagyoni 

haszonszerzés végett forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik; a (3) bekezdés I. fordulat a) és b) pontja 

szerint a cselekmény súlyosabban minősül, ha üzletszerűen, bűnszövetségben követik el. 

E tényállásokat 1998. július 1-jétől az 1998. évi XXII. törvény iktatta be, melynek általános 

indokolása tartalmazza, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 

VIII-IX. és XI. Fejezete részletesen meghatározza az emberen végzett orvostudományi kutatások, 

eljárások, kutatási módszerek elvégzésének szakmai szabályait, és szigorú feltételekhez köti ezek 

gyakorlását. Az indokolás szerint továbbá a modern orvostudomány fejlődése olyan távlatokat nyitott 

meg az orvosbiológiai kutatások, illetőleg a genetika előtt, amelyek korábban ismeretlenek voltak. 

Ugyanakkor nem csak a kutatás és gyógyítás lehetőségei tágultak ki, de fennáll ezek visszaélésszerű 

alkalmazásának veszélye is. Indokolttá vált tehát, hogy az Eütv. VIII-IX. és XI. Fejezetében foglalt 

szakmai szabályok megszegése büntetőjogi fenyegetettséget kapjon. Ennek lényegén a 2012. évi C. 

törvény (Btk.) sem változtatott. 

Az 1978. évi IV. törvény XII. Fejezetébe illesztett bűncselekmények védett jogi tárgya az 

egészségügyi beavatkozások és az orvostudományi kutatások rendje. 
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A büntetőtörvény nem hoz létre, nem teremt magától az Eütv.-ben nem ismert tilalmat, 

messzemenőleg figyelembe veszi az orvostudományi kutatások szabadságához fűződő alkotmányos és 

tudományos érdekeket, és – összhangban a büntetőjog másodlagos védelmi szerepével – csak olyan 

cselekményeket nyilvánít bűncselekménnyé, amelyeket a szaktörvény tilt (vö. 1998. évi XXII. törvény 

indokolása). 

A Btk. 173/D. § szerinti bűncselekményt kerettényállásként szabályozta a jogalkotó. Az elkövetési 

magatartás az orvostudományi kutatás végzése emberen, értelemszerűen az élő embert érintő 

kutatásokat kell ide érteni. Megállapítható ugyanakkor, hogy a kutatási tevékenység rendkívül sokféle 

tényleges tevékenységben realizálódhat. 

Az Eütv. VIII. Fejezete tartalmazza a részletes – kógens – szabályait az emberen végezhető 

kutatásoknak, ezek megszegését a jogrend büntetőjogi felelősség telepítésével szankcionálja. 

Az Eütv. 157. §-a szerint az emberen végzett orvostudományi kutatás (a továbbiakban: kutatás) célja a 

betegségek kórismézésének, gyógykezelésének, megelőzésének és rehabilitációjának javítása, okainak 

és eredetének jobb megismerése, beleértve olyan beavatkozásokat és megfigyelési módozatokat is, 

amelyek eltérnek a megszokott egészségügyi ellátás során alkalmazottaktól, illetőleg amelynek során 

még nem teljesen ismert és kivizsgált hatású tényezőket (hatóanyagok, anyagok, eszközök, eljárások, 

módszerek, körülmények, feltételek) alkalmaznak. 

Az Eütv. 159. § (1) bekezdése alapján: Kutatás cselekvőképes személyen kizárólag diagnosztikus, 

terápiás, megelőzési és rehabilitációs eljárások tökéletesítése, új eljárások kidolgozása, valamint a 

betegségek kóroktanának és patogenezisének jobb megértése céljából, a kutatás jellegének, 

kockázatainak megfelelő szakmai feltételekkel rendelkező egészségügyi szolgáltatónál a következő 

feltételek együttes fennállása esetén végezhető: 

a) a kutatási tervet engedélyezték; 

b) a kutatást megelőző vizsgálatok igazolják az alkalmazott tényezők hatásosságát és 

biztonságosságát; 

c) nem létezik más, az emberen végzett kutatáshoz hasonló hatékonyságú eljárás; 

d) a kutatás során a személyt fenyegető kockázatok arányosak a kutatástól várható haszonnal, illetve a 

kutatás céljának jelentőségével; 

e) a kutatás alanya – a (3) bekezdés szerinti tájékoztatást követően – írásos beleegyezését adta a 

kutatáshoz. Ha a kutatás alanya írásbeli beleegyezés adására írásképtelensége, illetve írástudatlansága 

okán nem képes, két, a kutatásban nem érdekelt, abban részt nem vevő tanú együttes jelenlétében tett 

szóbeli beleegyezése szükséges a kutatáshoz. Szóbeli beleegyezés esetén a nyilatkozatot írásba kell 

foglalni, amelyen a két tanú aláírásával igazolja a szóbeli beleegyezés megtörténtét. A kutatás alanya 

írásképességének visszanyerése esetén a beleegyező nyilatkozatot a kutatás folytatását megelőzően 

írásban megerősíti, ennek hiányában a beleegyező nyilatkozatot visszavontnak kell tekinteni, és a 

kutatás az érintett személyen nem folytatható tovább. 

A (2) bekezdés szerint: Kutatás nem végezhető, ha az aránytalanul nagy kockázatot jelent a kutatás 

alanyának életére vagy testi, lelki épségére. 

A (3) bekezdés meghatározza, hogy a kutatás alanyát a kutatásba való beleegyezését megelőzően 

szóban és írásban tájékoztatni kell; a tájékoztatás kötelező tartalmi elemeit e § a)‑f) pontja sorolja fel. 

Így egyebek mellett az e) pont szerint a tájékoztatási kötelezettség kiterjed a kutatásban való részvétel 

helyett alkalmazható esetleges egyéb vizsgálatokra, beavatkozásokra; az f) pont szerint a kutatásban 

való részvétel kockázatának körébe tartozó egészségkárosodás jellegére és gyógykezelésére, valamint 

a kártalanításra, illetve kártérítésre. 

A 163. § szerint: A kutatás során az alany érdeke mindig megelőzi a tudomány és a társadalom 

érdekeit; ezért a kutatás alanyát érintő kockázatot a lehető legkisebb mértékűre kell korlátozni. 

A 164. § (1) bekezdésében írtak szerint: Amennyiben a szakmai szabályoknak, valamint a kutatási 

tervnek megfelelően végzett kutatás során a kutatás alanya kárt szenved vagy meghal, őt, illetve az 

általa eltartott hozzátartozóját az állam kártalanítja; míg a (2) bekezdés tartalmazza: A kutatást végző 
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egészségügyi szolgáltatónak a kártérítés fedezetére a kutatási tevékenység megkezdését megelőzően a 

kutatásokra vonatkozó, a kockázatoknak megfelelő felelősségbiztosítási szerződéssel kell 

rendelkeznie. A vizsgálati készítménnyel végzett klinikai vizsgálatok esetén a külön törvényben előírt 

felelősségbiztosítással kell rendelkezni. 

A 23/2002. (V. 9.) EüM. rendelet az emberen végzett orvostudományi kutatásokról rögzíti az 1. § (2) 

bekezdésében, hogy kutatást csak engedély alapján, az abban foglalt feltételek szerint lehet végezni. 

A 173/D. §-a szerinti bűncselekmény esetében az elkövetés egyik módja az Eütv. szerinti kutatásra 

vonatkozó engedély hiánya, ide tartozik, ha eleve nem is folytattak engedélyeztetési eljárást, vagy az 

még nem zárult le. Az engedély kereteit túllépő kutatás esetén van jogszabályoknak megfelelő 

engedély, azonban a konkrét kutatási tevékenységet nem, vagy csak részben fedi az engedély. A nem 

megfelelő módon kiadott engedély esetében, így például, ha az engedélyezéshez nem kérték a törvény 

szerinti hatástanulmányokat, az engedély hiányát kell feltételezni, az Eütv. címzetti körét nem 

mentesíti a felelősség alól az engedélyező szervek figyelmetlensége. Az engedély fennállása ebben a 

tényállási szerkezetben nem jogellenességet kizáró ok, hanem olyan körülmény, aminek 

eredményeképpen a cselekmény nem is lesz tényállásszerű. 

A bűncselekmény elkövetője – a Btk. megfogalmazása alapján – bárki lehet. A beavatkozás 

jogszerűségét szabályozó mögöttes joganyag személyi hatálya nem alkalmazható a büntetőjogi 

felelősség körében. Ennek jelentősége abban áll, hogy az azon a körön kívül eső személyek esetében a 

tényállásszerűséget kizáró engedély megszerzése fogalmilag kizárt, így cselekményük – még ha az 

illegális orvostudományi kutatás jó célt is szolgál – tényállásszerű lesz. A cselekmény szándékos, így 

az elkövető tudatának át kell fognia az orvostudományi kutatás tényét és mibenlétét, azt a tényt, hogy 

ezt emberen végzik, valamint az engedély meglétére (és annak tartalmára) vonatkozó ismereteket. 

Tény, hogy 2007 júniusától volt a X. Magánklinika Kft.-nek működési engedélye az őssejtek 

gyűjtésére, tárolására, illetve „in vitro” vizsgálati, tárolási és viabilitást jellemző kísérletekre 

vonatkozó engedélyük is volt. Ez azonban – szemben az indítvány állításával – őssejtkészítmények, 

graftok pácienseken való alkalmazásra nyilvánvalóan nem vonatkozott.A III. rendű terhelt a X. 

Magánklinika Kft. nevében előterjesztett kérelmét a regionális tiszti főorvoshoz őssejtterápia 

végzésére vonatkozó működési engedély kiadása érdekében 2008. november 26. napján elutasította 

azzal az indokolással, hogy ilyen terápia az egészségügyi szolgáltatások gyakorlásának feltételeiről 

szóló jogszabályban nem szerepel, így arra működési engedély nem adható. Következésképp a III. 

rendű terhelt a vádbeli időben az előállított embrionális őssejt- szuszpenzió terápiás célú, embereken 

történő alkalmazására engedéllyel nem rendelkezett (illetve a III. rendű terhelt és társai nem 

rendelkeztek). 

A tényállás szerinti embrionális őssejt szuszpenziók élő személyek (kutatási alanyok) szervezetébe 

történő juttatása orvostudományi kutatásnak minősül az Eütv. 157. §-a értelmében. Az 1978. évi IV. 

törvény 173/D §-a szerinti kerettényállást az Eütv., és végrehajtása tárgyában kiadott EüM rendeletek 

töltik ki konkrét tartalommal.  

A III. rendű terhelt a X. Magánklinika nevében több kórházzal megállapodást kötött művi 

terhességmegszakításból származó embriók kutatási célból történő átadására. A betegek többsége a III. 

rendű terhelten keresztül került kapcsolatba az Y. Magyarország Zrt.-vel, egyes betegekkel 

személyesen konzultált, akik orvosi irataikat neki átadták.  

A III. rendű terhelt – terhelt társaival – azáltal, hogy erre vonatkozó kutatási engedély nélkül, 2007. év 

szeptember hó 1. napja és 2009. év június hó 27. napja között a X. Magánklinika Kft. rendelőiben, 

illetőleg részben más helyszíneken A II. rendű terhelt és egy esetben Az V. rendű terhelt – 

szándékegységben az ennek orvosi feltételeit biztosító dr. A III. rendű terhelttel – több személy 

szervezetébe embrionális őssejt-szuszpenziókat juttatott szemgolyó mögé vagy máshova beadott 

injekció, illetve infúzió formájában, megsértette az Eütv. 159. § (1) bekezdés a), b), c), d) pontjában 

írtakat, és a 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet 1. § (2) bekezdését; hivatalosan „kutatás” néven felajánlott 

őssejtkezelés kapcsán adott tájékoztatás során megsértette az Eütv. 159. § (3) bekezdés e) és f) pontját; 

a szükséges felelősségbiztosítással nem rendelkezett, megsértette az Eütv. 164. § (2) bekezdésében 

írtakat; a kezelések folyamata nem volt megfelelően dokumentált, elmaradt az ilyenkor szükséges 

előzetes és utólagos orvosi vizsgálat, megsértette 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet 3. § (5) bekezdését 
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(7.B.1075/2016/87. számú ítélet 18–19. oldal). 

Az idézettek és a tényállás szerinti további terhelti cselekvőség a törvényi tényállás keretét kitöltő 

rendelkezések megszegése által egyértelműen tényállási elemet valósít meg, ezért az eljárt bíróság a 

III. rendű terhelt magatartását helyesen értékelte társtettesi elkövetői alakzatként. 

A III. rendű terhelt a tényállás szerint tisztában volt azzal, hogy a hatóságtól kapott engedélye csak 

őssejttárolásra (-gyűjtésre) vonatkozott, egyéb tevékenységre nem jogosította fel, ennek ellenére – 

tehát hatósági engedély nélkül, attól eltérően – őssejt-szuszpenzió előállítását követően embereken 

való beavatkozások elvégzésében működött közre. A hatóság a többszörös engedélyezési eljárások 

során részletes tájékoztatás keretében, félreérthetetlen feltételeket támasztott, és a kérelmekkel 

kapcsolatban egyértelmű kifogásokat fogalmazott meg. Mindezekkel – miként a vonatkozó 

jogszabályi előírásokkal – a III. rendű terhelt egyértelműen tisztában volt. Ekként a tévedés – mint 

büntethetőséget kizáró ok – szóba sem kerülhet. 

Az emberen végezhető kutatás szabályainak megsértése bűntette megvalósulása szempontjából 

közömbös az, hogy a betegek önként – a tényállás szerinti, ámde korántsem teljes tájékoztatást 

követően – vetették alá magukat ennek az eljárásnak. Rámutatott a Kúria, hogy az emberi lény emberi 

jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására való tekintettel történő 

védelme elsődleges biztosítéka, ha minden egészségügyi beavatkozást, beleértve a kutatást is, a 

vonatkozó szakmai előírások és kötelezettségek tiszteletben tartásával végzik. A kutatásban résztvevő 

alanyok védelme, az egészségügyi beavatkozással érintett személy szabad és tájékozottságon alapuló 

beleegyezése – önrendelkezési joga – is csak ennek keretei között értelmezhető. 

Az orvosi tevékenység végzése során a gyógymód megválasztásának szabadsága nem cserélhető fel a 

kísérletezés szabadságával. Ez nem jelenti azt, hogy a törvény kizárja a tudomány fejlődéséhez 

szükséges kísérletet (kutatást), csak azt, hogy annak gyakorlását megkerülhetetlen szabályokhoz köti. 

A széles körű nemzetközi konszenzus alapján kifejezésre juttatott szabályozási környezetben az 

orvosi-kutatási tevékenység végzése során nem a tudomány öncélúságát, hanem a beteg embert 

szolgáló tudomány érdekeit kell szem előtt tartani. Ennek során érvényes a „salus aegroti suprema lex 

esto” – a beteg java a legfőbb törvény (Hippokratész). 

Az emberen végezhető kutatás szempontjából a kutatási engedély léte vagy nem léte nem pusztán 

formai kérdés, avagy adminisztratív feltétel. A hatósági engedély (annak tartalma szerint) mindazon 

előfeltételek meglétét hivatott igazolni, és mindazon kockázati tényezők minimalizálását biztosítani, 

amelyeket a nemzetközi egyezmények alapján kialakított szabályozás megkövetel, mégpedig 

független testület állásfoglalásának figyelembevételével. Elsősorban azt, hogy a kutatási tevékenység 

végzésének körülményei, módja tisztázott, a kutatásban résztvevő alanyok (betegek) jogainak 

érvényesülése és megfelelő védelme biztosított. 

Az 1978. évi IV. törvény 173/I. §-a az emberi gén, sejt, ivarsejt, embrió, szerv, szövet, halott teste, 

vagy annak része jogellenes megszerzését, illetőleg jogellenes vagyoni haszonszerzés végett történő 

forgalomba hozatalát és az azzal történő jogellenes kereskedést szankcionálja. A forgalomba hozatal 

során az elkövetési tárgy több, rendszerint meg nem határozható számú személyhez jut el, s a 

továbbadás folytán megnyílik annak lehetősége, hogy ahhoz más vagy mások is hozzájussanak. E 

büntetőjogi védelem célja nyilvánvalóan nem más, mint az Oviedóban aláírt nemzetközi 

egyezményben kifejezésre juttatott közös akarat, melyet „az Európa Tanács tagállamai, más Államok 

és az Európai Közösség” az Egyezmény tárgya és célja körében fogalmaztak meg. Eszerint: „A jelen 

Egyezményben Részes Felek védelemben részesítik az emberi lényt méltóságában és 

önazonosságában, és megkülönböztetés nélkül mindenki számára biztosítják sérthetetlenségének és 

más jogainak és alapvető szabadságainak tiszteletben tartását a biológia és az orvostudomány 

vonatkozásában.” (1. Cikk). A 21. Cikk a haszonszerzés tilalmáról szólva kijelenti: „Az emberi test és 

részei, mint ilyenek nem képezhetik haszonszerzés forrását.”. 

Nem kétséges, hogy a X. Magánklinika Kft. laboratóriumába beszállított művi 

terhességmegszakításból származó embriókból az V. rendű terhelt által kimetszett szövetrészekből 

előállított őssejt-szuszpenziók – amint egyébként a legálisan levett köldökzsinórvérből vagy 

csontvelőből származó őssejtek is – elkövetési tárgyai lehetnek e bűncselekménynek. A 

büntetőeljárásban megállapított tények alapján nyilvánvaló, hogy az abortumokból kinyert őssejteket 
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tartalmazó graftokat, szuszpenziókat a III. rendű terhelt társaival együttműködve vagyoni 

haszonszerzés végett forgalomba hozta, hiszen a kezelések során azokat pénzért értékesítette. Ez pedig 

egyértelműen és kifejezetten tilalmazott (a haszonszerzés tilalmába ütköző), s ekként a büntetőjog által 

szankcionált magatartás. 

Közigazgatási ügyszak 

Kfv.V.35.223/2019/4. 

Az OLAF jelentése alapján elrendelt felülellenőrzés során meghozott határozatnak is bizonyítékokon 

kell alapulnia. 

A Kúria a tisztességes hatósági eljárás részét képező iratmegismerési és az ezzel összefüggő 

védekezési jog sérelmének vizsgálatakor megállapította, hogy a felperes a második felülellenőrzést 

lezáró részjegyzőkönyv mellékleteként kapta meg 2014. május 13-án az az Európai Unió Csalás Elleni 

Hivatala (a továbbiakban: OLAF) zárójelentését (Final Report) és annak magyar fordítását, a Mission 

Report angol nyelvű anonimizált változatát, továbbá egy excel táblát, amelyet a magyar vámhatóság 

állított össze a felperest érintő szállítmányokról (a szintén csatolt thaiföldi minisztériumi levél a per 

tárgyával nem függ össze). Az alperes a K.33.481/2015. számú perben 2015. július 3-án, valamint a 

megismételt elsőfokú eljárásban a K.31.248/2018. számú perben 2018. június 26-án csatolta a Mission 

Report és ezek mellékletei egy részének magyar nyelvű fordítását, valamint ezen iratok – felperes 

részére szánt - anonimizált (kitakart) változatait, 2018. szeptember 12-én csatolta továbbá az OLAF 

jelentést DVD lemezen, melyet a felperes utóbb megtekinthetett. 

A felperes a közigazgatási eljárásban az alperesi határoztatok alapjául szolgáló iratok jelentős részét 

anyanyelvén nem ismerhette meg, ezáltal a vámhatóság az alapvető garanciális jellegű, anyanyelv 

használatához, az iratok megismeréséhez és ezek által védekezése előterjesztéséhez való ügyféli jogait 

megsértette [Kfv.I.35.234/2017/7. számú ítélet].  

 

Kfv.IV.37.231/2019/12. 

Akire a bírósági döntés rendelkezést tartalmaz, annak Alaptörvényen alapuló alanyi joga van a 

perbeli részvételre. A perbelépés lehetőségéről az ismert érdekeltet a bíróságnak kell értesítenie. 

A Kúriának jelen üggyel összefüggésben azt a kérdést kellett eldöntenie, hogy az érdekelt perbevonása 

céljából az elsőfokú bíróság jogszerűen járt-e el. 

A bíróság végzést hozott, amelyben az alperes határozatával szemben a felperes által kezdeményezett 

közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perbe történő perbelépés lehetőségéről oly 

módon értesített, hogy az alperest kötelezte ezen végzésnek a honlapján, illetőleg ennek hiányában a 

helyben szokásos módon történő közzétételére. 

A megelőző eljárásban a hatóság X. közös képviselő nyilvántartásba vételről döntött, a felülvizsgált 

ítélet rendelkező része X. – a vadászterület földtulajdonosi közösségének képviselőjeként való – 

nyilvántartásba vétele iránti kérelmét elutasította. 

A 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 20. § (4) bekezdése szerint a perbelépés lehetőségéről az 

ily módon ismert érdekeltet a bíróságnak kell értesítenie. Az értesítéssel egyidejűleg a bíróság közli a 

keresetlevelet, ha erre korábban nem került sor. A perbelépés lehetőségéről való értesítésnek hivatalból 

vagy valamely fél kérelmére az ítélet jogerőre emelkedéséig az eljárás bármely szakaszában helye van. 

Az ügyben az érdekelt ismert volt, hiszen eredetileg a közigazgatási eljárás az ő kérelmére indult, a 

közigazgatási hatóság, majd a bíróság az ő státuszáról rendelkezett. 

Az elsőfokú bíróság tehát helytelenül alkalmazta a Kp. 20. § (5) bekezdése szerinti közzététel útján 

történő értesítést. Az érdekelt alapvető jogai emiatt sérültek, a Kp. 2. § (2) bekezdése szerinti 

tisztességes eljárás feltételei így nem álltak fenn. Közvetlen értesítése akkor is indokolt lett volna, ha 

ismert, hogy tudomással van az eljárás megindulásáról. 

Annak ellenére, hogy X. a közigazgatási eljárásban ügyfél, a bírósági eljárásban pedig olyan személy 
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volt, akire nézve a jogerős ítélet rendelkezést tartalmazott, X. a perben sem félként, sem érdekeltként 

nem szerepelt. A Kúria megítélése szerint – a Kp. rendelkezéseitől függetlenül is – X.-nek 

Alaptörvényen alapuló alapjoga állt fenn a perbeli részvételre. A perbeli rendelkezési jog alkotmányos 

tartalmát az Alkotmánybíróság 9/1992. (II. 30.) AB határozatában bontotta ki. Ezt továbbgondolva a 

75/1995. (XII. 21.) AB határozat megállapította: „[a]z eljárásjogi értelemben vett fél rendelkezési joga 

az alkotmányos önrendelkezési jog egyik aspektusa, polgári eljárásjogi vonatkozása, amely az egyén 

autonómiáját érinti, illetőleg azzal kapcsolatos. A jogvitában érdekelt személynek alkotmányos joga 

van arra, hogy ügyében a bíróság eljárási garanciákat nyújtó keretek között járjon el és döntsön.” Az 

Alkotmánybíróság ezen korábbi megállapításai – a 13/2013. (VI. 17.) AB határozat (Indokolás [30]) 

követelményeit figyelembe véve – alkalmazandóak az Alaptörvény hatálya alatt is, különösen arra 

tekintettel, hogy hasonló tartalmú döntést hozott az Alkotmánybíróság – az eljárásban való részvételt, 

és az eljárási jogok gyakorolhatóságát érintően – a 6/2017. (III. 10.) AB határozatában. 

A jogvitában érdekelt személynek ezen alkotmányos joga az Emberi Jogok Európai Egyezménye 6. 

cikkének (1) bekezdése által elismert tisztességes eljáráshoz való jognak is részét képezi. Mindezt – az 

Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatát (lásd többek között: Balmer-Schafroth 

kontra Svájc, no. 22110/93 és Boulois kontra Luxemburg, no. 37575/04) figyelembe véve – megerősíti 

az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának a közigazgatási bíráskodás alapelveiről szóló Rec (2004) 

20. számú Ajánlása is, amely szerint a bírósági felülvizsgálat a természetes és jogi személyek számára 

nyitva kell, hogy álljon az olyan döntésekkel szemben, amelyek jogaikat vagy érdekeiket közvetlenül 

érintik. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy annak, akire a bírósági döntés rendelkezést tartalmaz 

Alaptörvényen alapuló alanyi joga van a perbeli részvételre, ez a joga csak az alapjog-korlátozás 

általános mércéje szerint korlátozható. A Kp. érdekeltekre vonatkozó rendelkezése ezt figyelembe 

veszi, mivel a perbelépés lehetőségéről közzététel útján történő közlést csak azok esetén teszi lehetővé, 

akik a megelőző eljárásban nem vettek részt. Akire a bírósági döntés rendelkezést tartalmaz, azt – 

mivel alanyi joga van a perbeli részvételre – a bíróság köteles értesíteni, köteles számára a 

keresetlevelet közölni, s megilletik mindazok az eljárási garanciák, amelyek a felelet megilletik a 

közigazgatási perben. A fél jogállásába való bekerülés lehetősége, és az ehhez kapcsolódó garanciák – 

azaz a perbeli rendelkezés szabadságának – érvényesítése elengedhetetlen ahhoz, hogy az eljárás 

tisztességes legyen. Az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése önálló hivatkozási alapot teremt a 

bírósági eljárás tisztességessége tekintetében, amelynek része a fél eljárási pozíciójából eredő jogainak 

érvényesíthetősége és a bíróság azon kötelezettsége, hogy az eljárási törvények által megállapított 

módon ezt biztosítsa. Ilyen szabály a Kp. 20. § (4) bekezdése, amely szerint a perbelépés lehetőségéről 

a bíróság az ismert érdekelteket akár hivatalból is értesíti. Mivel jelen ügyben a bíróság által 

felülvizsgálni kért közigazgatási határozat rendelkező részében szerepel, hogy a vadászterület 

földtulajdonosi közös képviselője X., s maga a közigazgatási határozat rendelkező része tartalmazza a 

közös képviselő lakcímét is, ezért az elsőfokú bíróság nemcsak a Kp. 20. § (4) és (5) bekezdését 

sértette meg azzal, hogy közzététel útján közölte a perbelépés lehetőségét, de megsértette a 

tisztességes eljáráshoz való jog alaptörvényi előírását is. Perbeli rendelkezési jog érvényesülését 

korlátozta (zárta ki) az ahhoz szükséges alkotmányi és törvényei feltételek fennállta nélkül. 

 

Munkaügyi ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Polgári ügyszak 

Pfv.II.21.872/2018/4. 

Az alperes kártérítési felelőssége csak egyértelmű jogszabályi rendelkezés alapján állapítható meg. 

Ilyen konkrét rendelkezés nem pótolható kizárólag a jogszabály Alaptörvény 28. cikkének megfelelő 

értelmezésével. 

A másodfokú bíróság az Alaptörvény 28. cikkének, a 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: régi Ptk.) 
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339. és 349. §-ának, továbbá a 1997. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 23. § (1) bekezdésének 

megsértése nélkül állapította meg, hogy az alperes nem felel az elsőfokú fegyelmi bíróság 

határozatával okozott kárért. 

A Bjt. 23. § (1) bekezdésének az elsőfokú fegyelmi határozat hozatalakor hatályos szövege szerint: A 

bíró a tisztsége ellátásán kívül csak tudományos, művészi, irodalmi, oktató- és műszaki alkotómunkát 

végezhet kereső tevékenységként, de ezzel nem veszélyeztetheti függetlenségét és pártatlanságát, 

illetve nem keltheti annak látszatát, valamint nem akadályozhatja hivatali kötelezettségei teljesítését. 

Az idézett jogszabályi rendelkezés azért nem sérülhetett, mert az elsőfokú fegyelmi bíróság bíró tagja 

ezt a tevékenységét a 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) „A fegyelmi ügyben eljáró 

szervek” fejezetének szabályai szerint, a Vht. 272. § (1) bekezdésében szabályozott, a megyei bíróság 

elnöke által történő kinevezésének eredményeként; nyilvánvalóan nem tisztsége ellátásán kívül, hanem 

bírói tisztségénél fogva látta el. 

Jogszabálysértés nélkül fejtette ki a másodfokú bíróság: önmagában az a tény, hogy a Vht. 272. § (1) 

bekezdés alkalmazásával minden megyei bíróság elnöke (így az alperes elnöke is) egy fegyelmi bírót 

kinevezett a bírák közül, továbbá az, hogy a Vht. 273. § (1) bekezdés alapján az ügyben eljárt elsőfokú 

fegyelmi bíróság tagjai működésük megkezdése előtt az alperes elnöke előtt tettek esküt, még nem 

eredményezi azt, hogy az elsőfokú fegyelmi bíróság az alperes szervezeti egysége lett volna, amelynek 

határozatával okozott kárért az alperes felel. 

Tévesen hivatkozott a felperes felülvizsgálati kérelmében arra is, hogy az általa megjelölt jogszabály: 

a régi Ptk. 339. § és a 349. § állapítja meg az alperes helytállási kötelezettségét a mellette működő 

Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróság határozatával okozott kárért. A hivatkozott jogszabályok a 

felperes kártérítési követelésének az alperessel szembeni jogszabályi alapját jelentik; nem pedig azt, 

ami alapján megállapítható az alperes felelőssége a mellette működő Bírósági Végrehajtói Fegyelmi 

Bíróság tevékenységéért. 

Az alperes helytállási kötelezettsége csak egyértelmű jogszabályi rendelkezés alapján állapítható meg. 

Ilyen konkrét rendelkezés nem pótolható kizárólag a jogszabály Alaptörvény 28. cikkének megfelelő 

értelmezésével. 

Gazdasági ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 
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