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Európai uniós jogi közlemények 

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek 

Büntető ügyszak 

Az adott időszakban nem tettek közzé ilyen tárgyú kérelmet. 

Közigazgatási ügyszak 

Általános közigazgatási jogterület 

58. A High Court (Írország) által 2021. november 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal 

iránti kérelem (C-721/21. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

i) Az uniós jog elsőbbségének és/vagy a jóhiszemű együttműködésnek az általános elvéből – akár 

általánosságban, akár a környezetvédelmi jog sajátos összefüggésében – következik-e az, hogy ha 

valamely fél közigazgatási határozat érvényességének vitatása céljából keresetet indít konkrét uniós jogi 

aktusra való, akár kifejezett, akár hallgatólagos hivatkozással, de nem határozza meg pontosan, hogy a 

jogi aktus mely rendelkezéseit vagy pontosan mely értelmezést sértették meg, az a nemzeti bíróság, 

amely előtt eljárás indul köteles vagy jogosult megvizsgálni a keresetet függetlenül attól, hogy a nemzeti 

eljárásjog értelmében a fél az írásbeli beadványában köteles konkrétan megjelölni a szóban forgó 

jogsértéseket? 

ii) Amennyiben az első kérdésre adott válasz igenlő, következik-e a 2011/92 KHV-irányelv 4. cikkének 

(2), (3), (4) és/vagy (5) bekezdéséből, és/vagy III. mellékletéből, és/vagy ezen irányelvnek a 

jogbiztonság elvével és a megfelelő ügyintézésre vonatkozó, az Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. 

cikkében szereplő elvvel összefüggésben való értelmezéséből, hogy amennyiben valamely illetékes 

hatóság úgy dönt, hogy nem folytat környezeti hatásvizsgálati eljárást a fejlesztés engedélyezésére 

irányuló valamely javaslatot illetően, kifejezetten, egyenként és/vagy konkrétan meg kell jelölnie, hogy 

pontosan mely dokumentumok tartalmazzák az erre vonatkozó indokait? 

iii) Amennyiben az első kérdésre adott válasz igenlő, következik-e a 2011/92 KHV-irányelv 4. cikkének 

(2), (3), (4) és/vagy (5) bekezdéséből, és/vagy III. mellékletéből, és/vagy ezen irányelvnek a 

jogbiztonság elvével és a megfelelő ügyintézre vonatkozó, az Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. 

cikkében szereplő elvvel összefüggésben való értelmezéséből, hogy amennyiben valamely illetékes 

hatóság úgy dönt, hogy nem folytat környezeti hatásvizsgálati eljárást a fejlesztés engedélyezésére 

irányuló valamely javaslatot illetően, kifejezetten rögzítenie kell a KHV-irányelv III. melléklete minden 

egyes címsorának és alcímének figyelembevételét annyiban, amennyiben e címsorok és alcímek 

relevánsak lehetnek a fejlesztés szempontjából? 

iv) Úgy kell-e értelmezni a 92/43/EGK irányelv 6. ci[kké]nek (3) bekezdését, hogy– azon elv 

alkalmazása szempontjából, amely szerint annak meghatározása céljából, hogy szükséges-e a valamely 

terv vagy projekt által az érintett területre gyakorolt káros hatások későbbi megfelelő vizsgálata, az 

előzetes vizsgálat szakaszában nem vehetők figyelembe a terv vagy projekt által a szóban forgó területre 

gyakorolt káros hatások elkerülését vagy csökkentését célzó intézkedések – valamely tagállam illetékes 

hatósága a tervnek vagy projektnek a szennyezőanyagok eltávolítását magában foglaló jellemzőit, 

amelyek az európai területre gyakorolt káros hatásokat csökkenthetik, figyelembe veheti pusztán amiatt, 

hogy e jellemzők nem kárenyhítési intézkedések, még ha az említett hatással is járnak, és azokat a terv 

az érintett európai területre esetlegesen gyakorolt hatástól függetlenül, általános jellemzőkként is 

tartalmazta volna? 
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v) Úgy kell-e értelmezni a 92/43/EGK irányelv 6. cikkének (3) bekezdését, hogy amennyiben valamely 

tagállam illetékes hatósága a szakértői szervek által megfogalmazott kérdések vagy aggályok ellenére 

az előzetes vizsgálat szakaszában arra jut, hogy nincs szükség megfelelő vizsgálatra, olyan kifejezett és 

részletes indokolást kell adnia, amely minden észszerű tudományos kételyt eloszlat az érintett európai 

területen tervezett munkálatok hatásait illetően, és amely kifejezetten és egyenként eloszlatja a 

nyilvánosságnak a döntéshozatali folyamatban való részvétele során e téren felmerülő kétségeket? 

vi) Amennyiben az első kérdésre adott válasz igenlő, következik-e a 92/43 élőhelyvédelmi irányelv 6. 

cikkének (3) bekezdéséből, és/vagy ezen irányelvnek a jogbiztonság elvével és a megfelelő ügyintézésre 

vonatkozó, az Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. cikkében szereplő elvvel összefüggésben való 

értelmezéséből, hogy amennyiben valamely illetékes hatóság úgy dönt, hogy nem folytat megfelelő 

vizsgálati eljárást a fejlesztés engedélyezésére irányuló valamely javaslatot illetően, kifejezetten, 

egyenként és/vagy konkrétan meg kell jelölnie, hogy pontosan mely dokumentumok tartalmazzák az 

erre vonatkozó indokait? 

 

59. A Tribunale di Napoli (Olaszország) által 2021. december 15-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem – VB kontra Comune di Portici (C-777/21. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Ellentétes-e az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 49. és 56. cikkével az az olasz szabályozás 

(a jelen esetben az 1992. évi 295. sz. felhatalmazáson alapuló törvényerejű rendelet 93. cikkének 1-bis 

és 7-bis bekezdése), amely megtiltja az Olaszországban több, mint 60 napja tartózkodási hellyel 

rendelkező önálló vállalkozónak, hogy ebben az államban egy másik tagállamban nyilvántartásba vett 

és általa e két tagállamban – a tartózkodási helye szerinti tagállamban és a nyilvántartásba vétel szerinti 

tagállamban – a hivatása gyakorlása érdekében (valamint a magánéletével kapcsolatos okokból) 

helyváltoztatásra és közlekedésre rendszeresen használt gépjárművel közlekedjen? 

 

60. A Curtea de Apel Bucureşti (Románia) által 2021. december 21-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-817/21. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkét és 19. cikke (1) bekezdésének 

második albekezdését, a (Romániában felállítandó együttműködési, valamint az igazságügyi reform és 

a korrupció elleni küzdelem területén érvényes külön értékelési kritériumok teljesítése terén elért 

haladást ellenőrző mechanizmus létrehozásáról szóló) 2006/928 határozatot, valamint a függetlenség és 

a pártatlanság uniós jog által előírt garanciáját, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, 

amely lehetővé teszi az igazságügyi felügyelet vezető felügyelője számára, hogy normatív (törvénynek 

alárendelt) és/vagy egyedi jellegű közigazgatási aktusokat adjon ki, amelyekkel önállóan dönt az 

igazságügyi felügyelet intézményi keretének megszervezéséről az igazságügyi felügyelők kiválasztása 

és tevékenységük értékelése, valamint a felügyeleti tevékenység folytatása tekintetében, továbbá a 

vezetőfelügyelő-helyettes kinevezéséről, amennyiben a sarkalatos törvény értelmében kizárólag ezek a 

személyek folytathatják le, hagyhatják jóvá vagy érvénytelenítheti a vezető felügyelővel szemben 

indított fegyelmi vizsgálatot? 

 

61. A Cour de cassation (Belgium) által 2021. december 23-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-825/21. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Ellentétes-e a harmadik országok illegálisan [helyesen: jogellenesen] tartózkodó állampolgárainak 
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visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. 

december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 6. és 8. cikkével az a belső jogi 

szabály, amely szerint az egészségügyi okokra alapított, a fent említett szempontokat figyelembe véve 

elfogadhatónak minősülő tartózkodási engedély iránti kérelem vizsgálata során tartózkodási jogot 

biztosító engedély megadása azzal a következménnyel jár, hogy a harmadik országbeli állampolgár e 

kérelem vizsgálata során – még ha átmenetileg és visszavonható jelleggel is – jogosult a tagállam 

területén tartózkodni, és hogy ezen engedély megadása ennélfogva magában foglalja az azzal 

összeegyeztethetetlen, korábban a menekültügyi eljárás keretében elfogadott kiutasítási határozat 

hallgatólagos visszavonását 

 

62. A Conseil d'État (Belgium) által 2022. január 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal 

iránti kérelem (C-8/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való 

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

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

és tanácsi irányelv 14. cikke [(4) bekezdésének b) pontját] úgy kell-e értelmezni, hogy a társadalom 

számára jelentett veszélyt már pusztán az a tény is bizonyítja, hogy a menekült jogállású személyt 

különösen súlyos bűncselekmény miatt jogerősen elítélték, vagy úgy kell-e értelmezni, hogy a 

társadalom számára jelentett veszély fennállásának bizonyításához önmagában nem elegendő a 

különösen súlyos bűncselekmény miatti jogerős elítélés? 

2) Ha egy különösen súlyos bűncselekmény miatti jogerős elítélés önmagában nem elegendő a 

társadalom számára jelentett veszély fennállásának bizonyításához, úgy kell-e értelmezni a 2011/95/EU 

irányelv 14. cikke [(4) bekezdésének b) pontját], hogy a tagállamnak bizonyítania kell, hogy a 

felülvizsgálatot kérelmező az elítélése óta továbbra is veszélyt jelent a társadalomra? Bizonyítania kell-

e a tagállamnak, hogy ez a veszély valódi és közvetlen, vagy elegendő az eshetőleges veszély fennállása? 

Úgy kell-e értelmezni a 2011/95/EU irányelv 14. cikke [(4) bekezdésének b) pontját], önmagában vagy 

az arányosság elvével összefüggésben, hogy az csak akkor teszi lehetővé a menekült jogállás 

visszavonását, ha e visszavonás arányos, és az e jogállás jogosultja által jelentett veszély kellően súlyos 

ahhoz, hogy e visszavonást igazolja? 

3) Ha a tagállamnak nem kell bizonyítania, hogy a felülvizsgálatot kérelmező az elítélése óta továbbra 

is veszélyt jelent a társadalomra, és hogy ez a veszély valódi, közvetlen és kellően súlyos ahhoz, hogy 

a menekült jogállás visszavonását igazolja, akkor úgy kell-e értelmezni a 2011/95/EU irányelv 14. cikke 

[(4) bekezdésének b) pontját], hogy annak értelmében a társadalom számára jelentett veszélyt főszabály 

szerint az a tény bizonyítja, hogy a menekült jogállás jogosultját különösen súlyos bűncselekmény miatt 

jogerősen elítélték, e jogosult azonban bizonyíthatja, hogy nem vagy már nem jelent ilyen veszélyt? 

 

63. A High Court (Írország) által 2022. január 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal 

iránti kérelem (C-9/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a 2001/42/EK irányelv 2. cikkének a) pontját, hogy a „tervek és programok, 

[…] illetve ezek bármely módosítása[,] amelyeket valamely nemzeti, regionális vagy helyi szintű 

hatóságnak kell kidolgoznia, illetve elfogadnia” fogalma olyan tervet vagy programot is magában foglal, 

amelyet közösen dolgoz ki, illetve fogad el egy helyi szintű hatóság és egy magánszektorbeli 

projektgazda mint a helyi hatóság tulajdonában lévő telkekkel szomszédos telkek tulajdonosa? 

2) Úgy kell-e értelmezni a 2001/42/EK irányelv 2. cikkének a) pontját, hogy a „tervek és programok, 

[…] illetve ezek bármely módosítása[,] amelyeket törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések 
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írnak elő” fogalma olyan tervet vagy programot is magában foglal, amelyet kifejezetten valamely helyi 

hatóság jogszabályon alapuló (jogszabályi rendelkezés alapján készített) fejlesztési terve irányoz elő 

akár általánosságban, akár oly módon, hogy a fejlesztési terv kimondja, hogy a helyi hatóság 

„területspecifikus útmutatást fog készíteni a stratégiai fejlesztési és regenerációs területekre […] 

vonatkozóan helyi rendezési tervek, […] sematikus főtervek és helyi környezetvédelmi fejlesztési tervek 

megfelelő mechanizmusainak felhasználásával”? 

3) Úgy kell-e értelmezni a 2001/42/EK irányelv 3. cikke (2) bekezdésének a) pontját, hogy az „olyan 

[terv] és [program,] amely a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat, energetika, ipar, közlekedés, 

hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás, távközlés, idegenforgalom, területrendezés, illetve földhasználat 

terén készül, és amely meghatározza a 85/337/EGK (2) irányelv I. és II. mellékletében felsorolt 

projektek [helyesen: projektek végrehajtása] jövőbeli engedélyének kereteit” fogalma olyan tervet vagy 

programot is magában foglal, amely önmagában nem kötelező érvényű, de amelyet kifejezetten egy 

kötelező érvényű, jogszabályon alapuló fejlesztési terv irányoz elő, vagy amely ténylegesen olyan terv 

módosítását javasolja vagy irányozza elő, amelyet stratégiai környezeti vizsgálat alá vetettek? 

4) Úgy kell-e értelmezni a 2011/92/EU irányelv 2. cikkének (1) bekezdését, hogy azzal ellentétes, ha a 

hatáskörrel rendelkező hatóság a környezeti hatásvizsgálat során figyelembe veszi a kötelező 

kormányzati politikákat, különösen azokat, amelyek nem kizárólag környezetvédelmi kritériumokon 

alapulnak, mivel olyan politikákról van szó, amelyek bizonyos körülmények között olyan helyzeteket 

határoznak meg, amelyekben nem zárható ki az engedély megadása? 

 

64. A Verwaltungsgericht Wiesbaden (Németország) által 2022. január 11-én és 2022. 

február 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-26/22.  és C-64/22. sz. 

ügyek)1 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 78. cikkének (1) 

bekezdésével összefüggésben értelmezett 77. cikkének (1) bekezdését, hogy a felügyeleti hatóság által 

az érintettel közölt eredmény 

a) a jellege alapján petícióra vonatkozó határozatnak minősül, ami azzal a következménnyel jár, hogy a 

felügyeleti hatóság által a panasz tárgyában hozott határozatnak az általános adatvédelmi rendelet 

78. cikkének (1) bekezdése szerinti bírósági felülvizsgálata főszabály szerint arra korlátozódik, hogy 

a hatóság foglalkozott-e a panasszal, megfelelően megvizsgálta-e a panasz tárgyát, és tájékoztatta-e 

az ügyfelet a vizsgálat eredményéről; 

vagy 

b) az ügy érdemére vonatkozó hatósági határozatként értendő, ami azzal a következménnyel jár, hogy 

az általános adatvédelmi rendelet 78. cikkének (1) bekezdése alapján a bíróságnak tartalmilag 

teljeskörűen felül kell vizsgálnia a felügyeleti hatóság által a panasz tárgyában hozott határozatot, 

minek során a bíróság az adott esetben – például a mérlegelési jogkör nullára való csökkentése esetén 

– az általános adatvédelmi rendelet 58. cikke értelmében vett konkrét intézkedésre is kötelezheti a 

felügyeleti hatóságot? 

2) Összeegyeztethető-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikkével az olyan gazdasági 

információs magánvállalkozásnál történő adattárolás, amelynél az (EU) 2015/848 rendelet 79. cikkének 

(4) és (5) bekezdése értelmében vett „nemzeti adatbázishoz” hasonló közhiteles nyilvántartásból 

származó személyes adatokat konkrét indok nélkül abból a célból tárolnak, hogy megkeresés esetén 

tájékoztatást tudjanak adni? 

3) a) Főszabály szerint jogszerűek-e az állami adatbázisok mellett létrehozott olyan párhuzamos 

magánadatbázisok (különösen az információs vállalkozások adatbázisai), amelyekben az állami 

 
1 A megjelölt ügyekben feltett kérdések megegyeznek. 
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adatbázisokból származó adatokat (a jelen ügyben a fizetésképtelenségről szóló hirdetményeket) a 

nemzeti joggal összefüggésben értelmezett (EU) 2015/848 rendeletben előírt szűk keretnél hosszabb 

ideig tárolják? 

b) A 3) a) kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Az következik-e az általános adatvédelmi rendelet 17. 

cikke (1) bekezdésének d) pontjában foglalt, az elfeledtetéshez való jogból, hogy ezen adatokat 

törölni kell, ha a közhiteles nyilvántartás tekintetében előírt adatkezelési időtartam letelt? 

4) Amennyiben az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdése első albekezdésének f) pontja 

a gazdasági információs magánvállalkozásoknál történő adattárolás kizárólagos jogalapja lehet a 

közhiteles nyilvántartásokban is tárolt adatok tekintetében, a gazdaság információs vállalkozás jogos 

érdekét már akkor meg kell állapítani, ha ezen információs vállalkozás konkrét indok nélkül átveszi a 

közhiteles nyilvántartásban szereplő adatokat abból a célból, hogy ezen adatok megkeresés esetén 

rendelkezésre álljanak? 

5) Felfüggeszthetik-e az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdése első albekezdésének f) 

pontjában előírt mérlegelést a felügyeleti hatóságok által az általános adatvédelmi rendelet 40. cikke 

alapján jóváhagyott olyan magatartási kódexek, amelyek a közhiteles nyilvántartásokra vonatkozó 

tárolási határidőket meghaladó vizsgálati és törlési határidőket írnak elő? 

 

65. A Pesti Központi Kerületi Bíróság (Magyarország) által 2022. január 25-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-51/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

A visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú 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 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját, 8. cikke (1) bekezdése a) pontjának 

első franciabekezdését és (2) bekezdését úgy kell-e értelmezni, hogy az utas közvetlenül 

érvényesítheti a légifuvarozóval szemben a jegy árának a vételi ár szerinti visszatérítéséhez 

fűződő jogát abban az esetben is, ha a jegyet egy közvetítőként eljárt harmadik fél segítségével 

foglalta, e közvetítő részére fizette meg a jegy árát, a légifuvarozótól e közvetítő vásárolt jegyet, 

ő fizette meg a jegy árát, és nem merült fel adat arra vonatkozóan, hogy a közvetítő a 

légifuvarozó meghatalmazott képviselőjeként járt volna el vagy utazásszervezőnek minősülne? 

 

66. A Bundesverwaltungsgericht (Ausztria) által 2022. január 26-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-52/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Úgy kell-e értelmezni a 2000/78/EK tanácsi irányelv 2. cikkének (1) bekezdését, (2) bekezdésének a) 

pontját és 6. cikkének (1) bekezdését, valamint a jogbiztonságnak, a szerzett jogok védelmének és az 

uniós jog tényleges érvényesülésének az elvét, hogy azokkal ellentétes az alapügy tárgyát képezőhöz 

hasonló, olyan nemzeti szabályozás, amelynek értelmében azon köztisztviselők csoportjainak nyugdíját, 

akik legkésőbb 2021. december 1-jétől váltak nyugdíjra (a Pensionsgesetz 1965 [a nyugdíjakról szóló 

1965. évi törvény] szerinti teljes nyugdíjra) jogosulttá, első alkalommal csak a nyugdíjjogosultság 

megszerzését követő második naptári év január 1-jétől kezdődő hatállyal igazítják ki, miközben azon 

köztisztviselők csoportjainak nyugdíját, akik csak 2022. január 1-jétől válnak, illetve váltak nyugdíjra 

(a Pensionsgesetz 1965 [a nyugdíjakról szóló 1965. évi törvény] szerinti teljes nyugdíjra) jogosulttá, 

első alkalommal már a nyugdíjjogosultság megszerzését követő naptári év január 1-jétől kezdődő 

hatállyal kiigazítják? 
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67. A Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Olaszország) által 2022. 

január 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-53/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétes-e a 89/665 irányelv 1. cikkének (3) bekezdésével az, hogy a szerződő fél kiválasztására 

irányuló eljárásból véglegesen kizárt ajánlattevővel szemben megtagadják az odaítélés 

megsemmisítésének elutasítása elleni jogorvoslat lehetőségét, amikor azt kívánja bizonyítani, hogy a 

nyertes ajánlattevő és a rangsorban őt követő többi ajánlattevő súlyos szakmai kötelezettségszegést 

követett el, amelynek lényege versenyellenes megállapodások megkötése volt, amelyet a bíróság csak a 

kizárását követően állapított meg, mindezt azért, hogy részt vehessen az újból lefolytatandó eljárásban? 

2) Ellentétes-e a 89/665 irányelv 1. cikkének (3) bekezdésével és a verseny védelmére vonatkozó [uniós] 

elvekkel, hogy a közigazgatási bíróságok nem vizsgálhatják a szerződő fél kiválasztására irányuló 

eljárásból véglegesen kizárt ajánlattevő által az ajánlatkérő szerv saját aktusai visszavonásának 

elutasításával szemben benyújtott keresetet az olyan ajánlattevők eljárásban való részvételét 

engedélyező és közbeszerzési szerződést részükre odaítélő aktusok tekintetében, akik bíróság által 

versenykorlátozónak ítélt megállapodásokat kötöttek az eljárás tárgyát képezővel azonos ágazatban? 

 

68. A tribunal de première instance de Liège (Belgium) által 2022. január 28-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-56/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Alkalmazni kell-e az uniós jogot, elsősorban az Európai Unió Alapjogi Chartáját és a 2008/115/EK 

irányelvet egy olyan tagállami gyakorlatra, amely lehetővé teszi a tagállam számára a területén 

jogellenesen tartózkodó valamely külföldi személy helyzetének a helyszínen történő rendezését? 

Amennyiben igen, a 2008/115/EK irányelvnek a (6) és (24) preambulumbekezdésével összefüggésben 

értelmezett 5., 6. és 13. cikkét, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának az 1., 7., 14., 20., 21., 

24. és 47. cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy amennyiben valamely tagállam könyörületességből, 

humanitárius vagy egyéb okokból önálló tartózkodási engedélyt vagy tartózkodásra jogosító egyéb 

engedélyt kíván kiadni a területén jogszerűtlenül tartózkodó harmadik országbeli állampolgár számára, 

e tagállam számára megengedett egyrészt az, hogy előírja az említett állampolgár számára annak 

bizonyítását, hogy a származási tagállamában nem tudja a kérelmét benyújtani, és másrészt az, hogy ne 

határozza meg a jogszabályaiban az e könyörületességet, humanitárius vagy egyéb okokat igazoló, a 

fortiori tárgyilagos feltételeket és kritériumokat, ami kiszámíthatatlanná, sőt önkényessé teszi az ilyen 

kérelemre adott választ? Amennyiben megengedett, hogy e kritériumokat ne írja elő jogszabály, 

elutasítás esetén a hatékony jogorvoslathoz való jogot nem sérti-e az a tény, hogy az egyetlen 

jogorvoslati lehetőséget csupán törvényességi szempontból lehet kérelmezni, ami kizár minden 

célszerűségi megfontolást? 

 

69. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2022. február 1-jén benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-70/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétes-e a 2000/31/EK irányelvvel és különösen annak az EUMSZ 56. cikkel összefüggésben 

értelmezett 3., 14. és 15. cikkével a rendezvényekre szóló jegyeknek a másodlagos piacon történő 

értékesítésére vonatkozó azon tagállami szabályozás alkalmazása, amely kizárja a jelen eljárás 

felpereséhez hasonló, az Unión belül tárhely-platformot működtető üzemeltető számára, hogy a 

másodlagos piacon rendezvényekre szóló jegyek értékesítéséhez harmadik személyek részére hirdetési 

szolgáltatást nyújtson, és ezt a tevékenységet kizárólag az eladók, a rendezvényszervezők vagy a 

hatóságok által az elsődleges piacon hitelesített rendszeren keresztül történő jegykibocsátásra 
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vonatkozóan kiadott engedéllyel rendelkező más jogalanyok részére tartja fenn? 

2) Ellentétes-e az EUMSZ 106. cikkel összefüggésben értelmezett EUMSZ 102. cikkel a 

rendezvényekre szóló jegyek értékesítésére vonatkozó azon tagállami szabályozás alkalmazása, amely 

a jegyek másodlagos piacával kapcsolatos valamennyi szolgáltatást (és különösen a közvetítést) 

kizárólag az eladók, a rendezvényszervezők vagy a hatóságok által az elsődleges piacon hitelesített 

rendszeren keresztül történő jegykibocsátására vonatkozóan kiadott engedéllyel rendelkező más 

jogalanyok számára tartja fenn, és kizárja e tevékenységet a 2000/31/EK irányelv 14. és 15. cikke 

értelmében vett tárhelyszolgáltatóként működni kívánó, az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatást nyújtó jogalanyok tekintetében, különösen akkor, ha – mint a jelen ügyben is – az ilyen 

fenntartás azt eredményezi, hogy az elsődleges jegyértékesítési piacon erőfölényben lévő piaci szereplő 

kiterjesztheti erőfölényét a másodlagos piacon nyújtott közvetítői szolgáltatásokra? 

3) Az európai szabályozás és különösen a 2000/31/EK irányelv értelmében a passzív tárhelyszolgáltató 

fogalma csak akkor használható-e, ha nem végeznek olyan tevékenységet, amely a felhasználók által 

közzétett tartalom szűrésével, kiválasztásával, indexelésével, rendszerezésével, katalogizálásával, 

összesítésével, értékelésével, felhasználásával, módosításával, kivonatolásával vagy népszerűsítésével 

kapcsolatos, amelyek példálózó jellegű mutatók, és amelyeknek nem kell együttesen fennállniuk, mert 

önmagukban a szolgáltatás vállalati irányítására és/vagy a felhasználók hűségének növelésére irányuló, 

a felhasználói magatartás értékelésére szolgáló technika alkalmazására utaló körülményeknek 

tekintendők, vagy a kérdést előterjesztő bíróság feladata e körülmények jelentőségének értékelése oly 

módon, hogy egy vagy több ilyen körülmény fennállása esetén is a szolgáltatás semlegessége, amely a 

passzív tárhelyszolgáltatónak való minősítéshez vezet, tekinthető elsődlegesnek? 

 

70. A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2022. február 4-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-72/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: litván 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös 

eljárásokról szóló, 2013. június 26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkének a 

harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való 

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

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

és tanácsi irányelv 4. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett (1) bekezdését, hogy azzal 

ellentétes a jelen ügyben alkalmazandó szabályozáshoz hasonló olyan nemzeti jogi szabályozás, amely 

hadiállapot kinyilvánítása, rendkívüli állapot vagy szükségállapot külföldiek tömeges beáramlása miatti 

kihirdetése esetén főszabály szerint nem teszi lehetővé, hogy a valamely tagállam területére jogellenesen 

belépő és ott jogellenesen tartózkodó külföldi nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtson be? 

2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: úgy kell-e értelmezni a nemzetközi védelmet 

kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 2013/33/EU 

európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) 8. cikkének (2) és (3) bekezdését, hogy azzal ellentétes az 

olyan nemzeti jogi szabályozás, amelynek értelmében hadiállapot kinyilvánítása, rendkívüli állapot, 

vagy szükségállapot külföldiek tömeges beáramlása miatti kihirdetése esetén a menedékkérőt pusztán 

már azért is őrizetbe lehet venni, mert a Litván Köztársaság területére a Litván Köztársaság 

államhatárának jogellenes átlépésével lépett be? 

 

71. A Tribunale ordinario di Bologna (Olaszország) által 2022. február 7-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-80/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Milyen jogkövetkezményekkel jár az uniós jog szerint, ha a megkereső állam a 2013. június 26-i 
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604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti 

visszavételi eljárás keretében megsérti a rendelet 4. cikkében meghatározott tájékoztatási 

kötelezettséget, illetve a rendelet 5. cikke szerinti, a kérelmező személyes meghallgatásának 

lefolytatására vonatkozó kötelezettséget, és különösen, hogy a 604/2013/EU rendelet 4. és 5. cikkét úgy 

kell-e értelmezni: 

— hogy a 4. cikk (2) bekezdésében előírt tájékoztató füzet azon személy részére történő átadásának 

elmulasztása, aki a 23. cikkben leírt helyzetben található, vagy a kérelmezőnek a rendelet 5. cikke 

szerinti személyes meghallgatásának elmulasztása önmagában az átadásra vonatkozó határozat 

orvosolhatatlan semmisségét és ebből eredően a megkereső tagállamnak a nemzetközi védelem iránti 

kérelem elbírálásáért fennálló felelősségének feléledését eredményezi; 

— vagy úgy, hogy az átadásra vonatkozó határozat jogellenessége annak állításától és bizonyításától 

függ, hogy az eljárás más eredményre vezetett volna, ha a megkereső állam hatósága eleget tett volna 

a 604/2013/EU rendelet 4. és 5. cikkében foglalt kötelezettségeknek; 

— vagy úgy, hogy a megkereső állam hatósága semmilyen esetben sem köteles biztosítani a megkeresett 

tagállam részére történő átadásra vonatkozó eljárás alá vont külföldi személynek a 604/2013/EU 

rendelet 4. és 5. cikkében előírt tájékoztatási és részvételi garanciákat? 

2) A 604/2013/EU rendelet 27. cikkének (1) bekezdését önmagában vagy az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának 47. cikkével összefüggésben úgy kell-e értelmezni: 

— hogy az azt írja elő, hogy a másik tagállam részére történő átadásra vonatkozó eljárás alá vont külföldi 

személy számára biztosítani kell a rendelet 4. és 5. cikkében meghatározott garanciákat, ami az 

átadásra vonatkozó határozattal szembeni hatékony jogorvoslathoz való jog védelmét szolgálja; 

— igenlő válasz esetén pedig úgy, hogy a 604/2013/EU rendelet 27. cikke szerinti, az átadásra vonatkozó 

határozat megsemmisítése iránti kérelmet elbíráló bíróság jogosult újraértékelni azon határozat 

érdemi részét, amellyel a megkeresett állam közigazgatási hatósága a rendelet III. fejezetében a 

felelősségre vonatkozóan meghatározott feltételek alkalmazásával megállapította a kérelmező által 

benyújtott, nemzetközi védelem iránti kérelem elbírálására vonatkozó felelősségét? 

 

72. A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2022. február 

9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-86/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétes-e az EUMSZ 114. cikk (5) és (6) bekezdésével, valamint a 94/62/EK irányelv 16. cikkének 

(1) bekezdésével és a 98/34/EK irányelv 8. cikkével a megtámadott tárcaközi rendelethez hasonló olyan 

nemzeti rendelkezés alkalmazása, amely megtiltja az egyszer használatos, biológiai úton nem lebontható 

anyagokból előállított, de a 94/62/EK irányelvben meghatározott más követelményeknek megfelelő 

hordtasakok forgalmazását, ha az uniós szabályozásnál szigorúbb műszaki szabályokat tartalmazó, 

szóban forgó nemzeti szabályozást a tagállam előzetesen nem jelentette be az Európai Bizottságnak, 

hanem azt csak az elfogadását követően és a közzétételét megelőzően közölte? 

2) Úgy kell-e értelmezni a 94/62/EK irányelv 1., 2. cikkét, 9. cikkének (1) bekezdését és 18. cikkét, 

amelyeket az irányelv II. mellékletének 1., 2. és 3. cikke egészít ki, hogy azokkal ellentétes az olyan 

nemzeti szabályozás elfogadása, amely megtiltja az egyszer használatos, biológiai úton nem lebontható 

anyagokból előállított, de a 94/62/EK irányelvben meghatározott más követelményeknek megfelelő 

hordtasakok forgalmazását, vagy a nemzeti szabályozásban meghatározott további műszaki szabályok 

igazolhatók a magasabb szintű környezetvédelem biztosítására irányuló célkitűzés alapján, figyelembe 

véve esetlegesen a tagállam sajátos hulladékgyűjtési problémáit, és azt, hogy a tagállamnak ezen a 

kapcsolódó területen is teljesítenie kell uniós kötelezettségeket? 

3) Úgy kell-e értelmezni a 94/62/EK irányelv 1., 2. cikkét, 9. cikkének (1) bekezdését és 18. cikkét, 

amelyeket az irányelv II. mellékletének 1., 2. és 3. cikke egészít ki, hogy azok olyan világos és pontos 

szabályt képeznek, amely alkalmas az irányelv követelményeinek megfelelő hordtasakok forgalmazása 
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bármely akadályának megtiltására, és arra, hogy az esetlegesen eltérő nemzeti szabályozást valamennyi 

állami szerv, köztük a közigazgatási szervek, figyelmen kívül hagyják? 

4) Végül, a 94/62/EK irányelv 18. cikke súlyos és nyilvánvaló megsértésének minősülhet-e az olyan 

nemzeti szabályozás elfogadása, amely tiltja az egyszer használatos, biológiai úton nem lebontható, de 

a 94/62/EK irányelv követelményeinek megfelelően előállított hordtasakok forgalmazását, amennyiben 

azt nem igazolja a magasabb szintű környezetvédelem biztosításának célkitűzése, a tagállam sajátos 

hulladékgyűjtési problémái, és az, hogy a tagállamnak ezen a kapcsolódó területen is teljesítenie kell 

uniós kötelezettségeket? 

 

73. A Landgericht Essen (Németország) által 2022. február 10-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-97/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni 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 irányelv 14. cikkének (5) bekezdését, hogy amennyiben a megrendelő az 

üzlethelyiségen kívül kötött építési szerződés megkötésére irányuló akaratnyilatkozatától csak azt 

követően áll el, hogy az eladó vagy szolgáltató már (teljes mértékben) teljesítette a szolgáltatását, e 

rendelkezés akkor is kizárja az eladó vagy szolgáltató természetbeni teljesítést helyettesítő ellenérték 

megtérítéséhez vagy kártalanításhoz való jogát, ha a természetbeni teljesítést helyettesítő ellenérték 

megtérítéséhez való jog feltételei az elállás jogkövetkezményeire vonatkozó rendelkezések szerint nem 

állnak fenn, a megrendelő azonban az eladó vagy szolgáltató építési szolgáltatásainak eredményeként 

vagyongyarapodást ért el, azaz gazdagodott? 

Pénzügyi jogterület 

27. Az Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Románia) által 2021. december 30-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-827/21. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Köteles-e valamely nemzeti bíróság a 2009/133/EK tanácsi irányelvvel összeegyeztethető módon 

értelmezni a belső jogviszonyokra alkalmazandó olyan nemzeti adójogi rendelkezést, amelynek 

értelmében a jelen ügyben szóban forgókhoz hasonló körülmények között nem terheli adó az átvevő 

társaság átadó társaság tőkéjében fennálló részesedésének megszűnésekor elért tőkenyereséget, 

amennyiben 

— a nemzeti jogalkotó külön rendelkezésekkel szabályozta a belföldi ügyleteket és az azokhoz hasonló, 

határokon átívelő ügyleteket, és a szóban forgó rendelkezések nem azonosak; 

— a belföldi ügyletekre alkalmazandó nemzeti rendelkezés azonban az irányelvben szereplő 

fogalommeghatározásokon – egyesülésen, eszközátruházáson és forrásátruházáson, részesedés 

megszűnésén – alapul; 

— a nemzeti adójogszabály indokolása értelmezhető úgy, hogy a jogalkotó szándéka arra irányult, hogy 

az egyesülés adósemlegessége elvének tiszteletben tartása céljából – hátrányos megkülönböztetéstől 

mentesen és a versenytorzulást elkerülve – azonos adójogi megoldást alkalmazzon az irányelv 

átültetése révén szabályozott belföldi ügyleteket és határokon átívelő ügyleteket illetően? 

2) Úgy kell-e értelmezni a 2009/133/EK tanácsi irányelv 7. cikkét, hogy az egyik társaság egy másik 

társaságban fennálló részesedésének – ez utóbbi társaság eszközeinek és forrásainak az előbbi társaságra 

történő átruházását követő – megszűnéséből eredő nyereség adómentességének kedvezménye nem 

tagadható meg amiatt, hogy a szóban forgó ügylet nem felel meg az egyesülés nemzeti rendelkezés által 
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előírt feltételeinek? 

3) Úgy kell-e értelmezni a 2009/133/EK tanácsi irányelv 7. cikkét, hogy az előnyös vételből eredő 

nyereségre vonatkozik az adómentesség kedvezménye, amely az átvevő társaság 

eredménykimutatásában tükröződik? 

 

28. A Bundesfinanzhof (Németország) által 2022. január 6-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-15/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Úgy kell-e értelmezni az EUSZ 4. cikk (3) bekezdését és az EUMSZ 210. cikkel összefüggésben 

értelmezett EUMSZ 208. cikket, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti közigazgatási gyakorlat, 

amely szerint az adóról való lemondást nem állapítják meg azokban az esetekben, amikor a fejlesztési 

együttműködési projektet az Európai Fejlesztési Alapból finanszírozzák, miközben bizonyos feltételek 

mellett eltekintenek azon munkabér megadóztatásától, amelyet a munkavállaló fennálló munkaviszony 

alapján a technológiai vagy pénzügyi együttműködés keretében nyújtott német fejlesztési 

köztámogatással összefüggő azon tevékenység fejében kap, amelyet legalább 75 %-ban a fejlesztési 

együttműködésért felelős szövetségi minisztérium vagy állami tulajdonban lévő privát fejlesztési 

segélyszervezet finanszíroz? 

 

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

(Portugália) által 2022. január 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-

23/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: portugál 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

A regionális állami támogatásokról (2014–2020) szóló iránymutatásnak a 2014. június 16-i 

651/2014/EU bizottsági rendelet– különösen 1. cikke és 2. cikke 11. pontja –, a 2013. december 11-i 

1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés I. melléklete rendelkezéseivel összefüggésben értelmezett helyes értelmezése lehetővé teszi-

e – a 2014. október 31-i 162/2014. sz. törvényerejű rendelettel és a 2014. december 30-i 282/2014. sz. 

miniszteri rendelet 1. és 2. cikkével jóváhagyott – Código Fiscal do Investimento (a beruházással 

összefüggő adókról szóló törvény) 2. cikkének (2) bekezdése és 22. cikkének (1) bekezdése alapján 

annak megállapítását, hogy a „sózott tőkehal”, a „fagyasztott tőkehal”, valamint a „sótalanított tőkehal” 

tekintetében a 10204Rev3 CAE-kód alá tartozó halászati és akvakultúra-termékek feldolgozásával 

kapcsolatos tevékenység az előírt adókedvezmény szempontjából nem mezőgazdasági termékek 

feldolgozásával kapcsolatos tevékenységnek minősül? 

 

30. A Rechtbank Noord-Holland, zittingsplaats Haarlem (Hollandia) által 2022. január 

11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-24/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a 9403 vámtarifaszámot, hogy a különböző anyagokból készült, macskáknak 

szánt kaparófák, amelyeknek az a rendeltetése, hogy (lakó)helyiségekben a padlóra helyezzék és ott 

hagyják azokat, hogy a macskák azokra felmászhassanak, ráülhessenek, ráfeküdhessenek, és azokon 

karmaikat élezhessék, nem tartoznak e vámtarifaszám alá, mivel a 2013. november 28-i 1229/2013/EU 

bizottsági végrehajtási rendelet és a 2014. április 3-i 350/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 

értelmében más típusú [áruknak] minősülnek? Amennyiben a 9403 vámtarifaszám alá történő besorolást 

kizáró másik típusról van szó, mi jellemzi ezt a másik típust? 

2) Az első kérdésre adott válasz érinti-e a 2013. november 28-i 1229/2013/EU bizottsági végrehajtási 
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rendelet és a 2014. április 3-i 350/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet érvényességét? 

 

31. A Supremo Tribunal Administrativo (Portugália) által 2022. január 19-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-42/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: portugál 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

A. Úgy kell-e értelmezni a hatodik héairányelv 13. cikke B. részének a) pontját és következésképpen a 

héairányelv jelenlegi 135. cikke (1) bekezdésének a) pontját, hogy a „biztosítási és viszontbiztosítási 

ügyletek” fogalma a héamentesség szempontjából magában foglalja az olyan kapcsolódó vagy 

kiegészítő tevékenységeket, mint a gépjárműroncsok vásárlása és értékesítése? 

B. Úgy kell-e értelmezni a hatodik héairányelv 13. cikke B. részének c) pontját, és – következésképpen 

– a héairányelv későbbi 136. cikkének a) pontját, hogy a gépjárműroncsok vásárlását és értékesítését 

úgy kell tekinteni, hogy azokat kizárólag egy héafizetés alól mentesülő jogalany tevékenységéhez 

használták fel, amennyiben e termékekre nem vonatkozott a héalevonási jog? 

C. Ellentétes-e a héasemlegesség elvével, hogy a gépjárműroncsoknak a biztosítótársaságok általi 

értékesítése nem mentesül a héa alól, amennyiben nem állt fenn héalevonási jog? 

Munkaügyi ügyszak 

10. A Supremo Tribunal de Justiça (Portugália) által 2021. november 10-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-675/21. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: portugál 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ki lehet-e továbbra is jelenteni, hogy az egymást követő szolgáltatók közötti szerződéses kapcsolat 

hiánya arra utal, hogy a 2001/23/EK irányelv értelmében vett átruházás nem történt meg, annak ellenére, 

hogy a többi valószínűsítő körülményhez hasonlóan, önmagában ez nem döntő jelentőségű, és nem lehet 

elszigetelten vizsgálni (a 1997. március 11-i Ayse Süzen ítélet, C-13/95, 11. pont)? 

2) Egy olyan tevékenység esetében, mint az ipari létesítmények személy- és vagyonvédelme, ahol az új 

szolgáltató a gazdasági egységhez tartozó négy munkavállaló közül csak egyet vett át (tehát nem vette 

át a többséget), és nincsenek olyan ténybeli elemek, amelyek alapján arra lehetne következtetni, hogy a 

szóban forgó munkavállaló olyan különleges szakértelemmel és ismeretekkel rendelkezett, aminek 

alapján megállapítható lenne, hogy a személyzetnek a szakértelem tekintetében jelentős része került át 

a szolgáltatóhoz, továbbá nem került sor immateriális javak átruházására, megállapítható-e, hogy nem 

jön létre gazdaságiegység-átruházás, még akkor sem, ha az ügyfél bizonyos berendezéseket továbbra is 

rendelkezésre bocsát az új szolgáltató részére (riasztóberendezést, zárt láncú televíziós megfigyelési 

rendszert, számítógépet), tekintettel egyrészt annak a beruházásnak a viszonylag alacsony gazdasági 

értékére, amelyet ezek a berendezések a tevékenység egészét tekintve jelentenek, másrészt pedig arra, 

hogy gazdaságilag nem lett volna észszerű (a 2020. február 27-i Grafe és Pohle ítélet, C-298/18, 32. 

pont) megkövetelni az ügyféltől e berendezések cseréjét? 

3) Ha „ezt a kérdést in concreto a nemzeti bíróságnak kell értékelnie a Bíróság által megfogalmazott 

kritériumok alapján ([…] 2018. augusztus 7-i Colino Siguënza ítélet, C-472/16, EU:C:2018:646, 45. 

pont, [továbbá a Grafe és Pohle ítélet, 27. pont]) valamint a 2001/23 irányelv által követett, különösen 

az irányelv (3) preambulumbekezdésében meghatározott célok fényében”, figyelembe kell-e venni, 

hogy „az említett irányelv célja a vállalkozás átruházásakor nemcsak a munkavállalók érdekeinek 

védelme, hanem a munkavállalók érdekei és a kedvezményezett érdekei közötti igazságos egyensúly 

biztosítása is” (a 2020. március 26-i ISS Facility Services NV ítélet, C-344/18, 26. pontja, amely ítélet 

maga is átveszi a 2013. július 18-i Alemo-Herron ítélet, C-426/11, 25. pontját)? 
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11. Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2021. november 25-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-710/21. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a 2008/94 irányelv 9. cikkének (1) bekezdését, hogy egy vállalkozás e cikk 

értelmében már akkor legalább két tagállam területén tevékenykedik, ha egy másik tagállamban kínálja 

a szolgáltatásait, ott e célból szabadfoglalkozású értékesítési mérnököt alkalmaz, és egy, a vállalkozás 

székhelyén alkalmazott munkavállaló rendszerint minden második héten a másik tagállamban otthoni 

munkavégzés (home office) keretében végez munkát? 

2) Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén: 

Úgy kell-e értelmezni a 2008/94/EK irányelv 9. cikkének (1) bekezdését, hogy egy ilyen vállalkozás 

azon munkavállalója, aki a második tagállamban rendelkezik lakóhellyel, és ott társadalombiztosítási 

kötelezettség hatálya alá tartozik, azonban felváltva egy hétig a munkáltató székhelye szerinti 

tagállamban, majd egy hétig abban a tagállamban végez munkát, amelyben lakóhellyel rendelkezik, és 

amelynek társadalombiztosítási rendszerében biztosított, e cikk értelmében „szokásosan” mindkét 

tagállamban végez munkát? 

3) A második kérdésre adott igenlő válasz esetén: 

Úgy kell-e értelmezni a 2008/94/EK irányelv 9. cikkének (1) bekezdését, hogy az olyan munkavállaló 

fennálló követeléseinek teljesítéséért, aki szokásosan két tagállamban végzi vagy végezte munkáját, 

a) annak a tagállamnak a garanciaintézete felelős, amelynek jogszabályai alkalmazandók e 

munkavállalóra a szociális biztonsági rendszerek (társadalombiztosítás) koordinálása keretében, 

amennyiben a 2008/94/EK irányelv 3. cikke értelmében a garanciaintézeteket mindkét államban úgy 

alakították ki, hogy a garanciaintézet finanszírozására szolgáló munkáltatói hozzájárulásokat a 

kötelező társadalombiztosítási járulékok részeként kell megfizetni, 

b) vagy a fizetésképtelen vállalkozás székhelye szerinti másik tagállam garanciaintézete felelős, vagy 

c) mindkét tagállam garanciaintézete felelős, és így a munkavállaló a kérelem benyújtásakor választhat, 

hogy melyikkel szemben kíván igényt érvényesíteni? 

Polgári ügyszak 

31. A Juzgado de Primera Instancia no 2 de Fuengirola (Spanyolország) által 2021. 

december 24-benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-821/21. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

A 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel kapcsolatban: 

1) Azon fogyasztói szerződések esetében, amelyek tekintetében a „Brüsszel I” rendelet 18. cikkének (1) 

bekezdése alkalmazandó, összeegyeztethető-e az említett rendelettel az az értelmezés, amely szerint az 

említett rendelkezésben alkalmazott, „a másik szerződő fél” kifejezés kizárólag a szerződést aláíró 

személyt foglalja magában, tehát nem foglalhat magában a szerződést ténylegesen aláíró személyeken 

kívül más természetes vagy jogi személyeket? 

2) Amennyiben a „másik szerződő fél” kifejezést úgy kell értelmezni, hogy az csak a szerződést 

ténylegesen aláíró személyt foglalja magában, akkor azokban az esetekben, amikor a fogyasztó és a 

„másik szerződő fél” egyaránt Spanyolországon kívül rendelkezik lakóhellyel/székhellyel, 

összeegyeztethető-e a „Brüsszel I” rendelet (1) bekezdésével az az értelmezés, amely szerint a spanyol 

bíróságok joghatósága nem állapítható meg annak alapján, hogy az a cégcsoport, amelyhez a „másik 

szerződő fél” tartozik, olyan, Spanyolországban székhellyel rendelkező társaságokat foglal magában, 

amelyek nem vettek részt a szerződés aláírásában, illetve amelyek az érvénytelenség megállapítása iránti 

kereset tárgyát képező szerződéstől eltérő szerződéseket kötöttek? 
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3) Amennyiben a „Brüsszel I” rendelet 18. cikkének (1) bekezdésében hivatkozott „másik szerződő fél” 

bizonyítja, hogy a székhelye a rendelet 63. cikkének (2) bekezdése értelmében az Egyesült Királyságban 

található, összeegyeztethető-e e rendelkezéssel az az értelmezés, amely szerint az ekként meghatározott 

székhely behatárolja a 18. cikk (1) bekezdése alapján gyakorolható választási lehetőséget? 

Összeegyeztethető-e továbbá ezzel a rendelkezéssel az az értelmezés, amely szerint e rendelkezés nem 

pusztán egy „ténybeli vélelem” felállítására szorítkozik, és e vélelem nem dől meg attól, ha „a másik 

szerződő fél” a lakóhelye/székhelye szerinti illetőségi területen kívül is végez tevékenységeket, illetve 

„a másik szerződő felet” terheli annak igazolása, hogy az e rendelkezés szerint meghatározott székhelye 

egybeesik azzal a hellyel, ahol a tevékenységeit végzi? 

A 2008. június 17-i 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel kapcsolatban: 

4) Azon fogyasztói szerződések esetében, amelyek tekintetében a „Róma I” rendelet alkalmazandó, 

összeegyeztethető-e az említett rendelet 3. cikkével az az értelmezés, amely szerint érvényesek és 

alkalmazandók az irányadó jog meghatározására vonatkozó azon kikötések, amelyek a felek által aláírt 

szerződés „általános szerződési feltételeinek” részét képezik, vagy amelyeket a szerződésben 

kifejezetten említett olyan külön dokumentum tartalmaz, amelynek a fogyasztó részére történő átadása 

bizonyított? 

5) Azon fogyasztói szerződések esetében, amelyek tekintetében a „Róma I” rendelet alkalmazandó, 

összeegyeztethető-e az említett rendelet 6. cikkének (1) bekezdésével az az értelmezés, amely szerint e 

rendelkezésre a fogyasztó és a másik szerződő fél egyaránt hivatkozhat? 

6) Azon fogyasztói szerződések esetében, amelyek tekintetében a „Róma I” rendelet alkalmazandó, 

összeegyeztethető-e az említett rendelet 6. cikkének (1) bekezdésével az az értelmezés, amely szerint, 

ha ennek a feltételei fennállnak, az e rendelkezésben említett törvény alkalmazása mindenesetre 

elsőbbséget élvez a 6. cikk (3) bekezdésében említett jogszabályokkal szemben, még akkor is, ha ez 

utóbbi az adott esetben kedvezőbb lehet a fogyasztó számára? 

 

32. A Landgericht Erfurt (Németország) által 2022. január 3-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-2/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétes-e az uniós joggal, különösen – adott esetben az Európai Unió Alapjogi Chartájának 38. 

cikkével összefüggésben értelmezve – a harmadik életbiztosítási irányelv 31. cikkével és a második 

életbiztosítási irányelv 15. cikkének (1) bekezdésével az olyan nemzeti szabályozás, amely szerint a 

teljes körű fogyasztói tájékoztatást csak a fogyasztó kérelmét követően, mégpedig a biztosítási 

kötvénnyel együtt kell átadni („kötvénymodell”)? 

Az e kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Ez önmagában megalapozza-e a fogyasztó tiltakozási, azaz 

a biztosítási szerződés megkötése előtti állapot visszaállításához való jogát? 

Kizárhatja-e az ilyen jogot a jogvesztési vagy joggal való visszaélésre vonatkozó kifogás, vagy léteznek-

e egyéb, például időbeli korlátai a joggyakorlásnak? 

2) Azon biztosítónak, amely nem tájékoztatta vagy hibásan tájékoztatta a fogyasztót tiltakozási jogáról, 

tilos-e a fogyasztó ebből eredő jogaival, így különösen a tiltakozási joggal szemben jogvesztésre, joggal 

való visszaélésre vagy időmúlásra hivatkoznia? 

3) Azon biztosítónak, amely nem adta át vagy hiányosan adta át vagy hibásan adta át a fogyasztónak a 

fogyasztói tájékoztatást, tilos-e a fogyasztó ebből eredő jogaival, így különösen a tiltakozási joggal 

szemben jogvesztésre, joggal való visszaélésre vagy időmúlásra hivatkoznia? 
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33. A Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Lengyelország) által 2022. január 

4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-6/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

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

5-i 93/13/EGK tanácsi irányelvnek a fogyasztóknak az eladókkal vagy a szolgáltatókkal kötött 

szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekkel szembeni védelmére irányuló célkitűzése 

fényében megalapozott-e az az értelmezés, amely szerint, ha a bíróság az irányelv szabályainak 

alkalmazása során megállapítja valamely szerződés érvénytelenségét, ezen irányelv alkalmazása, és 

ezzel együtt a fogyasztó védelme is megszűnik, aminek következtében a fogyasztó és az eladó vagy 

szolgáltató közötti elszámolás szabályait az érvénytelen szerződés elszámolására alkalmazandó nemzeti 

kötelmi jogi rendelkezésekben kell keresni? 

2) A 93/13/EGK tanácsi irányelv 6. és 7. cikke fényében, ha a bíróság megállapítja az adott szerződési 

feltétel jogellenességét, és e feltétel kihagyását követően a szerződés nem maradhat fenn, az így 

keletkezett hiányosságnak a felek általi, akaratuknak megfelelő rendelkezésekkel történő pótlására 

irányuló megegyezés, valamint diszpozitív rendelkezések hiányában a bíróságnak a fogyasztó akarata 

alapján kell-e megállapítania a szerződés érvénytelenségét, aki e bíróságtól a szerződés 

érvénytelenségének megállapítását kéri, vagy a bíróságnak a felek kérelmein túlterjeszkedve hivatalból 

kell-e vizsgálnia a fogyasztó vagyoni helyzetét annak megállapítása érdekében, hogy a szerződés 

érvénytelenségének megállapítása a fogyasztóra nézve nem jár-e különösen hátrányos 

következményekkel? 

3) Lehetővé teszi-e a 93/13 irányelv 6. cikke az olyan értelmezést, amely szerint ha a bíróság arra a 

következtetésre jut, hogy a szerződés érvénytelenségének megállapítása különösen hátrányos 

következményekkel járna a fogyasztóra nézve, és a feleknek a meggyőzésükre irányuló erőfeszítések 

ellenére sem sikerül megállapodniuk a szerződés kiegészítéséről, a fogyasztó objektív értelemben vett 

érdekét szem előtt tartva a bíróság a szerződésnek a tisztességtelen feltételek „kihagyása” következtében 

keletkezett hiányosságát a nemzeti jog olyan rendelkezéseivel is kiegészítheti, amelyek nem a Bíróság 

C-260/18. sz. ítéletének értelmében vett diszpozitív, azaz a szerződés hiányosságára közvetlenül 

alkalmazandó rendelkezések, hanem a nemzeti jog azon konkrét rendelkezései, amelyeket a szóban 

forgó szerződésre csak értelemszerűen vagy analógia útján lehet alkalmazni, és amelyek a nemzeti 

kötelmi jog kötelező szabályait tükrözik? 

 

34. Az Audiencia Provincial de Málaga (Spanyolország) által 2022. január 17-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-35/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétes-e a hatékony bírói jogvédelemhez való joggal és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. 

cikkével annak megkövetelése a fogyasztóval szemben, hogy a bírósági eljárást megelőzően előzetes, 

peren kívüli igényérvényesítést kezdeményezzen annak érdekében, hogy a fogyasztókkal kötött 

szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi 

irányelv 6. cikkének (1) bekezdése értelmében egy konkrét általános szerződési feltétel 

tisztességtelenség miatti semmisségének megállapítása kifejtse az említett semmisséggel járó 

valamennyi, költségtérítéssel kapcsolatos joghatást (a bírósági eljárás költségeit is ideértve)? 

2) Megfelel-e a teljes költségtérítéshez való jognak, valamint az európai uniós jog és az említett irányelv 

6 cikke (1) bekezdése tényleges érvényesülésének, ha a költségviselésre (a jogi költségeket is ideértve) 

vonatkozó kritérium attól függően kerül meghatározásra, hogy történt-e a fogyasztó részéről a pénzügyi 

intézménnyel szemben peren kívüli igényérvényesítés az említett feltétel eltörlése érdekében? 
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35. Az Amtsgericht Frankfurt am Main (Németország) által 2022. február 1-jén 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-62/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

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 18. cikkének (1) bekezdését, hogy e rendelkezés – a joghatóság szabályozásán túl – a 

határozatot hozó bíróság által figyelembe veendő szabályozást jelent a tagállami bíróságok utazási 

szerződéssel kapcsolatos illetékességére vonatkozóan azon esetekben, amikor mind a fogyasztónak, 

azaz az utasnak, mind a másik szerződő félnek, azaz az utazásszervezőnek ugyanazon tagállamban van 

a székhelye, az úti cél azonban nem ezen tagállamban, hanem külföldön található, azzal a 

következménnyel, hogy a fogyasztó – a nemzeti előírások kiegészítéseképpen – a lakóhelye szerinti 

bírósághoz fordulhat az utazásszervezővel szemben fennálló szerződéses igényeivel? 

 

36. A Markkinaoikeus (Finnország) által 2022. február 15-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-104/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: finn 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

„A” vállalkozás „X” tagállamban telepedett le, ahol a székhelye található, és egy internetes oldalon a 

reklámban vagy kulcskifejezésként „B” vállalkozás európai uniós védjegyével azonos megjelölést 

használt. 

1. A fenti esetben vélelmezhető-e, hogy a reklám a „B” vállalkozás székhelye szerinti „Y” tagállam 

fogyasztói vagy kereskedői felé irányul, és van-e joghatósága „Y” tagállam európai uniós 

védjegybíróságának arra, hogy az európai uniós védjegyről szóló rendelet 125. cikkének (5) bekezdése 

szerint elbírálja az európai uniós védjegy bitorlása miatti keresetet, ha az elektronikusan közzétett 

reklámban vagy egy hirdetőnek e reklámhoz hivatkozással kapcsolódó internetes oldalán az áruk 

földrajzi forgalmazási területe legalábbis nincs kifejezetten meghatározva, vagy egyetlen tagállam sincs 

kifejezetten kizárva a forgalmazási területből? E tekintetben figyelembe lehet-e venni a reklámozott 

áruk jellegét és azt a körülményt, hogy az „A” vállalkozás termékeinek piaci területe – állítólag – 

világméretű, tehát az Európai Unió teljes területére, így „Y” tagállamra is kiterjed? 

2. Vélelmezhető-e, hogy a fent említett reklám „Y” tagállam fogyasztói vagy kereskedői felé irányul, 

ha a reklámot egy olyan internetes keresőoldalon jelenítik meg, amely „Y” tagállam legfelső szintű 

nemzeti doménneve alatt működik? 

3. Az első vagy a második kérdésre adott igenlő válasz esetén: Adott esetben milyen egyéb 

körülményeket kell figyelembe venni annak meghatározása során, hogy a reklám „Y” tagállam 

fogyasztói vagy kereskedői felé irányul-e? 

 

37. A Markkinaoikeus (Finnország) által 2022. február 17-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-119/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: finn 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Milyen kritériumokat kell alkalmazni annak eldöntésére, hogy mikor nem adtak még kiegészítő 

oltalmi tanúsítványt egy termékre a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló, 2009. május 

6-i 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 469/2009 rendelet) 3. cikkének 

c) pontja értelmében? 

2) Abból kell-e kiindulni, hogy a 469/2009 rendelet 3. cikkének c) pontjában foglalt feltétel értékelése 

eltér az e rendelet 3. cikkének a) pontjában foglalt feltétel értékelésétől, és ha igen, akkor milyen módon? 
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3) A Bíróságnak a C-121/17. és a C-650/17. sz. ügyben hozott ítéleteiben szereplő, a 469/2009 rendelet 

3. cikke a) pontjának értelmezésére vonatkozó okfejtések relevánsnak tekintendők-e a 469/2009 rendelet 

3. cikkének c) pontjában foglalt feltétel értékelése szempontjából, és ha igen, akkor milyen módon? E 

tekintetben különösen a fent említett ítéletekben a 469/2009 rendelet 3. cikkének a) pontjával 

kapcsolatban a következőkre vonatkozóan tett megállapításokra kell utalni: 

— az igénypontok lényegi jelentése, valamint 

— az ügy értékelése a szakember nézőpontjából és a technikának az alapszabadalom bejelentési vagy 

elsőbbségi időpontjában meglévő állása alapján. 

4) Releváns-e „az újító tevékenység középpontja”, a „központi újító tevékenység” és/vagy az 

alapszabadalom alá tartozó „találmány tárgya” kifejezés a 469/2009 rendelet 3. cikke c) pontjának 

értelmezése szempontjából, és amennyiben e kifejezések közül néhány vagy valamennyi releváns, 

hogyan kell értelmezni ezeket a kifejezéseket a 469/2009 rendelet 3. cikke c) pontjának értelmezése 

során? Az említett kifejezések alkalmazása tekintetében van-e jelentősége annak, hogy egyetlen 

hatóanyagból álló termékről (úgynevezett „monotermékről”) vagy több hatóanyag kombinációjából álló 

termékről (úgynevezett „kombinált termékről”) van-e szó, és ha igen, akkor milyen szempontból? 

Hogyan kell értékelni az utóbbi kérdést olyan esetben, amikor az alapszabadalom egyrészt egy 

monotermékre vonatkozó igénypontot, másrészt egy kombinált termékre vonatkozó igénypontot 

tartalmaz, és ez utóbbi igénypont a monotermék hatóanyagából és ezen felül a technika jelenlegi állása 

szerint egy vagy több hatóanyagból álló hatóanyag-kombinációra vonatkozik? 

Gazdasági ügyszak 

15. Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2021. november 25-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-710/21. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a 2008/94 irányelv 9. cikkének (1) bekezdését, hogy egy vállalkozás e cikk 

értelmében már akkor legalább két tagállam területén tevékenykedik, ha egy másik tagállamban kínálja 

a szolgáltatásait, ott e célból szabadfoglalkozású értékesítési mérnököt alkalmaz, és egy, a vállalkozás 

székhelyén alkalmazott munkavállaló rendszerint minden második héten a másik tagállamban otthoni 

munkavégzés (home office) keretében végez munkát? 

2) Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén: 

Úgy kell-e értelmezni a 2008/94/EK irányelv 9. cikkének (1) bekezdését, hogy egy ilyen vállalkozás 

azon munkavállalója, aki a második tagállamban rendelkezik lakóhellyel, és ott társadalombiztosítási 

kötelezettség hatálya alá tartozik, azonban felváltva egy hétig a munkáltató székhelye szerinti 

tagállamban, majd egy hétig abban a tagállamban végez munkát, amelyben lakóhellyel rendelkezik, és 

amelynek társadalombiztosítási rendszerében biztosított, e cikk értelmében „szokásosan” mindkét 

tagállamban végez munkát? 

3) A második kérdésre adott igenlő válasz esetén: 

Úgy kell-e értelmezni a 2008/94/EK irányelv 9. cikkének (1) bekezdését, hogy az olyan munkavállaló 

fennálló követeléseinek teljesítéséért, aki szokásosan két tagállamban végzi vagy végezte munkáját, 

a) annak a tagállamnak a garanciaintézete felelős, amelynek jogszabályai alkalmazandók e 

munkavállalóra a szociális biztonsági rendszerek (társadalombiztosítás) koordinálása keretében, 

amennyiben a 2008/94/EK irányelv 3. cikke értelmében a garanciaintézeteket mindkét államban úgy 

alakították ki, hogy a garanciaintézet finanszírozására szolgáló munkáltatói hozzájárulásokat a 

kötelező társadalombiztosítási járulékok részeként kell megfizetni, 

b) vagy a fizetésképtelen vállalkozás székhelye szerinti másik tagállam garanciaintézete felelős, vagy 

c) mindkét tagállam garanciaintézete felelős, és így a munkavállaló a kérelem benyújtásakor választhat, 

hogy melyikkel szemben kíván igényt érvényesíteni? 
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16. Az Okresný súd Prešov (Szlovákia) által 2022. január 6-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-12/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: szlovák 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Megfelelnek-e a 2016. december 21-én kötött fogyasztói hitelmegállapodásban foglalt, a jelen 

végzésben említett adatok a hitel típusára vonatkozó, 2008/48/EK irányelv 10. cikke (2) bekezdésének 

a) pontjában előírtak szerinti világos és egyértelmű meghatározásnak? 

2) Megfelelnek-e a 2016. december 21-én kötött fogyasztói hitelmegállapodásban foglalt, a jelen 

végzésben említett adatok a hitelmegállapodás időtartamára vonatkozó, a 2008/48/EK irányelv 10. cikke 

(2) bekezdésének c) pontjában előírtak szerinti világos és egyértelmű meghatározásnak? 

3) Megfelelnek-e a 2016. december 21-én kötött fogyasztói hitelmegállapodásban foglalt, a jelen 

végzésben említett adatok a hitel típusára vonatkozó, a 2008/48/EK irányelv 10. cikke (2) bekezdésének 

g) pontjában előírtak szerinti világos és egyértelmű meghatározásnak, és 

— a fogyasztói hitelmegállapodásnak tartalmaznia kell-e a THM kiszámításának matematikai képletét, 

az alapul vett változó elemekkel együtt, valamint magát a számítást, 

— elegendő-e, ha a fogyasztói hitelmegállapodás tartalmazza a THM kiszámításához szükséges változó 

elemeket, vagy ezeket a változó elemeket újra fel kell tüntetni, világosan megjelölve, hogy a THM 

kiszámításával kapcsolatos feltevésekről van szó? 

4) Úgy értelmezhető-e a 93/13/EGK irányelv, (2) hogy az előírja, hogy a nemzeti szabályozás vagy 

gyakorlat kötelezi a bíróságot arra, hogy a szerződési feltételt a szerződéses jogviszony megszűnését 

követően is tisztességtelennek minősítse, mint ahogyan ez a jelen ügyben történt? 

5) Ellentétes-e a 93/13/EGK tanácsi irányelv egészével, és különösen annak ötödik 

preambulumbekezdésével (mivel általában a fogyasztók nem ismerik azokat a jogszabályokat, amelyek 

saját országukon kívüli tagállamokban az áruk értékesítésére és szolgáltatások nyújtására vonatkozó 

szerződéseket szabályozzák; mivel ezen ismeretek hiánya visszatarthatja a fogyasztókat attól, hogy 

közvetlenül egy másik tagállamban szerezzenek be árukat és vegyenek igénybe szolgáltatásokat) az 

olyan bírói gyakorlat, amely a fogyasztói hitelmegállapodás valamely kötelező elemének állítólagos 

hiánya esetén azt feltételezi, hogy ez a körülmény már a hitelmegállapodás aláírásakor ismert volt a 

fogyasztó előtt, különösen akkor, ha a fogyasztó a további kapcsolódó hiteldokumentum (pl. általános 

fogyasztói hiteltájékoztató formanyomtatvány, kapott dokumentumok jegyzéke stb.) aláírásával külön 

megerősítette, hogy megismerte a hitelmegállapodást? 

6) Ellentétes-e a fogyasztóvédelem és a tényleges érvényesülés elvével, ha a nemzeti jog a szolgáltató 

által a fogyasztó rovására szerzett jogalap nélküli gazdagodás visszatérítése iránti követelés 

érvényesítésére szubjektív, egyben azonban objektív, semleges kritériumon (a jogalap nélküli 

gazdagodás bekövetkeztén) alapuló elévülési időt ír elő annak érdekében, hogy az elévülési idő kezdő 

időpontjának meghatározása ne kizárólag a fogyasztó mérlegelésére legyen bízva, és így a 

szolgáltatónak ne legyen tényleges lehetősége arra, hogy az elévülési kifogásra hivatkozva védekezzen? 

7) Összeegyeztethető-e a fogyasztóvédelem és a tényleges érvényesülés elvével, ha a szolgáltató által 

kötött fogyasztói hitelmegállapodásban szereplő bármely hiányosságot feltétlenül a szolgáltató 

szándékos magatartása következményének kell tekinteni? 

8) Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Bíróságának alább hivatkozott ítéleteiben említett tényleges 

érvényesülés elvét, hogy a hitel kamat- és díjmentes jellegének jogcímén szerzett jogalap nélküli 

gazdagodás elévülési ideje a hiba miatt csak attól az időponttól kezdődik, amikor a bíróság e hiba 

tárgyában határoz (például a hitel kamat- és díjmentes jellegének megállapításával)? 

9) Melyik időponttól kezdődik az elévülési idő a Bíróság alább hivatkozott ítéleteiben alkalmazott 

tényleges érvényesülés elve alapján? 
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Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok 

Büntető ügyszak 

17. A Bíróság (nagytanács) 2022. február 22-i ítélete (a Curtea de Apel Craiova [Románia] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – az RS által indított eljárás (C-430/21. sz. ügy)2  

1) Az EUSZ 2. cikkel, az EUSZ 4. cikk (2) és (3) bekezdésével, az EUMSZ 267. cikkel és az uniós jog 

elsőbbségének elvével összefüggésben úgy kell értelmezni az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének második 

albekezdését, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás vagy gyakorlat, amely maga után 

vonja, hogy a tagállam rendes bíróságai nem jogosultak arra, hogy megvizsgálják egy olyan nemzeti 

rendelkezésnek az uniós jog rendelkezéseivel való összeegyeztethetőségét, amelyet e tagállam 

alkotmánybírósága összhangban állónak nyilvánított az uniós jog elsőbbsége elvének tiszteletben 

tartását megkövetelő nemzeti alkotmányos rendelkezéssel. 

2) Az EUSZ 2. cikkel, az EUSZ 4. cikk (2) és (3) cikkével, az EUMSZ 267. cikkel és az uniós jog 

elsőbbségének elvével összefüggésben úgy kell értelmezni az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének második 

albekezdését, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás vagy gyakorlat, amely lehetővé teszi a 

nemzeti bíróság fegyelmi felelősségének megállapítását azon az alapon, hogy az a Bíróság által 

értelmezett uniós jogot alkalmazta, és figyelmen kívül hagyta az érintett tagállam alkotmánybíróságának 

az uniós jog elsőbbsége elvével összeegyeztethetetlen ítélkezési gyakorlatát. 

 

18. A Bíróság (nagytanács) 2022. február 22-i ítélete (a Rechtbank Amsterdam 

[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – X (C-562/21 PPU. sz. ügy) és Y (C-

563/21 PPU. sz. ügy) ellen kibocsátott európai elfogatóparancsok végrehajtása 

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 

1. cikkének (2) és (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy amennyiben az európai elfogatóparanccsal 

érintett személy átadásáról dönteni hivatott végrehajtó igazságügyi hatóság olyan információkkal 

rendelkezik, amelyek az ezen elfogatóparancsot kibocsátó tagállam igazságszolgáltatásának 

függetlenségét, többek között a bírói hatalom tagjainak kinevezésére vonatkozó eljárást érintő 

rendszerszintű vagy általános hiányosságokról tanúskodnak, e hatóság csakis akkor tagadhatja meg e 

személy átadását: 

— szabadságvesztés-büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása céljából 

kibocsátott európai elfogatóparancs keretében, ha az említett hatóság megállapítja, hogy az ügy 

sajátos körülményeire tekintettel komoly és bizonyítékokkal alátámasztott okokból vélelmezhető, 

hogy – különösen az említett személy által szolgáltatott, a büntetőügyét elbíráló ítélkező testület 

összetételére, vagy ezen ítélkező testület függetlenségének és pártatlanságának értékelése 

szempontjából releváns bármely más körülményre vonatkozó bizonyítékokra tekintettel – e 

személynek sérült az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkének második bekezdésében biztosított, 

a törvény által megelőzően létrehozott, független és pártatlan bíróság előtti tisztességes eljáráshoz 

való alapvető joga, és 

— büntetőeljárás lefolytatása céljából kibocsátott európai elfogatóparancs keretében, ha ugyanezen 

hatóság megállapítja, hogy az ügy sajátos körülményeire tekintettel komoly és bizonyítékokkal 

alátámasztott okokból vélelmezhető, hogy – különösen az érintett személy által a személyes 

helyzetére, a büntetőeljárás alapjául szolgáló bűncselekmény jellegére, az európai elfogatóparancs 

kibocsátásának ténybeli hátterére, vagy az ellene indított eljárásban valószínűleg eljárni hivatott 

ítélkező testület függetlenségének és pártatlanságának értékelése szempontjából releváns bármely 

más körülményre vonatkozó bizonyítékokra tekintettel – e személyt átadása esetén ezen alapvető joga 

sérelmének valós veszélye fenyegeti. 

 
2 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 10. szám, Büntető ügyszak, 28. szám alatt. 
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Közigazgatási ügyszak 

Általános közigazgatási jogterület 

57. A Bíróság (kilencedik tanács) 2022. február 10-i ítélete (a Symvoulio tis Epikrateias 

[Görögország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – DIMCO Dimovasili M.I.K.E. 

kontra Ypourgos Perivallontos kai Energeias (C-499/20. sz. ügy)3  

A 2003. szeptember 29-i 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a 

nyomástartó berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1997. május 29-i 

97/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben 

értelmezett 4. cikke (1) bekezdésének 1.1. pontját és I. mellékletét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem 

ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely a személyek biztonságának különösen a földrengésekkel 

szembeni garantálása érdekében meghatározott telepítési szabályokat ír elő a nyomástartó 

berendezésekkel kapcsolatban, a CE-jelöléssel ellátott berendezéseket is beleértve, amennyiben e 

szabályozás nem eredményezi e berendezések módosítását, és nem minősül az EUMSZ 34. és EUMSZ 

36. cikk által tiltott korlátozásnak. 

 

58. A Bíróság (hatodik tanács) 2022. február 10-i ítélete (a Supreme Court – Írország 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme), PF, MF kontra Minister for Agriculture Food and 

the Marine, Sea Fisheries Protection Authority (C-564/20. sz. ügy)4  

A 2015. május 20-i (EU) 2015/812 európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a közös 

halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 

847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 

388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 

1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendelet 33. 

cikke (2) bekezdésének a) pontját és 34. cikkét úgy kell értelmezni, hogy valamely tagállam egyetlen 

ellenőrző hatósága nem kizárólag a halászhajók parancsnokai által e rendelet 14. és 15. cikke 

értelmében a halászati naplóban rögzített adatokat köteles közölni a Bizottsággal, hanem a Bizottság 

értesítésének tárgyát képező fogásmennyiségi számadatok pontosságának biztosítása céljából ezen 

adatok kezeléséhez alkalmazhat észszerű és tudományosan érvényes módszert, például az úgynevezett 

„eltöltött idő” módszert. 

 

59. A Bíróság (nagytanács) 2022. február 22-i ítélete (a Rechtbank Rotterdam [Hollandia] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Stichting Rookpreventie Jeugd és társai kontra 

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (C-160/20. sz. ügy)5  

1) A tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és 

értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 

2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti 

és tanácsi irányelv 4. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az előírja, hogy a tagállamokban 

forgalomba hozni szánt vagy ott gyártott cigarettákra vonatkozóan az ezen irányelv 3. cikkének (1) 

bekezdésében meghatározott legmagasabb kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-kibocsátási szinteket 

azon – ISO 4387, 10315, 8454 és 8243 – szabványokból eredő mérési módszerek alkalmazásával kell 

mérni, amelyekre az említett 4. cikk (1) bekezdése utal. 

2) Az első kérdés vizsgálata nem tárt fel egyetlen olyan tényezőt sem, amely érinthetné a 2014/40 

irányelv 4. cikke (1) bekezdésének érvényességét az átláthatóság elvére, az Európai Unió Hivatalos 

 
3 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 19. szám alatt. 
4 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 32. szám alatt. 
5 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 89. szám alatt. 
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Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendeletre, valamint 

az EUMSZ 297. cikknek a jogbiztonság elvével összefüggésben értelmezett (1) bekezdésére tekintettel. 

3) A harmadik kérdés a) pontjának vizsgálata nem tárt fel egyetlen olyan tényezőt sem, amely érinthetné 

a 2014/40 irányelv 4. cikke (1) bekezdésének érvényességét az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-

ellenőrzési Keretegyezménye 5. cikkének (3) bekezdésére tekintettel. 

4) A harmadik kérdés b) pontjának vizsgálata nem tárt fel egyetlen olyan tényezőt sem, amely érinthetné 

a 2014/40 irányelv 4. cikke (1) bekezdésének érvényességét az EUMSZ 114. cikk (3) bekezdésére, az 

Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményére, valamint az Európai Unió 

Alapjogi Chartájának 24. és 35. cikkére tekintettel. 

5) Abban az esetben, ha a 2014/40 irányelv 4. cikkének (1) bekezdésére nem lehet hivatkozni a 

jogalanyokkal szemben, akkor az ezen irányelv 3. cikke (1) bekezdésének végrehajtása céljából 

alkalmazott módszernek, a tudományos és műszaki fejlemények vagy a nemzetközileg elfogadott 

szabványokra tekintettel, megfelelőnek kell lennie ahhoz, hogy mérje a cigaretták rendeltetésszerű 

használat melletti kibocsátási szintjeit, figyelembe véve az emberi egészség védelmének magas szintjét, 

különös tekintettel a fiatalkorúak egészségének védelmére, az ezen módszer segítségével kapott mérések 

pontosságát pedig az említett irányelv 4. cikkének (2) bekezdésében említett, az illetékes tagállami 

hatóságok által engedélyezett és felügyelt laboratóriumokban kell hitelesíteni. 

 

60. A Bíróság (nagytanács) 2022. február 22-i ítélete (a Conseil d'État [Belgium] előzetes 

döntéshozatal iránti kérelme) – XXXX kontra Commissaire général aux réfugiés et aux 

apatrides (C-483/20. sz. ügy)6  

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

26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 33. cikke (2) bekezdésének az Európai Unió 

Alapjogi Chartája 7. cikkével és 24. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett a) pontját úgy 

kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes, ha valamely tagállam – a harmadik országbeli állampolgárok 

és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy 

kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról 

szóló, 2011. december 13-i 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 23. cikke (2) 

bekezdésének alkalmazását nem érintve – él az e rendelkezésben biztosított azon lehetőséggel, hogy 

elfogadhatatlanként utasítsa el a nemzetközi védelem iránti kérelmet azon indokkal, hogy a 

kérelmezőnek egy másik tagállam már menekült jogállást biztosított, amennyiben e kérelmező az első 

tagállamban kiegészítő védelemben részesülő kísérő nélküli kiskorú gyermek apja. 

 

61. A Bíróság (harmadik tanács) 2022. február 24-i ítélete (a Satversmes tiesa [Lettország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „Latvijas Gāze” AS (C-290/20. sz. ügy)7  

1) A földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 23. cikkét és 

32. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy e rendelkezésekből nem következik, hogy a 

tagállamok kötelesek olyan szabályozást elfogadni, amelynek értelmében egyrészt bármely végső 

felhasználó dönthet úgy, hogy akár a földgázszállítási, akár a földgázelosztó rendszerhez csatlakozik, 

másrészt pedig az érintett rendszerirányító köteles biztosítani számára az említett hálózathoz való 

csatlakozást. 

2) A 2009/73 irányelv 23. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az nem kötelezi a tagállamokat olyan 

szabályozás elfogadására, amelynek értelmében csak ipari felhasználó csatlakozhat a földgázszállítási 

rendszerhez. 

 
6 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 27. szám alatt. 
7 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 115. szám alatt. 
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3) A 2009/73 irányelv 2. cikkének 3. pontját és 23. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes 

az olyan tagállami szabályozás, amelynek értelmében a földgáz szállítása magában foglalja a 

földgáznak a végső felhasználó földgázellátó hálózatába történő közvetlen szállítását. 

 

62. A Bíróság (nagytanács) 2022. február 22-i ítélete (a Bundesverwaltungsgericht 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Bund Naturschutz in Bayern e.V. 

kontra Landkreis Rosenheim (C-300/20. sz. ügy)8 

1) A bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2001. június 

27-i 2001/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikke (2) bekezdésének a) pontját úgy kell 

értelmezni, hogy nem tartozik e rendelkezés hatálya alá az a nemzeti intézkedés, amely a természet és a 

táj védelmére irányul, és e célból általános tilalmakat és engedélyeztetési kötelezettségeket állapít meg 

anélkül, hogy kellően részletes szabályokat írna elő az egyes köz- és magánprojektek környezetre 

gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és 

tanácsi irányelv I. és II. mellékletében említett projektek tartalmára, kidolgozására és végrehajtására 

vonatkozóan. 

2) A 2001/42 irányelv 3. cikkének (4) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy nem tartozik e rendelkezés 

hatálya alá az a nemzeti intézkedés, amely a természet és a táj védelmére irányul, és e célból általános 

tilalmakat és engedélyeztetési kötelezettségeket állapít meg anélkül, hogy kellően részletes szabályokat 

írna elő a projektek tartalmára, kidolgozására és végrehajtására vonatkozóan. 

 

63. A Bíróság (harmadik tanács) 2022. február 24-i ítélete (a Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo no 2 de Vigo [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – CJ 

kontra Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (C-389/20. sz. ügy)9  

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 irányelv 4. cikkének (1) bekezdését úgy 

kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti rendelkezés, amely a törvényes szociális 

biztonsági rendszer által a háztartási alkalmazottaknak nyújtott szociális biztonsági ellátásokból kizárja 

a munkanélküli-ellátásokat, amennyiben ez a rendelkezés különösen a női munkavállalókat hozza 

hátrányos helyzetbe a férfi munkavállalókhoz képest, és azt nem igazolják a nemen alapuló hátrányos 

megkülönböztetéstől független, objektív okok. 

 

64. A Bíróság (negyedik tanács) 2022. február 24-i ítélete (a Landesgericht Korneuburg 

[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Airhelp Limited kontra Austrian 

Airlines AG (C-451/20. sz. ügy)10  

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 3. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy e rendelet nem alkalmazandó az 

olyan, egységes helyfoglalás tárgyát képező, közvetlen csatlakozó járatokkal teljesített két repülési 

szakaszból álló repülőútra, amelyeket közösségi légi fuvarozónak kell üzemeltetnie, ha az első repülési 

szakasz indulási repülőtere és a második repülési szakasz érkezési repülőtere is harmadik országban 

található, és csak a közbenső megállás repülőtere található valamely tagállam területén. 

 

65. A Bíróság (első tanács) 2022. február 24-i ítélete (a Consiglio di Stato [Olaszország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – PJ kontra Agenzia delle dogane e dei monopoli – 

 
8 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 116. szám alatt. 
9 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 6. szám alatt. 
10 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 1. szám, Gazdasági ügyszak, 6. szám alatt. 
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Ufficio dei monopoli per la Toscana, Ministero dell'Economia e delle Finanze (C-452/20. 

sz. ügy)11  

Az arányosság elvét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely 

a dohánytermékek kiskorúak részére történő értékesítésére vonatkozó tilalom első megsértése esetén a 

közigazgatási bírság kiszabásán túlmenően az e tilalmat megsértő gazdasági szereplőnek az ilyen 

termékek értékesítésére jogosító működési engedélye tizenöt napra történő felfüggesztését is előírja, 

feltéve hogy az ilyen szabályozás nem lépi túl az emberi egészség védelmére, és különösen a dohányzás 

fiatalok körében való elterjedtségének csökkentésére irányuló célkitűzés biztosításához szükséges 

mértéket. 

 

66. A Bíróság (harmadik tanács) 2022. február 24-i ítélete (a Conseil d'État [Belgium] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Namur-Est Environnement ASBL kontra Région 

wallonne (C-463/20. sz. ügy)12  

1) Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. 

december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet úgy kell értelmezni, hogy a 

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

92/43/EGK tanácsi irányelv 16. cikkének (1) bekezdése alapján elfogadott olyan határozat, amely 

megengedi a projektgazdának, hogy a projekt megvalósítása érdekében eltérjen a 2011/92 irányelv 1. 

cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében vett, a fajok védelme terén alkalmazandó intézkedésektől, 

e projektnek az ezen irányelv 1. cikke (2) bekezdésének c) pontja értelmében vett engedélyezési 

folyamata körébe tartozik, amennyiben egyrészt az említett projekt megvalósítására nem kerülhet sor 

anélkül, hogy a projektgazda megkapta volna e határozatot, másrészt az ilyen projekt engedélyezésére 

hatáskörrel rendelkező hatóságnak továbbra is joga van a környezeti hatásokat az említett határozatban 

foglaltaknál szigorúbban értékelni. 

2) A 2011/92 irányelvet, különösen annak 6. és 8. cikkére tekintettel, úgy kell értelmezni, hogy a 

projektgazda számára az ezen irányelv 1. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében vett projekt 

megvalósítása érdekében a fajok védelme terén alkalmazandó intézkedésektől való eltérést engedő 

előzetes határozat meghozatalát nem kell feltétlenül megelőznie a nyilvánosság részvételének, 

amennyiben e részvételt még az e projekt esetleges engedélyezésére hatáskörrel rendelkező hatóság által 

meghozandó határozat elfogadását megelőzően biztosítják. 

 

67. A Bíróság (kilencedik tanács) 2022. február 24-i ítélete (a Curtea de Apel Bucureşti 

[Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Alstom Transport SA kontra 

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA, Strabag AG – Sucursala Bucureşti, 

Swietelsky AG Linz – Sucursala Bucureşti (C-532/20. sz. ügy)13  

A 2014. december 11-i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a vízügyi, 

energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásairól 

[helyesen: közbeszerzési eljárásairól] szóló közösségi szabályok alkalmazására vonatkozó törvényi, 

rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1992. február 25-i 92/13/EGK 

tanácsi irányelv 1. cikke (1) bekezdésének negyedik albekezdését és (3) bekezdését, valamint 2c. cikkét 

úgy kell értelmezni, hogy azt a határidőt, amelyen belül az e szerződés odaítélésére irányuló eljárás 

keretében nyertesként megjelölt ajánlattevő keresetet terjeszthet elő az ajánlatkérő szerv azon 

határozatával szemben, amely elfogadhatónak nyilvánítja egy vesztes ajánlattevő ajánlatát, lehet ahhoz 

az időponthoz viszonyítva számítani, amikor e nyertes megkapja e határozatot, még akkor is, ha ezen 

időpontban ez az ajánlattevő nem vagy még nem nyújtott be keresetet e határozattal szemben. Ezzel 

szemben, ha az említett határozat közlésekor vagy közzétételekor az olyan lényeges indokok 

összefoglalását, mint az említett ajánlat értékelésének módjára vonatkozó információk, az e 2c. cikknek 

 
11 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 14. szám alatt. 
12 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 25. szám alatt. 
13 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 43. szám alatt. 
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megfelelően nem hozták az említett nyertes ajánlattevő tudomására, e határidőt az ilyen 

összefoglalásnak az ugyanezen nyertes ajánlattevővel történő közlése időpontjához viszonyítva kell 

számítani. 

 

68. A Bíróság (negyedik tanács) 2022. február 24-i ítélete (a Sąd Okręgowy w Warszawie 

[Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ORLEN KolTrans sp. z o.o. 

kontra Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (C-563/20. sz. ügy)14  

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

vasútiinfrastruktúra-kapacitás elosztásáról és a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról 

szóló, 2001. február 26-i 2001/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikke (2) bekezdésének 

e) pontját úgy kell értelmezni, hogy az nem szabályozza a vasúti infrastruktúrát használó vagy igénybe 

venni szándékozó vasúttársaság azon jogát, hogy részt vehessen a szabályozó szervezet által lefolytatott 

azon eljárásban, amelynek célja egy olyan határozat elfogadása, amely jóváhagyja vagy elutasítja a 

minimális hozzáférés alapdíja egységes mértékeinek a pályahálózat-működtető által benyújtott 

tervezetét. 

2) A 2007/58 irányelvvel módosított, 2001/14 irányelv 30. cikkének (6) bekezdését úgy kell értelmezni, 

hogy a vasúti infrastruktúrát használó vagy igénybe venni szándékozó vasúttársaságnak lehetősége kell, 

hogy legyen arra, hogy a hatáskörrel rendelkező bíróság előtt megtámadhassa a szabályozó 

szervezetnek a pályahálózat-működtető által megállapított, az infrastruktúrához való minimális 

hozzáférés egységes alapdíjmértékeit jóváhagyó határozatát. 

 

69. A Bíróság (harmadik tanács) 2022. március 10-i ítélete (a Győri Közigazgatási 

és Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – 

„Grossmania” Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft. kontra Vas Megyei 

Kormányhivatal (C-177/20. sz. ügy)15  

Az uniós jogot, különösen pedig az EUSZ 4. cikk (3) bekezdését és az EUMSZ 267. cikket akként 

kell értelmezni, hogy az a nemzeti bíróság, amely olyan határozat ellen irányuló kereset 

tárgyában jár el, amely elutasítja azt a kérelmet, amely olyan haszonélvezeti jogok 

visszajegyzésére irányul, amelyeknek a törvény erejénél fogva történő megszűnésére és az 

ingatlan-nyilvántartásból történő törlésére olyan nemzeti szabályozás alapján került sor, amely 

összeegyeztethetetlen az EUMSZ 63. cikkel, ahogyan azt a Bíróság egy előzetes döntéshozatali 

ítéletben értelmezte, köteles arra, hogy: 

— mellőzze e szabályozás alkalmazását, és 

— hacsak nem állnak fenn objektív és jogilag megalapozott, elsősorban jogi természetű 

akadályok, kötelezze a hatáskörrel rendelkező közigazgatási hatóságot a haszonélvezeti 

jogok visszajegyzésére, még akkor is, ha e jogok törlését a jogszabályi határidőkön belül 

bíróság előtt nem vitatták, következésképpen pedig e törlés a nemzeti jogszabályok 

értelmében véglegessé vált. 

 

70. A Bíróság (ötödik tanács) 2022. március 10-i ítélete (az Appeal Tribunal [Northern 

Ireland] [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – VI kontra 

Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (C-247/20. sz. ügy)16  

1) Az EUMSZ 21. cikket és az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő 

szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, 

 
14 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 44. szám alatt. 
15 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak Általános közigazgatási jogterület, 98. szám alatt 
16 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 109. szám alatt. 
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továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 

90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 

29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, 

hogy sem az uniós polgárnak minősülő gyermeknek, aki huzamos tartózkodáshoz való jogot szerzett, 

sem pedig az e gyermek feletti felügyeletet ténylegesen ellátó szülőnek nem kell az ezen irányelv 7. cikke 

(1) bekezdésének b) pontja értelmében vett teljes körű egészségbiztosítással rendelkeznie a tartózkodási 

jogának a fogadó államban történő megőrzéséhez. 

2) Az EUMSZ 21. cikket és a 2004/38 irányelv 7. cikke (1) bekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni, 

hogy a huzamos tartózkodáshoz való jognak az uniós polgárnak minősülő gyermek által a fogadó 

államban való megszerzését megelőző időszakokat illetően mind e gyermeknek – amennyiben e 7. cikk 

(1) bekezdésének b) pontja alapján tartózkodási jogot igényelnek a számára –, mind pedig a felügyeletét 

ténylegesen ellátó szülőnek rendelkeznie kell az ezen irányelv értelmében vett teljes körű 

egészségbiztosítással. 

 

71. A Bíróság (harmadik tanács) 2022. március 3-i ítélete (a First-tier Tribunal 

(Immigration and Asylum Chamber) [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti 

kérelme) – NB, AB kontra Secretary of State for the Home Department (C-349/20. sz. 

ügy)17  

1) A harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más 

okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről [helyesen: feltételeire] és az e 

státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2004. április 29-i 2004/83/EK tanácsi 

irányelv 12. cikke (1) bekezdése a) pontjának második mondatát akként kell értelmezni, hogy annak 

meghatározásához, hogy megszűnt-e az Egyesült Nemzetek Szervezete (Palesztin Menekülteket 

Segélyező és Támogató Közel-Keleti) Ügynöksége (UNRWA) által nyújtott védelem vagy támogatás, 

miáltal valamely személyt ipso facto megillethet a „menekült jogállás” e rendelkezés értelmében, egyéni 

értékelés keretében figyelembe kell venni nemcsak az abban az időpontban fennálló releváns 

körülményeket, amikor e személy elhagyta az UNRWA működési területét, hanem azokat a 

körülményeket is, amelyek abban az időpontban állnak fenn, amikor az illetékes közigazgatási 

hatóságok a menekült jogállás megadása iránti kérelmet bírálják el, vagy amikor az érintett igazságügyi 

hatóságok ilyen jogállás megadásának megtagadásáról szóló határozattal szemben benyújtott 

jogorvoslati kérelem tárgyában döntenek. 

2) A 2004/83 irányelv 12. cikke (1) bekezdése a) pontjának második mondatát úgy kell értelmezni, hogy 

az annak meghatározására irányuló vizsgálat során, hogy megszűnt-e az az Egyesült Nemzetek 

Szervezete (Palesztin Menekülteket Segélyező és Támogató Közel-Keleti) Ügynöksége (UNRWA) által 

nyújtott védelem vagy támogatás, miáltal valamely személyt ipso facto megillethet a „menekült 

jogállás” e rendelkezés értelmében, amennyiben az érintett személy bizonyítja, hogy rajta kívül álló és 

az akaratától független okokból kénytelen volt elhagyni az UNRWA működési területét, és a tagállam 

úgy ítéli meg, hogy e személynek immár módjában áll, hogy visszatérjen e működési területre, és ott 

ilyen védelemben vagy támogatásban részesüljön, a tagállamnak kell bizonyítania, hogy ez a helyzet áll 

fenn. 

3) A 2004/83 irányelv 12. cikke (1) bekezdése a) pontjának második mondatát úgy kell értelmezni, hogy 

annak meghatározásához, hogy e rendelkezés értelmében megszűnt-e az Egyesült Nemzetek Szervezete 

(Palesztin Menekülteket Segélyező és Támogató Közel-Keleti) Ügynöksége (UNRWA) által nyújtott 

védelem vagy támogatás, miáltal egy, nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtó személy e szervezet 

működési területének elhagyására kényszerült, nem szükséges annak bizonyítása, hogy az UNRWA vagy 

az az állam, amelynek a területén az UNRWA működik, cselekmény vagy mulasztás révén szándékosan 

sérelmet okozott e személynek vagy megtagadta tőle a támogatását. E rendelkezés alkalmazásában 

elegendő annak bizonyítása, az UNRWA által nyújtott támogatás vagy védelem ténylegesen megszűnt 

bármilyen okból, mivel ez a szerv objektív okok miatt vagy az említett személy egyéni helyzetéhez 

 
17 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 37. szám alatt. 
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kapcsolódó okokból már nem tudja biztosítani a kérelmező számára azokat az életfeltételeket, amelyek 

megfelelnek az e szerv által ellátandó feladatnak. 

4) A 2004/83 irányelv 12. cikke (1) bekezdése a) pontjának második mondatát a menekültek helyzetére 

vonatkozó, 1951. július 28-án Genfben aláírt egyezmény 1. cikkének D. szakaszával összefüggésben úgy 

kell értelmezni, hogy azon feltételek értékelése keretében, amelyek annak vizsgálatához szükségesek, 

hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete (Palesztin Menekülteket Segélyező és Támogató Közel-Keleti) 

Ügynöksége (UNRWA) által nyújtott védelem vagy támogatás megszűnt-e, miáltal valamely személyt 

ipso facto megillethet a „menekült jogállás” a 2004/83 irányelv e rendelkezése értelmében, figyelembe 

kell venni az e személy részére a nem kormányzati szervezetekhez hasonló civil társadalmi szereplők 

által nyújtott támogatást, feltéve hogy az UNRWA olyan formális együttműködési viszonyban áll velük, 

amely állandó jelleget mutat, és amelynek keretében ez utóbbiak segítik az UNRWA-t feladatainak 

ellátásában. 

 

72. A Bíróság (harmadik tanács) 2022. március 3-i ítélete (a Juzgado Contencioso 

Administrativo no 1 de Pontevedra [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti 

kérelme) – UN kontra Subdelegación del Gobierno en Pontevedra (C-409/20. sz. ügy)18  

A harmadik országok illegálisan [helyesen: jogellenesen] tartózkodó állampolgárainak visszatérésével 

kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 

2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet, különösen a 6. cikkének (1) bekezdését és 8. 

cikkének (1) bekezdését – ezen irányelv 6. cikkének (4) bekezdésével, valamint 7. cikkének (1) és (2) 

bekezdésével összefüggésben – úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan tagállami 

szabályozás, amely súlyosbító körülmény hiányában a harmadik országbeli állampolgár e tagállam 

területén való jogellenes tartózkodását először pénzbírsággal, valamint ezzel egyidejűleg e tagállam 

területének meghatározott határidőn belüli elhagyására vonatkozó kötelezettséggel szankcionálja, 

kivéve ha az említett állampolgár e határidő lejárta előtt jogszerűvé teszi a tartózkodását, majd pedig – 

ha az állampolgár nem teszi jogszerűvé a tartózkodását – a kiutasítását kötelezően elrendelő 

határozattal, amennyiben az említett határidőt az irányelv 7. cikkének (1) és (2) bekezdésében foglalt 

követelményekkel összhangban állapították meg. 

 

73. A Bíróság (hatodik tanács) 2022. március 3-i ítélete (a Korkein hallinto-oikeus 

[Finnország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A által indított eljárás (C-634/20. sz. 

ügy)19  

Az EUMSZ 45. és EUMSZ 49. cikket úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes, hogy a fogadó tagállam 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósága a nemzeti jogszabályok alapján hároméves 

határozott időre korlátozza, és azzal a kettős feltétellel engedélyezi valakinek az orvosi szakma 

gyakorlását, hogy egyrészt az érintett személy kizárólag engedéllyel rendelkező orvos irányítása és 

felügyelete mellett végezheti tevékenységét, másrészt ugyanebben az időszakban hároméves háziorvosi 

szakképzést kell elvégeznie ahhoz, hogy a fogadó tagállamban engedélyt kapjon az orvosi szakma önálló 

gyakorlására, figyelembe véve, hogy az érdekelt, aki a saját tagállamában orvosi alapképzésen vett 

részt, rendelkezik a 2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel 

módosított, a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv V. mellékletének 5.1.1. pontjában a Nagy-Britannia és Észak-Írország 

Egyesült Királysága tekintetében említett, a képesítés megszerzését tanúsító okirattal, az e pontban 

említett azon igazolással azonban nem, amely a szakmai képesítéshez a saját tagállamában további 

feltételként megkövetelt, egyéves szakmai gyakorlat elvégzését igazolja. 

 

 
18 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 38. szám alatt. 
19 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 50. szám alatt. 
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74. A Bíróság (ötödik tanács) 2022. március 10-i ítélete (az Amtsgericht Hannover 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – K ellen folytatott eljárás (C-

519/20. sz. ügy)20  

1) A harmadik országok illegálisan [helyesen: jogellenesen] tartózkodó állampolgárainak 

visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. 

december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (1) bekezdését úgy kell 

értelmezni, hogy a büntetés-végrehajtási intézet olyan különleges részlege, amely egyrészt, bár saját 

vezetője van, e büntetés-végrehajtási intézet vezetése alá van rendelve és a büntetés-végrehajtási 

intézetekért felelős miniszter irányítása alá tartozik, és másrészt ahol a harmadik országbeli 

állampolgárok kitoloncolás céljából foganatosított őrizetét hajtják végre saját létesítményekkel 

rendelkező és e részleg azon többi épületétől elkülönített épületeken belül, ahol a büntetőjogi 

felelősséget megállapító határozattal elítélt személyeket tartják fogva, az e rendelkezés értelmében vett 

„különleges idegenrendészeti fogdának” tekinthető, feltéve, hogy az ezen állampolgárokra 

alkalmazandó őrizeti feltételek a lehető legnagyobb mértékben elkerülik, hogy ezen őrizet a büntetés-

végrehajtási intézeti fogva tartáshoz hasonlítson, és e feltételeket az Európai Unió Alapjogi Chartájában 

és az ezen irányelv 16. cikkének (2)–(5) bekezdésében és 17. cikkében biztosított jogok tiszteletben 

tartásával alakítják ki. 

2) A 2008/115 irányelvnek az Alapjogi Charta 47. cikkével összefüggésben értelmezett 18. cikkét úgy 

kell értelmezni, hogy annak a nemzeti bíróságnak, amely – hatásköre keretében – kitoloncolás céljából 

elrendeli a harmadik országbeli állampolgárok büntetés-végrehajtási intézetben foganatosított őrizetét 

vagy őrizetének meghosszabbítását, lehetőséggel kell rendelkeznie az e 18. cikkben a tagállamok azon 

lehetősége tekintetében rögzített feltételek tiszteletben tartásának megvizsgálására, hogy előírják ezen 

állampolgár őrizetének büntetés-végrehajtási intézetben való végrehajtását. 

3) A 2008/115 irányelv 16. cikkének az uniós jog elsőbbsége elvével összefüggésben értelmezett (1) 

bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a nemzeti bíróságnak figyelmen kívül kell hagynia az olyan 

tagállami szabályozás alkalmazását, amely ideiglenesen lehetővé teszi, hogy a jogellenesen tartózkodó 

harmadik országbeli állampolgároknak a kitoloncolásuk céljából foganatosított őrizetére büntetés-

végrehajtási intézetekben, a többi fogvatartottól elkülönítve kerüljön sor, amennyiben azok a feltételek, 

amelyekhez ezen irányelv 18. cikkének (1) bekezdése és 16. cikke (1) bekezdésének második mondata 

egy ilyen szabályozás uniós joggal való összhangját köti, nem vagy már nem teljesülnek. 

Pénzügyi jogterület 

37. A Bíróság (ötödik tanács) 2022. február 10-i ítélete (a Finanzgericht Hamburg 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Grundstücksgemeinschaft 

Kollaustraße 136 kontra Finanzamt Hamburg-Oberalster (C-9/20. sz. ügy)21  

A 2010. július 13-i 2010/45/EU tanácsi irányelvvel módosított, a közös hozzáadottértékadó-rendszerről 

szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 167. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal 

ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely előírja, hogy az előzetesen felszámított adó levonásához való 

jog az ügylet teljesítésekor keletkezik abban az esetben, ha a 2010/45 irányelvvel módosított 2006/112 

irányelv 66. cikke első bekezdésének b) pontja szerinti nemzeti eltérés értelmében az adó csak az 

ellenérték megfizetésekor válik felszámíthatóvá az értékesítő vagy szolgáltató tekintetében, és azt még 

nem fizették meg. 

 

 
20 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 29. szám alatt. 
21 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 39. szám alatt. 
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38. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2022. február 10-i ítélete (a Curtea de Apel Alba Iulia 

[Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Philips Orăştie S.R.L. kontra Direcţia 

Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (C-487/20. sz. ügy)22 

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 179. 

cikkének első bekezdését és 183. cikkének első bekezdését, valamint az egyenértékűség elvét úgy kell 

értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely a hozzáadottérték-adó (héa) 

közös rendszerének megsértésén alapuló, héa-visszatérítésre irányuló keresetekre a héától eltérő adókra 

vonatkozó belső jog megsértésén alapuló, hasonló jogorvoslatokra alkalmazandó szabályoknál kevésbé 

kedvező eljárási szabályokat ír elő. 

 

39. A Bíróság (ötödik tanács) 2022. február 24-i ítélete (az Administratīvā apgabaltiesa 

[Lettország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „SS” SIA kontra Valsts ieņēmumu 

dienests (C-175/20. sz. ügy)23  

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) 

rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy a jelentős mennyiségű személyes adatot tartalmazó információ 

tagállami adóhatóság általi, valamely gazdasági szereplőtől történő gyűjtésének meg kell felelnie az e 

rendeletben, különösen az utóbbi 5. cikkének (1) bekezdésében előírt követelményeknek. 

2) A 2016/679 rendelet rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy a tagállami adóhatóság nem térhet el 

az e rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében foglalt rendelkezésektől, amennyiben nem ruháztak rá ilyen 

jogkört az említett rendelet 23. cikkének (1) bekezdése értelmében vett jogalkotási intézkedés útján. 

3) A 2016/679 rendelet rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes, ha a tagállami 

adóhatóság arra kötelezi az online hirdetési szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatót, hogy információkat 

közöljön vele az internetes portáljának egyik rovatában hirdetéseket közzétevő valamennyi adóalanyra 

vonatkozóan, feltéve többek között, hogy ezen adatok az említett adatok gyűjtésének konkrét céljára 

tekintettel szükségesek, és azon időszak, amelyet az említett adatok gyűjtése érint, nem haladja meg a 

kitűzött közérdekű cél eléréséhez feltétlenül szükséges időtartamot. 

 

40. A Bíróság (ötödik tanács) 2022. február 24-i ítélete (a Varhoven administrativen sad 

[Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „Viva Telecom Bulgaria” EOOD 

kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia (C-

257/20. sz. ügy)24  

1) A különböző tagállambeli társult vállalkozások közötti kamat- és jogdíjfizetések közös adózási 

rendszeréről szóló, 2003. június 3-i 2003/49/EK tanácsi irányelv 1. cikkének az ezen irányelv 1. cikke 

(4) bekezdésének d) pontjával összefüggésben értelmezett (1) bekezdését, a 2015. január 27-i (EU) 

2015/121 tanácsi irányelvvel módosított, a különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében 

alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló, 2011. november 30-i 2011/96/EU tanácsi irányelv 5. 

cikkét, valamint a tőkeemelést [helyesen: tőkefelhalmozást] terhelő közvetett adókról szóló, 2008. 

február 12-i 2008/7/EK tanácsi irányelv 3. és 5. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes 

az olyan nemzeti szabályozás, amely előírja azon fiktív kamatok forrásadó formájában történő 

adóztatását, amelyeket a külföldi illetőségű anyavállalata által nyújtott kamatmentes kölcsönben 

részesülő belföldi illetőségű leányvállalatnak piaci feltételek mellett fizetnie kellett volna ezen 

anyavállalat részére. 

2) Az EUMSZ 63. cikket az arányosság elvével összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy azzal nem 

ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely előírja azon fiktív kamatok forrásadó formájában történő 

 
22 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 8. szám alatt. 
23 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 60. szám alatt. 
24 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 73. szám alatt 
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adóztatását, amelyeket a külföldi illetőségű anyavállalata által nyújtott kamatmentes kölcsönben 

részesülő belföldi illetőségű leányvállalatnak piaci feltételek mellett fizetnie kellett volna ezen 

anyavállalat részére, ha e forrásadó az említett kamatok bruttó összegére vonatkozik, anélkül hogy 

ebben a szakaszban le lehetne vonni az e kölcsönhöz kapcsolódó költségeket azzal, hogy az említett 

forrásadó újraszámításához és az esetleges visszatérítéshez az erre irányuló kérelem utólagos 

benyújtása szükséges, feltéve hogy egyrészt az e szabályozás által e célra előírt eljárás időtartama nem 

túlzott, másrészt pedig a visszatérített összegek után kamat jár. 

 

41. A Bíróság (ötödik tanács) 2022. február 24-i ítélete (az Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SC Cridar Cons SRL kontra 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Direcţia Generală Regională a 

Finanţelor Publice Cluj-Napoca (C-582/20. sz. ügy)25  

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

az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az 

olyan nemzeti szabályozás, amely lehetővé teszi a nemzeti adóhatóság számára, hogy az előzetesen 

felszámított hozzáadottérték-adó levonásához való jog által biztosított előnyt az adóalanytól megtagadó 

adómegállapítási határozattal szemben benyújtott közigazgatási panasz elbírálását az ezen adóalany 

valamely adócsalásban való részvétele miatt felfüggessze annak érdekében, hogy az ezen részvételre 

vonatkozó további objektív információkat szerezzen be, feltéve hogy, előszőr is, e felfüggesztés nem jár 

azzal a hatással, hogy e közigazgatási panaszeljárás lezárását észszerű határidőn túl késlelteti, 

másodszor, hogy az e felfüggesztést elrendelő határozat jogi és ténybeli indokolást tartalmaz, továbbá 

bírósági felülvizsgálat tárgyát képezheti, harmadszor pedig hogy amennyiben végül megállapítást nyer, 

hogy a levonási jog megtagadására az uniós jog megsértésével került sor, az adóalany részére észszerű 

határidőn belül sor kerülhet a szóban forgó pénzösszeg visszatérítésére, valamint – adott esetben – az 

ezen összeg utáni késedelmi kamat fizetésére. E körülmények között nem szükséges, hogy az említett 

adóalany az eljárás e felfüggesztése alatt kérelmezhesse ezen adómegállapítási határozat 

végrehajtásának felfüggesztését, kivéve ha – az említett adómegállapítási határozat jogszerűségével 

kapcsolatos komoly kétség esetén – az ugyanezen adómegállapítási határozat végrehajtása 

felfüggesztésének biztosítására az adóalany érdekeivel összefüggésben bekövetkező súlyos és 

helyrehozhatatlan kár elkerülése érdekében van szükség. 

 

42. A Bíróság (hetedik tanács) 2022. február 24-i ítélete (a Supremo Tribunal 

Administrativo [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Suzlon Wind Energy 

Portugal – Energia Eólica Unipessoal, Lda kontra Autoridade Tributária e Aduaneira (C-

605/20. sz. ügy)26 

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 2. 

cikke (1) bekezdésének c) pontját úgy kell értelmezni, hogy azok az ügyletek, amelyek a szolgáltatások 

nyújtóját, azok igénybe vevőjét és az érintett szolgáltatások jellegét azonosító szerződéses keretbe 

illeszkednek, valamint amelyeket az adóalany megfelelően könyvelt, a szolgáltatási jellegüket 

megerősítő meghatározással, továbbá a szolgáltató által kapott, az említett szolgáltatások ellenértékét 

képező térítéssel járnak terhelési értesítők formájában, e rendelkezés értelmében ellenszolgáltatás 

fejében teljesített szolgáltatásnyújtásnak minősülnek, függetlenül egyrészt az adóalany esetleges 

nyereségének hiányától, és másrészt a szóban forgó szolgáltatások tárgyát képező termékekre vonatkozó 

jótállás fennállásától. 

 
25 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 21. szám alatt. 
26 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 26. szám alatt. 
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Munkaügyi ügyszak 

13. A Bíróság (hatodik tanács) 2022. február 10-i ítélete (a Landesverwaltungsgericht 

Steiermark [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – LM kontra 

Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-219/20. sz. ügy)27  

A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 

96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkét az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. 

cikkével összefüggésben és a gondos ügyintézéshez való jogra vonatkozó általános uniós jogelv fényében 

úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely a kiküldött munkavállalók 

díjazásával kapcsolatos kötelezettségek megsértése esetén ötéves elévülési időt ír elő. 

 

14. A Bíróság (ötödik tanács) 2022. február 24-i ítélete (a Tribunal du travail francophone 

de Bruxelles [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – CO és társai kontra MJ, 

Európai Bizottság, Európai Külügyi Szolgálat, az Európai Unió Tanácsa, Eulex Kosovo 

(C-283/20. sz. ügy)28  

A 2014. június 12-i 2014/349/KKBP tanácsi határozattal módosított, az Európai Unió koszovói 

jogállamiság-missziójáról szóló, 2008. február 4-i 2008/124/KKBP tanácsi együttes fellépés 16. 

cikkének (5) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az 2014. június 15-től az Európai Unió koszovói 

jogállamiság-misszióját jelöli ki a rábízott misszió felelősének, és ebből következően az annak 

végrehajtásából eredő következményekkel kapcsolatos bármely kereset alperesének, függetlenül attól a 

körülménytől, hogy az ilyen kereset alapjául szolgáló tényállás 2014. június 12-e, vagyis a 2014/349 

határozat hatálybalépése előtt valósult meg. 

 

15. A Bíróság (harmadik tanács) 2022. február 10-i ítélete (a Conseil d'État [Belgium] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – XXXX kontra HR Rail SA (C-485/20. sz. ügy)29  

A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek 

létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv 5. cikkét úgy kell értelmezni, 

hogy az e cikk értelmében vett „a fogyatékos személyek igényeihez való észszerű alkalmazkodás” 

fogalma magában foglalja azt, hogy a munkavállalót, beleértve a felvételét követően próbaidőt töltő 

munkavállalót, akit fogyatékossága miatt alkalmatlannak nyilvánítottak a munkaköre alapvető 

feladatainak ellátására, olyan másik munkakörbe kell áthelyezni, amelyre vonatkozóan rendelkezik a 

megkövetelt képzettséggel, képességekkel és munkára készséggel, feltéve hogy az ilyen intézkedés nem 

ró aránytalanul nagy terhet a munkáltatóra. 

 

16. A Bíróság (második tanács) 2022. február 24-i ítélete (a Rayonen sad Lukovit 

[Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – VB kontra Glavna direktsia 

„Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto” (C-262/20. sz. ügy)30  

1) A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikkét és 12. cikkének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy azok nem 

teszik kötelezővé olyan nemzeti szabályozás elfogadását, amely előírja, hogy az éjszakai munka rendes 

időtartamának a közszektor munkavállalói – mint például a rendőrök és a tűzoltók – esetében 

rövidebbnek kell lennie a nappali munkának az ugyanezen munkavállalók esetében előírt rendes 

időtartamánál. Az ilyen munkavállalók számára mindenképpen biztosítani kell a munkaidő tartamával, 

a munkabérrel, kártalanítással vagy más hasonló előnyökkel kapcsolatos, olyan egyéb védelmi 

intézkedéseket, amelyekkel ellentételezhető az általuk végzett éjszakai munka különleges nehézsége. 

 
27 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 10. szám, Büntető ügyszak, 26. szám alatt. 
28 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 10. szám, Munkaügyi ügyszak, 46. szám alatt. 
29 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 2. szám, Munkaügyi ügyszak, 4. szám alatt. 
30 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 9. szám, Munkaügyi ügyszak, 39. szám alatt. 
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2) Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 20. és 31. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem 

ellentétes, ha az éjszakai munkának a valamely tagállam szabályozásában a magánszektor 

munkavállalói tekintetében hét órában meghatározott rendes időtartama a közszektor munkavállalóira 

– köztük a rendőrökre és a tűzoltókra – nem alkalmazandó, feltéve hogy az ilyen eltérő bánásmód 

objektív és észszerű kritériumon alapszik, azaz az említett szabályozás által követett, jogszerű céllal függ 

össze, és e céllal arányos. 

 

17. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2022. március 3-i ítélete (a Corte suprema di cassazione 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Presidenza del Consiglio dei 

Ministri és társai kontra UK és társai (C-590/20. sz. ügy)  

Az 1982. január 26-i 82/76/EGK tanácsi irányelvvel módosított, az orvosok tevékenységével kapcsolatos 

törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1975. június 16-i 

75/363/EGK tanácsi irányelv 2. cikke (1) bekezdésének c) pontját, 3. cikkének (1) és (2) bekezdését, 

valamint a mellékletét úgy kell értelmezni, hogy minden, a 82/76 irányelv 1982. január 29-i 

hatálybalépése előtt megkezdett, és az ezen irányelv átültetésére előírt határidő 1983. január 1-jei 

lejártát követően még folytatott, teljes vagy részidejű szakorvosi képzés után az említett melléklet 

értelmében vett megfelelő díjazás jár a képzés 1983. január 1-jétől kezdődő és a képzés befejezéséig 

tartó időszakára, feltéve hogy ez a képzés az összes tagállamban közös, illetve a két vagy több 

tagállamban közös és az orvosi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb 

tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, valamint a letelepedés és szolgáltatásnyújtás szabadsága 

eredményes gyakorlásának elősegítésére vonatkozó intézkedésekről szóló, 75/362/EGK tanácsi irányelv 

5. vagy 7. cikkében említett orvosi szakterületre vonatkozik. 

 

18. A Bíróság (nagytanács) 2022. március 8-i ítélete (a Landesverwaltungsgericht 

Steiermark [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – NE kontra 

Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-205/20. sz. ügy)31  

1) A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv 

érvényesítéséről és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről 

szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/67/EU 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 20. cikke, amennyiben megköveteli, hogy az abban előírt 

szankciók arányosak legyenek, közvetlen hatállyal bír, és így arra a magánszemélyek hivatkozhatnak a 

nemzeti bíróságok előtt egy olyan tagállammal szemben, amely azt helytelenül ültette át. 

2) Az uniós jog elsőbbségének elvét úgy kell értelmezni, hogy az arra kötelezi a nemzeti hatóságokat, 

hogy kizárólag az ahhoz szükséges mértékben mellőzzék valamely olyan nemzeti szabályozás 

alkalmazását, amelynek egy része ellentétes a szankciók arányosságának a 2014/67 irányelv 20. 

cikkében előírt követelményével, hogy lehetővé váljon arányos szankciók kiszabása. 

Polgári ügyszak 

20. A Bíróság (harmadik tanács) 2022. február 10-i ítélete (az Oberster Gerichtshof 

[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – OE kontra VY (C-522/20. sz. ügy)32  

Az EUMSZ 18. cikkben foglalt, az állampolgárságon alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmának 

elvét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes, hogy a kérelmező szokásos tartózkodási helye 

szerinti tagállam bíróságainak a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a 

joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet 3. cikke 

(1) bekezdése a) pontjának hatodik franciabekezdésén alapuló joghatóságát a kérelmező kérelem 

benyújtását közvetlenül megelőző tartózkodásának minimális időtartamától teszik függővé, amely 

 
31 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 127. szám alatt. 
32 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 3. szám, Polgári ügyszak, 17. szám alatt. 
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időtartam az e rendelet 3. cikke (1) bekezdése a) pontjának ötödik franciabekezdésében 

meghatározottnál hat hónappal rövidebb amiatt, hogy az érintett személy e tagállam állampolgára. 

 

21. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2022. február 10-i ítélete (az Oberster Gerichtshof 

[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – UE kontra ShareWood Switzerland 

AG, VF (C-595/20. sz. ügy)33 

A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet („Róma I”) 6. cikke (4) bekezdésének c) pontját úgy kell értelmezni, hogy 

az olyan adásvételi szerződés, amely bérleti szerződést és szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződést 

foglal magában, és olyan fákra vonatkozik, amelyeket kizárólag haszonszerzési célú kitermelésük 

érdekében ültettek bérelt földterületen, nem minősül az e rendelkezés értelmében vett „ingatlannal 

kapcsolatos dologi jogra vagy ingatlanbérleti jogra vonatkozó szerződésnek”. 

 

22. A Bíróság (harmadik tanács) 2022. február 24-i ítélete (a Sąd Rejonowy dla 

Warszawy-Woli w Warszawie [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – 

A kontra O (C-143/20. sz. ügy),34 G. W., E. S. kontra A. Towarzystwo Ubezpieczeń Życie 

S. A. (C-213/20. sz. ügy)35 

1) Az életbiztosításról szóló, 2002. november 5-i 2002/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 36. 

cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az ott említett információkat közölni kell azon 

fogyasztóval, aki biztosítottként egy biztosítóintézet és egy vele szerződő vállalkozás között létrejött, 

befektetési jegyekhez kötött, változó tőkefedezetű csoportos életbiztosítási szerződéshez csatlakozik. A 

biztosítóintézet feladata, hogy ezeket az információkat közölje a szerződő fél vállalkozással, amely 

köteles azokat a fogyasztónak az e szerződéshez való csatlakozását megelőzően továbbítani, kiegészítve 

azt bármely egyéb részlettel, amely az ezen – a 2002/92 irányelv 12. cikkének (3) bekezdésével 

összefüggésben értelmezett – rendelkezés szerint e fogyasztó szükségleteit és igényeit figyelembe véve 

szükséges lehet. 

2) A 2002/83 irányelv III. melléklete A. pontjának a) 12. alpontjával összefüggésben értelmezett 36. 

cikke (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a mögöttes eszközök jellege azon megjelölésének, amelyet 

a fogyasztóval az utóbbinak a befektetési jegyekhez kötött, változó tőkefedezetű csoportos életbiztosítási 

szerződéshez való csatlakozását megelőzően kell közölni, tartalmaznia kell ezen mögöttes eszközök 

alapvető jellemzőinek megjelölését. E megjelöléseknek: 

— tartalmazniuk kell az említett mögöttes eszközök gazdasági és jogi jellegének, valamint a hozzájuk 

kapcsolódó strukturális kockázatoknak a világos, pontos és érthető leírását, és 

— nem kell feltétlenül tartalmazniuk az ugyanezen mögöttes eszközökbe történő befektetéssel 

kapcsolatos valamennyi kockázat jellegére és mértékére vonatkozó kimerítő jellegű tájékoztatást, sem 

pedig az ezen eszközöket alkotó pénzügyi eszközök kibocsátója által a biztosítóintézettel a pénzügyi 

eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2004. április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 19. 

cikkének (3) bekezdése alapján közölt információkkal megegyező információkat. 

3) A 2002/83 irányelv 36. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az ezen irányelv III. 

melléklete A. pontjának a)12. alpontjában említett információkat nem feltétlenül kell a szerződéskötést 

megelőző elkülönített eljárás keretében közölni azon fogyasztóval, aki biztosítottként egy befektetési 

jegyekhez kötött, változó tőkefedezetű csoportos életbiztosítási szerződéshez csatlakozik, és e 

rendelkezéssel nem ellentétes a nemzeti jog olyan rendelkezése, amelynek értelmében elegendő, ha a 

fent említett információkat e szerződés tartalmazza, amennyiben a szerződést az ahhoz való 

 
33 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 3. szám, Polgári ügyszak, 21. szám alatt. 
34 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 84. szám alatt. 
35 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 10. szám, Polgári ügyszak, 46. szám alatt. 
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csatlakozását megelőzően adják át e fogyasztónak, kellő időben ahhoz, hogy tájékozott döntést 

hozhasson az igényeinek leginkább megfelelő biztosítási termékről. 

4) A 2002/83 irányelv 36. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az nem jelenti annak 

megállapítását, hogy az ezen irányelv III. melléklete A. pontjának a)12. alpontjában említett információk 

közlésére vonatkozó kötelezettség nem megfelelő teljesítése egy befektetési jegyekhez kötött, változó 

tőkefedezetű csoportos életbiztosítási szerződés, vagy az ahhoz való csatlakozásra vonatkozó nyilatkozat 

semmisségét vagy érvénytelenségét vonja maga után, és így az e szerződéshez csatlakozott fogyasztó 

számára a befizetett biztosítási díj megtérítésére való jogot biztosít, amennyiben a nemzeti jog által az 

e tájékoztatási kötelezettségre való hivatkozás jogára vonatkozóan előírt eljárási szabályok a 

biztosítottnak e jogok gyakorlásától való visszatartásával nem kérdőjelezik meg e jog hatékonyságát. 

5) 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 irányelv (a 

tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv) 7. cikkét úgy kell értelmezni, hogy e 

rendelkezés értelmében vett megtévesztő mulasztásnak minősülhet a 2002/83 irányelv III. melléklete A. 

pontjának a)12. alpontjával összefüggésben értelmezett 36. cikkének (1) bekezdésében említett 

információknak egy befektetési jegyekhez kötött, változó tőkefedezetű csoportos életbiztosítási 

szerződéshez csatlakozó fogyasztóval való közlésének elmulasztása. 

 

23. A Bíróság (negyedik tanács) 2022. február 24-i ítélete (a Lietuvos Aukščiausiasis 

Teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „Tiketa” UAB kontra M. Š. 

(C-536/20. sz. ügy)36  

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 irányelv 2. cikkének 2. pontját akként kell értelmezni, hogy nem csupán az a természetes vagy 

jogi személy minősül az e rendelkezés értelmében vett „eladónak vagy szolgáltatónak”, aki vagy amely 

az ezen irányelv hatálya alá tartozó szerződések vonatkozásában kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy 

szakmai tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el, hanem az a természetes vagy jogi személy 

is, aki vagy amely ezen eladó vagy szolgáltató nevében vagy javára közvetítőként jár el, e közvetítő és a 

megbízó kereskedő közül pedig mind a kettő az e rendelkezés értelmében vett „eladónak vagy 

szolgáltatónak” minősíthető, anélkül hogy ehhez meghatározó jellegűnek kellene lennie a kétszeres 

szolgáltatási jogviszony fennállásának. 

2) A 2011/83 irányelv 6. cikkének (1) és (5) bekezdését, valamint 8. cikkének (1) és (7) bekezdését akként 

kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az, ha a szerződés megkötését megelőzően az e 6. cikk (1) 

bekezdése szerinti tájékoztatást csupán a közvetítő weboldalán elérhető azon szolgáltatásnyújtási 

szabályzatban adják meg a fogyasztónak, amelyet e fogyasztó az e célra biztosított négyzet bejelölésével 

tevőlegesen jóváhagy, amennyiben e tájékoztatást világosan és közérthetően e fogyasztó tudomására 

hozzák. Ugyanakkor az ilyen tájékoztatási mód nem helyettesítheti azt, hogy a szerződés visszaigazolását 

ezen irányelv 8. cikkének (7) bekezdése értelmében tartós adathordozón adják át a fogyasztónak, e 

körülmény pedig nem képezi akadályát annak, hogy e tájékoztatás szerves részét képezze a távollevők 

között vagy az üzlethelyiségen kívül kötött szerződésnek. 

 

 
36 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 2. szám, Polgári ügyszak, 12. szám alatt. 
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24. A Bíróság (ötödik tanács) 2022. március 3-i ítélete (az Oberlandesgericht Düsseldorf 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Acacia Srl kontra Bayerische 

Motoren Werke AG (C-421/20. sz. ügy)37  

A közösségi formatervezési mintáról szóló, 2001. december 12-i 6/2002/EK tanácsi rendelet 88. 

cikkének (2) bekezdését és 89. cikke (1) bekezdésének d) pontját, valamint a szerződésen kívüli kötelmi 

viszonyokra alkalmazandó jogról szóló, 2007. július 11-i 864/2007/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet („Róma II”) 8. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az egyetlen tagállamban 

elkövetett vagy megkísérelt bitorlási cselekményekre vonatkozó bitorlási keresetet a 6/2002 rendelet 82. 

cikkének (5) bekezdése alapján elbíráló közösségi formatervezésiminta-bíróságoknak az e keresethez 

kapcsolódó, kártérítés fizetésére, adatszolgáltatásra, dokumentumok és elszámolások benyújtására, 

valamint termékek megsemmisítés céljából történő átadására irányuló járulékos igényeket azon 

tagállam joga alapján kell megvizsgálniuk, amelyben a hivatkozott közösségi formatervezési minta 

állítólagos bitorlását elkövették vagy megkísérelték, ami az említett 82. cikk (5) bekezdése alapján 

indított keresetek esetében megegyezik azon tagállam jogával, amelyben e bíróságok székhelye van. 

 

25. A Bíróság (tizedik tanács) 2022. március 10-i ítélete (a Landgericht Saarbrücken 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Maxxus Group GmbH & Co. KG 

kontra Globus Holding GmbH & Co. KG (C-183/21. sz. ügy)38  

A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2015. december 16-i (EU) 

2015/2436 európai parlamenti és tanácsi irányelv 19. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes 

az olyan tagállami eljárási szabály, amely a védjegyoltalom használat elmaradása miatti 

megszűnésének megállapítása iránti eljárásban a felperestől megköveteli, hogy e védjegynek a 

jogosultja általi esetleges használatát illetően piackutatást végezzen, és erre vonatkozóan a 

lehetőségekhez mérten tényekkel alátámasztva ismertesse a kérelmét alátámasztó észrevételeket. 

Gazdasági ügyszak 

15. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2022. március 10-i ítélete (a Rechtbank Midden-

Nederland [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ZK mint JM, a BMA 

Nederland BV vagyonfelügyelőjének jogutódja kontra BMA Braunschweigische 

Maschinenbauanstalt AG (C-498/20. sz. ügy)39 

1) A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és 

végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. 

cikkének 2. pontját úgy kell értelmezni, hogy az azon társaság székhelye szerinti bíróság, amelynek 

tartozásai behajthatatlanná váltak, mivel e társaság „nagyanyavállalata” megsértette a hitelezőkkel 

szemben fennálló gondossági kötelezettségét, joghatósággal rendelkezik a vagyonfelügyelő által – a 

csődvagyon értékesítésével kapcsolatos törvényes feladatkörében és valamennyi hitelező javára, 

azonban nem valamennyi hitelező nevében – a jogellenes károkozással, jogellenes károkozással egy 

tekintet alá eső cselekménnyel vagy ilyen cselekményből fakadó igénnyel kapcsolatos ügyekben indított 

kollektív kártérítési kereset elbírálására. 

2) Az első előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésre adandó válasz nem változik, ha figyelembe 

vesszük azt a tényt, hogy az alapügyben az alapítvány a hitelezők kollektív érdekeinek védelmében jár 

el, és az e célból benyújtott kereset nem veszi figyelembe a hitelezők egyéni körülményeit. 

3) Az 1215/2012 rendelet 8. cikkének 2. pontját úgy kell értelmezni, hogy ha az eredeti kereset alapján 

eljáró bíróság megváltoztatja az e kérelem elbírálására vonatkozó joghatóságának megállapításáról 

szóló határozatát, a törvény erejénél fogva elveszíti a beavatkozó fél által benyújtott kérelmek 

elbírálására vonatkozó joghatóságát is. 

 
37 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 1. szám, Polgári ügyszak, 4. szám alatt. 
38 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 7. szám, Polgári ügyszak, 55. szám alatt. 
39 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 1. szám, Polgári ügyszak, 8. szám alatt. 
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4) A szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról szóló, 2007. július 11-i 864/2007/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet („Róma II”) 4. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a csődeljárás 

alatt álló társaság „nagyanyavállalatának” gondossági kötelezettsége alapján fennálló kártérítési 

kötelezettségre alkalmazandó jog főszabály szerint azon ország joga, amelyben az előbbi társaság 

letelepedett, habár az e két társaság között joghatósági kikötést tartalmazó finanszírozási megállapodás 

fennállása, olyan körülmény, amely e cikk (3) bekezdése értelmében nyilvánvalóan szorosabb 

kapcsolatot alapozhat meg egy másik országgal. 

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt 

X. 2022. január 27-én benyújtott kereset (T-71/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Kérelmek: 

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék: 

— kötelezze az ESZT-et, hogy mutassa be a szanálási határozat alapján jóváhagyott teljes szanálási 

tervet;) 

— állapítsa meg, hogy az MREL-politika vitatott rendelkezéseit nem kell alkalmazni; 

— semmisítse meg a szanálási határozatot; 

— semmisítse meg az MREL-határozatot;  

— az ESZT-et kötelezze a felperes részéről a jelen eljárásban felmerülő jogi és egyéb költségek és 

kiadások viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek: 

Keresete alátámasztása keretében a felperes öt jogalapra hivatkozik a szanálási határozat ellen irányuló 

keresete alátámasztására, és nyolc jogalapra hivatkozik a szavatolótőkére és a leírható, illetve 

átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelményekről (MREL) szóló határozat (MREL-

határozat) ellen irányuló keresete alátámasztására. 

1.A szanálási határozatra vonatkozó első jogalap azon alapul, hogy az ESZT tévesen alkalmazta a jogot. 

A felperes azt állítja, hogy a szanálási határozat sérti a 2014. július 15-i 806/2014/EU rendelet és a 2016. 

március 23-i (EU) 2016/1075 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet rendelkezéseit, valamint az 

arányosság elvét. 

2. A szanálási határozatra vonatkozó második jogalap azon alapul, hogy az ESZT nyilvánvaló értékelési 

hibákat követett el és megsértette a megfelelő ügyintézés elvét. 

— E jogalap alátámasztása érdekében a felperes arra hivatkozik, hogy az ESZT az összes, globálisan 

rendszerszinten jelentős intézményre (G–SII) egységes, kizárólagos hitelezői feltőkésítési (bail-in only) 

stratégiát fogadott el, anélkül, hogy figyelembe vette volna a konkrét szanálási eseteket, és nem vizsgálta 

meg gondosan és pártatlanul a szanálási stratégiája megválasztása során a felperes által előterjesztett 

valamennyi, tényeken alapuló, indokolt elemet. 

3. A szanálási határozatra vonatkozó harmadik jogalap azon alapul, hogy az ESZT egy normatív döntést 

tükröző álláspontot képvisel, és így túllépte a 806/2014/EU rendelet által ráruházott hatásköröket. 

4. A szanálási határozatra vonatkozó negyedik jogalap azon alapul, hogy azt a felperes meghallgatáshoz 

való jogának megsértésével és az ESZT indokolási kötelezettségének megsértésével fogadták el, mivel 

az ESZT nem indokolta meg a felperes számára szóló szanálási stratégiájának megválasztását. 

5. A szanálási határozatra vonatkozó ötödik jogalap azon alapul, hogy a 806/2014/EU rendelet egyes, az 

ESZT által e határozat elfogadása során alkalmazott rendelkezései sértik az alapvető jogokat, valamint 

az EUMSZ-t. 

6. Az MREL-határozatra vonatkozó első jogalap azon alapul, hogy e határozat a szanálási határozaton 
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alapul, ahhoz szorosan kapcsolódik, ezért az utóbbi határozat megsemmisítése esetén már nem 

megalapozott. 

7. Az MREL-határozatra vonatkozó második jogalap azon alapul, hogy az ESZT tévesen alkalmazta a 

jogot a 806/2014/EU rendelet rendelkezéseinek értelmezése és alkalmazása során. 

— E jogalap alátámasztása érdekében a felperes arra hivatkozik, hogy az ESZT nem vette figyelembe a 

szanálás utáni bankcsoportot az MREL meghatározása során, és nem vette figyelembe a szanálást követő 

kombinált pufferkövetelményt (a továbbiakban: CBR) a piaci bizalmi felár meghatározása során, 

valamint nem végezte el az MREL-számítás valamennyi releváns elemének teljes körű értékelését, és 

nem indokolta meg az MREL-re vonatkozó számítását. 

8. Az MREL-határozatra vonatkozó harmadik jogalap azon alapul, hogy az ESZT nyilvánvaló 

mérlegelési hibákat követett el az MREL meghatározása során, és megsértette a megfelelő ügyintézés 

elvét, mivel az ESZT nem végezte el a szanálás utáni BNP Paribas csoport gondos és pártatlan 

értékelését, és különösen nem vette figyelembe a szanálásnak a BNP Paribas csoport méretére és üzleti 

modelljére gyakorolt hatását. 

9. Az MREL-határozatra vonatkozó negyedik jogalap azon alapul, hogy az ESZT megsértette a 

bizalomvédelem elvét azáltal, hogy az MREL-kiigazításokkal kapcsolatban nem alkalmazta a saját 

MREL-politikájának több rendelkezését. 

10. Az MREL-határozatra vonatkozó ötödik jogalap azon alapul, hogy az ESZT megsértette az 

arányosság elvét, a tulajdonhoz való jogot és a vállalkozás szabadságát, amikor az MREL-t olyan 

összegben határozta meg, amely a szanálási célkitűzésekhez képest aránytalan. 

11. Az MREL-határozatra vonatkozó hatodik jogalap azon alapul, hogy az ESZT nem indokolta meg e 

határozatot, mivel nem foglalta bele a határozatba az ahhoz szükséges valamennyi elemet, hogy a 

felperes meg tudja érteni, hogy milyen alapon és milyen módszertan szerint határozták meg az MREL-

t, és hogy e módszertan miért tért el az MREL-politikában kifejtett általános módszertantól. 

12. Az MREL-határozatra vonatkozó hetedik jogalap azon alapul, hogy az ESZT megsértette a felperes 

meghallgatáshoz való jogát azáltal, hogy főszabály szerint megtagadta bizonyos észrevételek 

figyelembevételét. 

13. Az MREL-határozatra vonatkozó nyolcadik jogalap azon alapul, hogy az MREL-határozat alapjául 

szolgáló MREL-politika sérti a 806/2014/EU rendeletet, és az ESZT általi hatáskörrel való visszaélésnek 

minősül, mivel normatív döntést hoz a szanálás területén, és sérti a jogalkotó hatáskörét. 

 

XI. A Bíróság (teljes ülés) 2022. február 16-i ítélete – Magyarország kontra Európai 

Parlament, az Európai Unió Tanácsa (C-156/21. sz. ügy)40  

1. A Bíróság a keresetet elutasítja. 

2. A Bíróság Magyarországot kötelezi a saját költségein felül az Európai Parlament és az Európai Unió 

Tanácsa részéről felmerült költségek viselésére. 

3. A Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, Írország, a Spanyol 

Királyság, a Francia Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Lengyel 

Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság és az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit. 

 

XII. A Bíróság (teljes ülés) 2022. február 16-i ítélete – Lengyel Köztársaság kontra 

Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa (C-157/21. sz. ügy)  

1. A Bíróság a keresetet elutasítja. 

2. A Bíróság a Lengyel Köztársaságot kötelezi a saját költségein felül az Európai Parlament és az 

Európai Unió Tanácsa részéről felmerült költségek viselésére. 

 
40 A keresetet l.: Hírlevél XII. évfolyam 5. szám, Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt, XIII. szám alatt. 
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3. A Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, Írország, a Spanyol 

Királyság, a Francia Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, Magyarország, a Holland Királyság, 

a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság és az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit. 

 

XIII. 2022. február 25-én benyújtott kereset – Magyarország kontra Bizottság (T-104/22. 

sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Kérelmek: 

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék: 

— semmisítse meg a Magyarországtól származó dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés 

biztosítása iránt benyújtott GESTDEM 2021/2808 számú megerősítő kérelem tárgyában 2021. 

december 14-én hozott, a hozzáférhetővé tétellel szemben magyar részről jelzett kifogásokat 

felülbíráló bizottsági határozatot, valamint 

— a Bizottságot kötelezze az eljárás költségeinek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek: 

A megtámadott határozatban a Bizottság részlegesen hozzáférhetőnek nyilvánította a kérelmező által 

kiadni kért dokumentumokat annak ellenére, hogy a magyar hatóságok kifejezetten hivatkoztak a 

döntéshozatali folyamat védelmére vonatkozó kivételre az 1049/2001 rendelet 4. cikkének (3) 

bekezdése alapján, és ezt a Bizottság a megerősítő kérelemig a konkrét ügyben el is fogadta. 

A Magyar Kormány álláspontja szerint a Bizottság által a megtámadott határozatban alkalmazott 

jogértelmezés nemcsak ellentétben áll az eddigi gyakorlatával és a Bíróság által kialakított ítélkezési 

gyakorlattal, de egyúttal súlyos károkat is okoz a Bizottság és a tagállami irányító hatóságok 

együttműködésére nézve. A Magyar Kormány – amellett, hogy az operatív programok módosításánál a 

Bizottság jóváhagyására hivatkozással az uniós intézmény általi döntéshozatal mellett érvel, és annak 

alapján is alkalmazhatónak tartja az 1049/2001 rendelet 4. cikkének (3) bekezdése szerinti kivételt – 

hangsúlyozza, hogy a jelen eljárás sajátossága, hogy a tagállami döntés megosztott irányítás keretében 

valójában erős bizottsági ellenőrzés mellett születik. Formálisan a tagállami hatóság döntéséről van 

ugyan szó, de erre a Bizottság kimutatható hatással rendelkezik, így még inkább elfogadhatatlan, hogy 

az ilyen döntést ne védje a hivatkozott kivétel. Az 1049/2001 rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében 

hivatkozott kivétel a tagállami hatóságok döntéshozatalát is védeni hivatott. 

A Kúria uniós jogi tárgyú határozatai 

Büntető ügyszak 

Bfv.II.937/2021/9. 

Az embercsempészés bűntette miatt eljáró bíróság a Btk. 2. § (2) bekezdés figyelmen kívül hagyásával 

határozta meg a külföldi terhelttel szemben a kiutasítás tartamát. A Kúria a jogerős ítéletet 

megváltoztatta, az elbíráláskor hatályban lévő Btk. alapján - 60. § (2a) bekezdés rendelkezett a 

kiutasítás tartamáról. 

A bíróság jogerős ítéletében tehát a kiutasítás alkalmazásával jogszerűen járt el, arra mind az 

elkövetéskor, mind az elbíráláskor hatályos Btk. lehetőséget adott, ugyanakkor a kiutasítás tartamát a 

jogerős ítélet törvénybe ütköző módon [Btk. 2. § (2) bekezdése] határozta meg. 

Az 56/2022. (II. 24.) Korm. rendelet 2. §-a szerint az Ukrajna területéről érkezett ukrán állampolgárokat, 

valamint az Ukrajnában jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat a Kormány a 

menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Met.) 19. § b) pontja alapján ideiglenes 

védelemre jogosultként ismeri el. A fenti Korm. rendeletet az ideiglenes védelemre jogosultként elismert 

személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a 
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közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. 

törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet 2022. március 8. 

napjától hatályon kívül helyezte. 

E jogszabály 1. §-a szerint menedékes a Magyarország által menedékesként a Met. 19. § a) pontja szerint 

védelemben részesített, a) az Ukrajnában 2022. február 24-ét megelőzően tartózkodó ukrán állampolgár, 

b) az a hontalan személy vagy nem ukrán harmadik országbeli állampolgár, aki 2022. február 24-ét 

megelőzően nemzetközi védelemben vagy azzal egyenértékű nemzeti védelemben részesült 

Ukrajnában, illetve c) az a) és b) pont szerinti személynek – a lakóhelyüket elhagyni kényszerült 

személyek Ukrajnából való tömeges beáramlása tényének a 2001. július 20-i 2001/55/EK tanácsi 

irányelv 5. cikke értelmében történő megállapításáról és átmeneti védelem bevezetéséről szóló, 2022. 

március 4-i (EU) 2022/382 tanácsi végrehajtási határozat 2. cikk (4) bekezdése szerinti – családtagja. 

A Met. 19. §-a szerint Magyarország menedékesként ideiglenes védelemben részesíti azt a külföldit, aki 

Magyarország területére tömegesen menekülők olyan csoportjába tartozik, amelyet a) az Európai Unió 

Tanácsa – a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén nyújtandó 

átmeneti védelem minimumkövetelményeiről, valamint a tagállamok e személyek befogadása és a 

befogadás következményeinek viselése tekintetében tett erőfeszítései közötti egyensúly előmozdítására 

irányuló intézkedésekről szóló, 2001. július 20-i, 2001/55/EK tanácsi irányelvben meghatározott eljárás 

szerint – ideiglenes védelemre jogosultként elismert, vagy b) a Kormány ideiglenes védelemre 

jogosultként ismert el, mivel a csoportba tartozó személyek hazájukból fegyveres konfliktus, 

polgárháború vagy etnikai összecsapás, illetve az emberi jogok általános, módszeres vagy durva 

megsértése – így különösen kínzás, kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód – miatt 

elmenekülni kényszerültek. 

A Met. 3. § (2) bekezdése szerint Magyarország által menekültként, oltalmazottként, valamint 

menedékesként elismert személy menedékjogot élvez. A Btk. 59. § (2) bekezdése szerint nem utasítható 

ki az, aki számára Magyarország menedékjogot biztosít. Mivel nincs adat arra, hogy a terhelt 2022. 

február 24. napját követően Magyarországra visszatért volna, az eljárás jogerős befejezéséig 

menedékjogot nem élvezett a terhelt Magyarországon, az ügydöntő határozat jogerőre emelkedése után 

bekövetkezett új körülmények és a jogerő után hatályba lépett jogszabály a kiutasítás büntetés 

mellőzését az ukrán állampolgársággal rendelkező terhelt esetében nem teszik lehetővé. 

Közigazgatási ügyszak 

Általános közigazgatási jogterület 

Kfv.II.37.611/2021/16. 

Nem sért jogszabályt a bíróság akkor, ha a jogi képviselővel eljáró felet nem, csak a jogi képviselőt idézi 

a tárgyalásra. A megelőző eljárásban gyakorolható ügyféli jogok sérelmét a teljes eljárás 

vonatkozásában lehet vizsgálni. Ha az előzetes döntéshozatali eljárás indokoltságát a felülvizsgálati 

kérelem csak a befogadási okra hivatkozva és indokolás nélkül állítja, a Kúriának nincs a Kp. 32.§ 

folytán alkalmazandó Pp. 130. § (3) bekezdés szerinti indokolási kötelezettsége. 

A következetes kúriai gyakorlat szerint a minősített adatokon alapuló határozat vonatkozásában az 

indokolási kötelezettség nem értelmezhető (Kfv.II.37.765/2020/14.), és nem sérti az indokolási 

kötelezettséget, ha az idegenrendészeti hatóság határozatát kizárólag a TEK minősített adatokon alapuló 

javaslatára alapítja (Kfv.III.38.118/2014/6.). Az, hogy a minősített adatokon alapuló szakhatósági 

állásfoglalás indokolást nem tartalmaz, a sajátos jogszabályi környezetre tekintettel nem jogsértő, a 

határozatot hozó hatóság döntését sem teszi azzá (Kfv.II.37.983/2020/10.). A Kúria a II. rendű alperes 

másodfokú szakhatósági állásfoglalása, és a TEK állásfoglalása irataiba a felülvizsgálati eljárásban 

betekintett, és megállapította, hogy az iratok a nemzetbiztonsági kockázat fennálltát igazolták. 

A felülvizsgálati kérelem az Európai Unió Bírósága előtt C-300/11. számú ZZ ügyben hozott ítéletre 

eredménytelenül hivatkozott, ugyanis az az Unió polgárainak és családtagjainak a tagállamok területén 

történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK. irányelv értelmezésére 

vonatkozott, a felperes pedig az Irányelv személyi hatályát kijelölő 3. cikk rendelkezései folytán nem 



 

 40 

tartozik az Irányelv hatálya alá. 

A felülvizsgálati kérelem csak a befogadás indokai körében hivatkozott az Európai Unió Bírósága 

előzetes döntéshozatali eljárásának szükségességére, kifejezett előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezése iránti kérelmet nem terjesztett elő a felperes a felülvizsgálati eljárásban, ezért ezzel 

összefüggésben a Kúriának részletes indokolási kötelezettsége nincs, mindössze megjegyzi, hogy a 

Kúria nem tartotta indokoltnak az ügyben előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését. 

 

Kfv.II.37.633/2021/9. 

A SIS II rendelet 21. és 24. cikke alapján a harmadik országbeli állampolgárral szemben elhelyezett 

figyelmeztető jelzés (SIS II), amely a beutazási és tartózkodási tilalomra vonatkozik, olyan közrendi, 

közbiztonsági vagy nemzetbiztonsági veszélyeztetettséget jelent, amely az Szmtv. 94. § (4) bekezdés b) 

pontjában foglalt visszavonási ok fennálltát igazolja. A tartózkodási kártya visszavonására vonatkozó 

törvényben meghatározott feltételek vagylagosak, már egy feltétel bekövetkezte megalapozza a 

határozat jogszerűségét, ezért a határozat hatályon kívül helyezése ez esetben nem indokolt. Az ügy 

érdemére ki nem ható eljárási szabálysértés miatt a határozat megsemmisítése nem kerülhet sor. 

Amennyiben a fél a megelőző eljárás során együttműködési kötelezettségének maga sem tesz eleget, nem 

hivatkozhat a hatóság ezen kötelezettségének elmulasztására. 

I. A közrendi veszélyesség, mint visszavonási ok tekintetében a felperes azt kifogásolta, hogy az 

2004/38/EK Irányelvben (a továbbiakban: Irányelv) foglalt kritériumoknak a hatóság döntése nem felel 

meg, a tényleges együttéléssel összefüggő megállapítások tekintetében pedig elégtelennek tartotta a 

személyiadat és lakcímnyilvántartás, valamint a házastársa gyermekének nyilatkozatára alapított 

hatósági döntést. Arra is hivatkozott, hogy az elsőfokú eljárás során a hatóság olyan súlyos eljárási 

szabálysértést követett el, amely miatt a határozat megsemmisítése indokolt. 

A 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) 94. § (4) bekezdés a) pontja alapján a magyar 

állampolgár családtagjaként érvényes tartózkodási kártyával vagy állandó tartózkodási kártyával 

rendelkező harmadik országbeli állampolgár tartózkodási kártyáját vagy állandó tartózkodási kártyáját 

vissza kell vonni a (2) bekezdés a), b) és e)-h) pontjában meghatározott esetben [f) pont, ha a magyar 

állampolgárral tényleges életközösség nem áll fenn], illetve a (4) bekezdés b) pontja alapján ha a 

harmadik országbeli állampolgár tartózkodása veszélyezteti Magyarország közrendjét, köz- vagy 

nemzetbiztonsági érdekét. A törvény elkülönülő visszavonási eseteire figyelemmel az I. rendű alperes a 

felülvizsgálati ellenkérelmében helyesen utalt arra, hogy egységes a kúriai gyakorlat abban, hogy 

amennyiben az Szmtv. 94. §-ában foglalt valamely tartózkodási kártya visszavonására vonatkozó feltétel 

bekövetkezik, a határozat megsemmisítésére nem kerülhet sor [Kfv.IV.37.970/2020/7., 

Kfv.II.37.292/2021/5.]. Ebből következően a közrendi, közbiztonsági veszélyesség vagy a magyar 

állampolgár családtaggal való tényleges együttélés hiánya külön-külön is a tartózkodási kártya jogszerű 

visszavonását eredményezi. 

Az alperes a döntését a közrendi veszélyesség esetén a rendőrhatóság véleményében foglaltakra 

alapította. A rendőrhatóság által kiadott vélemény alapját pedig a felperes által 2016. évben Svájcban a 

kábítószer-ellenes törvény megsértésével elkövetett bűncselekmény és erre figyelemmel a svájci hatóság 

által felperessel szemben kiadott SIS II figyelmeztető jelzés képezte, amely alapján felperes 2016. 

szeptember 5. napjától 2020. szeptember 4. napjáig beutazási és tartózkodási tilalom alatt állt. 

A Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és 

használatáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 1987/2006/EK Rendelet (a 

továbbiakban: SIS II rendelet) 1. cikk (2) bekezdése szerint a SIS II célja az e rendszer útján szolgáltatott 

információk felhasználásával a tagállamok területén a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének 

térségén belül az Európai Unióban egy magas biztonsági szint biztosítása, beleértve a közbiztonság, 

közrend fenntartását és a biztonság védelmét is. 

A SIS II rendelet 27. cikke alapján a figyelmeztető jelzés kiadása előtt a tagállamnak el kell döntenie, 

hogy az adott eset kellően megalapozott, a tárgyra vonatkozó és jelentős-e ahhoz, hogy indokolja a 

figyelmeztető jelzés SIS II-be történő bevitelét. Ezen arányossági záradékból következően a SIS II jelzés 

bevitelét megelőzően az adott büntetést alkalmazó állam felelősségébe tartozik annak megítélése, hogy 
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az érintett személy által elkövetett cselekmény annak körülményeire, súlyára tekintettel eléri-e a 

közrendi, közbiztonsági vagy nemzetbiztonsági veszélyesség azon fokát, amely alapján az elkövetővel 

szemben a SIS II figyelmeztető jelzés rendszerben történő elhelyezése indokolt. 

A SIS II rendelet 24. cikk (1) bekezdése szerint a beutazási vagy tartózkodási tilalmat elrendelő 

figyelmeztető jelzés hatálya alatt álló harmadik országbeli állampolgárra vonatkozó adatokat az illetékes 

közigazgatási hatóságok vagy bíróságok által – egyedi elbírálás alapján és a nemzeti jogban 

megállapított eljárási szabályoknak megfelelően – hozott határozatban elrendelt nemzeti figyelmeztető 

jelzés alapján viszik be. Az e határozatok elleni jogorvoslati eljárást a nemzeti jogszabályok szerint kell 

lefolytatni. 

A 24. cikk (2) bekezdés első fordulata alapján a figyelmeztető jelzést abban az esetben kell bevinni, ha 

az (1) bekezdésben említett határozat meghozatalára a közrendet, a közbiztonságot vagy a 

nemzetbiztonságot fenyegető olyan veszély alapján került sor, amelyet a harmadik országbeli 

állampolgárnak egy tagállam területén való jelenléte idézhet elő. Ebből következően megállapítható, 

hogy a figyelmeztető jelzés alkalmazását megelőzően az érintett intézkedést foganatosító hatóság vagy 

bíróság minden esetben vizsgálja, hogy a harmadik országbeli állampolgár jelenléte a közrendet, a 

közbiztonságot vagy a nemzetbiztonságot olyan súlyos mértékben veszélyezteti-e, ami miatt a SIS II 

jelzés elhelyezése indokolt. A mérlegelést az adott bűncselekménnyel összefüggésben az érintett állam 

illetékes hatósága (jelen ügyben a svájci hatóság) végzi el, annak felülmérlegelésére a magyar 

hatóságnak, illetve bíróságnak nincs lehetősége. 

A SIS II rendelet feltételei alapján tehát a beutazási és tartózkodási tilalom elhelyezésére csak 

meghatározott feltételek esetén, a közrendi, közbiztonsági vagy nemzetbiztonsági veszélyeztetés 

fennállásának alapos mérlegelését követően kerülhet sor, ezért az az Szmtv. 94. § (4) bekezdés b) 

pontjában foglalt közrendi, köz- vagy nemzetbiztonsági érdek veszélyeztetését önmagában megalapozza 

annak ellenére, hogy e jogszabályhely az Szmtv. 14. § (1) bekezdés c) pontjától és a Harmtv. 33. § (2) 

bekezdés c) pontjától eltérően külön a tartózkodást kizáró okként nem tartalmazza. 

A Kúria megállapította, hogy a fenti okok miatt a SIS II jelzés elhelyezését a felperes esetén úgy kellett 

tekinteni, hogy az a tartózkodási engedély visszavonásának a közrendi, közbiztonsági veszélyeztetésre 

vonatkozó feltételét megteremti, erre tekintettel az I. rendű alperesi határozat és a bíróság ítéletének 

ezen döntést értékelő része jogszerű. 

II. Az alperes a felperes felülvizsgálati kérelmében a tényleges életközösség fennállásával összefüggő 

hatósági döntést és annak bíróság általi értékelését is vitatta, hivatkozva több korábbi kúriai döntésben 

foglaltakra. Állította, hogy az I. rendű alperes e körben a tényállás tisztázási kötelezettségének nem tett 

eleget. 

A felperes által felhívott korábbi döntések az Szmtv. rendelkezései alapján az állandó tartózkodási 

engedély kérelem körében születtek, ugyanakkor a Kúria újabb határozataiban az Szmtv. jelen ügyben 

alkalmazott 94. § (1) bekezdés f) pontjába foglalt és (4) bekezdés a) pontja szerint értékelt tényleges 

együttélésről, mint a tartózkodási kártya visszavonásának feltételéről foglalt állást. 

E szerint a tényleges együttélés értékelésénél kiemelt jelentősége van a személyiadat és lakcím-

nyilvántartásban foglaltaknak is. E kúriai döntések kifejtették, hogy a tényleges életközösség 

vizsgálatához a jogalkotó felhatalmazta az eljáró hatóságot a személyiadat és lakcím-nyilvántartásból 

adatok igénylésére, arra vonatkozóan, hogy harmadik országbeli állampolgárnak a magyar állampolgár 

lakóhelyével vagy tartózkodási helyével azonos-e a lakóhelye, illetőleg a tartózkodási helye. Ezért ez 

újabb gyakorlat ezen adatokat az együttélés vizsgálatánál ha nem is kizárólagos, de alapfeltételnek 

tekinti [Kfv.IV.37.720/2020/5., Kfv.III.37.038/2021/11.]. A hatóság által feltárt tények szerint 

ugyanakkor a felperesnek 2017. óta nem azonos a lakó-, illetve tartózkodási helye a házastársával, ezért 

az elsőfokú bíróság helyesen állapította meg, hogy a hatóságnak ezen körülményre vonatkozó értékelése 

nem volt jogszabálysértő. Mindezen körülményekre tekintettel az elsőfokú bíróság helytállóan 

állapította meg, hogy az alperesi hatóság ezen részdöntése is jogszerűnek tekintendő. 
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Kfv.V.38.235/2021/9. 

Az ügyintézési határidőbe nem számít bele az a köztes idő, ami a között telik el, hogy a felperes 

munkaidőn túl megküldi a beadványát az alperes számára és azt az alperes a legközelebbi munkanapon 

letölti. Nem hirdethető a szállás ingyenes lemondással, ha annak "ára" a szállás árába beépítésre kerül, 

így az ingyenes lemondás lehetőségével foglalt szoba drágább, mintha azt ingyenes lemondás lehetősége 

nélkül foglalták volna. A szállásközvetítő oldalon a teljes foglalási folyamat valamennyi lépésénél nem 

tehető közzé jogszerűen a fogyasztók pszichés nyomásgyakorlását célzó, sürgető üzenet. A szakmai 

gondosság követelménye alapján az oldal üzemeltetőjének kell gondoskodnia arról, hogy a SZÉP 

Kártyával fizethet információ minden hirdetésnél azonos módon és helyen jelenjen meg. 

Az alperes valamennyi vizsgált magatartás megítélése során a 2008. évi XLVII. törvény (a 

továbbiakban: Fttv.) 4. § (1) bekezdésében meghatározott átlagfogyasztó adott esetben tanúsított 

jellegzetes viselkedését tekintette viszonyítási alapnak, a kereskedelmi gyakorlat megítélése, az ügyleti 

döntés befolyásolásának vizsgálata során az észszerűen tájékozott, adott helyzetben általában elvárható 

figyelmességgel és körültekintéssel eljáró fogyasztói magatartást értékelte, összhangban a 2005/29/EK 

rendelete (a továbbiakban: UCP irányelv) (18) preambulumbekezdésében foglaltakkal. Ekként a 

felperes kereskedelmi kommunikációját egy megfelelően informált, körültekintő és óvatos fogyasztó 

viszonylatában vizsgálta. Az alperesi tényállástisztázási kötelezettség alapját képező átlagfogyasztó 

megítélésének a jogerős ítélet ezzel egyező indokát adta. Ez összhangban áll az Európai Unió Bírósága 

ítélkezési gyakorlatában szereplő átlagfogyasztóval, aki kritikus, piaci magatartásában tudatos és 

körültekintő személy. Tájékozódik a termékek minőségéről és áráról és hatékony választásokat tesz. A 

C-611/14. számú ügyben rögzítésre került, hogy a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot a fogyasztó 

szemszögéből kell vizsgálni, továbbá az is, hogy azt az átlagfogyasztót kell viszonyítási alapul venni, 

aki szokásosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő, figyelembe véve a társadalmi, 

kulturális és nyelvi tényezőket. Az „átlagfogyasztó” fogalma nem statisztikai ismérven alapul, és a 

nemzeti hatóságoknak és bíróságoknak saját ítélőképességükre kell hagyatkozniuk annak megítélésekor, 

hogy hogyan reagálna az átlagfogyasztó adott esetben. Rá kell mutatni arra is, hogy az „átlagfogyasztó” 

szokásos tájékozottsági szintje, a tájékozott döntésének a meghozatalánál a számára nyújtott 

információknak, sürgető üzeneteknek a hatása az Európai Unió Bírósága által is elismerten a társadalmi, 

kulturális téren eltérő lehet, az adott ország viszonylatában kell megítélni, ezért más társhatóságok 

döntései, a kiadott iránymutatások minderre tekintettel lehetnek értékelhetők. A felperes által hivatkozott 

társhatóságok gyakorlatával való ellentétet a felülvizsgálati kérelem [34] pontjában hivatkozottak nem 

bizonyították. Az alperes a határozata 375. pontja szerint folyamatosan egyeztetett a CPC Bizottsággal, 

társhatóságokkal, az Európai Unió Bizottságával, a holland versenyhatósággal (az ACM-mel), CMA-

vel, nem volt indokolt a 2006/2004/EK rendelete (a továbbiakban: CPC rendelet) szerinti közös eljárás 

lefolytatása sem; a B. saját belső felmérése, a CMA konzultációs levele is értékelésre került. 

A fogyasztói tudatosság – ahogy arra a hazai bírói gyakorlat rámutatott – azonban nem terjed ki arra, 

hogy az adott reklám tartalmában kételkedjen, annak valóságtartalmát ellenőrizze, az azzal ellentétes 

körülményeket vagy azok cáfolatát keresse (BH2015. 87.). Eme mutatók tehát óvatosan kezelendők, 

hiszen az átlagfogyasztó védelemre szorul, még akkor is, ha olyan helyzetben van, hogy meg tudja 

szerezni a rendelkezésre álló információkat, és okosan tud cselekedni azok alapján. A Kúria 

joggyakorlata egységes abban, hogy az átlagos, jól informált fogyasztó nem köteles utánajárni a 

reklámállítások valóságának, hogy azokat ellenőriznie kellene, kételkednie kellene bennük 

(Kfv.II.37.191/2013/8., Kfv.VIII.37.083/2014/8., Kfv.III.37.645/2018/8., Kfv.III.37.020/2014.). Az 

ingyenes lemondás opcióval hirdetett szobák ára tekintetében az, hogy ezen lehetőség nélkül foglalható 

szoba ára és az ingyenes foglalással hirdetett szoba ára között különbség van, és az ingyenes lemondással 

hirdetett szálláshelyekért valójában magasabb árakat fizettek a szolgáltatás során, amennyiben a foglalás 

nem került lemondásra, a fogyasztó számára nem tudatosul. Az átlagos fogyasztóban az ingyenesség 

lehetősége ténylegesen olyan kedvező képet generál, amely arra ösztönzi, hogy a neki egyéb 

kondícióiban megfelelő szoba megtalálása után tovább ne vizsgálódjon. Nem feltételezi azt, hogy az 

ingyenes lemondás – mint a szálláshoz adott többletérték – olyan plusz fizetési kötelezettséggel jár, 

amely a szoba árába kerül beépítésre. Okszerűen fejtette ki a jogerős ítélet, hogy mindez arra sarkallja 

a fogyasztót, hogy az ingyenes lemondási lehetőség tudatában úgy hozzon döntést, hogy a további 

opciókról már ne tájékozódjon, ne vesse össze az ingyenes lemondási lehetőség nélküli ugyanilyen 
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kondíciókkal hirdetett szobák áraival. Az ingyenességre utalás a fogyasztót önmagában a szolgáltatás 

igénybevételére ösztönözi, és nem vizsgálódik tovább a nem ingyenes opcióval hirdetett szobaárak 

tekintetében. 

Az Fttv. 6. § (1) bekezdés c) pontja szerint megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely valótlan 

információt tartalmaz, vagy valós tényt – figyelemmel megjelenésének valamennyi körülményére – 

olyan módon jelenít meg, hogy megtéveszti, vagy alkalmas arra, hogy megtévessze a fogyasztót, az 

alábbiak közül egy vagy több tényező tekintetében, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés 

meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas: így az áru ára, 

illetve díja, az ár, illetve díj megállapításának módja, különleges árkedvezmény vagy árelőny megléte 

tekintetében. Miként a Kúria a Kfv.II.37.243/2021/11. számú határozata [62] bekezdésében elvi éllel 

kimondta, ingyenesség alatt a szöveg kontextusától függően akár nemcsak pénzbeli, de más, a fogyasztói 

döntést befolyásoló, azaz valamilyen azonosítható érdemi – ugyanakkor nem a szolgáltatás immanens 

természetéből adódó nyilvánvaló (például ingyenes hirdetésből élő offline újság) – hátrányt lehet 

„ellenszolgáltatásnak” és akár a szolgáltatás áraként is értelmezni. Ellenszolgáltatásnak is csak olyan 

hátrány tekinthető az Fttv. 6. § (1) bekezdés c) pontja alkalmazásában, amely a szolgáltatás 

természetéből immanens módon nem következik, közvetlenül hat és szignifikáns, tehát ügyleti döntés 

befolyásolására érdemben képes vagy arra alkalmas. A felperes tévesen hivatkozott arra, hogy e kúriai 

döntés alapján valójában az ingyenes lemondással foglalás esetén a lemondás igénybevételével a 

fogyasztót pénzügyi vagy egyéb hátrány nem éri, azaz a lemondásnak nincs ellenszolgáltatása, melyre 

tekintettel az alperes és a bíróság értelmezése átlépte a jogalkalmazói kereteket. A hivatkozott döntés a 

jelen üggyel nem analóg, mert az adatátadás, adatkezelés, adatszolgáltatás aspektusából vizsgálta az 

Fttv. 6. § (1) bekezdés c) pontját, azt azonban elvi éllel rögzítette, hogy az ingyenesség alatt a szöveg 

kontextusától függően akár nemcsak pénzbeli, de más, a fogyasztói döntést befolyásoló, azaz valamilyen 

azonosítható érdemi – ugyanakkor nem a szolgáltatás immanens természetéből adódó nyilvánvaló 

hátrányt lehet „ellenszolgáltatásnak” és akár a szolgáltatás áraként is értelmezni; azonban 

ellenszolgáltatásnak is csak olyan hátrány tekinthető az Fttv. 6. § (1) bekezdés c) pontja alkalmazásában, 

amely a szolgáltatás természetéből immanens módon nem következik, közvetlenül hat és szignifikáns, 

tehát ügyleti döntés befolyásolására érdemben képes vagy arra alkalmas. Releváns jelentősége a jelen 

ügy szempontjából annak van, hogy az ingyenesség világos és egyértelmű jelentéstartalmat hordoz, az 

átlagfogyasztótól pedig nem várható el, hogy egy adott reklám tartalmában kételkedjen, annak 

valóságtartalmával ellentétes körülményeket keresse, kutassa (Kfv.III.37.020/2014/5.). Az Fttv. 6. § (1) 

bekezdés c) pont sérelméhez elegendő a kereskedelmi gyakorlat arra való alkalmassága, hogy a 

fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára késztesse, amelyet egyébként nem hozott volna meg. Az 

ár a fogyasztó számára a versenyző kínálatok közötti választás során az eligazodást jelentő legfontosabb 

mérce, amelyhez közvetlenül kötődik az is, hogy a fogyasztók orientálódása során nemcsak az adott áru 

tényleges fogyasztói ára, hanem a számukra biztosított megtakarítás, kedvezmény feltüntetése is jelentős 

befolyásoló tényező lehet. A felperes kereskedelmi kommunikációja nem volt egyértelmű, nem volt 

világos, a fogyasztó nem tudott pontos képet alkotni az ingyenes lemondással hirdetett szolgáltatás 

mibenlétéről, az a fogyasztó számára nyilvánvalóan egyfajta árkedvezmény formájában jelent meg, nem 

kellett szükségszerűen annak az ismeretnek a birtokában lennie, hogy habár a foglalás lemondásának 

nincsen díja, de az ilyen opcióval hirdetett ingyenes foglalás kedvezménye a szoba árába kerül 

beépítésre. Irreleváns a felperes által hivatkozott azon körülmény, hogy egy online szállásközvetítő 

platformon a további vizsgálódás néhány kattintással könnyen végrehajtható. 

Az, hogy az ingyenesen lemondható szállás drágább, mint az ingyenesen nem lemondható ugyanazon 

szállás, kizárólag a felperes honlapján a szálláskeresés után, a találati listába való belépés után volt 

látható, az nem jelent meg az egyéb reklámjaiban, így a fogyasztó alappal feltételezhette, hogy az 

ingyenességnek minden esetben érvényesülnie kell. A felperes ingyenes lemondás lehetőségére 

vonatkozó kereskedelmi kommunikációja a valós tényt, azaz, hogy lemondás esetén a fogyasztónak nem 

kell fizetnie semmit, megtévesztő módon tartalmazta, mivel a felperes nem tette egyértelművé, hogy a 

lemondás díja a szállás árába került beépítésre és az ingyenes lemondás nélkül azonos kondíciókkal bíró 

szállás kedvezőbb áron elérhető. 

Az UCP irányelv és azt átültető Fttv. értelmében a jogértelmezés szempontjából relevanciával bíró 

fogyasztói döntés meghozatala olyan folyamat, amelynek nemcsak az egészét, hanem egyes szakaszait 
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is védi a jog. Ez okból minden olyan magatartást jogellenesnek kell minősíteni, amely érdemben 

kihatással van a fogyasztói döntés meghozatalára. Az ügyleti döntés egy folyamat, amely több döntési 

elemből állhat. A fogyasztó ügyleti döntése azon magatartás, hogy a felugró ablakban megjelenő 

üzenetek hatására az ajánlatot elfogadja vagy elveti. Az agresszív kereskedelmi gyakorlat az Fttv. 8. § 

(1) bekezdése szerint megvalósulhat a fogyasztó zavarása révén pszichés nyomásgyakorlással, mely 

alkalmas arra, hogy jelentősen korlátozza a fogyasztónak az áruval kapcsolatos választási vagy 

magatartási szabadságát, illetve lehetőségét a tájékozott döntés meghozatalára. A keresés során 

sugalmazott, a foglalási folyamat egészét átható sürgető jellegű üzenetek: „Nagyon keresett”, „Már csak 

egy szoba maradt”, a fogyasztói döntési folyamat emocionális elemeit célozták, a pozitív értékelésekkel 

kiegészítve, miként az alperes rámutatott a határozata 484. pontjában a szakirodalom által un. FOMO 

(Fear Of Missing Out) hatásként leírt jelenségre, azaz a „lemaradástól való félelemre”, kiválthattak az 

átlagfogyasztókból olyan reális érzelmeket, ha nem foglalja le mielőbb a szálláshelyet, lemarad róla, és 

az átlagfogyasztó tudatos észlelési körén kívül erősíthették fel a benne már elültetett vágyat, hogy a 

szálláshelyét lefoglalja. A GVH és az elsőfokú bíróság egyaránt úgy ítélte meg, hogy a fogyasztók 

viselkedésének befolyásolását célzó, az érzelmekre ható kommunikáció (a neuromarketing attitűdök és 

módszerek), a szobák korlátozottságára utaló állítások (a korlátozottan elérhető szolgáltatást a 

fogyasztók hajlamosak értékesebbként értékelni, scarcity bias) korlátozták az átlagfogyasztónak a 

termékkel kapcsolatos választási szabadságát.  

A fogyasztó döntését befolyásoló érzelem, a hiányérzet, a versenyhelyzet fogyasztói döntésre gyakorolt 

hatása, a nem megengedett befolyásolás, az agresszív kereskedelmi gyakorlat fogyasztóvédelemben 

történő térnyerését fémjelzi. Az agresszív kereskedelmi gyakorlat megítélésével az Európai Unió 

Bírósága több döntésében is foglalkozott. Így a C-628/17. számú ügyben (47. pont) rögzítette, hogy 

agresszív gyakorlat lehet, ha a futár hangsúlyozza, hogy az általa a fogyasztónak átadott szerződést vagy 

szerződésmódosítást a fogyasztónak alá kell írnia, amennyien ez a magatartás jellegénél fogva 

kényelmetlenséget okoz a fogyasztónak és ezáltal megzavarja a fogyasztó meghozandó ügyleti döntéssel 

kapcsolatos gondolkodását. E magatartáskategóriába tartozhat egyfelől annak kijelentése, ha a szerződés 

vagy a függelék aláírásának késedelme azt jelentené, hogy a szerződés vagy a függelék későbbi 

megkötése csak kedvezőtlenebb feltételek mellett lesz lehetséges, vagy az, hogy a fogyasztónak esetleg 

kötbért kell fizetnie, vagy a szerződés módosítása esetén a kereskedő általi szolgáltatásnyújtást 

felfüggesztik. Másfelől ugyanezen magatartás-kategóriába tartozhat, ha a futár tájékoztatja a fogyasztót 

arról, hogy amennyiben a részére átadott szerződés vagy függelék aláírása elmarad vagy késedelmet 

szenved, a futár kedvezőtlen értékelést kaphat a munkáltatójától (48. pont). Az ítélet szerint nem 

megengedett befolyásolás útján megvalósuló agresszív kereskedelmi gyakorlatnak minősül különösen 

akkor, ha a kereskedő vagy a futár tisztességtelen magatartást tanúsít, amellyel olyan nyomást gyakorol 

a fogyasztóra, amely a fogyasztó választási szabadságát jelentősen korlátozza, ilyen például a fogyasztót 

kényelmetlen helyzetbe hozó, vagy a meghozandó ügyleti döntéssel kapcsolatos gondolkodását 

megzavaró magatartás (49. pont). 

A perbeli sürgető jellegű üzenetek és pozitív értékelések együtthatása kapcsán az elsőfokú ítélet 

okszerűen következtetett arra, hogy mindez olyan pszichés nyomás alá helyezte a fogyasztót, mellyel az 

azonnali átgondolatlan döntés meghozatalára késztethette. A jogerős ítélet eme megállapítását a felperes 

alappal nem tudta cáfolni, arra nem volt alkalmas a felülvizsgálati kérelemben idézett főtanácsnoki 

indítványban megfogalmazott javaslat. Az agresszív kereskedelmi gyakorlat szempontjából az Fttv. 8. § 

(2) bekezdése nem egy taxatív, zárt felsorolást tartalmaz, az agresszív kereskedelmi gyakorlatok köre 

nem korlátozódik a (2) bekezdésben felsorolt esetekre. 

Az Fttv. 3. § (2) bekezdés olyan általános követelmény, amely a fogyasztók tájékoztatását az elvárható 

szakmai gondosságnak megfelelően alakítja. Az UCP irányelv 2. cikk h) pontja szerint a szakmai 

gondosság a szakismeret és a gondosság azon szintje, amelynek gyakorlása észszerűen elvárható a 

kereskedőtől a fogyasztóval szemben, a becsületes piaci gyakorlatnak, a jóhiszeműség általános 

alapelvének megfelelően a kereskedő tevékenységi körében. A SZÉP Kártyás fizetés elfogadásának 

megjelenítésével kapcsolatban – miként azt a felperes a felülvizsgálati kérelemben jelezte – az 

eldöntendő jogkérdés az volt, hogy a szakmai gondosság követelményébe beletartozik-e, hogy egy 

online szállásközvetítő platform biztosítsa egy szálláshely által belátása szerint megjelenített információ 

kapcsán az egységes megjelenítést. A 2000/31 Irányelv „Tárhelyszolgáltatás” 14. cikke az alábbiak 
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szerint rendelkezik: „(1) Ha az információs társadalommal összefüggő olyan szolgáltatásról van szó, 

amely a szolgáltatás igénybe vevője által küldött információ tárolásából áll, a tagállamok biztosítják, 

hogy a szolgáltatót ne terhelje felelősség a szolgálgatás igénybe vevőjének kérésére tárolt információért 

azzal a feltétellel, hogy: a) a szolgáltatónak nincsen tényleges tudomása jogellenes tevékenységről vagy 

információról, és – ami a kárigényeket illeti – nincsen tudomása olyan tényekről vagy körülményekről, 

amelyek nyilvánvalóan jogellenes tevékenységre vagy információra utalnának; vagy b) a szolgáltató, 

amint ilyenről tudomást szerzett, haladéktalanul intézkedik az információ eltávolításáról vagy az ahhoz 

való hozzáférés megszüntetéséről. (2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható arra az esetre, ha a szolgáltatás 

igénybe vevője a szolgáltató irányítása alatt vagy ellenőrzése mellett jár el.” A C-236/08-C-238/08 

számú egyesített ügyben az Európai Unió Bírósága az ítélet 115. pontjában kimondta: „Az alapügyekben 

szóban forgó reklámszolgáltatást illetően az ügy irataiból és a jelen ítélet 23. és az azt követő pontjaiban 

szereplő leírásból következik, hogy a Google az általa fejlesztett szoftverek segítségével kezeli a 

hirdetők által bevitt adatokat és ez olyan feltételek mellett eredményezi hirdetések megjelenítését, 

amelyet a Google ellenőriz. Ily módon a Google határozza meg – különösen a hirdetők által fizetett 

ellenérték alapján – a megjelenítés sorrendjét.”. 

A perbeli esetben a szálláshelyek a weboldalon és az alkalmazáson megjelenített információkat az E. 

oldalon keresztül tudták beállítani, hogy mely fizetési módokat szeretnének a fogyasztóknak 

megjeleníteni. Az E. rendszert a felperes üzemelteti, ennek kapcsán megvan az a tevőleges szerepe a 

rendszer kialakítása, felépítése során, hogy a szakmai gondosság követelményeit megtartsa. Ezért nem 

kifogásolható az elsőfokú ítélet azon megállapítása, hogy a fogyasztó tájékozott döntéséhez való jog 

sérült azáltal, hogy a fizetési lehetőség bizonyos módjára vonatkozó lényeges információ az egyik 

szállásadó esetében kiemelten jelenik meg, míg más szállásadó esetében csupán a szállásadó aloldalán 

található meg, az nem szerepel sem a találati, sem a keresési listában. Márpedig ilyen jelzés hiányában 

az adott szállásadó aloldalát a fogyasztó már meg sem látogatja, így az árura vonatkozó valamennyi 

szükséges információnak nem kerül birtokába és nem tud tájékozott döntést hozni. 

 

Kf.V.35.067/2022/12. 

A nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzés mértékének kiszámításakor a 

kibocsátó saját részvényeit figyelmen kívül kell hagyni, mert azok alapján a szavazati jog gyakorlását 

törvény zárja ki. 

Tévesen hivatkozott a felperes arra, hogy az alperes nem a 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: 

Tpt.), hanem a 2004/25/EK parlamenti és tanácsi irányelv (továbbiakban: Irányelv) és a 2013. évi V. 

törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseire alapította határozatát. Az Irányelv nem tartalmaz ugyan 

rendelkezéseket a szavazatszámításra, annak meghatározása valóban a nemzeti jogalkotó hatásköre, 

azonban az Irányelv alperes által megjelölt (2) és (9) preambulum bekezdése, 3. és 5. cikke a kisebbségi 

részvényesek védelme érdekében általános minimumkövetelményeket rögzít, amelyek figyelembe 

vétele a Tpt.-ben megjelenő szabályozás cél szerinti értékelését segíti, így az azokra való hivatkozás 

helytálló volt. A Ptk. szabályainak alkalmazása pedig arra figyelemmel nem volt mellőzhető, hogy az 

ügyletek tárgya a polgári jog kógens rendelkezései által meghatározott részvény volt. 

 

Kfv.I.37.259/2022/8. 

A nemzeti minősítésű személyes adat megismerési iránti engedélyt megtagadó határozat jogszerűségét 

vizsgáló pernek nem tárgya az adat minősítését eredményező eljárás. A Mavtv. hatálya alatt nem 

kerülhet sor kivonatolásra, lényegi okok megismerésé-re: az adatok vagy megismerhetőek vagy nem. A 

munkaviszony/szolgálati jogviszony/idegenrendészeti kérelem szempontját a szükségesség-arányosság 

elve mentén, a magánérdek körében lehet értékelni 

I. A Kúria az idegenrendészeti ügyben kezdeményezett C-159/21. számú előzetes döntéshozatali 

eljárásra tekintettel nem függesztette fel felülvizsgálati eljárását. A C-159/21. szánú ügyben ugyanis az 

indítványozó bíróság– amellett, hogy a jelen ügyben nem alkalmazható 2013/32/EU irányelv (a 

továbbiakban: Eljárási irányelv) értelmezését kéri - „információk legalább lényegének megismerésére” 

vonatkozó kérdéseket tett fel, amire adott válaszok a jelen felülvizsgálati eljárásban a nemzeti 
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minősítésű személyes adat 2009. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) hatálya alatti konkrét, nem 

általánosítható, nem kivonatolható minősége következtében nem irányadók. 

II. Felperes a felülvizsgálati kérelemben hivatkozott arra, hogy az itt rögzítettek alapján arra a 

következtetésre lehet jutni, hogy a megismerési engedély valójában kiüresedett jogintézmény, hiszen, 

ha az Alkotmányvédelmi Hivatal, vagy a TEK a minősítés alapjául szolgáló közérdeket látja, bármilyen 

minimális szinten is veszélyben, akkor soha nem kerülhetne sor az engedély megadására. Felperes ezen 

előadásával figyelmen kívül hagyta a Mavtv. 11.§ (3) bekezdésében biztosított közigazgatási per 

lehetőségét: A megismerési engedély megtagadása esetén az érintett a határozatot közigazgatási perben 

megtámadhatja; ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, a minősítőt a megismerési engedély kiadására 

kötelezi. A Kúriának a felperes által kezdeményezett másik felülvizsgálati eljárásban hozott 

Kfv.I.37.931/2021/8. számú ítélete, amely lehetőséget adott nemzeti minősített személyes adatok 

megismerésére, igazolja, hogy a jogintézmény nincs kiüresedve. A közérdek sérelmének fennállta - 

függetlenül veszélyeztetettségi szintjétől – már önmagában szükségessé teheti a megismerési jog 

korlátozását, de a megismerhetőség tiltása vagy engedélyezése ténylegesen a közérdek-magánérdek 

összevetését elvégző szükségesség-arányosság teszt eredménye. 

A tesztet az elsőfokú bíróság a minősített adatok ismeretében végezte el. Ugyanezen iratokat a Kúria is 

megtekintette, megvizsgálta és ennek alapján azt állapította meg, hogy az alperesi határozatban 

megjelölt és indokolással alátámasztott Mavtv. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti közérdek - 

Minősítéssel védhető közérdek Magyarország honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnüldözési és 

bűnmegelőzési tevékenysége – olyan adatok tekintetében áll fenn, amelyet felperes menekültügyi 

eljárásban való érdekérvényesítése, mint magánérdek, nem képes felülírni. Az alperesi határozat, mint 

arra az elsőfokú bíróság is kitért, nem a minősítés ismérveiről szól, hanem a közérdek védelmének 

korlátai között megengedhető igen részletes indokolást tartalmaz. A Mavtv. hatálya alatt a nemzeti 

minősítésű személyes adat megismerhetősége nem a megismerés célzatától, annak adott esetben más 

eljárásban való felhasználhatóságától, hanem az adatokban megjelenő információktól függ. 

 

Kf.I.39.035/2022/9. 

A Kbt. által biztosított jogorvoslati jog nem látszólagos, annak tartalmi érvényesülését a Kbt. tételes 

jogi rendelkezései, így a Kbt. 166. § (5) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárás felfüggesztésének 

lehetősége biztosítják. A közbeszerzési eljárás törvényi feltételek mellett megvalósuló felfüggesztése a 

Kbt. 165. § (12) bekezdésében meghatározott határidő leteltét megelőzően nem eredményez tételes 

jogsértést, a Kbt. 2. § (3) bekezdésében foglalt alapelv sérelmét pedig az ajánlattevői oldalon fennálló 

esetleges jog-, vagy érdeksérelem alapján alá kell támasztani. 

Az alperes alaptalanul vitatta az elsőfokú ítéletben kifejtett jogértelmezésnek a fellebbezésben megjelölt 

európai uniós normákkal való ellentétes voltát. A 92/13/EGK irányelv (a továbbiakban: Jogorvoslati 

irányelv) hatékony és gyors döntéshozatalt ír elő a beszerzések jogorvoslati fórumrendszerére 

vonatkozóan, ugyanakkor e követelmény a tagállami jogalkotó részére a jogalkotásban megvalósítandó 

követelményeket fogalmaz meg, illetve, hogy az irányelv szerinti általános követelmény nem töri át a 

tagállami törvényben tételesen megállapított határidőket. 

Az irányelv olyan jogalkotási aktus, amely kötelezően elérendő célkitűzést tartalmaz ugyan, de nem 

közvetlenül, hanem a nemzeti jogba való átültetés, azaz jelen esetben a magyar jogi szabályozás részévé 

tétel útján érvényesül az adott tagállamban. A konkrét ügyre irányadó 2015. évi CXLIII. törvény 

(továbbiakban: Kbt.) a Záró rendelkezések között, „Az Európai Unió jogának való megfelelés” cím alatt 

az alperes által hivatkozott valamennyi uniós normát nevesíti [Kbt. 201. § a), b) és i) pontja], ami azt 

tükrözi, hogy azok a nemzeti jogba átültetett uniós jogi normák, azaz a Kbt. az alperes által hivatkozott 

irányelvekben foglalt célkitűzések megvalósítását szolgálja. Ebből pedig az következik, hogy a Kbt.-

ben szabályozott jogintézmények törvényi feltételek betartásával való, jogszerű érvényesítése egyúttal 

a Kbt. jogharmonizációs záradékában feltüntetett uniós jogi normáknak is megfelel.  

Mind az alperes, mind az elsőfokú bíróság arra a megállapításra jutott, hogy a beszerzési eljárás 

felfüggesztése a Kbt. 166. § (5) bekezdésében meghatározott törvényi feltétel teljesülése mellett történt. 

Az elsőfokú bíróság az ítéletének [16] pontjában részletezettek szerint - a felperesek a felfüggesztésre 
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vonatkozó döntést a Kbt. 166. § (5) bekezdése alapján jogszerűen meghozhatták, a felfüggesztésre a 

Kbt. 165. § (12) bekezdésében meghatározott határidő leteltét megelőzően került sor és az ott 

meghatározott 30 nap az első naptól az utolsó, azaz a harmincadik napig az ajánlatkérő rendelkezésére 

áll - a Kbt. rendelkezéseinek helyes értelmezését adta, az elsőfokú bíróság jogértelmezésének 

helyességét az alperes fellebbezésében foglaltak nem cáfolják. A Kbt. rendelkezései - köztük a 

keresetindítást folytán biztosított eljárás felfüggesztésének lehetősége, továbbá az új döntés 

meghozatalára harminc napos határidő biztosítása - az alperes által nevesített uniós normákkal 

összhangban állnak, így a Kbt. helyes értelmezése sem eredményezi az azokkal való ellentétet. 

 

Kfv.VII.45.159/2022/2. 

A joggyakorlat egységének vagy továbbfejlesztésének biztosítására, valamint a felvetett jogkérdés 

különleges súlyára, illetve társadalmi jelentőségére alapítottan a felülvizsgálati kérelem csak akkor 

fogadható be, ha a Kúria az adott jogkérdésben korábban az általa közzétett határozatban még nem 

foglalt állást, a joggyakorlat egységes, vagy a jogegység megbomlásának veszélye áll fenn. A 

joggyakorlat továbbfejlesztése miatt a befogadás általában akkor indokolt, ha a már kialakult gyakorlat 

követése nem támogatható. A felülvizsgálati kérelem befogadásának nincs helye, ha a fél - az 

ügyazonosság kritériumaira is figyelemmel - nem jelöli meg a közzétett kúriai határozat azon 

rendelkezését, amelytől a felülvizsgálni kért határozat jogkérdésben eltér. 

A felperes – a Kp. 118. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjára és a PK véleményre hivatkozással – 

kifogásolta, hogy az elsőfokú bíróság, mint jogerős bírósági döntés meghozatalára jogosult bíróság az 

Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárása kezdeményezésére irányuló kérelmét érdemi 

vizsgálat és indokolás nélkül utasította el, a részletes indokolás hiánya sérti a tisztességes eljáráshoz 

fűződő jog érvényesülését is. 

A felperes előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére irányuló kérelme mellőzését az elsőfokú 

bíróság – a felülvizsgálati kérelemben előadottakkal ellentétben – a szükséges mértékben megindokolta; 

a felperes azonos tartalommal előterjesztett kérelme mellőzését a Kúria nem ítélte törvénysértőnek 

(Mfv.III.10.261/2019/4.), ebben a körben a felperes olyan indokokat, érveket, amelyekkel az Európai 

Unió Bírósága eljárásának szükségessége alátámasztható, nem adott elő, s ilyen jogkérdést a Kúria sem 

azonosított. 

A felperes ügyében annyi megállapítható, hogy az elsőfokú bíróság ítélete mind a felülvizsgálni kért 

társadalombiztosítási határozat jogszerűsége, mind az Alkotmánybíróság és az Európai Unió Bírósága 

eljárásnak kezdeményezésére irányuló indítványok tárgyában kellően részletes indokolást tartalmaz, 

ezen túlmenően pedig a felperes a befogadhatóság alátámasztása érdekében – a Kp. 117. § (4) 

bekezdésében írt kötelezettsége ellenére – nem mutatta be, hogy a perbeli esetben mi adhat alapot a 

tisztességes eljáráshoz való joga sérelmének megállapítására. 

Pénzügyi jogterület 

Kfv.I.35.090/2022/6. 

A formailag megfelelő számla kibocsátása, tartalmi hitelesség nélkül nem alapozza meg az adólevonási 

jog gyakorlását. A bizonylatok, könyvek és nyilvántartások meghamisításával összefüggő magasabb 

mértékű adóbírság kiszabása megítélésekor nem a Btk. fogalom rendszeréből kell kiindulni. Az 

adóbírság szempontjából a meghamisítás mindazon bizonylatokra, dokumentumokra irányadó, amelyek 

mögött nincs valós gazdasági esemény. 

Az Európai Unió Bírósága már több döntésében kifejtette, hogy mit tekint az adólevonási jog anyagi, 

tartalmi és alaki, formai követelményeinek. A C-101/16. számú ügyben rögzítette, hogy „Ami az anyagi 

feltételeket vagy követelményeket illeti, a 2006/112 irányelv 168. cikkének a) pontjából kitűnik, hogy a 

levonási jog érvényesítéséhez az szükséges, hogy egyrészt az érdekelt az ezen irányelv értelmében vett 

adóalany legyen, másrészt pedig hogy az említett jog keletkezését megalapozó termékeket és 

szolgáltatásokat az adóalany utóbb adóköteles tevékenységéhez használja fel, és hogy e termékeket és 

szolgáltatásokat előbb más adóalany értékesítse, illetve nyújtsa (lásd ebben az értelemben: különösen: 
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2012. szeptember 6‑i Tóth ítélet, C‑324/11, EU:C:2012:549, 26. pont; 2015. október 22‑i PPUH 

Stehcemp ítélet, C‑277/14, EU:C:2015:719, 28. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). 

[39.pont] A [40] pont az alaki követelményeket foglalja össze:” az alaki követelmények és feltételek 

közé tartoznak, a 2006/112 irányelv 178. cikkének a) pontja előírja, hogy az adóalanynak ezen irányelv 

220–236., valamint a 238–240. cikkének megfelelően kiállított számlával kell rendelkeznie”. 

Az adólevonási jog jogszerű gyakorlásának megítélésekor az anyagi feltételek teljesülését ellenőrizni 

kell, vagyis ténylegesen történt-e termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás mert enélkül még ha az 

alaki feltételek hiánytalanul fennállnak, az adólevonási jog jogszerűen nem gyakorolható. Ezt fejezi ki 

az Európai Unió Bírósága ismételten a C-611/19 döntése [41] pontjában: „Az állandó ítélkezési 

gyakorlat értelmében a Héa semlegesség alapelve megköveteli, hogy az előzetesen felszámított adó 

levonása lehetséges legyen, amennyiben az anyagi jogi követelmények teljesülnek, még ha az adóalany 

egyes alaki követelményeknek nem is tesz eleget.” Ezt a gyakorlatot erősítette meg a C-610/19 döntés 

[46] pontja: „E tekintetben meg kell állapítani, hogy a levonási jog anyagi jogi feltételei csak akkor 

teljesülnek, ha a számla által érintett termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást ténylegesen 

teljesítették.” A C‑459/17. és C‑460/17. számú egyesített ügyben hozott ítélet 36. pontja szerint, ha nem 

áll fenn tényleges termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás, semmiféle adólevonási jog nem 

keletkezhet. A 47. pont alapján a számla adóalany címzettjétől az e számlán feltüntetett Héa levonásához 

való jog megtagadásához elegendő, ha a hatóság bizonyítja, hogy azon ügyletek, amelyekre e számla 

vonatkozik, ténylegesen nem kerültek teljesítésre. 

A gazdasági események vizsgálata során az adóhatóság jogszerűen járt el, amikor vizsgálódását a 

teljesítési lánc valamennyi szereplőjére kiterjesztette. A Bíróság ítélkezési gyakorlatából levezethető, 

hogy adócsalás és visszaélések esetén az adólevonási jog megtagadása értékesítési lánccal 

összefüggésben csak akkor jön szóba, ha éppen a több egymást követő ügylet sajátos kombinációja 

kölcsönzi ezen ügyletek egészének csalárd jellegét (C–131/13, C–163/13 és C–163/13, 67. pont). 

Az értékesítési lánc kérdésében a Kúria továbbra is irányadónak tekintette a korábbi ítéleteiben 

megfogalmazottakat. E szerint az egyes szerződések valós tartalmának, és ehhez képest az esetleges 

adóelkerülési célzatnak a feltárásakor alperesnek a vizsgálatot a teljes lánc áttekintésével, az egymásra 

ható elemek értékelésével kellett elvégeznie. Láncolatos ügylet esetén az adóhatóság ugyanis nem csak 

jogosult, de köteles is az éppen ellenőrzött adózón túl a lánc további szereplőit, azok jogügyleteit is 

vizsgálni, és abból következtetést levonni a lánc másik pontján álló adózóra nézve is (Kúria 

Kfv.I.35.425/2013/5.szám). Az alperes helytállóan járt el akkor, amikor a felperessel kapcsolatban lévő 

cég, illetve a teljes láncolat vizsgálatára alapította az adókijátszás megállapítását. (Kúria 

Kfv.I.35.388/2016/5. [26] pont). 

Az alperesi megállapítások jogszerűségének bírósági vizsgálata során tehát az érintett ügyeletet nem 

lehet kiragadni a gazdasági kapcsolatok láncolatából, a bizonyítási cselekmények annak függvényében 

alakulnak, hogy a láncolat létrejötte észszerűen indokolható-e vagy sem. Az adott szerződés 

megkötésének gazdasági szükségtelensége nem lehet akadálya az adólevonási jog gyakorlásának abban 

az esetben, viszont a láncolat létrehozásának célja nem az adólevonási jog jogszerűtlen gyakorlásának 

megteremtése. Ugyanis azért nem lehet felelősségre vonni az adózót, ha felesleges és gazdaságilag 

szükségtelen szerződéseket köt, mert ez adózó gazdasági döntése és a Ptk.-ban biztosított szerződéses 

szabadsága körébe tartozik, viszont, ha az párosul egy csalárd, az adókijátszást megvalósító 

magatartással akkor már a gazdasági szükségtelenség is lehet – a többi indok mellett- egy olyan ok, 

amely megalapozza az adólevonási jog elvitatását [Kfv. I. 35.258/2021/6]. Az alperes határozatában 

felsorakoztatta azokat a bizonyítékokat, amelyek a gazdasági tevékenység végzését nem támasztották 

alá, és jogi szempontból is megfelelően értékelte az eseményeket. 

A perbeli esetben helytállóan elemezte az elsőfokú bíróság is a gépbeszerzés kapcsán felépített 

láncolatot, ennek során a gépek értékesítésében szerepet játszó társaságok személyi, tárgyi hiányosságait 

kellő súllyal vette figyelembe, és értékelte a lánc végén álló gazdasági társaság ügyvezetőjének a gépek 

beszerzése kapcsán tett kijelentéseit. Megerősítést nyert, hogy felek között fennálló kötelmi jogviszony 

színlelt volt, az érintett ügyletek alapvető célja az adóelőny megszerzése volt. Nem róható az elsőfokú 

bíróság terhére az, hogy nem egyenként, hanem a különböző időszakra befogadott számlák valódiságát 

összességében ítélte meg, mert a kialakított láncolat azonos volt, így szükségtelen volt az elemzést 
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számlánkén elvégezni. A Kúria ismételten utalt a C-610/19. számú végzésben írtakra, mely 

egyértelműen tartalmazza, hogy a gazdasági esemény megtörténte nélkül nem kerülhet sor a héa 

levonására. A 43. pont szerint, „Ami az anyagi feltételeket vagy követelményeket illeti, a 2006/112 

irányelv 168. cikkének a) pontjából kitűnik, hogy a levonási jog érvényesítéséhez az szükséges, hogy 

…. e termékeket és szolgáltatásokat előbb más adóalany értékesítse, illetve nyújtsa.” Ez a perbeli 

esetben nem történt meg, nem volt olyan termékértékesítés, a számlakibocsátó részéről, amit ő valósított 

meg, hiszen bebizonyosodott, hogy a láncban előtte álló társaságok sem teljesíthették azokat. 

Egy olyan gépbeszerzés esetén, ahol a felperes rendelkezik a gépek működése, üzemeltetése kapcsán 

szakértelemmel, nem lehet megelégedni csupán a gépeket szállító gazdasági társaság létezésének 

ellenőrzésével, az észszerűen elvárható ellenőrzési kötelezettségnek ki kell terjednie arra is, hogy azt 

miként teljesítik, a teljesítésbe bevont alvállalkozó is képes-e azok szállítására, és azt milyen beszerzési 

forrásból biztosítja, a gépek megfelelnek-e a felperesi gyártáshoz szükséges követelményeknek. Az 

észszerűen elvárható intézkedések körét mindig az ügy egyedi körülményeihez igazítottan kell 

vizsgálni, értékelni. Ennek a gyakorlatnak az elsőfokú bíróság által kifejtett elvárások megfeleltek. 

Az elsőfokú bíróság értékelésében nem kizárólag a szállítói oldalról származó adatok szerepeltek a 

feltárt objektív körülmények körében, nem önmagában a beszállítókkal kialakított szerződési feltételek, 

struktúra képezte a felperesi tudattartalommal kapcsolatos vizsgálódás alapját. A számlakibocsátóknál 

fennálló hiányosságok (iratanyag nem állt rendelkezésre, a beszerzéseik nem igazoltak stb.) összevetését 

ugyanis elvégezte az elsőfokú bíróság azokkal a feltárt tényekkel, amelyek a felperes felelősségét is 

felvetették, hogy valóban tett-e ésszerű intézkedést az adókijátszás elkerülésére.  

Nem helytálló az a felperesi hivatkozás, hogy az alperes csak a szállítói lánc oldaláról összegyűjtve a 

gyanúra okot adó körülményeket igyekezett igazolni, bizonyítani az alperes a felperes tudattartalmát. A 

Kúria álláspontja szerint a C-610/19. számú Vikingo-ügyben és C-611/19. számú Crewprint-ügyben 

hozott Európai Unió Bírósága döntések tükrében sem lehet ezzel ellentétes megállapításra jutni. A 

felülvizsgálati kérelemben írtakkal szemben ugyanis a fentiek alapján nem csupán a láncban távolabb 

álló vállalkozások magatartásából következtetett az adóhatóság, a felperes már fentebb felsorolt saját 

hiányos ellenőrzési magatartása is alátámasztott. Mindezek objektív bizonyítási eszközök, amelyekkel 

az alperes a tudattartalmat megfelelően igazolta, és a bíróság ezt a bizonyítást jogszerűnek elfogadhatta. 

 

Kfv.I.35.093/2022/6. 

A jogerős ítéletben megalapozott tényállás csak a Pp. szabályainak megfelelően beszerzett és rögzített 

bizonyítékok alapján lehetséges. 

A közösségi értékesítéshez kapcsolt adómentesség akkor érvényesíthető, ha az adózó rendelkezik az 

adómentesség feltételeinek teljesülését igazoló okiratokkal. 

Az Európai Unió Bírósága a C-409/04. számú Teleos és társai, valamint a C-273/11. számú Mecsek-

Gabona ügyekben meghozott ítéletei kimondták, hogy az adómentes közösségen belül termékértékesítés 

megvalósulása körében szigorúbb elvárás van az adózó felé a bizonyítékok szolgáltatását illetően, mint 

általában a belföldi értékesítések tekintetében. Az adózótól az várható el, hogy a közösségen belüli 

értékesítést nagy gonddal, körültekintéssel kezelje, megfelelő pontossággal dokumentálja az 

értékesítést, ugyanis az adókedvezményre, adómentességre hivatkozás esetén ennek fennállását neki 

kell bizonyítani. 

A Teleos ítélet 42. pontjában az Európai Unió Bírósága más mellett rögzítette, hogy kizárólag akkor 

történik közösségen belüli termékbeszerzés és vonatkozik adómentesség a közösségen belüli 

termékértékesítésre, ha a termékkel való tulajdonosként történő rendelkezési jog átszáll a vevőre és az 

értékesítő igazolja, hogy e terméket feladták, vagy elszállították egy másik tagállamba, és a termék e 

feladás vagy szállítás során ténylegesen elhagyta a termékértékesítés helye szerinti tagállam területét. A 

Mecsek-Gabona ügyben a Teleos ügyben kifejtettekkel összhangban az Európai Unió Bírósága 

megállapította, hogy három feltétel szükséges a termékértékesítéshez, nevezetesen a rendelkezési jog 

átszállása, a termékek egy másik tagállamba történő feladása, továbbá az, hogy a termékek ténylegesen 

elhagyták a tagállam területét. E körben a bizonyítékokat a nemzeti jog szabályozza, és a nemzeti bíró 

feladata annak meghatározása, hogy az adózó e bizonyítási kötelezettségének eleget tett-e, tudott, 
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tudhatott-e a csalásról vagy sem. 

A Kúria, hogy a közösségi termékértékesítéssel összefüggő adózói tudattartalom értékelését nem az 

5/2016 (IX.26) KMK. vélemény figyelembevételével kell elvégezni. A vélemény ugyanis az 

adólevonási jog kapcsán dolgozta ki különböző tényállásokra figyelemmel a számlabefogadói 

tudattartalom vizsgálatának szükségességét, és határozta meg az aktív és passzív adókijátszás 

megvalósulásakor vizsgálandó körülményeket. Az adólevonási jog kapcsán kidolgozott tételek nem 

használhatók a közösségi termékértékesítés adómentességének megítélése kapcsán, mivel más-más 

jogszabályi előírások vonatkoznak azokra, más tényállási elemek megvalósulását kell az adózónak 

bizonyítani, így az adózó tudatának is eltérő elemeket kell átfognia. 

 

Kfv.V.35.095/2022/8. 

I. A közösségi termékértékesítés adómentességét az adózó köteles bizonyítani.  

II. A bíróság köteles a per anyagává tenni a más perben beszerzett bizonyítási eszközöket, amennyiben 

azokban szereplő bizonyítékra döntést kíván alapítani. 

A perbeli esetben irányadó az 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 89. § (1) bekezdése, 

melynek alapján mentes az adó alól – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott eltéréssel – a belföldön 

küldeményként feladott vagy belföldről fuvarozott termék értékesítése igazoltan belföldön kívülre, de a 

Közösség területére, függetlenül attól, hogy a küldeménykénti feladást vagy a fuvarozást akár az 

értékesítő, akár a beszerző vagy – bármelyikük javára – más végzi, egy olyan másik adóalanynak, aki 

(amely) ilyen minőségében nem belföldön, hanem a Közösség más tagállamában jár el, vagy szintén a 

Közösség más tagállamában nyilvántartásba vett adófizetésre kötelezett, nem adóalany jogi személynek. 

A 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 99. § (2) bekezdése szerint, ha az adózót adómentesség, 

adókedvezmény illeti meg, ezt okirattal vagy más megfelelő módon köteles bizonyítani. 

A felhívott rendelkezések együttes értelmezésével megállapítható, hogy a közösségi értékesítéshez 

kapcsolt adómentesség akkor érvényesíthető, ha az adózó rendelkezik az adómentesség feltételeinek 

teljesülését igazoló okiratokkal. 

Az Európai Unió Bírósága a C-409/04. számú Teleos és társai, valamint a C-273/11. számú Mecsek-

Gabona ügyekben meghozott ítéletei kimondták, hogy az adómentes közösségen belül termékértékesítés 

megvalósulása körében szigorúbb elvárás van az adózó felé a bizonyítékok szolgáltatását illetően, mint 

általában a belföldi értékesítések tekintetében. Az adózótól az várható el, hogy a közösségen belüli 

értékesítést nagy gonddal, körültekintéssel kezelje, megfelelő pontossággal dokumentálja az 

értékesítést, ugyanis az adókedvezményre, adómentességre hivatkozás esetén ennek fennállását neki 

kell bizonyítani. 

A Teleos-ítélet 42. pontjában az Európai Unió Bírósága más mellett rögzítette, hogy kizárólag akkor 

történik közösségen belüli termékbeszerzés és vonatkozik adómentesség a közösségen belüli 

termékértékesítésre, ha a termékkel való tulajdonosként történő rendelkezési jog átszáll a vevőre és az 

értékesítő igazolja, hogy e terméket feladták, vagy el-szállították egy másik tagállamba, és a termék e 

feladás vagy szállítás során ténylegesen elhagyta a termékértékesítés helye szerinti tagállam területét. A 

Mecsek-Gabona-ügyben a Teleos-ügyben kifejtettekkel összhangban az Európai Unió Bírósága 

megállapította, hogy három feltétel szükséges a termékértékesítéshez, nevezetesen a rendelkezési jog 

átszállása, a termékek egy másik tagállamba történő feladása, továbbá az, hogy a termékek ténylegesen 

elhagyták a tagállam területét. E körben a bizonyítékokat a nemzeti jog szabályozza, és a nemzeti bíró 

feladata annak meghatározása, hogy az adózó e bizonyítási kötelezettségének eleget tett-e, tudott, 

tudhatott-e a csalásról vagy sem. 

A közigazgatási perben a bíróság előtti bizonyítás szabályai a közigazgatási eljárásra vonatkozó 

bizonyítási kötelezettséget meghatározó rendelkezésekkel együttesen alkalmazandók. A per tárgya 

mindenekelőtt az volt, hogy a felperes bizonyította-e az Áfa tv. 89. § (1) bekezdése szerinti mentesség 

törvényi feltételeit, azaz, hogy az ügyletek által az áru más tagállamba, a számlán szereplő vevő részére 

kiszállításra került. A Kúria korábbi végzésében foglaltak szerint az elsőfokú bíróságnak az 1952. évi 

III. törvény (a továbbiakban: régi Pp.) 206. § (1) bekezdésének megfelelően értékelnie kell a felperes 
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javára és terhére szóló bizonyítékokat, nem mellőzhető az adóhatóság által beszerzett bizonyítékok 

perbeli bizonyítékokkal való összevetése, a köztük lévő ellentmondások feloldása, az egyes 

bizonyítékok bizonyító erejének meghatározásánál figyelembe vett szempontok követhető 

megjelenítése. Különösen igaz ez abban az esetben, ha a keresettel támadott határozat meghozatala óta 

keletkezett bizonyítékokra kívánja a bíróság ítéletét alapítani. 

A közösségi termékértékesítéssel összefüggő adózói tudattartalom értékelését nem az 5/2016 (IX.26) 

KMK. vélemény figyelembevételével kell elvégezni. A vélemény ugyanis az adólevonási jog kapcsán 

dolgozta ki különböző tényállásokra figyelemmel a számlabefogadói tudattartalom vizsgálatának 

szükségességét, és határozta meg az aktív és passzív adókijátszás megvalósulásakor vizsgálandó 

körülményeket. Az adólevonási jog kapcsán kidolgozott tételek nem használhatók a közösségi 

termékértékesítés adómentességének megítélése kapcsán, mivel más-más jogszabályi előírások 

vonatkoznak azokra, más tényállási elemek megvalósulását kell az adózónak bizonyítani, így az adózó 

tudatának is eltérő elemeket kell átfognia. 

A jogszerűségi vizsgálat szempontjából jelentősége van annak, hogy az alperes milyen indokokra 

figyelemmel tagadta meg az adómentességet. A perbeli esetben kiemelt jelentőséget tulajdonított a 

CMR-k adattartalmának, a „Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről” szóló, Genfben, az 1956. 

évi május hó 19. napján kelt Egyezmény alapján elemezte azokat és mutatott rá azok hiányosságaira, 

majd végül vetette el, mint a kiszállítást igazoló dokumentumot, rögzítve, hogy nem hiteles bizonylatok. 

Ugyanakkor az általa rögzített tényállás szerint az árukat nem fuvarozási szerződés keretében szállították 

el, hanem a vevő a saját fuvareszközeivel, alkalmazottaival gondoskodott azok elviteléről. Erre 

figyelemmel a határozat jogszerűségének megítélésekor figyelemmel kell lenni arra, hogy a szállítás 

igazolására bemutatott CMR-ek hiányosságaik ellenére alkalmasak-e a közösségi értékesítés 

megtörténtének igazolására. 

Amennyiben az elsőfokú bíróság úgy látja, hogy a CMR-ek hiányosságai ellenére a tulajdonjog 

átszállásra és kiszállításra vonatkozó feltétel megvalósult, úgy azt kell vizsgálnia, hogy az alperesi 

határozat azon megállapítása jogszerű-e, hogy a felperes „a szlovák cég közreműködésével a közösségi 

értékesítés látszatát keltve, adómentesen értékesítette az édesipari termékeket Magyarországon.” Ha ez 

az állítás megdől, úgy nem kötelessége az alperesi határozat jogszerűségének megteremtése érdekében 

az időközben megismerhetővé vált további nyomozati, büntető eljárási vallomásokat értékelni és a 

felperesi tudattartalmat erre figyelemmel elemezni, mert az alperesi megállapítás egyértelműen a 

felperes aktív, láncolatot alakító szerepét rögzítette határozatában. 

 

Kfv.I.35.192/2022/3. 

Önmagában a jogerős ítélet jogszabálysértő voltára történő hivatkozás a felülvizsgálati kérelem 

befogadását nem alapozza meg. 

A felperesek a jogerős ítélettel szemben a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a 

továbbiakban: Kp.) 117. § (1) bekezdésében foglalt határidőn belül felülvizsgálati kérelmet terjesztettek 

elő. Felülvizsgálati kérelem befogadhatósága okaként a Kp. 118. § (1) bekezdés a) pont aa)-ad) 

alpontjaira és b) pontjára hivatkoztak. 

Állították, hogy a jogerős ítéletben megjelenő értelmezés ellentétes az uniós joggal, az Európai Unió 

Bíróságának joggyakorlatával, ezért az Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárása 

kezdeményezésének szükségessége áll fenn. Az előzetes döntéshozatali eljárás szükségességét az 

ügyféli jogokkal és az áfa csoport önálló adóalanyiságával kapcsolatban, és az Európai Unió Alapjogi 

Charta 47. cikkével összefüggésben tartották szükségesnek. 

Előadták, hogy az elsőfokú bíróság ítélete az adózói tudattartalom vizsgálata és megállapítása és a 

bizonyítási teher telepítése kapcsán ellentétes a Kúria Kfv.V.35.197/2021/7., Kfv.I.35.244/2020/7., 

Kfv.I.35.362/2020/10., Kfv.35.358/2018/5., Kfv.35.542/2017/4., Kfv.I.35.028/2018/7., 

Kfv.35.025/2016/6., Kfv.35.631/2011/7., Kfv.I.35.098/2020/4. számú precedens képes döntéseiben, 

illetve az Európai Unió Bíróságának C-610/19, C-611/19. számú ügyben kifejtettekkel, valamint a Kúria 

5/2016. (IX. 26.) KMK véleményében írtakkal. Ezzel összefüggésben állították, hogy helye van a 

felülvizsgálati kérelem befogadásának a joggyakorlat egységének és továbbfejlesztésének 
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szükségessége, a felvett jogkérdés különös súlyára, illetve társadalmi jelentőségére is tekintettel, miután 

az adóhatóság és az elsőfokú bíróság a Kúria újabb határozatainak fényében irányadónak nem tekinthető 

határozatait adaptálta a perbeli ügy tényállására, figyelmen kívül hagyva az EUB és az azokkal 

konzekvens kúriai határozatokat. Nézetük szerint a „standardizált elemekkel” és olyan „objektív 

körülményekkel” való bizonyítás, amely kétséget kizáróan nem támasztja alá az adólevonási jog 

jogszerűtlenségét, nem lehet jogszerű csak azért, mert valamilyen szabálytalanságot igazolnak az 

értékesítési lánc olyan szereplőinél, akiket az adólevonási jog megtagadásával érintett a számlabefogadó 

nem is ismer, velük nem volt kapcsolata. 

A Kúria szerint a felülvizsgálati kérelem befogadásának feltételeit a felperesek nem teljesítették. 

Jelentőséget tulajdonított a Kúria annak, hogy a Kúria korábbi eljárása során az elsőfokú bíróság 

döntését hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróság új eljárásra utasította. Ekként az új eljárásban az 

elsőfokú bíróságnak a Kúria által meghatározott keretek között kellett eljárnia. 

A felperesnek az előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményező érvelése kapcsán utalt a Kúria arra, 

hogy arról már a korábbi eljárásban döntött, a Kúria az indítvány elutasította, mert álláspontja szerint az 

adóalanyokkal szemben az egyetemleges felelősségük érvényesítésének eljárásjogi feltételei, ezáltal a 

tisztességes eljáráshoz való alapjoguk biztosításának megítélése a közösségi jog értelmezését nem 

igényli. 

A felülvizsgálati kérelem súlypontját az a hivatkozás adta, mely szerint a felperesek tudattartalmát az 

adóhatóság nem vizsgálta, illetve standard szempontok mentén feltárt szabálytalanságokból közvetlenül 

következtet a számlabefogadó felelősségére. Az elsőfokú bíróság ezeket a felperesi előadásokat 

értékelte, és elvégezte a felperesek tudattartalmával kapcsolatos, a Kúria által megkívánt elemzést, 

vizsgálta, hogy a felperesek megtettek-e minden szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az 

ügylet ne vezessen adókijátszáshoz. Döntése mindenben megfelel az irányadó kúriai gyakorlatnak és az 

Európai Unió Bírósága döntéseinek. A C-611/19. számú ügyben az EUB korábbi ítélkezési gyakorlatát 

erősítette meg, ebben kifejtette, hogy hiába teljesítenek ténylegesen egy gazdasági eseményt, a nemzeti 

hatóságoknak és bíróságoknak meg kell tagadniuk az adólevonási jog által biztosított előny, ha objektív 

körülmények alapján megállapítható, hogy e jogra csalárd módon, vagy visszaélésszerűen hivatkoznak. 

Ez az eset áll fenn akkor is, ha maga az adóalany követ el csalást és ugyanez a helyzet akkor is, ha az 

adóalanynak tudomása volt, vagy tudomással kellett volna lennie arról, hogy a beszerzésével Héa csalást 

megvalósító ügyletben vesz részt. A döntés 54. pontja nyomatékosítja, hogy „a bíróság már több 

alkalommal megállapította, hogy nem ellentétes az uniós joggal, ha azt követelik a gazdasági 

szereplőtől, hogy tegyen meg minden tőle észszerűen elvárható intézkedést annak érdekében, hogy az 

általa teljesítendő ügylet ne vezessen adókijátszáshoz. Adott esetben a Héa levonási jogát gyakorolni 

kívánó adóalanytól, az arról való meggyőződés érdekében észszerűen elvárható intézkedések, hogy az 

általa teljesített ügyletekkel nem vesz részt az értékesítési láncban korábban eljáró gazdasági szereplő 

által elkövetett adócsalásban, alapvetően az adott ügy körülményeitől függenek.” Márpedig az elsőfokú 

bíróság ezen döntés figyelembevételével eljárva értékelte az értékesítési láncban korábban eljáró 

gazdasági szereplők magatartását, a felperesek észszerűen elvárható magatartását és vizsgálta a 

tudattartalmat. Kifejezetten értékelte az egyes beszállítók vonatkozásában a felperesek részéről végzett 

ellenőrzési cselekményeket. (elsőfokú ítélet 45-49. oldala). Nem állapítható meg az elsőfokú bíróság 

ítéletéből annak hiánya, hogy a tudatállapot és tudattartalom tekintetében nem önálló bizonyíték 

értékelése történt. Hangsúlyozza a Kúria, hogy a felülvizsgálati kérelemben hivatkozott kúriai döntések 

minden esetben egyedi tényálláson alapulnak és azokkal összefüggésben mond ki a Kúria csak az adott 

ügyre vonatkozó elvi tételeket, amik azonban nem forgathatók át egy- az egyben minden ügyre, mert az 

adott ügy tényállásától, az abban feltárt egyedi bizonyítékoktól függ, hogy megállapítható- e a 

számlabefogadónak az adókijátszásra vonatkozó pozitív tudattartalma. 

A Kúria változatlanul irányadónak tekintette a Kfv. I. 35.362/2020/10. számú döntésében kifejtetteket: 

„Ennek során az elsőfokú bíróságnak arra kellett figyelemmel lennie, hogy az alperes milyen okból 

tagadta meg az adólevonási jog gyakorlását, mert ehhez igazodik a felperesi tudattartalom elemzésének 

követelménye. A szükséges tényállást alperesnek két különböző területen kell feltárni és bizonyítani. 

Először a gazdasági esemény megvalósulásának körülményeit kell vizsgálni, a számlakibocsátók tárgyi 

és személyi feltételeinek elemzésével kell állást foglalnia abban a kérdésben, hogy a számlakibocsátó 
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képes volt-e a számla szerinti gazdasági esemény teljesítésére. Ha tehát az alperesi határozat azt 

tartalmazza, hogy a számlában foglalt gazdasági esemény nem valósult meg, nem került teljesítésre, 

akkor az irányadó EUB. döntésekre (C-459/17, C-460/17) és a Kúria 5/2016. (IX.26.) KMK vélemény 

1. pontjára figyelemmel nincs szükség a számlabefogadó tudattartalmának elemzésére. Amennyiben az 

adóhatóság arra következtetésre jut, hogy a gazdasági esemény nem a számla szerinti felek között ment 

végbe, át kell térni a levonási jog gyakorlója szerepének vizsgálatára. Ebben az esetben nem maradhat 

el objektív körülmények alapján annak bizonyítása, hogy azon adóalany, aki számára a levonási jogot 

megalapozó termékeket értékesítették, vagy a szolgáltatásokat nyújtották, tudta vagy tudnia kellett 

volna, hogy ezen termékek megszerzése vagy ezen szolgáltatások igénybevétele által a szállító, vagy az 

értékesítési láncban korábban vagy később közreműködő gazdasági szereplő által elkövetett adócsalásra 

irányuló ügyletben vesz, vett részt. A levonási jog gyakorlása azonban csak abban az esetben tagadható 

meg, ha az adózó feltárt ismeretei alapján bizonyítható, hogy vagy eleve részese volt az adókijátszásnak, 

vagy eltűrte (tudott), illetve hanyag módon nem vett róla tudomást (tudhatott volna). Ez azonban az 

adólevonási jog gyakorlásának megtagadásához szükséges komplex adójogi tényállásnak önálló eleme, 

saját bizonyítékokkal, saját értékelési szempontokkal. A számla szerinti gazdasági esemény hitelességét 

megdöntő bizonyítékokból – kivéve, ha az adózó bizonyított módon maga is tevékeny részese az 

adókijátszásnak – nem következik okszerűen a levonási jog megtagadása, bár a bizonyítékok tartalmuk 

függvényében mindkét tényállás kapcsán felhasználhatók. Az alperesi határozat csak akkor alkalmas a 

bíróság általi érdemi értékelésre, ha ezeket a fenti szempontokat koherens módon tartalmazza.” 

Az értékesítési lánc vizsgálatával összefüggésben a Kúria már kifejtette, hogy „az egyes szerződések 

valós tartalmának, és ehhez képest az esetleges adóelkerülési célzatnak a feltárásakor alperesnek a 

vizsgálatot a teljes lánc áttekintésével, az egymásra ható elemek értékelésével kellett elvégeznie. 

Láncolatos ügylet esetén az adóhatóság ugyanis nem csak jogosult, de köteles is az éppen ellenőrzött 

adózón túl a lánc további szereplőit, azok jogügyleteit is vizsgálni, és abból következtetést levonni a 

lánc másik pontján álló adózóra nézve is (Kúria Kfv.I.35.425/2013/5.szám). Alperes helytállóan járt el 

akkor, amikor a lánc valamennyi szereplőjére nézve lefolytatta a bizonyítást. (Kúria 

Kfv.I.35.388/2016/5. [26] pont). Az alperesi megállapítások jogszerűségének bírósági felülvizsgálata 

során tehát az érintett ügyeletet nem lehet kiragadni a gazdasági kapcsolatok láncolatából, a bizonyítási 

cselekmények annak függvényében alakulnak, hogy a láncolat létrejötte észszerűen indokolható-e vagy 

sem. Megjegyzi a Kúria, hogy a jogerős ítéletben felhívott EUB ítéletek ugyanígy a teljes láncban 

értékelték a levonási jog gyakorlójának helyzetét.” (18. pont) Ez a megállapítás a felperesek esetére is 

igaz és irányadó, ennek a vizsgálatnak az elsőfokú bíróság teljes mértékben eleget tett. 

Mindezek folytán nem volt jogszabályi lehetőség az előterjesztett befogadási kérelem alapján a 

felülvizsgálati kérelem érdemi elbírálására, ezért a Kúria a Kp. 118. § (1), (2) bekezdés alkalmazásával 

a kérelem befogadását megtagadta. 

 

Kfv.I.35.200/2022/3. 

A Kp. 118. § (1) bekezdés a) pont aa) és ac) alpontjaira alapított felülvizsgálati kérelem befogadásának 

nem volt helye, mert a megjelölt jogkérdések tekintetében a joggyakorlat kialakult és egységes, továbbá 

az Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárásának szükségessége sem merült fel. 

A felülvizsgálati kérelem befogadását a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a 

továbbiakban: Kp.) 118. § (1) bekezdés a), b), c), d) pontjai alapján kérte. Álláspontja szerint a 

joggyakorlat egységességének, vagy továbbfejlesztésének biztosítása érdekében szükséges a 

felülvizsgálati kérelem befogadása, továbbá az Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárás 

szükségessége is felmerült, mindez azzal összefüggésben, hogy az elsőfokú bíróság az ügy érdemére 

kiható eljárási szabályszegést követett el. Kifogásolta, hogy az elsőfokú bíróság nem alkalmazta a 

Crewprint és Vikingo ügyekben az Európai Unió Bírósága által kifejtett elveket. Amennyiben a támadott 

ítélet nem kerülne felülvizsgálatra, úgy olyan joggyakorlat épülne be a jogrendbe, amely nem felel meg 

az Európai Unió Bírósága által továbbfejlesztett joggyakorlatnak és ez értelemszerűen a joggyakorlat 

egységét is veszélyezteti. Nézete szerint a jogerős ítéletből az sem állapítható meg, hogy a bíróság a 

másik fél csalárd magatartására, a rendeltetésellenes joggyakorlásra, illetve ezen belül az adózói 

tudattartalomra alapította-e döntését. 
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Az iratok megismerésével összefüggésben állította, hogy az eljáró bíróság megszegte a felperes 

tisztességes, befolyástól mentes bírósági eljáráshoz fűződő alapjogát, megsértette a Kp. 2. § (2) 

bekezdését, valamint Kp. 78. § rendelkezéseit. Azzal, hogy elutasította az Európai Unió Bírósága 

döntésekben foglaltak alkalmazását, mellőzte az általa hivatkozott döntésekben foglalt uniós normákat, 

így kifejezetten a Glencore-döntésben a kapcsolódó vizsgálatok felhasználására vonatkozó 

megállapításokkal kapcsolatban, súlyos eljárási jogszabálysértést követett el. 

A felperes érvelésével ellentétben a Kúriának az adólevonási jog gyakorlása kapcsán kialakult 

gyakorlata kiforrott, az a felperes által is hivatkozott Európai Unió Bíróságának döntésében kimunkált 

elveken alapszik. Áfa adónemben a Kúria már jelentős számú határozatában, különböző aspektusokból 

vizsgálta a levonási jog gyakorlásának feltételeit. Abban a kérdésben, hogy a számlakibocsátó 

működésének jogszerűsége - annak bármely aspektusa is érintett – alapvetően meghatározza a számla 

befogadójának jogosultságát, a joggyakorlat egységes, és továbbfejlesztése sem szükséges. 

A Kúria már azt is kimondta, hogy a felperes által hivatkozott Vikingo és Crewprint ügyekben az Európai 

Unió Bírósága az adólevonási jog gyakorlása kapcsán a korábbi döntésében foglaltakat erősítette meg, 

a döntés semmi olyan új elemet nem tartalmaz, ami az elsőfokú bíróság által felhívott korábbi Európai 

Unió Bírósága döntések elvetését eredményezné, eredményezhetné (Kfv.I.35.421/2021.). 

Az elsőfokú bíróság a Kúria kialakult gyakorlata és az Európai Unió Bíróságának döntéseiben kifejtett 

elvek alapján vizsgálta a felperes adólevonási joga megtagadásának jogszerűségét, helytállóan 

alkalmazta az 5/2016. (IX.26) KMK véleményben kifejtetteket. Nem állapítható meg a bírósági ítéletből, 

hogy bizonytalan történeti tényállásra alapította volna ítéletét, egyértelműen megjelölte, hogy a felperes 

adólevonási joga, mely esetkörbe sorolható. 

Az elsőfokú bíróság által a felperesi tudattartalom körében felhozott körülmények, azok értékelése 

megfelel az Európai Unió Bíróságának döntéseiben kifejtett elvekkel és nem ellentétes a kúriai egységes 

ítélkezési gyakorlatban kimunkált elvekkel. 

A Kúria nem tartotta indokoltnak a felülvizsgálati kérelem befogadását, a Kp. 118. § (1) bekezdés a) 

pont ac) alpontjára vonatkozólag sem, az adólevonási jog jogszerű gyakorlása kapcsán a körülmények 

megítélésének értékeléséhez további előzetes döntéshozatali eljárás szükségessége nem merült fel. 

A Kúria Kfv.V.35.417/2021/9. számú döntésének 56. pontjában rámutatott arra, hogy téves az a felperesi 

hivatkozás, miszerint az Európai Unió Bírósága C-189/18. számú ítélete értelmében a le nem zárt 

kapcsolódó vizsgálatok keretében beszerzett bizonyítékok felhasználása ellentétes lenne a közösségi 

jogi elvekkel. E tekintetben sem ellentétes az elsőfokú bíróság ítéletben kifejtett álláspontja. 

A fentiekre figyelemmel megállapítható, hogy a felperes felülvizsgálati kérelmének befogadásának 

feltételei nem álltak fenn, ezért a Kúria a Kp. 118. § (1)-(2) bekezdései alapján a kérelem befogadását 

megtagadta. 

Munkaügyi ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen határozat. 

Polgári ügyszak 

Pfv.I.20.591/2021/5. 

A támogatási szerződéssel létrejött polgári jogviszony keretében a szabálytalansági döntésben elrendelt 

elállás olyan egyoldalú jognyilatkozat, ami a kedvezményezett tudomásszerzésével válik hatályossá. A 

jogorvoslat lehetősége nem zárja ki a szerződést felbontó hatást, hanem a speciális szabályozásból 

eredően bizonytalan jövőbeli eseményt (felfüggesztő feltételt) jelent. Az elálló nyilatkozat hatálya a 

jogorvoslati kérelem előterjesztésének hiánya, visszavonása vagy a szabálytalansági döntés 

helybenhagyása bekövetkeztével áll be. 

A támogatási jogviszonnyal összefüggésben megalkotott Korm. rendeletek – többek között – az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános 

rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 

1083/2006/EK rendelet (a továbbiakban: EK rendelet) végrehajtásához szükséges rendelkezéseket 
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állapítanak meg [első rendelet 68. § a) pont, második rendelet 123. § a) pont], vagyis az uniós jog 

érvényesülését szolgálják. A 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: első rendelet) és a 

4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: második rendelet) szabályait és fogalmait ezért az EK 

rendeletre figyelemmel kell értelmezni {Kúria Pfv.V.20.231/2018/11. [39], megjelent: BH2019. 304.}. 

Az Európai Unió általános hatályú és közvetlenül alkalmazandó e kötelező jogi aktusa szerint a 

közreműködő szervezet olyan közjogi vagy magánjogi intézmény, amely az irányító hatóság nevében 

hajt végre feladatokat a kedvezményezettek vonatkozásában (2. cikk 6. pont). A közreműködő 

szervezetet arra jelölik ki, hogy az irányító hatóság feladatait – annak felelősségére – elvégezze [59. 

cikk (2) bekezdés]. E szabályozással összhangban a támogatási szerződést a közreműködő szervezet a 

támogató képviseletében eljárva kötötte meg. Az irányító hatóság a tagállam által az operatív program 

irányítására kijelölt nemzeti, regionális vagy helyi hatóság, illetve közjogi vagy magánszerv [59. cikk 

(1) bekezdés a) pont]. 

A támogatási szerződés megkötésekor hatályos első rendelet – a második rendelet 2. § (1) bekezdés 27-

28. pontjában írtakkal szemben – kifejezetten nem tartalmazza, hogy a támogatási szerződés polgári jogi 

szerződés, a támogatási jogviszony polgári jogi jogviszony. Az 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: 

régi Ptk.) 198. § (1) bekezdése, a 205. § (1)-(2) bekezdése, valamint a támogatási szerződés és az ÁSZF 

szabályozása alapján ugyanakkor a perbeli támogatási szerződés polgári jogi szerződésnek, a támogatási 

jogviszony a régi Ptk. 1. § (1) bekezdése szerinti polgári jogi jogviszonynak minősül, figyelemmel az 

1/2012. (XII. 10.) KMK-PK véleményben írtakra is.  

A 2011. március 1-jét megelőzően közzétett felhívás ellenére a szabálytalanságkezelésre a második 

rendelet szabályozását kell alkalmazni, amelynek részletszabályait a 547/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: működési kézikönyv) tartalmazza [második rendelet 122. § (4) bekezdés, 2. § 

(1) bekezdés 4. pont, működési kézikönyv 3. §]. 

A 3385/2018. (XII. 14.) AB határozat [29] bekezdésében írtak szerint a szabálytalansági eljárás a 

támogatási szerződés szerződő felei, illetve a támogatást nyújtó fél felettes szerve közötti eljárás arra 

vonatkozóan, hogy a támogatott a támogatás jogszabályi és szerződésben meghatározott feltételeinek 

eleget tett-e, szerződésszerűen teljesített-e. Ha megállapítást nyer, hogy a támogatott a feltételeknek nem 

tett eleget, a másik szerződő fél (a támogató) – többek között – a szerződéstől elállhat. A támogatási 

szerződés sajátos szerződés, a szabálytalansági eljárás és annak jogkövetkezményei sajátos eljárási 

forma, amelyben keverednek a polgári jogi és a közjogi elemek. A támogatási szerződés tárgyát közpénz 

felhasználása képezi, a szerződés azonban nem hatósági, hanem polgári jogi szerződés. A közpénz 

felhasználásának módját a lebonyolításban részt vevő szervezet egy hatósági jellegű eljárásban 

ellenőrzi, a szerződésszegés jogkövetkezménye azonban közjogi jellegű és polgári jogi (elállás) is lehet. 

A szabálytalansági eljárás, amennyiben szabálytalanság megállapítására került sor, az ennek 

megtörténtét rögzítő tájékoztatással zárul [24]. A szabálytalansági eljáráson belül egyszeri jogorvoslatra 

van lehetőség [29]. 

A támogatási szerződésekkel kapcsolatos kúriai határozatok nagy részét közigazgatási bírósági 

eljárásban hozták, és azok alapvetően hatásköri kérdésekkel foglalkoztak. A Kúria 

Kfv.IV.35.695/2017/8. számú, EBH2019. K.10. számon közzétett határozata [35] bekezdésében írtak 

szerint a támogatási szerződés megkötésével a felek között polgári jogi jogviszony jön létre, amely 

jogviszonyban az irányító hatóság nem közigazgatási határozatot hoz, hanem polgári jogi nyilatkozatot 

tesz. A nyilatkozat jellegén nem változtat az a körülmény, hogy annak megtétele eljárásrendjét 

jogszabály határozza meg, valamint a támogató oldalán a döntés meghozatalában és az ellenőrzési 

feladatok elvégzésében államigazgatási szerv is részt vesz. A Kúria Kpkf.V.39.273/2020/6. számú 

végzése [2], [17] és [18] bekezdése szerint a szabálytalansági eljárásban meghozott döntések – így a per 

tárgyát képező elállás jogkövetkezményének elrendelése – nem minősülnek közigazgatási 

tevékenységnek, ezért nem lehet azok jogszerűségét közigazgatási jogvitában vizsgálni. A közigazgatási 

eljárásokban az elállással mint polgári jogi jogintézménnyel nem foglalkoztak. A jelen ügyben ezért a 

megsértettként állított második rendelet és a működési kézikönyv szabályozásából kiindulva, a 

jogszabályi háttér figyelembevételével, a konkrét szabálytalansági döntés vizsgálata alapján kellett a 

jognyilatkozatot értelmezni a régi Ptk. 207. § (1) bekezdése alapján. 

A második rendelet szerint a szabálytalansági eljárás lezárása két aktust tartalmaz. Egyrészt a 
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szabálytalanság megtörténte vagy annak hiánya megállapítását, másrészt jogkövetkezmény vagy 

intézkedés elrendelését; szabálytalanság megállapításakor a lezárás mindenképpen tartalmazza mindkét 

elemet [90. § (2) bekezdés]. Szabálytalanság megállapítása esetén négyféle jogkövetkezmény 

rendelhető el [90. § (3) bekezdés]: az elszámolható költségek csökkentése és a jogosulatlanul igénybe 

vett támogatás visszafizetésére kötelezés; a támogatási szerződéstől való elállás; a támogatási 

rendszerből történő kizárás; uniós jogi aktusban meghatározott egyéb jogkövetkezmény alkalmazása. E 

jogkövetkezmények közül az elállás polgári jogi jellegű. A szabálytalansági eljárás eredményéről a 

kedvezményezettet a szervezet szabálytalanság-felelőse értesíti [91. § (2) bekezdés]. Az a 

kedvezményezett, akire nézve a szabálytalansági döntés a támogatási jogviszonyból származó jogokat 

vagy kötelezettségeket állapít meg, módosít, illetve megszüntet, a szabálytalansági döntés ellen 

jogorvoslattal élhet [92. § (1) bekezdés]. A második rendelet 90. § (2) bekezdés a) és b) pontja 

szabályozásából következően szabálytalanság megállapításakor a jogorvoslat kiterjed a szabálytalanság 

megtörténtének a megállapítására és a jogkövetkezmény elrendelésére is. A szabálytalansági döntésben 

meghatározott jogkövetkezmények érvényesítését a jogorvoslati eljárás végéig fel kell függeszteni [92. 

§ (2) bekezdés]. A jogorvoslati kérelem alapján a szabálytalansági döntést helybenhagyják vagy 

megsemmisítik [99. § (1) bekezdés], amit a szabálytalansági eljárás során eljáró szervezet közöl a 

kedvezményezettel [99. § (3) bekezdés]. 

A működési kézikönyv szerint a szabálytalansági eljárás célja annak megállapítása, hogy történt-e 

szabálytalanság, az milyen következményekkel jár, és ezek miként kezelhetők (481.1.). A 

szabálytalansági eljárás az azt lefolytató szervezet vezetőjének a döntésével zárul (484.1.), aki a 

szabálytalansági gyanú megalapozottsága esetén megállapítja, hogy szabálytalanság történt, ezzel 

egyidejűleg dönt a jogkövetkezmények alkalmazásáról (486.1.). A jogorvoslati döntést követően az 

alapügyben eljárt szervezet tájékoztatja azt a kedvezményezettet, akire nézve a jogorvoslati döntés a 

támogatási jogviszonyból származó jogot vagy kötelezettséget állapít meg, módosít, illetve szüntet meg 

(501.1-2.). 

A fentiekből következően a szabálytalansági eljárásban azt kell megállapítani, hogy történt-e 

szabálytalanság, ha igen, az milyen következményekkel jár, és ezeket miként kell kezelni. A 

szabálytalansági eljárás lezárása a szabálytalanság megtörténtének megállapítása mellett ezért az arról 

való döntést foglalja magában, hogy a szabálytalanság súlyára figyelemmel a következmények 

kezeléséhez melyik jogkövetkezmény milyen mértékű alkalmazása szükséges. A szabálytalansági 

eljárást lefolytató szervezet vezetője dönt a jogkövetkezmény alkalmazásáról, ami polgári jogi jellegű 

elállás is lehet.  

A támogatási szerződéssel létrejött polgári jogviszonyban a szabálytalanság jogkövetkezményeként 

elrendelt elállás polgári jogi jognyilatkozat, függetlenül attól, hogy annak eljárásrendjét jogszabály 

határozza meg, és abban államigazgatási szerv is részt vesz {Kúria Kfv.IV.35. 695/2017/8., megjelent: 

EBH2019. K.10. [35]; Kúria Kpkf.V.39.273/2020/6. [17], Kúria Kpkf.VI.40.329/2020/2. [23], [26]}. Az 

elállással szemben a kedvezményezett azért terjeszthet elő jogorvoslati kérelmet, mert a 

szabálytalansági döntés (az elállás) a támogatási jogviszonyra vonatkozik és polgári jogi joghatást vált 

ki [második rendelet 92. § (1) bekezdés]. A jogorvoslati eljárás megindításáról vagy ennek hiányáról 

szintén értesíteni kell azt a kedvezményezettet, akinek a támogatási szerződésből származó jogait vagy 

kötelezettségeit a szabálytalansági döntés érinti [második rendelet 92. § (4) bekezdés]. A jogorvoslati 

eljárás során azt vizsgálják, hogy történt-e szabálytalanság, valamint annak súlyához, 

következményeihez igazodó jogkövetkezmény-e az elállás. A jogorvoslati döntést végül ugyancsak 

közlik a kedvezményezettel, mert az szintén a polgári jogi támogatási jogviszonyra vonatkozik. 

A polgári jogi jogviszony keretében a szabálytalansági döntésben elrendelt elállás ezért olyan egyoldalú 

jognyilatkozat (régi Ptk. 199. § második fordulat), ami a másik fél tudomásszerzésével válik hatályossá 

[régi Ptk. 214. § (1) bekezdés]. A jognyilatkozatot ezt követően – a polgári jog általános szabályozása 

alapján – nem lehetne visszavonni [régi Ptk. 214. § (2) bekezdés], mert ahhoz a nyilatkozattevő kötve 

van [régi Ptk. 211. § (1) bekezdés]. A speciális szabályozás a jogorvoslati kérelem alapján erre mégis 

lehetőséget biztosít [második rendelet 94. § (2) bekezdés]. A jogorvoslat lehetősége nem zárja ki a 

szerződést felbontó hatást [régi Ptk. 320. § (1) bekezdés], hanem – a második rendelet speciális 

szabályozásából eredően – bizonytalan jövőbeli eseményt (felfüggesztő feltételt) jelent. Az elálló 

nyilatkozat hatálya a jogorvoslati kérelem előterjesztésének hiánya, visszavonása vagy a 
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szabálytalansági döntés helybenhagyása bekövetkeztével áll be [régi Ptk. 228. § (1) bekezdés]. 

A jelen ügyben az I. rendű alperes a felperesnek címzett és megküldött levélben arról tájékoztatta a 

felperest, hogy a szabálytalansági eljárást szabálytalanság megállapításával zárta le. A szabálytalansági 

döntést az ÁSZF 9.3. pontja alapján írásban indokolta. Ennek körében megállapította a szabálytalanság 

megtörténtét, valamint elrendelte a támogatási szerződéstől való elállást és ennek következtében a 

támogatás visszakövetelését. Az elálló nyilatkozatot a második rendelet normaszövegével megegyezően 

szövegezte meg. Az a polgári jogi jogkövetkezmény alkalmazására vonatkozott, mert az elállás a 

szerződést felbontja [régi Ptk. 320. § (1) bekezdés], és ezáltal válik lehetővé a teljesített szolgáltatás 

visszakövetelése [régi Ptk. 319. § (3) bekezdés]. Az irányító hatóság tehát ezen a módon nyilatkozott a 

szerződéstől való elállásról. Mindezek alapján a speciális szabályozási környezetben a fentiek szerint 

tett I. rendű alperesi nyilatkozatot a felperesnek úgy kellett értenie, hogy az elállásra vonatkozó 

egyoldalú nyilatkozat [régi Ptk. 207. § (1) bekezdés]. 

 

Pfv.I.20.306/2022/4. 

Érvényes az a fogyasztási, lakossági kölcsönszerződés, amely továbbiak mellett tartalmazza a szerződés 

tárgyát. A világos és átlátható árfolyamkockázati tájékoztatás nem tisztességtelen. A fogyasztási, 

lakossági kölcsönszerződés akkor semmis, ha az éves, százalékban kifejezett teljes hiteldíj mutatót 

egyáltalán nem tartalmazza. Az a követelmény, amely szerint a szerződési feltételeket világosan és 

érthetően kell megfogalmazni, nem kívánja meg, hogy a fogyasztói kölcsönszerződésben foglalt 

egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltételekben, amely a fogyasztót terhelő kezelési költség 

összegét, annak kiszámításának módját és teljesítésének idejét pontosan meghatározzák, az érintett 

összeg ellenében nyújtott valamennyi szolgáltatást is részletezzék. 

I. Az Európai Unióról és az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 288. 

cikke értelmében az Unió hatásköreinek gyakorlása érdekében az intézmények rendeleteket, 

irányelveket, határozatokat, ajánlásokat és véleményeket fogadnak el. Az irányelv az elérendő célokat 

illetően minden címzett tagállamra kötelező, azonban a forma és az eszközök megválasztását a nemzeti 

hatóságokra hagyja. 

Az irányelv tehát az uniós országoknak címzett jogi aktus, amelyet az uniós országoknak át kell ültetniük 

a saját nemzeti jogukba. Egy uniós norma közvetlen hatálya azt jelenti, hogy a normában foglaltak a 

jogalkalmazó szervek előtt kikényszeríthető alanyi jogok és kötelezettségek forrása lehet. A közvetlen 

hatálynak két formája különböztethető meg: a vertikális közvetlen hatály és a horizontális közvetlen 

hatály. 

A vertikális közvetlen hatály következtében az uniós norma rendelkezésére a magánfél az állammal, 

állami szervvel, állami ellenőrzés alatt álló szervvel, hatósággal, önkormányzattal szemben igényt 

alapíthat. A horizontális közvetlen hatály pedig azt jelenti, hogy az uniós norma rendelkezésére a 

magánfél egy másik magánféllel (természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági 

társaság) szemben alapíthat igényt. 

Az irányelvek közvetlen hatályának vertikális kapcsolatokban való elismerésével ellentétben a 

magánfelek közötti (horizontális) jogviszonyokban az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: Európai 

Unió Bírósága) elutasítja az irányelvek közvetlen hatályát, hiszen az EUMSZ 288. cikke értelmében egy 

irányelvi rendelkezés önmagában közvetlenül nem róhat kötelezettséget magánfélre. Az irányelv 

rendelkezése a magánfél számára nem teremt a nemzeti jogban addig nem létező új jogot és 

kötelezettséget. Irányelvi rendelkezés és nemzeti jogszabályi rendelkezés ütközése esetében az irányelv 

rendelkezésébe ütköző nemzeti jogszabályi rendelkezés nem alkalmazható, annak helyébe azonban nem 

az irányelvi rendelkezés, hanem a nemzeti jog másik szabálya lép. 

Léteznek jogirodalmi álláspontok, melyek értelmében bizonyos privilegizált horizontális viszonyokban 

– mint a munkaviszony, fogasztói ügyletek, biztosítási ügyletek – helyett kaphatna az irányelvek 

horizontális közvetlen hatályának alkalmazása, de természetesen csak ha az adott irányelvi rendelkezés 

világos, pontos, feltétel nélküli, eltelt az irányelv átültetésére megszabott határidő és a tagállam nem, 

vagy nem megfelelően ültette át az irányelvi rendelkezést. Jelen esetben azonban ilyen körülmények 

nem állnak fenn, a magyar jogalkotó a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen 
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feltételekről szóló, a Tanács 93/13/EGK irányelvének (a továbbiakban: fogyasztói irányelv) 

rendelkezéseit átültette a magyar joganyagba. 

II. Abban az esetben, ha a felperesek bizonyítani tudták volna a THM-mel kapcsolatos állításukat, akkor 

sem lenne jelentősége a kis mértékű eltérésnek, mert a THM pontatlan vagy kis mértékben téves 

feltüntetése (a megtévesztés esetét kivéve) nem eredményezi a szerződés érvénytelenségét. A 6/2021. 

PJE jogegységi határozat szerint a fogyasztási, lakossági kölcsönszerződés az 1996. évi CXII. törvény 

(a továbbiakban: 1996-os Hpt.) 213.§ (1) bekezdésének b) pontja alapján akkor semmis, ha az éves, 

százalékban kifejezett teljes hiteldíj mutatót egyáltalán nem tartalmazza (valamint az annak számítása 

során figyelembe nem vett egyéb – esetleges – költségek meghatározását és összegét). Önmagában az, 

hogy a THM-nek a kölcsönszerződésben feltüntetett mértéke téves, a szerződés az 1996-os Hpt. 213.§ 

(1) bekezdés b) pontja szerinti semmisségét nem eredményezi. A valósnál alacsonyabb mértékű THM 

megjelölése lehet ugyan megtévesztő, de ez nem okozza a szerződés semmisségét, ilyenkor egyéb 

jogkövetkezmények alkalmazására kerülhet sor. Ha pedig a feltüntetett THM magasabb a valósnál, nem 

a fogyasztó, hanem a pénzügyi intézmény kerülhet emiatt hátrányos helyzetbe a más pénzügyi 

intézmények által tett ajánlatokhoz képest, ez pedig a fogyasztó érdekében előírt jogkövetkezmény 

levonásának eleve nem lehet a hivatkozási alapja. A THM-et feltüntető szerződések esetén a nem valós, 

vagy nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően feltüntetett THM vizsgálatára és jogi 

következményeinek levonására nem a semmisség, hanem az érvénytelenséget kiváltó magtámadási 

okok közé tartozó tévedés, megtévesztés alapján kerülhet sor. 

III. A kezelési költségre vonatkozó felülvizsgálati érveléssel összefüggésben a Kúria a 

Pfv.I.20.536/2020/8. számú ítéletének [17] pontjában foglaltakra utalt, melyek szerint a fogyasztói 

irányelv 4. cikkének (2) bekezdését átültető 1959-es Ptk. 209.§ (5) bekezdése értelmében a 

tisztességtelen szerződési feltételekre vonatkozó törvényi rendelkezések nem alkalmazhatók a 

főszolgáltatást megállapító, illetve a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás arányát meghatározó szerződési 

kikötésekre, ha azok egyébként világosak és érthetőek. Az Európai Unió Bírósága a C-26/13. számú 

ügyben hozott ítéletében akként foglalt állást, hogy a „szerződés elsődleges tárgyát”, vagyis a 

„főszolgáltatást” megállapító szerződési feltételeknek azok tekintendők, amelyek a szerződést jellemző 

szolgáltatást határozzák meg. 

A kezelési költség akár a szerződés elsődleges tárgyának minősül és ebből következően a fogyasztói 

irányelv 4. cikk (2) bekezdésének a hatálya alá tartozik, akár nem, a fogyasztói irányelv 4. cikk (2) 

bekezdésében foglalt átláthatósági követelménnyel azonos követelményt ír elő a fogyasztói irányelv 5. 

cikke is, amely szerint az írásbeli szerződési feltételeknek „mindig” világosaknak és érthetőeknek kell 

lenniük. Ezt az álláspontját a Kúria a jelen esetben is fenntartja, az attól való eltérést semmi sem 

indokolja. A világosság és az érthetőség követelményének a kezelési költséget érintő szerződési 

feltételek megfeleltek. A szerződő felek a kezelési költség évi mértékét – a CHF-ben meghatározott és 

nyilvántartott – kölcsönösszeg 0,6%-ban határozták meg, ez a meghatározási mód, tehát a százalékos 

meghatározás nem kifogásolható, nem tisztességtelen, az I. rendű felperes sem tiltakozott ez ellen. Az 

adott szerződéses rendelkezés tisztességtelensége és ebből következően a szerződés érvénytelensége 

nem állapítható meg. 

Nem hagyható figyelmen kívül az a körülmény sem, ha ez a szerződéses rendelkezés érvénytelen lenne, 

az nem vonná maga után a szerződés egészének érvénytelenségét; a részleges érvénytelenség csupán a 

végrehajtani kívánt követelés összegének csökkenését eredményezhetné, azonban a felperesek ezen a 

címen a végrehajtás korlátozását nem kérték. 

A kezelési költséget illetően az Európai Unió Bíróságának a C-621/17. számú ügyben hozott ítéletében 

foglaltak sem hagyhatók figyelmen kívül. Eszerint a szerződési feltételeket világosan és érthetően kell 

megfogalmazni, az nem követelmény, hogy a fogyasztói kölcsönszerződés egyedileg meg nem tárgyalt 

szerződési feltételeket, melyek a fogyasztót terhelő kezelési költség összegét, annak kiszámításának 

módját és teljesítésének idejét pontosan meghatározzák, az érintett összeg ellenében nyújtott valamennyi 

szolgáltatást is részletezzék. A kölcsönszerződéshez kapcsolódó kezelési költségre vonatkozó szerződési 

feltétel, amely nem teszi lehetővé az e költség ellenében nyújtott konkrét szolgáltatások egyértelmű 

azonosítását, a felek szerződésből eredő jogaiban és kötelezettségeiben főszabály szerint nem idéz elő 

jelentős egyenlőtlenséget a fogyasztó kárára, a jóhiszeműség követelményével ellentétben. 
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IV. Az 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1959-es Ptk.) 205.§ (3) bekezdésének értelmében a felek 

a szerződés megkötésénél együttműködni kötelesek és tájékoztatniuk kell egymást a megkötendő 

szerződést érintő minden lényeges körülményről. Ezt az általános együttműködési és tájékoztatási 

kötelezettséget a fogyasztónak minősülő ügyféllel megkötésre kerülő devizahitel nyújtására irányuló 

szerződés esetén az 1996-os Hpt. 203.§-a akként konkretizálja, hogy a pénzügyi intézménynek fel kell 

tárnia a szerződéses ügyletben az ügyfelet érintő kockázatot, melynek tudomásulvételét az ügyfél 

aláírásával igazolja. 

A rendelkezésre álló iratok azt igazolják, hogy az alperes megfelelő árfolyamkockázati tájékoztatást 

adott. Az árfolyamkockázati tájékoztatással összefüggésben helytállóak a perben eljárt bíróságok által 

kifejtettek, az árfolyamkockázati tájékoztatás kellő mélységű volt, világos és érhető. A II. rendű felperes 

személyes előadása is azt igazolja, hogy a felperesek kellően tájékozottak voltak az árfolyamkockázatot 

illetően. A forint árfolyamsávja 2008. február 26-án, a perbeli kölcsönszerződés 2008. április 21-ei 

megkötését megelőzően megszűnt, a lebegő árfolyamrendszerre, annak alkalmazására tértek át, ezért 

nem szerepel a kölcsönszerződésben a +–15% árfolyamsávra utalás. 

Gazdasági ügyszak 

Gfv.VI.30.216/2021/12. 

Ha a fogyasztó felperesek nem kapták meg a kockázatfeltáró nyilatkozatot, az árfolyamkockázatról adott 

tájékoztatás megfelelőségét kizárólag a szerződésbe foglalt rendelkezés alapján kell megítélni. A 

pénzintézetnek a szerződés effektivitási kikötésétől függetlenül akkor is szükséges megfelelő tartalmú 

tájékoztatást adni az árfolyamkockázatról, ha az adósnak nem a kölcsön devizanemében keletkezik a 

jövedelme 

I. Az új Ptk. alapján elbírálandó ügyekben irányadó elvi iránymutatásokról szóló 1/2014. Polgári 

jogegységi határozat 2. pontjából következően az 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: rPtk.) 

alkalmazása körében változatlanul irányadó, a fogyasztói szerződéssel kapcsolatos közérdekű kereset 

elbírálásának egyes kérdéseiről szóló 3/2011. PK véleményben a Kúria ebben – bár a közérdekű 

keresetekkel összefüggésben, azonban az eldöntendő kérdés szempontjából azonosan megítélendő, így 

a fogyasztók által indított perekben is irányadó módon – az Európai Unió Bírósága C-243/08. és C-

240/98. számú ítéleteire alapítva részletesen megindokolta azon álláspontját, amely szerint a 2006. 

március 1-je előtt, de 2004. május 1-je után megkötött fogyasztói szerződésekben alkalmazott, egyedileg 

meg nem tárgyalt, illetve általános szerződési feltétel tisztességtelenségének is a semmisség a 

jogkövetkezménye. Ebből jelen ügyben is az következik, hogy a felperesek a megtámadási határidő 

figyelembevétele nélkül kérhették a perbeli, 2006. február 3-án megkötött fogyasztói szerződésben 

alkalmazott tisztességtelen általános szerződési feltétel érvénytelenségének megállapítását. Az rPtk. 

szerződéskötéskor hatályos 209. § (1) bekezdésének „irányelvkonform”, az irányelv fogyasztói érdekek 

hatékony érvényre juttatásának céljára és rendeltetésére tekintettel történő alkalmazása mellett nem sért 

anyagi jogszabályt a kikötés tisztességtelensége következtében a kölcsönszerződés semmisségének 

közbenső ítéletben történt megállapítása. 

A 93/13/EGK irányelvből (a továbbiakban: fogyasztói irányelv) 6. cikkének (1) bekezdése kifejezetten 

olyan tartalmú szabályozást ír elő a tagállamok részére, amely szerint a fogyasztókkal kötött 

szerződésekben az eladó vagy szolgáltató által alkalmazott tisztességtelen feltételek nem jelentenek 

kötelezettséget a fogyasztóra nézve, és ha a szerződés a tisztességtelen feltételek kihagyásával is 

teljesíthető, a szerződés változatlan feltételekkel továbbra is köti a feleket. Az rPtk. 239. § (2) bekezdését 

2006. március 1-vel beiktató 2006. évi III. törvény 7. §-hoz fűzött miniszteri indokolás hangsúlyozottan 

kitért arra, hogy fogyasztói szerződés esetén az rPtk. 239. § (2) bekezdése beiktatását megelőzően 

hatályos 239. §-ának helyes, „irányelvkonform” alkalmazása mellett a fogyasztói szerződés 

tisztességtelen szerződési feltételek elhagyásával való teljesíthetőségének van szerepe. A törvényi 

indokolás utalt a BH2001. 436 (Legf. Bír. Gfv.II.33.548/1999. sz.) számú döntésre, amelyben a bíróság 

azt vizsgálta, hogy az észszerűen eljáró felek a szerződéskötés időpontjában az utóbb semmisséggel 

érintett szerződési kikötés nélkül kötöttek volna-e szerződést, amely bírósági állásfoglalás is olyan 

irányba orientálta az rPtk. 239. §-ának értelmezését, hogy a „felek azt az érvénytelen rész nélkül nem 

kötötték volna meg” fordulat kapcsán a bíróságnak nem azt kell vizsgálnia, hogy az adott eljárásban 

résztvevő felek kötöttek volna-e az érintett szerződési feltétel nélkül szerződést, hanem azt, hogy egy 
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hasonló esetben bármilyen más, észszerűen eljáró fél milyen magatartást tanúsított volna. Így annak 

ellenére, hogy az rPtk. 239. §-ának módosítás előtti helyes értelmezése is erre utal, a 239. § (2) 

bekezdését beiktató törvény az irányelvi szövegezést hűen követő speciális szabályt illesztett be a teljes 

egyértelműség érdekében. 

Mindezek figyelembevételével a jogerős közbenső ítélet rPtk. 239. § (2) bekezdésére utalása nem 

eredményezett az ügy érdemére kiható jogszabálysértést, mivel a tisztességtelen kikötés joghatásának, 

a kölcsönszerződés részleges, illetve teljes érvénytelenségének a szempontjait a másodfokú bíróság 

helytállóan vizsgálta. 

II. Az alperes felülvizsgálati kérelme alapján ezt követően a Kúria azt vizsgálta, hogy helytálló-e az 

alperes arra alapított álláspontja, hogy a perbeli szerződés nem deviza alapú, hanem devizaszerződés, 

aminek következtében nem a magából a szerződés fakad a felpereseket terhelő árfolyamkockázat, így 

arról az alperesnek valójában tájékoztatást sem kellett, illetve kellett volna adnia. 

A perbeli szerződés megkötésekor nem volt jogszabályi definíció a deviza-, illetve a deviza alapú 

szerződésekre, ahogyan azt a Kúria a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos perekben 

felmerült egyes elvi kérdésekről szóló 6/2013. PJE határozatában bemutatta. A PJE határozat III.1. 

pontja szerint devizakölcsön az, ahol a pénztartozás kirovó pénzneme nem forint. A deviza alapú kölcsön 

is devizakölcsön, mivel a tartozás devizában van meghatározva, ugyanakkor a hitelező a kölcsönt 

forintban köteles folyósítani, az adós pedig forintban köteles törleszteni, tehát mind a hitelező, mind az 

adós a devizában kirótt pénztartozását forintban rója le. Ez a megoldás tekintendő az rPtk. 231. § (1) 

bekezdésében tételesen is rögzített főszabálynak, melytől a felek a diszpozitivitás elvéből fakadóan 

szabadon eltérhetnek. Nincs akadálya ezért annak, hogy a felek úgy állapodjanak meg, miszerint 

mindkét fél a kötelezettségének a kirovó pénznemben (effektivitási kikötés) köteles eleget tenni, tehát 

mind a folyósításra, mind a törlesztésre a kirovó pénznemben kerül sor. Ebből következően a 

devizakölcsönnek két fajtája létezik: az effektivitási kikötéssel el nem látott kölcsön (deviza alapú 

kölcsön) és az effektivitási kikötéssel ellátott deviza kölcsön. Az előbbi a felek eltérő megállapodásának 

hiányában érvényesülő főszabály, az utóbbi pedig a felek kifejezett megállapodása esetén érvényesülő 

kivétel. 

Az adott ügyben a felek – élve a diszpozitív szabályozás adta lehetőséggel – akként állapodtak meg, 

hogy az alperes a devizában nyilvántartott kölcsönösszeget forintban folyósítja, ugyanakkor a felperesek 

CHF-ben teljesítenek, illetve, ha nem ebben a pénznemben történik a törlesztés, az alperes azt az 

esedékesség napján alkalmazott eladási árfolyamon számított CHF összegre átváltva számolja el. A 

perbeli szerződés tehát effektivitási kikötést tartalmaz, ennek azonban nincs az alperes által tulajdonított 

jelentősége. 

Az Európai Unió Bírósága C-186/16. számú előzetes döntéshozatali eljárás alapját képező ügy 

tényállása szerint (is) a román felpereseknek ugyanabban a pénznemben, azaz svájci frankban kellett 

fizetniük a havi törlesztőrészleteket, mint amelyben a hitelt felvették, aminek a következményeként az 

árfolyamkockázat és ezzel együtt – a román lej svájci frankhoz viszonyított árfolyamának csökkenése 

esetén – a havi törlesztőrészletek emelkedése teljes mértékben a felpereseket terhelte (9. pont). Az 

Európai Unió Bírósága az adott tényállás mellett is érdemben vizsgálta az árfolyamkockázat 

megfelelőségére vonatkozó előzetes döntéshozatali kérelemben feltett kérdést, és ítélete 50. pontjában 

kifejtette, a banknak fel kell hívnia a figyelmet az átváltási árfolyam lehetséges változásaira és a 

devizában felvett kölcsönnel összefüggő kockázatokra, különösen, ha a kölcsönt felvevő fogyasztó nem 

ebben a pénznemben kapja a jövedelmét. Ezért a nemzeti bíróság feladata annak megvizsgálása, hogy 

az eladó vagy szolgáltató az érintett fogyasztók rendelkezésére bocsátotta‑e az ahhoz szükséges 

valamennyi releváns információt, hogy e fogyasztók felmérhessék az alapeljárásban szereplőhöz 

hasonló feltételnek a pénzügyi kötelezettségeikre gyakorolt gazdasági következményeit. 

Az Európai Unió Bírósága fenti ítéletéből következően nem annak van döntő jelentősége, hogy az 

adósnak forintban kell-e teljesítenie a törlesztőrészleteket, azaz, hogy tartalmaz-e a szerződés 

effektivitási kikötést vagy sem, hanem annak, hogy hogy az adósnak a kölcsön devizanemében 

keletkezik-e a jövedelme. A perbeli kölcsönszerződés VII. pontjában szereplő, a per tárgyát képező 

tájékoztatás is akként fogalmaz, hogy árfolyamkockázat – amelyet az általános szerződési feltételt 

elfogadó fél kifejezetten vállalt – abban az esetben keletkezik, ha a kölcsön fedezete nem CHF forrás, 
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azaz a tájékoztatás ebben részében megfelel a hivatkozott PJE-ben írtaknak és az Európai Unió Bírósága 

gyakorlatának. Nem alapos ezért az alperes felülvizsgálati kérelmében előadott érvelése, miszerint az 

adott esetben nem is volt szükséges megfelelő tartalommal tájékoztatást nyújtania a felpereseknek az 

őket terhelő árfolyamkockázatról. 

III. Az alperes a felülvizsgálati kérelmében már nem vitatta az eljárt bíróságok azon egyező 

megállapítását, hogy a felperesek a szerződés VII. pontjában szereplő tájékoztatáson túl további 

tájékoztatásban nem részesültek, ezért annak megfelelőségét kizárólag a szerződésben szereplő tartalom 

szerint kellett megítélni. 

Az alperes a keresetet elutasító elsőfokú ítélet helybenhagyására irányuló másodlagos felülvizsgálati 

kérelme körében is tényszerűen hivatkozott arra, hogy a másodfokú bíróság nem a perbeli szerződésre 

irányadó jogszabályi rendelkezés, az rPtk. 2006. február 28-ig hatályos 209/B. § (1) bekezdése, hanem 

a 2006. március 1-én hatályba lépett 209. § (1) bekezdése alapján vizsgálta a tisztességtelenség 

kritériumait. Hasonlóan azonban az rPtk. 239. §-ával kapcsolatban korábban írtakhoz, ez a téves 

jogszabályi hivatkozás sem alapoz meg a jogerős közbenső ítélet hatályon kívül helyezésére vezető 

jogszabálysértést. A tisztességtelenség törvényi definícióját ugyanis a korábbi és az utóbb hatályba lépő 

rendelkezések lényegében azonosan szabályozták. A 2006. évi III. törvény e módosításról rendelkező 5. 

§-hoz fűzött miniszteri indoklásából is egyértelműen megállapítható, hogy a módosításra egyrészt a 

rendszerbeli elhelyezkedés, másrészt az irányelvnek inkább megfelelő – a jelen jogvitán kívül eső – 

szövegpontosítás céljából került sor, azaz nincs különbség a 2006. március 1. napja előtt és után kötött 

szerződésekben alkalmazott általános szerződési feltételetek tisztességtelenségének megítélése között. 

A Kúria legfontosabb feladata a jogegység, a bíróságok egységes ítélkezési gyakorlatának biztosítása. 

Az ehhez szükséges eljárási eszközök egyike a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi 

CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 24. § (1) bekezdés c) pontja alapján a bíróságokra kötelező 

jogegységi határozat hozatala. A jogegységi határozatban adott absztrakt jogértelmezés ennél fogva a 

közzététel időpontjától (Bszi. 42. § (1) bekezdés) kötelező tartalmú. A 2/2014. PJE határozatban írtak 

értelmében, ha a pénzügyi intézménytől kapott nem megfelelő tájékoztatás vagy a tájékoztatás 

elmaradása folytán a fogyasztó alappal gondolhatta úgy, hogy az árfolyamkockázat nem valós, vagy az 

őt csak korlátozott mértékben terheli, a szerződésnek az árfolyamkockázatra vonatkozó rendelkezése 

tisztességtelen, aminek következtében a szerződés részlegesen vagy teljesen érvénytelen. 

A Kúria a fentieken túlmenően sem értett egyet az alperes azon érvelésével, miszerint a normahipotézis 

egyes elemeinek vizsgálata esetén a perbeli szerződés árfolyamkockázatot a felperesekre telepítő 

rendelkezésének tisztességtelensége nem lenne megállapítható, mert álláspontja szerint a kikötés nem 

sérti a jóhiszeműséget és tisztességet (nincs ugyanis akadálya annak, hogy a fogyasztó forint helyett más 

pénznemben adósodjon el); nem egyoldalú (mivel az árfolyamváltozás a fogyasztó számára előnyös is 

lehet); nem indokolatlan (ugyanis a fogyasztó deviza- vagy deviza alapú kölcsön esetén alacsonyabb 

kamat mellett jut hitelhez); és nem feltétlenül okoz hátrányt a szerződő félnek, egyben a hátrány 

bekövetkezése a szerződéses futamidő végéig (illetve a forintosításig) nem is állapítható meg. Az alperes 

által előadottak abban az esetben jellemzik a deviza alapú szerződést, ha a fogyasztó a szerződéskötéskor 

tisztában van az általa kötött szerződéses konstrukció lényegadó sajátosságával, és ezt az őt terhelő 

kockázat ismeretében vállalja. A felperesek azonban nem voltak ebben a helyzetben az alperes által a 

szerződés VII. pontjában adott – és felülvizsgálati kérelmében már az alperes sem vitatottan – hiányos, 

elégtelen tájékoztatás miatt. 

A felperesek a keresetüket arra alapították, hogy az árfolyamkockázat vonatkozásában nem kaptak a 

jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást, aminek az a következménye, hogy az alperes az 

árfolyamváltozásból eredő kockázatokat nem háríthatja át a felperesekre (55.G.42.316/2016/4. számú 

keresetpontosítás). Ez a megfogalmazás megfelel a 2/2014. PJE határozatnak annak ellenére, hogy a 

felperesek nem jelöltek meg további szerződéses pontokat, amelyekből az árfolyamkülönbözet 

megfizetésére vonatkozó kötelezettségük következik. A bíróságnak ugyanis a tájékoztatás elégtelensége 

esetén a szerződés tájékoztatással összefüggő további rendelkezéseit is vizsgálnia kell a 

szerződéskötéskor hatályos rPtk. 209/B. § (3) bekezdése, valamint a fogyasztói irányelv 6. cikk (1) 

bekezdése, és ez utóbbi szabály Európai Unió Bírósága általi jogértelmezése szerint (C-511/17. számú 

ítélet 44. pont). Nem jogszabálysértő ezért a közbenső ítélet abból az okból sem, hogy a kockázatfeltáró 
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nyilatkozat nélküli, kizárólag a szerződés VII. pontjában adott tájékoztatás nem világos, nem érthető 

volta folytán az árfolyamkockázat felperesek általi vállalására vonatkozó szerződési feltétel 

tisztességtelen, ezért a szerződés érvénytelen. 

 

Gfv.VI.30.237/2021/6. 

Megfelel a kölcsönszerződés az rHpt. 213. § (1) bekezdés a) pontjának, ha az a kölcsön összegét lerovó 

pénznemben (forint) tartalmazza, és a kirovó pénznemben (svájci frank) való kiszámításának feltételei 

a szerződésben foglaltak alapján adottak. A szerződés tárgyának (a kölcsönösszegnek) a fenti 

szerződésbeli meghatározása nem minősül tisztességtelennek sem, ha a ténylegesen kölcsönadott összeg 

számítási módszerei, valamint az alkalmazandó árfolyam a szokásosan tájékozott, észszerűen figyelmes 

és körültekintő átlagos fogyasztó számára átlátható, így pontos és érthető szempontok alapján értékelni 

tudja a szerződésből eredően őt érintő gazdasági következményeket. A fix törlesztésű deviza alapú 

kölcsönszerződés átlátható, világos és érthető tájékoztatást adott arról, hogy az árfolyam kedvezőtlen 

változása hatására akár jelentős mértékben megnövekedhet a kölcsön futamideje. 

I. Az alperes nem jelölt meg olyan jogszabályi rendelkezést, amelyből – szemben a jogerős ítéletben 

írtakkal – az következne, hogy a 2005/29/EK irányelv nemzeti jogba történt átültetését szolgáló, a 

fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. 

törvény (a továbbiakban: Fttv.) vonatkozó rendelkezéseinek megsértése a szerződés polgári jogi 

semmisségét vonná maga után. Az alperes hivatkozásaival éppen ellenkezőleg, az Fttv. 1. § (3) bekezdés 

a) pontja kifejezetten arról rendelkezik, hogy nem terjed ki ezen törvény hatálya a szerződés létrejöttére, 

érvényességére és joghatásaira, valamint a kereskedelmi gyakorlattal összefüggésben felmerülő polgári 

jogi igényekre. 

Tekintettel arra, hogy a másodfokú bíróság helytálló megállapítása szerint az alperes által állított fenti 

jogszabálysértések valóságuk esetén sem hatnának ki a kölcsönszerződés lértejöttére és érvényességére, 

azaz nem eredményezhetnék az alperes által kért keresetet elutasító döntés hozatalát, ezért nem követtek 

el jogszabálysértést az eljárt bíróságok azzal, hogy az alperes által e körben állított jogszabálysértések 

tekintetében nem folytattak le bizonyítást. 

II. A felülvizsgálati kérelem 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: rHpt.) 213. § (1) bekezdésével 

kapcsolatos hivatkozásai vonatkozásában különbséget kell tenni a szerződéses rendelkezés jogszabályba 

ütköző semmissége és a tisztességtelensége következtében bekövetkező semmissége között, ahogyan 

azt a 2/2012. (XII.10) PK vélemény 2. pontja (ugyan a fogyasztói kölcsönszerződésben pénzügyi 

intézmény által alkalmazott általános szerződési feltételekben szereplő egyoldalú szerződésmódosítási 

jog tisztességtelenségével összefüggésben, de az rHpt. 213. § (1) bekezdése körében általános érvénnyel 

irányadóan) kifejtette. A bíróságnak először azt kell vizsgálnia, hogy az általános szerződési feltételek 

között szereplő kikötés a jogszabályi rendelkezéseket sérti-e, ha nem, erre való hivatkozás esetén tér át 

a tisztességtelenség vizsgálatára. 

III. Az alperes a szerződés tárgyának meghatározottsága tekintetében mind az rHpt. 213. § (1) bekezdés 

a) pontjába ütköző semmisségre, mind a rendelkezés átláthatatlanságára, tisztességtelenségére [1959. 

évi IV. törvény (a továbbiakban: rPtk.) 209. § (1) bekezdés] hivatkozott. 

A Kúria jogegységi határozata az elsőfokú ítéletben felhívott alaptörvényi rendelkezésen felül a 

bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 24. § (1) 

bekezdés c) pontja alapján a bíróságokra – egyben a Kúriára nézve is – kötelező. Helytállóan értékelték 

ezért az eljárt bíróságok a szerződés tartalmának jogszabálynak való megfelelőségét az 1/2016. PJE 

határozat figyelembevételével. Ezért azon túlmenően, hogy az alperes nem jelölte meg, hogy 1/2016. 

PJE határozat álláspontja szerint az uniós jog mely rendelkezését sérti, annak „félretételére” nem volt, 

és a felülvizsgálati eljárásban sincs eljárásjogi lehetőség. Ugyanakkor kiemelendő, ahogy maga a PJE 

határozat is kifejti, a deviza alapú konstrukcióból következik, hogy a kölcsönösszeg a szerződéskötés 

napján mindkét pénznemben nem határozható meg, hiszen a szerződéskötést követően irányadó, 

jövőben határozottá váló átszámítási árfolyamot a szerződéskötéskor egyik fél sem ismeri, a 

kölcsönösszeg azonban az adott átszámítási referencia időpont bekövetkezésekor objektíve ismertté, 

egyben kiszámíthatóvá és ellenőrizhetővé válik. Amennyiben a kölcsönösszeget a szerződéskötés napján 
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mindkét pénznemben megadják, a két összeg közül az egyik mindenképpen csak tájékoztató jellegű; 

attól függően, hogy az adott szerződés hogyan szól, a devizaösszeget vagy a forintösszeget tekinti-e 

kiindulópontjának: a kölcsönvevő hiteligényét a pénzügyi intézmény forintban vagy devizában 

rögzítette-e. 

A kölcsönösszeg meghatározásának nem világos, nem érthető jellege kapcsán az alperes az Európai 

Unió Bírósága C-126/17. számú végzésére hivatkozott. Az előzetes döntéshozatali eljárás alapjául 

szolgáló eljárásban a perbelitől eltérő tartalmú szerződés szerepelt, azonban az annyiban egyezett a 

perbelivel, hogy a kölcsön tőkeösszege abban az ügyben is a finanszírozási igényként megjelölt 

forintban volt meghatározva, míg a svájci frankban megjelölt összeget csak tájékoztató jelleggel 

tartalmazta. Éppen az Európai Unió Bírósága határozatának felülvizsgálati kérelemben hivatkozott 35. 

pontjának alperes által kiemelt részéből („Amennyiben ezen összeg meghatározása a folyósítás 

időpontjában érvényes árfolyamtól függ, az említett követelmény előírja, hogy a ténylegesen 

kölcsönadott összeg számítási módszerei, valamint az alkalmazandó árfolyam átlátható legyen, vagyis 

a szokásosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó pontos és érthető 

szempontok alapján értékelhesse az e szerződésből eredően őt érintő gazdasági következményeket, 

köztük különösen a kölcsönének teljes költségét.”) következik, hogy a 93/13/EGK irányelv 4. cikk (2) 

bekezdésének és 5. cikkének megfelel, azaz nem tisztességtelen, ha a kölcsön devizában kifejezett 

összege a szerződés rendelkezései alapján a szokásosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő 

átlagos fogyasztó számára kiszámítható. Az alperes a felülvizsgálati kérelmében nem állította és nem 

fejtette ki, hogy álláspontja szerint ez a kölcsönszerződés és az ÁSZF III.1.1.és III.1.3. pontjaiban 

megjelölt definíciók vonatkozó rendelkezései alapján miért nem lehetséges. Az adott esetben a kölcsön 

összege (a szerződés tárgya) a szerződés deviza alapúságából következően a 3.197.000 Ft szerződésben 

definiált bázis árfolyam folyósítás napján konkretizálódó CHF összegével azonos. 

IV. Az alperes az rHpt. 213. § (1) bekezdés b) pontja, a THM vonatkozásában a felülvizsgálati 

kérelemében azt sérelmezte, hogy az eljárt bíróságok nem folytattak le bizonyítást annak tényleges 

kiszámíthatósága, valósága, a THM számítása során figyelembe vett és nem vett költségek, díjak, 

esetlegesen megtévesztően alacsony mértéke tekintetében. 

A fogyasztási, lakossági kölcsönszerződés semmisségének egyes kérdéseiről szóló 6/2021. PJE 

határozat értelmében a fogyasztási, lakossági kölcsönszerződés az rHpt. 213. § (1) bekezdés b) pontja 

alapján akkor semmis, ha az éves, százalékban kifejezett teljes hiteldíjmutatót egyáltalán nem 

tartalmazza. Az alperes sem az eljárás során, sem a felülvizsgálati kérelmében e tekintetben nem 

hivatkozott sem tisztességtelenségre, sem megtévesztésre. A fellebbezésében már fenn nem tartott 

megtámadási kifogása sem a THM megtévesztő jellegére vonatkozott. A perbeli szerződés nem vitatható 

módon tartalmazza az éves, százalékban kifejezett teljes hiteldíj mutatót (9,90%), ezért a jogszabályba 

ütközés hiányát az eljárt bíróságok jogszerűen állapítottak meg. 

V. Az alperes álláspontja szerint a tájékoztatás annak betűmérete, szerződésbeli elhelyezkedése miatt 

nem volt kellően figyelemfelhívó. Tény, hogy mind a szerződés, mind az ÁSZF valóban nehezen 

olvasható betűmérettel készült, azonban ez nem kizárólag az árfolyamkockázatról adott tájékoztatást, 

hanem a teljes szerződést jellemezte, ennek okán nem lehet azt a következtetést levonni, hogy a felperes 

a tájékoztatást kívánta a kis betűmérettel „elrejteni”. Az egyedi szerződés önálló pontja, egybefüggően 

tartalmazza az adós által tudomásul vett „figyelemfelhívó tájékoztatást” azzal, hogy a szerződés első 

oldalán a törlesztőrészletek 120 hónapban történő feltüntetése alatt közvetlenül szerepel az a 

megjegyzés, miszerint „Fix törlesztésű deviza alapú kölcsön esetén változhat”. A tájékoztatás módja, 

alakisága ezért nem akadályozta az átlagos fogyasztót annak tartalma megismerésében. 

Az ügyben eljárt bíróságok jogszabálysértés nélkül következtettek arra, hogy a perbeli 

kölcsönszerződésben a fogyasztó számára világos és érthető tartalommal jelentek meg az 

árfolyamkockázat összefüggései. 

A jelen ügy „specialitását” az képezte, hogy az alperes fix törlesztésű kölcsönt vett fel, ahol a „fix” 

részlet is évente 1080 forinttal nő, továbbá a gépjármű-kereskedő által a szerződéskötés napján kiállított 

ún. „Gépjármű megrendelő” csak ezen tényt tartalmazta és nem utalt további fizetési kötelezettségre. 

Az alperes erre alapította azon érvelését, hogy a szerződéskötéskor abban a feltevésben volt, hogy az 

évi emelkedés jelenti számára az árfolyamkockázatot. Ennek viszont ellentmond, hogy az okiratok 
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keltezése szerint ugyanazon a napon az általa aláírt kölcsönszerződés az első oldalán az évekre lebontott 

törlesztőrészletekről készített táblázat mellett már egyértelmű tájékoztatást adott arról, hogy a kölcsön 

devizaneme: CHF, a kölcsön jellege: fix törlesztésű deviza alapú kölcsön, a törlesztőrészletek száma: 

120 hónap azzal, hogy az fix törlesztésű deviza alapú kölcsön esetén változhat. 

Az egyedi szerződés IV.3. pontja ismertette a devizaalapú konstrukcióval járó árfolyamkockázat 

lényegét, az árfolyam elmozdulásának lehetséges irányait, a gyakoriságában, – előre nem becsülhető – 

mértékében egyaránt jelentkező bizonytalanságot. Egyértelműen tartalmazta, hogy a piac alakulásától 

függő árfolyamváltozás következtében jelentős mértékben megemelkedhet az adós tőketartozása, 

törlesztőrészletfizetési kötelezettsége, fix törlesztésű devizakonstrukcióban pedig a kölcsön futamideje. 

Kitért a tájékoztatás az árfolyamkockázat mellett ható további, a változó kamatozású 

kölcsönkonstrukciókban érvényesülő kamatkockázat lényegére, az adós fizetési kötelezettségeit érő 

lehetséges hatására (törlesztőrészlet, futamidő növekedése), idetartozóan arra is, hogy utóbbi kockázat 

akár önmagában, de akár az árfolyamváltozással együtt is bekövetkezhet, a két kockázati tényező hatása 

kumulatív módon is jelentkezhet. 

A Kúria mindebből következően egyetértett a jogerős ítélet álláspontjával, hogy a kölcsönszerződés 

vizsgált kikötése megfelelő volt, és az, hogy a törlesztőrészlet évente kb. ezer forinttal emelkedik, nem 

áll ellentétben az árfolyamváltozásból eredő terhet az alperesre hárító szerződési feltételekkel. 

A „korlátlan” és „jelentős” szavak tartalmi eltérése kapcsán a Kúria rámutatott: az Európai Unió 

Bírósága több határozatban is megfogalmazott iránymutatása szerint nem meghatározott kifejezéseknek 

kell szerepelnie az árfolyamkockázati tájékoztatóban, hanem a tájékoztatás egészének kell alkalmasnak 

lennie arra, hogy a fogyasztó felismerje annak veszélyét: az árfolyamromlás valós, a kölcsön futamideje 

alatt bekövetkezhet, akár jelentős is lehet, így a gazdasági helyzetét súlyosan érintheti (C-227/18.), 

amely elvárást a fentiek szerint a perbeli tájékoztatás teljesítette. A kölcsönfelvevőtől minimálisan 

elvárható, hogy a szerződést alaposan áttanulmányozza és szükség esetén az egyes általa nem érthető 

rendelkezésekről tájékoztatást kérjen. Az adott esetben a megfelelő tartalmú, írásban adott tájékoztatást 

nem rontotta le az azzal ellentétes szóbeli tájékoztatás, mivel azt az alperes, nem tudta bizonyítani.  

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa a 2021. november 22-én hozott és a Magyar Közlöny 2021. évi 243. 

számában 2021. december 28-án közzétett Jpe.I.60.015/2021/15. számú jogegységi hatályú határozata 

(a továbbiakban: JPE határozat) értelmében a 2/2014. PJE határozat 1. pontja (Ha a pénzügyi 

intézménytől kapott nem megfelelő tájékoztatás vagy a tájékoztatás elmaradása folytán a fogyasztó 

alappal gondolhatta úgy, hogy az árfolyamkockázat nem valós, vagy az őt csak korlátozott mértékben 

terheli, a szerződésnek az árfolyamkockázatra vonatkozó rendelkezése tisztességtelen, aminek 

következtében a szerződés részlegesen, vagy teljesen érvénytelen) azzal a kötelező (kiegészült) 

értelmezéssel alkalmazható, amely szerint akkor megfelelő tartalmú az árfolyamkockázatról nyújtott 

tájékoztatás, ha az általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó a 

tájékoztatás alapján a szerződéshez kapcsolódó árfolyamkockázat tényén és mibenlétén kívül azt is 

felismerheti és értékelni tudja, hogy a nemzeti fizetőeszköz (a forint) árfolyama a kölcsön 

nyilvántartásba vétele szerinti deviza árfolyamához képest számára akár jelentős mértékben is 

kezdvezőtlenül változhat, és ezáltal a fogyasztó fennálló tartozásának, a szerződés szerinti ütemezésben 

esedékessé váló fizetési kötelezettségének mértéke jelentősen megemelkedhet (JPE határozat elvi 

tartalom, 34. pont). A perbeli tájékoztatás a JPE határozatban megfogalmazott elvárást is kielégíti. 

A tájékoztatás időbeliségével összefüggésben a Kúria hangsúlyozta: a kellő idő annak biztosítását 

jelenti, hogy a 93/13/EGK irányelv huszadik preambulum bekezdésének, illetve melléklete 1.i) 

pontjának megfelelően a fogyasztó a szerződés megköltése előtt ténylegesen megismerhesse a szerződés 

összes feltételét, annak valós ismerete alapján dönthessen az elfogadásáról. Ennek fontosságára az 

Európai Unió Bírósága számos határozatában kitért (C-26/13. ítélet 67. és 70. pontok, C‑186/16. 

48.pont, C‑126/17. sz. végzés 34. pont, C-51/17. 76.pont), anélkül azonban, hogy a kellő idő konkrét 

tartalmát meghatározta volna. Ezt értékelve a Kúria a Gfv.VI. 30.467/2020/9. számú döntésében akként 

foglalt állást, önmagában abból a körülményből, hogy a fogyasztó a szerződéskötéssel egyidejűleg 

kapott tájékoztatást az árfolyamkockázatról, nem következik sem az, hogy a tájékoztatás nem felelt meg 

a tisztességes tájékoztatással szembeni elvárásoknak, sem az, hogy megfelelt. E kérdés megítélése során, 

az eset összes körülményét figyelembe véve, a rendelkezésre álló bizonyítékokat mérlegelve kell állást 
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foglalni (Gfv.VII.30.286/2020/4.). 

Az adott ügyben az elsőfokú bíróság az általa lefolytatott bizonyítás eredményét értékelve állapította 

meg, hogy az alperesnek a finanszírozási konstrukció megismerésére megfelelő idő állt a rendelkezésére 

(elsőfokú ítélet 81. pont). Ezen – a jogerős ítélettel helybenhagyott – megállapításának 

felülmérlegelésére a Kúria azért sem látott lehetőséget, mert az alperes személyes előadásából is kitűnt, 

hogy az alperesnek korábban is volt deviza alapú kölcsönszerződése, a szerződést a saját bevallása 

szerint is elolvasta, kérdéseket intézett a gépjármű-kereskedő alkalmazottjához, és a szerződéskötés 

folyamata mintegy másfél-két órát vett igénybe. Mindezek alátámasztják az eljárt bíróságok azon, a 

rendelkezésre álló bizonyítékokból levont következtetését, hogy a szerződéskötés napján adott 

tájékoztatás ellenére jelen ügyben a szerződés lényeges tartalmának megismerésére az alperesnek 

lehetősége volt. 

 

Gfv.V.30.281/2021/9. 

I. A felülvizsgálati kérelem egymással szorosan összefüggő kötelező tartalmi kellékei a határozott 

kérelmen kívül a jogszabálysértés és a megsértett jogszabályhely megjelölése, valamint annak kifejtése, 

hogy a fél a határozatot milyen okból támadja. A hiányos hivatkozásokat a Kúria érdemben nem bírálja 

el.  

II. Az átlagos fogyasztó szempontjából felállított átláthatósági (tisztességességi) mérce azonossága 

folytán, amennyiben a fogyasztó ugyanazt a tartalmú tájékoztatást kapta a szolgáltatótól és nincs 

többlettényállási elem, amelynek értékelése más eredményre vezethetne, a bíróság eleget tesz az 

indokolási kötelezettségének azzal, hogy többlettényállási elem hiányát rögzítve utal a Kúria korábbi, 

az ítélet meghozatalakor precedens értékű határozatnak minősülő határozataira és azok tartalmára. 

I. A felperes szerződéses célra alapított érvelése kapcsán elsődlegesen arra kell figyelemmel lenni, hogy 

a kölcsönszerződés célja általában valamely ingó dolog vagy ingatlan megvásárlásához szükséges 

vételár, vagy egy beruházás pénzügyi fedezetének teljes vagy részbeni biztosítása, amelynek eléréséhez 

az alacsony törlesztő részletek csak kedvezőbb feltételeket jelentenek (Pfv.I.20.521/2020/9., 

Pfv.I.21.135/2020/6.). A kölcsön felvételére jelen esetben sem azért került sor, hogy a felperes alacsony 

kamat mellett fizethesse az alacsony részleteket, hanem azon okból, hogy biztosítsa a lakásvásárláshoz 

a hiányzó vételárat.  

A 6/2013. PJE határozat III.2.b) pontja – szemben a felperes által annak önkényesen kiragadott 

részletéből levont következtetéssel – nem magának a deviza alapú kölcsönszerződésnek, és nem is a 

szerződő felek közösen meghatározott céljaként, hanem az adós saját szerződéskötési motivációjaként 

rögzítette, hogy a forintkölcsönöknél alacsonyabb kamatozás mellett kívánt kölcsönhöz jutni. Az adós 

6/2013 PJE határozat szerinti szerződéskötési motivációjához szorosan hozzátartozik, és így is emelte 

ki a jogegységi döntés – szemben a felperes stabil törlesztőrészletekre vonatkozó érvelésével –, hogy az 

előzőek fejében a kölcsönt felvevők vállalták az árfolyamváltozás kockázatát [III. 2.e) pont].  

Az árfolyamkockázat a kirovó és a lerovó pénznem eltéréséből adódó, szükségképpeni és automatikus 

következmény, ami a deviza alapú kölcsönszerződések jellegéből következik [6/2013. PJE határozat 

III/2. a) pontjához tartozó indokolás; Európai Unió Bírósága C-51/17. számú ítélet]. Ahogy azt a Kúria 

már a Gfv.VII.30.438/2019/13. számú ítéletében is kifejtette – az adott szerződés értelmezésén túl – a 

6/2013. PJE határozatnak sem tulajdonítható olyan tartalom, hogy deviza alapú kölcsönszerződés esetén 

elfogadott szerződéses célként, vagy a szerződő pénzügyi intézmény kötelezettségvállalásaként – 

valójában a felperes teljesítésének korlátjaként – lenne meghatározott a felperes által állított tartalom: 

az adósoknak a futamidő teljes idejére a forintkölcsönök törlesztőrészletei mértékében maximált, 

egyben az aktuális vagyoni és jövedelmi viszonyaikhoz mérten stabilan törleszthető fizetési 

kötelezettség.  

Ilyen következtetés a 2/2014 PJE határozat 1. pontjából sem vonható le. Mindezekre tekintettel a 

felperes ezen érvelése során tehát egy – a felperes által vélt, nem bizonyított, ezáltal fiktív – 

„tényállásból” indult ki, így a jogerős ítélet ezen okból nem sérthette sem a 2016. évi CXXX. törvény 

(a továbbiakban: Pp.) 279. § (1) bekezdését, sem az erre alapított anyagi jogszabályt. 
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Az előterjesztett kereset kapcsán a felperes fentiek szerinti szerződéskötési motivációja vagy célja azon 

okból sem bírt relevanciával, mert a felperes keresetében nem akarathibára hivatkozott, hanem 

tisztességtelenségre, akarathibára alapított érvénytelenségi keresete nem volt. Ugyanezen okból nem 

lehettek alaposak az ezen alapuló, egyoldalú értékállandósági kikötést tartalmazó forinthitel felvételére 

alapított hivatkozások sem. A felperes ezen okfejtése egyebekben nem állt összhangban a felperes 

devizaalapú szerződés létrejöttét feltételező egyéb hivatkozásaival, azaz a felülvizsgálati kérelem e 

körben következetlen volt. 

II. A felperes felülvizsgálati kérelme lényegében azon alapult, hogy az árfolyamkockázatról adott 

tájékoztatás nem felelt meg a tisztességes tájékoztatással szemben az Európai Unió Bírósága felperes 

által megjelölt ítéleteiben felállított követelményrendszernek. A felperes ugyanakkor ezzel 

összefüggésben – az I. rendű alperes által az ellenkérelmében előadottaknak megfelelően – az 1959. évi 

IV. törvény (a továbbiakban: rPtk.) 209. § (1) bekezdését nem jelölte meg megsértett jogszabályként, 

így önmagában az érvelés előadása és az Európai Unió Bírósága ítéleteire való hivatkozás nem tette 

lehetővé, hogy a Kúria vizsgálja a jogerős ítéletnek az árfolyamkockázatról nyújtott tájékoztatás 

tisztességtelensége körében tett megállapításait.  

A rPtk. 209/A. § (2) bekezdése – amely szerint a fogyasztói szerződésben az általános szerződési 

feltételként a szerződés részévé váló, továbbá a fogyasztóval szerződő fél által egyoldalúan, előre 

meghatározott és egyedileg meg nem tárgyalt tisztességtelen kikötés semmis – a tisztességtelen kikötés 

jogkövetkezményéről rendelkezik, amelyek alkalmazására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a 

támadott rendelkezés az rPtk. 209. § (1) bekezdésében írtak alapján tisztességtelennek minősül. Mindez 

azt jelenti, hogy a rPtk. 209/A. § (2) bekezdése alapján maga az árfolyamkockázati tájékoztatás 

megfelelősége és ennek folytán a keresetben megjelölt szerződéses pontok világos és érthető volta, majd 

tisztességtelensége nem vizsgálható. A rPtk. 209. § (1) bekezdésének a felhívását az Európai Unió 

Bírósága ítéleteiben, illetve a Kúria ítéleteiben írtakra való hivatkozás nem helyettesíti azok ezen 

jogszabályhely megjelölése esetén – tekintettel arra is, hogy a magyar jogi szabályozás alapját 

implementálása folytán az Irányelv képezi – annak értelmezése körében vehetők figyelembe. 

A felperes a rPtk. 209. § (1) bekezdésére egyrészt az egyoldalú értékállandósági kikötéssel 

összefüggésben utalt, amelyet a szerződés a már kifejtettek szerint nem tartalmazott, így annak 

tisztességtelensége sem volt vizsgálható. A kamatok és a törlesztőrészletre vonatkozó szerződéses 

rendelkezések nem képezték a per tárgyát, erre vonatkozóan nem volt kereset, az alacsonyabb kamatról 

és törlesztőrészletről való tájékoztatás átláthatóságát nem vizsgálták az eljárt bíróságok, így ebben a 

körben bizonyítást sem kellett lefolytatniuk. A felülvizsgálati eljárásnak sem lehetett erre tekintettel a 

tárgya ezen kérdések és a feleket terhelő bizonyítási kötelezettség vizsgálata, ezért a jogerős ítélet nem 

sérthette a Pp. 265. §-át és a 279. § (1) bekezdését. A rPtk. 209. § (1) bekezdése megjelölésének 

elmulasztása kizárta annak lehetőségét, hogy a Kúria a JPE határozatban foglaltakra figyelemmel a 

Pfv.VI.21.492/2017/4., a Pfv.I.21.562/2018/3. és a Gfv.VII.30.448/2019/7. számú ítéletekben az 

árfolyamkockázati tájékoztatás megfelelősége körében kifejtettektől esetlegesen eltérjen. 

III. A felperes semmisség hivatalbóli észlelése, illetve vizsgálata körében előadott érvelése kapcsán a 

Kúria utal arra – egyetértve az I. rendű alperes felülvizsgálati ellenkérelmében előadottakkal –, hogy a 

felperes a 2020. szeptember 8-i perfelvételi tárgyaláson pontosított keresetében a bíróságok értelmezése 

szerint az árfolyamkockázati tájékoztató rendelkezéseket tartalmazó II.1.5., II.4.8., valamint a II.9.10. 

pontjainak a tisztességtelensége miatt a teljes szerződés érvénytelenségének a megállapítását kérte. 

Mindez azt jelentette, hogy Pp. 2. § (2) bekezdése és a Pp. 342. §-a alapján az előterjesztett kereset 

kapcsán csak az volt vizsgálható a perben, hogy a felperes által megjelölt szerződéses pontok a rPtk. 

209. § (1) bekezdése alapján tisztességtelenek-e, ezen pontok semmissége következtében a szerződés 

teljesíthető-e, vagy a teljes szerződés megdől a rPtk. 239. § (2) bekezdése alapján.  

A kereset tárgyát képező szerződéses rendelkezések tisztességtelenségének a megítélése során a 

bíróságoknak figyelemmel kell lenni a szerződés egyéb rendelkezéseire is, azonban a per tárgyát nem 

képező szerződéses rendelkezések semmisségét hivatalból a bíróságok nem állapíthatják meg, azaz a 

kereseten sem a kérelem, sem a jogalap tekintetében nem terjeszkedhetnek túl. A hivatalbóli észlelés 

ugyanis nem korlátlan, az csak az előterjesztett kereset korlátai között értelmezhető. {Európai Unió 

Bírósága C-51/17 számú ítéletének [33] és [42] bekezdése, valamint C-511/17. számú ítélet 
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indokolásának [30], [31], [32] bekezdései}. A felperes felülvizsgálati kérelmében nem jelölte meg, hogy 

a kereset tárgyát képező szerződéses rendelkezések semmisségének a megítélése során az eljárt 

bíróságok mely szerződéses rendelkezéseket nem vettek figyelembe, de – az [52] pontban kifejtettekre 

tekintettel – azok megjelölése esetén sem lett volna mód a felülvizsgálati eljárásban az érvénytelenségi 

kereset vonatkozásában a jogerős ítéletben kiejtettektől eltérő következtetés levonására. 

 

Gfv.VI.30.309/2021/6. 

Nem tisztességtelen az az általános szerződési feltétel, amely a közvetítői szerződés megszűnését követő 

12 hónapos időtartamra a közvetítő tevékenységével okozati összefüggésben létrejött vételi/bérleti 

szerződés esetén a közvetítő díjigényre való jogosultságát köti ki. 

I. Az 1. A) - H) pontok szerinti általános szerződési feltételek lényege, hogy az alperest mint megbízottat 

a megbízóval kötött megbízási szerződés hatálya alatt és annak megszüntetésétől számított 12 hónapon 

belüli, a megbízott által közvetített ajánlattevővel történő, a szerződési feltételek szerinti típusú 

szerződéskötés esetén megilleti a kikötött megbízási díj. 

E feltételek tisztességtelenség miatti érvénytelenségét elutasító jogerős ítéleti rendelkezés kapcsán a 

felperes megsértett jogszabályhelyként – kereseti hivatkozásával egyezően – a 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 6:102. § (1) bekezdését [Tisztességtelen általános szerződési feltétel] és 6:104. § 

[Egyes tisztességtelen kikötések fogyasztói szerződésben] (1) bekezdésének i) és j) pontját jelölte meg. 

Tekintettel e két jogszabályhely egymáshoz való viszonyára [előbbi a tisztességtelenség 

generálklauzulája, utóbbi ehhez képest speciális, a fogyasztói szerződésekre irányadó, a 93/13/EGK 

irányelv (fogyasztói irányelv, a továbbiakban: Irányelv) mintájára a Ptk. által jelzésszerűen, nem 

taxatíve nevesített tisztességtelenségi okokat tartalmazó norma] a Kúria elsődlegesen az utóbbi körében 

előadott felülvizsgálati indokokat vizsgálta. 

A Ptk. 6:104. § (1) bekezdés i) és j) pontja tekintetében a felperes felülvizsgálati hivatkozásának lényege 

szerint a támadott feltétel bizonyítási terhet telepít a fogyasztóra arra nézve, miszerint a szerződéskötés 

nem az alperes közvetítői tevékenységének eredménye, figyelemmel az előírt 12 hónapos időtartamra 

is, amely a jelenkori technikai fejlettség szintje mellett „felülírja” az általános szerződési feltételek által 

teremtett ok-okozati összefüggés vélelmét, egyúttal a bizonyítási terhet a fogyasztó hátrányára 

változtatja meg. 

A megbízási szerződéshez képest speciális közvetítői szerződés anyagi jogi szabálya [Ptk. 6:291. § (2) 

bekezdés] szerint a díj a közvetítőt abban az esetben is megilleti, ha a közvetített szerződést a felek a 

közvetítői szerződés megszűnését követően kötik meg. Erre tekintettel az alperes keresettel támadott 

általános szerződési feltételeinek az utólagosan (a közvetítői szerződés megszűnését követően) 

megkötött szerződések alapján járó díjra vonatkozó jogát rögzítő kikötése megfelel az említett 

jogszabályi előírásnak, amire tekintettel önmagában az utólagos díjigényre való jogosultság kikötése 

nem minősülhet tisztességtelennek [Ptk. 6:102. § (4) bekezdés második fordulata]. 

Ugyanezen anyagi jogi rendelkezés a felperes által hivatkozott bizonyítási kötelezettségre is kiható 

jelentőségű, tekintettel arra, hogy egy követelés iránti anyagi jog – perben történő érvényesítés esetén: 

igény – bizonyításának rendjét (a bizonyítási kötelezettséget, illetve terhet) mint eljárásjogi kérdést 

minden esetben az alkalmazandó anyagi jogi rendelkezés determinálja. Ebből következően az anyagi 

jogból adódó eljárásjogi (bizonyítási) helyzet körében azt kellett vizsgálni, hogy az alapjaiban a Ptk. 

6:291. § (2) bekezdésével egyező tartalmú feltétel hordoz-e olyan további általános szerződési tartalmat, 

amely a felperesi álláspontnak megfelelően a 12 hónapos időintervallumra tekintettel a fogyasztóra 

hátrányos bizonyítási terhet keletkeztet. 

A közvetítői szerződés megszűnése után kötött szerződésre tekintettel az alperes által igényelt díj 

tekintetében – annak vitatása esetén – követelésének jogalapja és összegszerűsége tekintetében (törvény 

eltérő rendelkezése hiányában) egyarányt az igényt érvényesítő közvetítőt terheli a bizonyítás a 2016. 

évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 265. § (1) bekezdése [Bizonyítási érdek] alapján. Ez a 

bizonyítás kiterjed arra, hogy a közvetített szerződés a közvetítői szerződés megszűnését követő 12 

hónapon belül jött létre, és arra is, hogy a szerződő partner a közvetítő tevékenysége révén (általa 

nyilvántartott érdeklődőként) került kapcsolatba a szerződés tárgyát illetően a megbízóval, ami 
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szükségképpen annak a bizonyítását is jelenti, hogy a 12 hónapon belüli szerződéskötés az általa 

korábban kifejtett tevékenység eredménye. 

A 12 hónapos időintervallum szerződési feltételbe foglalása nem hátrányos a fogyasztó számára. Amint 

arra a Kúria – az 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1959-es Ptk.) hatálya alatti ügyben hozott, de e 

vonatkozásban a jelen ügyben is irányadó, és éppen a felperes által hivatkozott – Pfv.V.21.336/2015/6. 

számú ítéletének indokolásában rámutatott, a szerződés megszűntével nem a közvetítő díjigénye szűnik 

meg, hanem annak bizonyítása nehezül el a közvetítő számára, aki a díj iránti igényét alapvetően az 

általános elévülési időn (5 éven) belül érvényesíthetné. A felhívott jogesetben az általános szerződési 

feltétel szerinti, ugyancsak 12 hónapos időtartamot a Kúria ehhez képest olyannak ítélte, ami jelentősen 

kedvezőbb a fogyasztó számára, és nem tisztességtelen. A Kúria a korábbi határozatában foglaltaktól 

való eltérést a jelen felülvizsgálati eljárásban nem tartotta indokoltnak sem az alapul fekvő anyagi jogi 

kódex eltérő voltára, sem a felperes által említett technikai, illetve kommunikációs eszközökre 

tekintettel, amelyeknek a per főkérdése szempontjából nincs adekvát jelentősége. 

A bizonyítás tehát – a kifejtettek értelmében – az alperest terheli, azt a támadott feltétel nem fordítja át 

a fogyasztóra, így az utóbbi helyzetét semmilyen formában nem teszi terhesebbé, az ellenbizonyítás 

lehetősége pedig az általános bizonyítási szabályok szerint illeti meg. 

Erre tekintettel az 1. A) - H) pontok szerinti általános szerződési feltételek tisztességtelensége nem 

állapítható meg. 

II. A felülvizsgálattal érintett 5. A) - D) és I) pontok szerinti feltétel lényege, hogy amennyiben az 

elfogadott vételi/bérleti ajánlatban szereplő ár devizaneme eltér a szerződésben megjelölt irányár 

devizanemétől, úgy a megbízási díj devizaneme az elfogadott ajánlatnak megfelelő devizanem. 

E feltételek tisztességtelenség miatti érvénytelenségét elutasító jogerős ítéleti rendelkezés kapcsán a 

felperes kizárólag anyagi jogi jogszabálysértésekre [Ptk. 6:45. § (1) bekezdés és (2) bekezdés első 

mondata, 6:102. § (1) bekezdés és 6:104. § (2) bekezdés d) pontja] hivatkozott. Érvelésének lényege 

szerint e feltételek alkalmazása esetén előállhat olyan helyzet, hogy a fogyasztó a szerződésben 

kikötöttnél valójában magasabb összegű megbízási díjat fizet az alperesnek. 

A támadott feltételek önmagukban nem teszik lehetővé az alperes számára, hogy a szerződést 

egyoldalúan módosítsa, és ennek következtében – a felülvizsgálati kérelemben hivatkozott Ptk. 6:104. 

§ (2) bekezdés d) pontjában írtaknak megfelelően – a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás 

mértékét a fogyasztó hátrányára egyoldalúan megemelje. E feltételek ugyanis kivétel nélkül kizárólag 

akkor eredményezik a megbízási díj tekintetében a szerződésben meghatározottól más devizanemre 

történő áttérést, ha a fogyasztó a szerződésben meghatározott devizanemtől eltérő devizanemben tett 

vételi/bérleti ajánlatot elfogadta. Az elfogadó nyilatkozat megtételére a támadott feltételek nem 

kötelezik a fogyasztót – erre a felperes maga sem hivatkozott –, az tehát a szerződéskötési szabadságából 

[Ptk. 6:59. § (1)-(2) bekezdés] eredő önálló és az alperestől független döntésének következménye. A 

fogyasztó elfogadó nyilatkozata hiányában pedig alternatív lehetőségei vannak: az ajánlattevő módosítja 

ajánlatát és a közvetítői szerződésben kikötött devizanemmel egyező devizanemben tesz új ajánlatot 

[ebben az esetben a támadott 5. A) - D) és I) pontok alkalmazására értelemszerűen nem is kerül sor], 

vagy nem tesz újabb ajánlatot, aminek az az eredménye, hogy nem jön létre szerződés a fogyasztó és az 

ajánlattevő között, ami által a támadott feltételek alkalmazása fel sem merül. 

Nem találta tisztességtelennek a Kúria a támadott feltételeket a Ptk. 6:102. § (1) bekezdésének 

generálklauzulájára tekintettel sem. A Kúria egyetért a felperes által kifejtettekkel a megbízási díj 

meghatározásának módját illetően: az az elfogadott vételár/bérleti díj alapján, annak meghatározott 

százalékában történik. Ugyanakkor megjegyzi, nem értelmezhető a felperes felülvizsgálati kérelmének 

12. oldal második bekezdésében írt azon felvetése, miszerint: „Abban a szerződésben biztosított esetben 

azonban, ha a vételi ajánlatban írt devizanemtől eltérő devizanemben történik a fizetés, akkor a két 

időpont (vételi ajánlat megtétele és szerződéskötés) közötti árfolyamingadozás miatt a ténylegesen 

fizetendő összeg az átszámítás eredményeként eltérhet a megbízási szerződésben kikötött százalékos 

mértéktől.” Az 5. A) - D) és I) pontok tekintetében ugyanis – akár elfogadta a fogyasztó a szerződésben 

meghatározottól eltérő ajánlat szerinti devizanemet, akár az ajánlat eleve a szerződés szerinti 

devizanemre szólt –, csak azonos devizanemet eredményezhet az ajánlattevő és a fogyasztó, illetve a 

közvetítő és a fogyasztó közötti jogviszonyban is. Másképpen: ha a fogyasztó elfogadja az eltérő 
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devizanemben történő teljesítésre vonatkozó vételi/bérleti ajánlatot, ezzel a közvetítővel kötött 

jogviszonyában is automatikusan módosulás következik be az érintett általános szerződési feltételek 

által. Ebből következően nem állhat elő a felperes által hivatkozott olyan eset, hogy a „fizetés” (akár az 

ajánlattevő, akár a fogyasztó részéről) az elfogadott ajánlattól eltérő devizanemben történne. 

A támadott általános szerződési feltételek funkciója nem több, mint az eredetileg a szerződésben (a 

megbízási díjra vonatkozóan is) meghatározott devizanemnek (ebből a szempontból: az eredeti kirovó 

pénznemnek) a fogyasztó által elfogadott ajánlat alapján a ténylegesen fizetendő pénz devizaneméhez 

(ebből a szempontból: a lerovó pénznemhez) történő igazítása (a devizanem tekintetében egyneművé 

tétele), ami tehát csak az eredeti devizanem módosulását eredményezi. A vizsgált feltételeknek azonban 

nincs akként értelmezhető tartalma, miszerint az elfogadott ajánlat szerinti (a fentiek szerint: a kirovó) 

devizanemhez képest a megbízó által ténylegesen fizetendő (a fentiek szerint: a lerovó) devizanem eltérő 

volna, vagy lehetne. 

Ebből következően a megbízási díjnak a felperes által felülvizsgálati kérelmében felvetett módon – az 

elfogadott vételi ajánlatban írt devizanemtől eltérő devizanemben – történő fizetése már a szerződéses 

kereteken kívüli, tehát nem szerződésszerű teljesítés volna a fogyasztó részéről. 

Ugyanezen okból nem értelmezhető a felperesnek az átszámítással kapcsolatos érvelése sem az általa 

felvetett azon esetekben, amikor a fogyasztó nem a vételi ajánlatban írt devizanemben kívánja 

megfizetni a megbízási díjat, illetve, ha „a vételár meghatározása a forintösszeg vételi ajánlat megtétele 

napján érvényes valamely devizaárfolyamon való átszámítás alapján történik, és a felek abban 

állapodnak meg, hogy a szerződéskötés napján az aktuális, a forintösszegnek megfelelő devizaösszeget 

tüntetik fel, akkor árfolyamingadozás miatt a kikötött százalékos aránytól a fizetendő díj eltérhet”. Ezek 

az elvi esetek az 5. A) - D) és I) pontok szerinti feltételek tisztességes/tisztességtelen jellegének 

megítélésén túlmutatnak, nem azok körében, hanem a közvetítői szerződés fogyasztó általi teljesítésével 

összefüggésben értelmezhetőek, továbbá a támadott pontok szövegéből nem következnek, ezért azok 

tisztességtelenségét nem alapozhatják meg. 

Az említett felperesi hivatkozások nem adekvát jellegére tekintettel a Ptk. 6:102. § (1) bekezdése alapján 

sem állapítható meg ezen általános szerződési feltételek tisztességtelensége. 

A Ptk. 6:45. § (1) bekezdésével és (2) bekezdés első mondatával kapcsolatban a felperes által előadottak 

alapján pedig – a Ptk. 6:102. § (1) bekezdésének, illetve 6:104. § (2) bekezdés d) pontjának sérelme 

nélkül – nem állapítható meg a jóhiszeműség és tisztesség követelményének sérelmével bármiféle 

hátrány megjelenése a fogyasztók terhére, ezért az azokra történt felülvizsgálati hivatkozásnak nem volt 

relevanciája. 

 

Gfv.VI.30.446/2021/5. 

Akkor megfelelő tartalmú a deviza alapú kölcsönszerződésben az árfolyamkockázatról nyújtott 

tájékoztatás, ha az általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó a 

tájékoztatás alapján a szerződéshez kapcsolódó árfolyamkockázat tényén és mibenlétén kívül azt is 

felismerheti és értékelni tudja, hogy a forint árfolyama a kölcsön nyilvántartásba vétele szerinti deviza 

árfolyamához képest számára akár jelentős mértékben is kedvezőtlenül változhat, és ezáltal a fogyasztó 

fennálló tartozásának, a szerződés szerinti ütemezésben esedékessé váló fizetési kötelezettségének 

mértéke jelentősen megemelkedhet. 

A felperesek világos és átlátható tájékoztatást kaptak az árfolyamkockázatról. Az árfolyamkockázatra 

vonatkozó szerződéses feltételek átláthatóságával kapcsolatban felállított követelményrendszert maga a 

93/13/EGK fogyasztói irányelv (a továbbiakban: Irányelv), az Irányelvet a hazai jogba átültető 

szabályozás, valamint az Európai Unió Bírósága a fogyasztói irányelvet kötelező jelleggel értelmező 

ítéletei határozzák meg, melyeket értékelve hozta meg a Kúria a 2/2014. PJE-t. 

Az Európai Unió Bírósága C-186/16. szám alatti ítéletében foglaltak szerint a tájékoztatásnak 

alkalmasnak kell lennie arra, hogy az általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő, 

átlagos fogyasztó ne csupán azt legyen képes felismerni, hogy annak a devizának az árfolyama, 

amelyben a kölcsönszerződést megkötötték, emelkedhet vagy csökkenhet, hanem értékelni kell tudnia 
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egy ilyen feltételnek a pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt – esetlegesen jelentős – gazdasági 

következményeit is. A C-51/17. szám alatt ítélet a magyar szabályozási környezet ismeretében rögzítette, 

hogy a kölcsönfelvevőnek világos tájékoztatást kell kapnia egyrészt arról, hogy a deviza alapú 

kölcsönszerződés aláírásával bizonyos mértékű árfolyamkockázatot vállal, amely gazdaságilag nehezen 

viselhetővé válhat, amennyiben az a pénznem, amelyben jövedelmét kapja, leértékelődik azon 

devizához képest, amelyben a kölcsönt nyújtották; másrészt fel kell hívnia a banknak a figyelmet az 

átváltási árfolyam lehetséges változásaira és a devizában felvett kölcsönnel összefüggő kockázatokra; 

végül pedig a fogyasztó számára tényleges lehetőséget kell biztosítani az összes szerződéses feltétel 

megismerésére. Az Európai Unió Bírósága a C-776/19 – C-782/19. számú egyesített ügyekben 

megerősítette, hogy a fogyasztói irányelv 4. cikkének (2) bekezdése akkor teljesül, ha a szolgáltató olyan 

kellő és pontos tájékoztatást nyújtott a fogyasztónak, amely lehetővé teszi a szokásosan tájékozott, 

észszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó számára, hogy megértse a szóban forgó 

pénzügyi mechanizmus konkrét működését, és így felmérje az ilyen szerződési feltételek által 

ugyanezen szerződés teljes időtartama alatt a pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt, esetlegesen jelentős 

negatív gazdasági következmények kockázatát. 

A Kúria a Gfv.VII.30.096/2019/5. számú – BH 2020.151. számon közzétett – ítéletében rögzítette, hogy 

nem megfelelő a tájékoztatás, ha nem hívták fel az alperes fogyasztó figyelmét a forint jelentős 

árfolyamgyengülésének lehetőségére is, ami a fogyasztó által fizetendő törlesztőrészleteket jelentősen 

megemelheti, a fogyasztót gazdaságilag nehéz helyzetbe hozhatja; a Gfv.VII.30.090/2020/9. számú, 

öttagú tanács által hozott – BH 2021.141. számon közzétett – végzésének indokolásában nem tartotta 

megfelelőnek azon tájékoztatást, amely csak annyiban világítja meg az árfolyamkockázatot, hogy a 

deviza árfolyamának változása egyaránt növelheti és csökkentheti a hitelszolgálat és a magyar forintban 

folyósított kölcsön összegét. 

A szerződés VIII.6. pontjába foglalt kockázatfeltáró nyilatkozat önmagában valóban nem felel meg a 

fenti elvárásoknak, az nem tartalmazza, hogy az árfolyamkockázat kizárólag az adósokat terheli, az 

árfolyam változása és ezzel összefüggésben az adósok terheinek emelkedése jelentős is lehet (Kúria 

Pfv.I.20.025/2021/6. ítélet). 

A II. rendű felperes ugyanakkor a szerződés megkötésének napján egy kétoldalas külön tájékoztatót is 

aláírt, amely kitért arra, hogy a devizában meghatározott törlesztés forintban kifejezett összegét az 

aktuális árfolyam határozza meg, mely árfolyam szinte állandóan változik, hol kisebb, hol nagyobb 

mértékben. Ebből következően a devizában fennálló tartozás, illetve a devizában meghatározott 

törlesztőrészlet forintban meghatározott összege az árfolyam változásával együtt módosul, amely 

kockázatot az adós köteles viselni; az ingadozás nem kiszámítható mértékű. Utalt arra is, hogy a 

futamidő alatt a forint és devizakamatok is változhatnak. Az árfolyamkockázatot példákkal is bemutatta, 

és a kamat és árfolyamszint változásának a törlesztőrészletre gyakorolt hatásait táblázatos formában is 

érzékeltette. 

A tájékoztatás áttekinthető szerkezetű, egyértelmű, érthető, az alaki szempontú érthetőség 

követelményeit kielégíti. A külön íven szövegezett irat szemléltető, a forint árfolyamának a 

szerződésben kikötött devizához képest lehetséges változására kitérve, részletes és informatív szöveges 

magyarázatot ad a deviza alapú kölcsönügyletekben rejlő – a forintügyletektől eltérő – kockázatokra, 

amelyet táblázattal és grafikonnal is kiegészít (Kúria Gfv.VI.30.463/2020/23., Pfv.VIII.20.348/2021/6.). 

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa a 2021. november 22-én hozott és a Magyar Közlöny 2021. évi 243. 

számában 2021. december 28-án közzétett Jpe.I.60.015/2021/15. számú jogegységi hatályú határozata 

(a továbbiakban: JPE határozat) értelmében a 2/2014. PJE határozat 1. pontja (Ha a pénzügyi 

intézménytől kapott nem megfelelő tájékoztatás vagy a tájékoztatás elmaradása folytán a fogyasztó 

alappal gondolhatta úgy, hogy az árfolyamkockázat nem valós, vagy az őt csak korlátozott mértékben 

terheli, a szerződésnek az árfolyamkockázatra vonatkozó rendelkezése tisztességtelen, aminek 

következtében a szerződés részlegesen, vagy teljesen érvénytelen) azzal a kötelező (kiegészült) 

értelmezéssel alkalmazható, amely szerint akkor megfelelő tartalmú az árfolyamkockázatról nyújtott 

tájékoztatás, ha az általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó a 

tájékoztatás alapján a szerződéshez kapcsolódó árfolyamkockázat tényén és mibenlétén kívül azt is 

felismerheti és értékelni tudja, hogy a nemzeti fizetőeszköz (a forint) árfolyama a kölcsön 
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nyilvántartásba vétele szerinti deviza árfolyamához képest számára akár jelentős mértékben is 

kedvezőtlenül változhat, és ezáltal a fogyasztó fennálló tartozásának, a szerződés szerinti ütemezésben 

esedékessé váló fizetési kötelezettségének mértéke jelentősen megemelkedhet (JPE határozat elvi 

tartalom, 34. pont). 

Az alperes tájékoztatója fenti elveknek való megfelelőségéről a Kúria a JPE határozatot követően 

szintén állást foglalt már (Kúria Gfv.VI.30225/2021/7.), amelyre tekintettel az előzőekben megjelölt 

egyedi ügyekben folytatott joggyakorlata a JPE határozatot követően is kötelező erejűként hivatkozható. 

A felperesek sem a keresetükben, sem a felülvizsgálati kérelmükben nem hivatkoztak a Kúria által 

korábban még nem vizsgált szempontra, amely megalapozhatta volna a kialakult joggyakorlatától való 

eltérést, a fentebb bemutatott következetes joggyakorlattal ellentétes jogértelmezést tartalmazó ítélet 

pedig a JPE határozatot követően kötelező erejűként már nem hivatkozható (Kúria 

Pfv.I.21.000/2020/8.). 

A Kúria megítélése szerint az eljárt bíróságok jogszabálysértés nélkül jutottak arra az egybehangzó 

következtetésre is, hogy a perbeli szerződésben alkalmazott kezelési költséget tartalmazó szerződéses 

kikötés nem tisztességtelen. Az elsőfokú bíróság az Európai Unió Bírósága C-621/17. számú ítéletében 

előírt szempontoknak megfelelően vizsgálta a jóhiszeműség és az egyensúly feltételeit és a perbeli 

kölcsönszerződés vitatott rendelkezését összehasonlította más hiteltermékek költségeivel, és jutott így 

arra a megalapozott következtetésre, hogy a perbeli kölcsönszerződés 0,6 %-os kezelési költsége a 

felperes fogyasztók számára nem aránytalan. 

 

Gfv.VI.30.019/2022/3. 

Az a tájékoztatás, amely lényegében csak arról szól, hogy az adós hiteltörlesztési és kamatfizetési 

kötelezettségének összege "erősen függ" az adott deviza magyar forinttal, illetve egyéb devizákkal 

szembeni árfolyamának alakulásától, és a deviza árfolyamának változása egyaránt növelheti és 

csökkentheti a hitelszolgálat és a magyar forintban folyósított kölcsön összegét, és nem hívja fel a 

fogyasztó figyelmét kellő súllyal, átlátható módon az árfolyamkockázat mibenlétére, az árfolyamromlás 

valós, lehetséges jelentős mértékére, arra, hogy annak esetleges, előre nem látható bekövetkezése az 

adós fogyasztó gazdasági helyzetét rendkívül súlyosan érintheti, nem világos és nem érthető. 

A Kúria nem értett egyet az eljárt bíróságok azon egyező álláspontjával, miszerint az alperes által 

magában a kölcsönszerződésben, illetve a kölcsönszerződés utolsó bekezdésében foglalt Általános 

Kockázatfeltáró Nyilatkozatban írásban nyújtott tájékoztatás kielégítette a Kúria hivatkozott PJE 

határozataiban, illetve az Európai Unió Bírósága e tárgyban hozott határozataiban felállított 

követelményrendszert. 

Az alperes perbelivel azonos tartalmú kockázatfeltárása tekintetében – eltérve az alperes felülvizsgálati 

ellenkérelmében hivatkozott korábbi ítéleteiben elfoglalt jogi állásponttól – a Gfv.VII.30.090/2020/9. 

számú felülvizsgálati határozatában (közzétéve: BH 2021.141. számon) már állást foglalt akként, hogy 

a szerződés rendelkezései alapján, kiegészítve az Általános Kockázatfeltáró Nyilatkozatban írtakkal, a 

tájékoztatás nem minősült megfelelőnek, nem hívta fel a fogyasztó figyelmét kellő súllyal, átlátható 

módon az árfolyamkockázat mibenlétére, az árfolyamromlás valós, lehetséges, jelentős, a szerződésben 

szereplő 10%-os mértéket akár jelentősen meghaladó mértékére, arra, hogy annak esetleges, előre nem 

látható bekövetkezése az adós fogyasztó gazdasági helyzetét rendkívül súlyosan érintheti. Az 

lényegében csak arról adott tájékoztatást, hogy az adós hiteltörlesztési és kamatfizetési 

kötelezettségének összege „erősen függ” az adott deviza magyar forinttal, illetve „egyéb devizákkal” 

szembeni árfolyamának alakulásától, és a deviza árfolyamának változása egyaránt növelheti és 

csökkentheti a hitelszolgálat és a magyar forintban folyósított kölcsön összegét. 

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa – amely jogegységi panasz eljárás befejezéséig a jelen 

felülvizsgálati eljárást a Kúria felfüggesztette – a Jpe.I.60.015/2021/15. számú jogegységi hatályú 

határozatában (a továbbiakban: JPE határozat) megállapította, hogy a Gfv.VII.30.315/2020/5. számú 

ítélet jogkérdésben eltér a Pfv.I.20.185/2018/7. számú, a Bírósági Határozatok Gyűjteményében 

közzétett határozattól; az eltérés indokolt volt, ezért a Gfv.VII.30.315/2020/5. számú ítéletet hatályában 

fenntartotta. Kimondta, hogy a Kúria bármely határozatának ezzel (a JPE határozat elvi tartalmában 
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megfogalmazott követelménnyel) ellentétes jogértelmezése kötelező erejűként már nem hivatkozható. 

A Kúria a jogegységi panasz tárgyát képező Gfv.VII.30.315/2020/5. számú ítéletében az alperestől eltérő 

pénzintézet alábbi tartalmú tájékoztatója tekintetében állapította meg a korábban hozott kúriai 

határozattal ellentétben, hogy az nem világos és nem érthető, nem felel meg a Kúria, illetve az Európai 

Unió Bírósága által felállított követelményrendszernek, mert nem tűnik ki belőle, hogy az árfolyam 

fogyasztó szempontjából kedvezőtlen változásának reális esélye van, az akár jelentősen megemelheti 

fizetési kötelezettségeit: „[e] z azt jelenti, hogy mivel az adott deviza árfolyama időről időre változhat, 

nem lehet pontosan tudni előre, hogy az egyes, devizában azonos összegű törlesztő részletek 

megfizetéséhez mennyi forint (vagy egyéb deviza) összeget kell majd az igénylőnek a bankszámlán 

biztosítania a törlesztő részletek teljesítéséhez. […] Ebből adódóan a törlesztőrészletek megfizetésével 

kapcsolatos, a deviza átváltásból adódó esetleges árfolyamkockázatot – ami a forintban (vagy egyéb 

devizában) számolt törlesztés tekintetében okozhat növekedést, de csökkenés egyaránt – teljes 

egészében az ügyfél viseli”. 

A JPE határozat [30] pontja értelmében a jogegységi panasszal támadott kúriai ítélet illeszkedik az 

Európai Unió Bírósága és a Kúria újabb, a JPE határozatban részletezett gyakorlatához. (Utóbbi körben 

értékelt határozatként szerepelt a Kúria alperesi pénzintézet perbelivel megegyező tájékoztatója 

tárgyban hozott, fentebb hivatkozott Gfv.VII.30.090/2020/9. számú végzése is.) A Kúria Jogegységi 

Panasz Tanácsa a jogkérdésben való eltérés megállapítása mellett döntött a bíróságokra kötelező 

értelmezésről, a határozat [34] pontjában elvi tartalomként rögzítve, hogy a 2/2014. PJE határozat 1. 

pontja azzal a (kiegészített) kötelező értelmezéssel alkalmazható, amely szerint akkor megfelelő 

tartalmú az árfolyamkockázatról nyújtott tájékoztatás, ha az általánosan tájékozott, észszerűen 

figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó a tájékoztatás alapján a szerződéshez kapcsolódó 

árfolyamkockázat tényén és mibenlétén kívül azt is felismerheti és értékelni tudja, hogy a nemzeti 

fizetőeszköz (a forint) árfolyama a kölcsön nyilvántartásba vétele szerinti deviza árfolyamához képest 

számára akár jelentős mértékben is kezdvezőtlenül változhat, és ezáltal a fogyasztó fennálló 

tartozásának, a szerződés szerinti ütemezésben esedékessé váló fizetési kötelezettségének mértéke 

jelentősen megemelkedhet. 

A Kúria Gfv.VII.30.090/2020/9. számú végzésében részletesen kifejtettek szerint a JPE határozatban 

megfogalmazott elvi tartalomnak az alperes perbeli kölcsönszerződésekben és az azok részét képező 

Általános Kockázatfeltáró Nyilatkozatban nyújtott tájékoztatása nem felel meg. A Kúria a 

Gfv.VII.30.090/2020/9. számú precedensképes határozatától a jelen ügyben eljáró tanácsa nem kíván 

eltérni, azt a JPE határozat alapján, jogegységi eljárás kezdeményezése nélkül nem is tehetné meg. Az 

ezen határozatában írt állásponttól jogkérdésben eltérő – a felülvizsgálati ellenkérelemben felhívott – 

korábbi kúriai döntések viszont a JPE határozat értelmében kötelező erejűként nem hivatkozhatók. 

A fentiekből következik, hogy a perbeli szerződésekben az alperes nem adott átlátható, világos és érthető 

tájékoztatást a felperesi fogyasztók részére az árfolyamkockázatról. Erre tekintettel nem volt jelentősége 

annak, hogy azt időben kapták-e meg a felperesek. 

A Kúria nem osztotta a másodfokú bíróság alperesi védekezést elfogadó azon megállapítását sem, hogy 

a tájékoztatás „tisztességtelensége” az adott esetben nem eredményezné a felperesek 

árfolyamváltozásból eredő fizetési kötelezettségének a megszűnését, mert a keresetükben nem 

hivatkoztak a szerződés azon további pontjaira, amelyek értelmében az árfolyamkockázatot viselni 

kötelesek. Tény, hogy a felperesek a keresetükben nevesítetten nem kérték azon – a jogerős ítéletben 

felsorolt – szerződéses pontok tisztességtelenségének megállapítását, amelyek alapján a felperesek a 

devizában nyilvántartott kölcsönt meghatározott árfolyamon forintban kötelesek törleszteni, ez azonban 

– szemben a jogerős ítéletben kifejtettekkel – nem azzal a jogkövetkezménnyel járna, hogy az Általános 

Kockázatfeltáró Nyilatkozat „részleges érvénytelenségének” megállapítására kerülne sor, így nem 

változna a felperesek fizetési kötelezettsége, mert az általuk „nem támadott” szerződéses pontok 

változatlanul a szerződés részét képeznék. 

Bár a felperesek az eredeti keresetükben – valóban pontatlanul – a kockázatfeltáró nyilatkozat 

tisztességtelenségének megállapítását kérték, azonban az eljárás során végig következetesen állították, 

hogy a tájékoztatás nem volt megfelelő, ezért álláspontjuk szerint nem terhelheti őket az 

árfolyamkockázat. Ezzel összhangban határozták meg a jogkövetkezmény levonására irányuló kereseti 
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kérelmüket is akként, hogy tartozásukat az árfolyamkockázat figyelmen kívül hagyásával kérik 

megállapítani mindkét szerződés vonatkozásában. A felperesek a 9. sorszámú keresetpontosításukban 

„a tájékoztatás nem megfelelő volta miatt az árfolyamkockázatot a fogyasztóra telepítő szerződéses 

kikötés tisztességtelenségére” hivatkoztak, ez pedig megfogalmazásában is tartalmazza a tájékoztatás 

minden elemére vonatkozó kérelmüket. A másodfokú bíróság a keresetpontosítást figyelmen kívül 

hagyta, de a kereset eredeti megfogalmazása alapján adott jogértelmezése is téves. 

Nem kétséges, hogy a pénzintézet által nyújtott tájékoztatás maga jogokat és kötelezettségeket nem 

állapít meg, így értelemszerűen azokat a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével 

egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztóra nézve hátrányosan sem állapíthatja meg [1959. évi IV. 

törvény (a továbbiakban: rPtk.) 209. § (1) bekezdés], azonban a kereseti kérelemnek a másodfokú 

bíróság jogerős ítéletben megjelenő „szűkítő értelmezése” ellentétes mind az 1952. évi III. törvény (a 

továbbiakban: rPp.) 3. § (2) bekezdésében megfogalmazott „tartalom szerinti elbírálás” 

követelményével, mind az rPtk. 209. § (2) bekezdésével. A Kúria következetes gyakorlata szerint az 

árfolyamkockázat viselését szabályozó kikötések tisztességtelenségének megítélése kérdésében 

együttesen vizsgálandó a kockázatfeltáró nyilatkozat és a megkötött szerződések vonatkozó 

szabályozása (Kúria Gfv.VII.30.066/2020/14.; Gfv.VI.30.038/2021/4.), miután a 2/2014. PJE 

jogegységi határozat, valamint az Európai Unió Bírósága C-186/16. számú ügyben hozott ítéletének 

indokolásából is kitűnően az adós fizetési kötelezettségét szabályozó kikötések átláthatóságának, vagyis 

annak megítélése során, hogy az árfolyamkockázat mibenlétéről a fogyasztó megfelelő tartalmú 

tájékoztatást kapott-e a szerződéskötéskor, jelentősége van a kockázatfeltáró nyilatkozatnak és a 

szerződés rendelkezéseinek is [rPtk. 205. § (3) bekezdés, 209. § (1) és (2) bekezdés]. 

(Gfv.VII.30.127/2020/6; Gfv.VI.30.038/2021/4). 

Mind az rPtk. 209. § (2) bekezdése, mind pedig a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott 

tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EGK irányelv 6. cikk (1) bekezdése, és ez utóbbi szabály 

Európai Unió Bírósága általi jogértelmezése szerint a fogyasztó által egyes szerződési feltételek 

tisztességtelenségének megállapítására irányuló perben a nemzeti bíróság azokat a feltételeket köteles 

megvizsgálni, amelyek kapcsolódnak a jogvitának a felek által meghatározott tárgyához, ha 

rendelkezésére állnak az ehhez szükséges – adott esetben bizonyításfelvétellel kiegészített – jogi és 

ténybeli elemek (C-511/17. számú ítélet 44. pont). Az adott ügyben pedig a jogvitának a felperesek által 

meghatározott tárgya az volt, hogy érvénytelenek-e a perbeli deviza alapú szerződések abból az okból, 

hogy őket az alperes nem megfelelően tájékoztatta a deviza alapú szerződések jellegadó sajátosságáról, 

az árfolyamkockázat fogyasztó általi korlátlan viseléséről. Az ennek megítéléséhez szükséges ténybeli 

és jogi feltételek (az adott ügyben releváns, írásban adott tájékoztatás és a szerződések teljes szövege, 

valamint a felperes tartalmában nem kétséges kereseti kérelme) rendelkezésre álltak. Így, ha a felperesek 

nem is jelölik meg szám szerint azon szerződéses pontokat, amelyekből az árfolyamkülönbözet 

megfizetésére vonatkozó kötelezettségük következik, a bíróságnak a tájékoztatás elégtelensége esetén a 

szerződés tájékoztatással összefüggő további rendelkezéseit is vizsgálnia kell. 

A 2/2014. PJE határozatban írtaknak megfelelően a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződés azon 

rendelkezése, amely szerint az árfolyamkockázatot – a kedvezőbb kamatmérték ellenében – korlátozás 

nélkül a fogyasztó viseli, a főszolgáltatás körébe tartozó szerződéses rendelkezés. Ha az 

árfolyamkockázatra vonatkozó tájékoztatás nem volt világos, nem volt érthető (átlátható) a tájékoztatás 

hiánya vagy nem megfelelő volta miatt, ez önmagában megalapozza e rendelkezés tisztességtelenségét, 

ennek következtében a szerződés érvénytelenségét, mivel az érvénytelenség a konstrukció lényegi 

elemét érinti [rPtk. 239. § (2) bekezdés]. 

Az eljárt bíróságok téves jogi álláspontjuk miatt nem bírálták el érdemben a felperesek érvénytelenség 

jogkövetkezményének levonására irányuló kereseti kérelmét, a Kúria erre tekintettel a jogerős ítélet 

felülvizsgálati kérelemmel támadott, a szerződések árfolyamkockázatról nyújtott tájékoztatás nem 

megfelelő volta miatti érvénytelenségének megállapítására irányuló kereseti kérelmet alaptalannak 

találó rendelkezését az rPp. 275. § (4) bekezdése alapján az elsőfokú ítéletre is kiterjedően hatályon 

kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot ebben a keretben új eljárásra és új határozat hozatalára utasította. 

Az új eljárásban – tekintettel arra, hogy a jelen határozatban kifejtettek szerint az árfolyamkockázatra 

vonatkozó tájékoztatás tisztességtelen volt – az elsőfokú bíróságnak érdemben kell elbírálnia a 
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felperesek perbeli szerződések érvénytelenségének jogkövetkezménye levonására irányuló kereseti 

kérelmét azzal, hogy a felperesek által joghatályos felülvizsgálati kérelemmel nem támadott, a kezelési 

költség tisztességtelenségének megállapítására irányuló kereseti kérelmet elutasító rendelkezés 

következtében az elszámolás során kizárólag az árfolyamkockázat viseléséből eredő tisztességtelenség 

jogkövetkezménye vonható le. 

 

Gfv.VI.30.117/2022/2. 

A felülvizsgálat engedélyezése iránti kérelmet előterjesztő félnek egyértelműen azonosítható módon, az 

eltéréssel érintett határozatok ügyszámának pontos feltüntetésével kell megjelölnie, hogy a jogerős 

határozat a Kúria melyik korábban közzétett döntésétől tér el. 

A Kúria az engedélyezés iránti kérelem elbírálása során figyelemmel volt arra is, hogy Jogegységi 

Panasz Tanácsa 2021. november 22-én hozott és a Magyar Közlöny 2021. évi 243. számában 2021. 

december 28-án közzétett Jpe.I.60.015/2021/15. számú jogegységi hatályú határozata (a továbbiakban: 

JPE határozat) értelmében a 2/2014. PJE határozat 1. pontja azzal a kötelező (kiegészült) értelmezéssel 

alkalmazható, amely szerint akkor megfelelő tartalmú az árfolyamkockázatról nyújtott tájékoztatás, ha 

az általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó a tájékoztatás alapján 

a szerződéshez kapcsolódó árfolyamkockázat tényén és mibenlétén kívül azt is felismerheti és értékelni 

tudja, hogy a nemzeti fizetőeszköz (a forint) árfolyama a kölcsön nyilvántartásba vétele szerinti deviza 

árfolyamához képest számára akár jelentős mértékben is kedvezőtlenül változhat, és ezáltal a fogyasztó 

fennálló tartozásának, a szerződés szerinti ütemezésben esedékessé váló fizetési kötelezettségének 

mértéke jelentősen megemelkedhet (JPE határozat elvi tartalom, 34. pont). 

A perben vizsgálattal azonos tartalmú szerződéses feltétel és kockázatfeltáró nyilatkozat alapján a 

fogyasztónak adott árfolyamkockázati tájékoztató fenti elveknek való megfelelőségéről a Kúria a JPE 

határozat meghozatalát követően a Gfv.VI.30.243/2021/9. számú határozatában már állást foglalt, és 

megállapította, hogy a szerződésbe foglalt és a külön okiratban átadott tájékoztatásból kitűnik, hogy a 

kockázat reális és bármilyen mértékű lehet, továbbá figyelmeztetést tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy 

mindez a fizetési terhek jelentős növekedésével járhat, amit a felperesi jogelőd nem vállal át. Így a 

tájékoztató alapján az általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes átlagos fogyasztó felmérhette az 

árfolyamváltozásnak a szerződés teljesítésére kiható lehetséges következményeit, és a személyi, 

vagyoni viszonyaira vonatkozó akár jelentős hatását. A tájékoztató megfelel a JPE határozattal 

pontosított 2/2014. PJE határozatban megfogalmazott elveknek is. 

Az 1/2021. (VII.12.) PK vélemény (a továbbiakban PK vélemény) 4. pontja szerint a Kúria az Európai 

Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárásának szükségességére figyelemmel a felülvizsgálatot 

főszabály szerint akkor engedélyezi, ha a fél az eljárás során már indítványozta az általa felvetett 

jogértelmezési kérdés Európai Unió Bírósága elé terjesztését, de azt a bíróság elutasította, vagy arról – 

a fél kérelme ellenére – nem határozott. 

A Kúria megállapította, hogy az alperesek az első- és másodfokú eljárásban nem indítványozták az 

előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését, ilyen indítványt a felülvizsgálat engedélyezése iránti 

kérelmükben sem terjesztettek elő. Az Európai Unió Bírósága számos határozatában értelmezte a 

93/13/EGK irányelv 4. cikk (2) bekezdését és jelen ügyben nem merül fel olyan új jogkérdés, ami 

előzetes döntéshozatali eljárás szükségességét vetné fel. 
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Emberi jogi közlemények 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei 

Az adott időszakban nem vált véglegessé ilyen tárgyú határozat. 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei 

1. Biancardi Olaszország elleni ügye (77.419/16. sz. ügy)41 

A kérelmező egy online újság főszerkesztője volt. 2008 márciusában publikált egy cikket egy étteremben 

történt, késelésig fajuló verekedésről. A cikk megnevezte az érintetteket, nevezetesen azt a családot, két 

testvért és fiaikat, akik az étterem tulajdonosai voltak. Beszámolt arról is, hogy a verekedés oka 

valószínűleg egy épület tulajdonjogával kapcsolatos pénzügyi vita volt, és részleteket közölt a 

családtagok házi őrizetéről, illetve fogva tartásáról. 

2010 szeptemberében az egyik testvér és étterme hivatalos értesítést küldött a kérelmezőnek, amelyben 

azt kérték, hogy távolítsák el a cikket az internetről, eredménytelenül, ezért keresetet nyújtott be a hazai 

bíróságokhoz. 

2013 januárjában a kerületi bíróság kimondta, hogy nem szükséges megvizsgálni a cikk internetről való 

eltávolítására irányuló kérelmet, mivel a kérelmező időközben eltávolította a cikkre való hivatkozásokat. 

Megállapította azonban, hogy a büntetőeljárással kapcsolatos információkhoz való könnyű internetes 

hozzáférés 2008 márciusától 2011 májusáig, amikor a kérelmező a cikkre mutató hivatkozásokat 

eltüntette, megsértette a felperesek jó hírnevének tiszteletben tartásához való jogát. Külön kiemelte, 

hogy mivel a kérelmező elmulasztotta eltávolítani a cikkhez tartozó címkéket, az azt jelentette, hogy 

bárki hozzáférhetett az eljárással kapcsolatos érzékeny adatokhoz, ha egyszerűen begépelte a felperesek 

nevét a keresőbe. A Legfelsőbb Bíróság 2016 júniusában helyes indokaira tekintettel helybenhagyta az 

elsőfokú határozatot. 

A kérelmező – az Egyezmény 10. cikkére hivatkozással - azt állította, hogy megsértették az  információ 

közléséhez  való jogát, és hogy az a fejenként 5.000,-Euró, amelyet a felpereseknek kártérítésként 

fizetnie kellett, túlzott mértékű volt. 

A Bíróság rámutatott, hogy a kérelmezőnek a cikk végleges eltávolítására való kötelezése nem volt 

kérdés a hazai bíróságokon. Az ügy lényege az volt, hogy a kérelmező nem törölte az 

étteremtulajdonosra vonatkozó információk hivatkozásait, és az, hogy a cikket könnyen hozzáférhetővé 

tette. Az online cikk anonimizálásával kapcsolatos beavatkozásról sem volt szó az ügyben. 

E kiindulópontból a Bíróság kiemelte, hogy a cikk nyolc hónapig online maradt és könnyen hozzáférhető 

volt, annak ellenére, hogy a felperes kérte az eltávolítását. Ezenkívül az alkalmazandó nemzeti jog 

értelmében a kérelmező információ közléséhez való joga idővel gyengült, míg a felperes jó hírnevének 

tiszteletben tartásához való joga erősödött. Ezenkívül a magánszemély elleni büntetőeljárással 

kapcsolatos közzétett információk érzékenyek adatok voltak. Végül a Bíróság úgy ítélte, hogy a 

szankció – polgári, nem büntetőjogi felelősség – súlyossága és a megítélt kártérítés összege nem volt 

túlzott. Ezért arra a következtetésre jutott, hogy a hazai igazságszolgáltatás megállapításai a kérelmező 

véleménynyilvánítási szabadságának igazolható korlátozását képezték – annál is inkább, mivel nem volt 

köteles a cikket véglegesen eltávolítani az internetről. Ennek megfelelően nem sértették meg az 

Egyezmény 10. cikkét. 

 

 
41 Az ítélet 2022. február 25-én vált véglegessé. 
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2. Jakut Köztársasági Szakszervezeti Szövetség Oroszország elleni ügye (29.582/09. sz. 

ügy)42 

Egy szakszervezeti szövetséget köteleztek arra, hogy a munkát végző fogvatartottak alapszervezetét 

zárják ki, a fogvatartottak szakszervezeti tagságának törvényi tilalma miatt. 

A kérelmező – az Egyezmény 11. cikkére hivatkozással – sérelmezte az egyesülési jogának megsértését. 

Ami a panasz Egyezménnyel való személyi összeegyeztethetőséget illeti, az Egyezmény 11. cikke a 

munkavállalókat és a szakszervezeteket egyaránt védi. Ahogy a munkavállaló szabadon csatlakozhatnak 

egy szakszervezethez, úgy a szakszervezetnek is szabadon dönthet a tagfelvételről. Tágabb értelemben, 

ahogy egy szakszervezet szabadon csatlakozhat egy szövetséghez, úgy a szövetség is szabadon felvehet 

egy szakszervezetet. 

A bírósági végzés, amely a kérelmező szövetséget a szakszervezet kizárására kötelezte, korlátozta a 

kérelmező Egyezmény 11. cikke szerinti jogát. Ezt a korlátozást törvény írta elő. A fogvatartottak egyéb 

Egyezményben biztosított jogaihoz hasonlóan, a szakszervezetek létrehozásához és az azokhoz való 

csatlakozáshoz való jogukat is korlátozni lehet a biztonsági okokból, különösen a bűncselekmények és 

a zavargás megelőzése érdekében. 

Bár az Egyezmény nem határozta meg pontosan a „szakszervezet” fogalmát azon túl, hogy általánosan 

jelzi, hogy tagjai érdekeinek védelmében alakult egyesületről van szó, a Bíróság által vizsgált esetek 

többsége munkavállalókat és tágabb értelemben „foglalkoztatási viszonyban” lévő személyeket érintett.  

A börtönmunkát azonban nem lehet egyenlővé tenni a foglalkoztatással. Valójában a börtönmunka sok 

tekintetben különbözik a hétköznapi alkalmazottak által végzett munkától, minthogy a rehabilitáció és 

a reszocializáció elsődleges céljait szolgálja, a reintegrációt célozza és kötelező. Hasonló véleményt 

fogalmazott meg az orosz Alkotmánybíróság is. Való igaz, hogy a fogvatartottak általában továbbra is 

élvezik az Egyezmény által biztosított alapvető jogokat és szabadságokat, kivéve a mozgásszabadsághoz 

való jogot. A szakszervezeti szabadságot azonban nehéz lenne őrizetben gyakorolni. 

Mindazonáltal az Egyezmény „élő eszköz”, és ezért könnyen lehet, hogy az ezen a területen végbemenő 

fejlemények a jövőben egy bizonyos ponton szükségessé teszik a szakszervezeti szabadság kiterjesztését 

a munkát végző fogvatartottakra is, különösen, ha magán munkáltatónál dolgoznak. Valójában a 11. cikk 

2. bekezdése egyetlen foglalkozási csoportot sem zárt ki e cikk hatálya alól. A nemzeti hatóságok 

legfeljebb a 11. cikk 2. bekezdésével összhangban álló „törvényes korlátozásokat” írhatnak elő bizonyos 

alkalmazottakkal szemben.  

Tekintettel azonban az Európa Tanács tagállamainak jelenlegi gyakorlatára, nem volt kellő egyetértés 

ahhoz, hogy az Egyezmény 11. cikkének a kérelmező által javasolt értelmezést adják. 

Összefoglalva, a belföldi bíróságoknak a kérelmező szövetséghez intézett, a munkát végző 

fogvatartottak szakszervezetének kizárására vonatkozó végzése nem lépte túl a nemzeti hatóságok e 

téren rendelkezésre álló széles mérlegelési mozgásterét, és ezért a kifogásolt korlátozás szükséges volt 

egy demokratikus társadalomban. 

 

3. Standard Verlagsgesellschaft mbH Ausztria elleni (3.) ügye (39.378/15. sz. ügye)43 

A kérelmező egy bécsi székhelyű korlátolt felelősségű társaság, a Der Standard című újság kiadója, és 

online hírportált üzemeltet, amely cikkeket és vitafórumokat tartalmaz a derStandard.at oldalon. 

A cikkekhez kommentálást lehetővé tévő weboldal felhasználóként történő regisztrációja során a 

magánszemélyeknek meg kellett adniuk nevüket és e-mail címüket, valamint opcionálisan postai 

címüket. A weboldal egyértelművé tette, hogy ezek az információk nem lesznek nyilvánosan láthatók, 

és a kérelmező cég csak akkor hozza nyilvánosságra, ha ezt törvény írja elő. A vitafórumok részben 

moderáltak. A megjegyzések és a moderálás szabályait meghatározták. A kérelmező cég elmondása 

szerint naponta 6.000 hozzászólást vizsgál meg, sokakat töröl, és akkor ad meg felhasználói adatokat, 

 
42 Az ítélet 2022. március 7-én vált véglegessé. 
43 Az ítélet 2022. március 7-én vált véglegessé. 
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amikor egyértelmű, hogy jogsértés történt. 

2012-ben egy cikk jelent meg a honlapon, többek között K.S.-ről, aki akkoriban a Die Freiheitlichen in 

Kärnten (FPK) nevű regionális politikai párt vezetője volt. Több mint 1.600 felhasználói megjegyzés 

érkezett, amelyek közül az egyik a következő volt: „A korrupt politikusok elfelejtik, de mi nem. A 

VÁLASZTÁS NAPJA A FIZETÉS NAPJA!!!!!” Egy másik: „[Várható volt], hogy az FPOe/K, ...-

ellenfelek elragadtatják magukat. [Ez] nem történt volna meg, ha ezeket a pártokat betiltották volna a 

folyamatos náci újjáéledés miatt.” K.S. és az FPK a hozzászólók adatait és a hozzászólások törlését 

kérte. A kérelmező cég törölte a megjegyzéseket, de nem volt hajlandó felfedni az adatokat. 

2013-ban megjelent egy interjú H.K.-vel, akkori országgyűlési képviselővel, az Osztrák Szabadságpárt 

(FPÖ) főtitkárával. A cikk alatt a következő megjegyzést tették közzé: „[Ha] nem értettük volna örökké 

félre a véleménynyilvánítás szabadságának [értelmét], és ha alkotmányunk aláásását és államformánk 

destabilizálását ennek következtében büntethetővé tettük volna – vagy legalábbis, ha [maffiaellenes 

törvényt] egyszer az ausztriai szélsőjobboldali színtérre alkalmaznák – akkor [H.K.] a Második 

Köztársaság egyik legnagyobb bűnözője lenne...” A kérelmező cég ismét törölte a megjegyzést, de 

megtagadta a felhasználói adatok közlését. 

K.S. és az FPK, valamint H.K. külön-külön eljárást indítottak a kérelmező céggel szemben azzal a céllal, 

hogy megszerezzék a hozzászólások szerzőinek felhasználói adatait, és velük szemben polgári és 

büntetőeljárást indítsanak. K. S. és az FPK ügyében a Legfelsőbb Bíróság végül elrendelte a felhasználói 

adatok kiadását a felpereseknek, mivel úgy ítélte, hogy az újságírói tevékenységgel nem áll 

összefüggésben, így nem történt jogellenes beavatkozás a kérelmező cég sajtószabadsághoz való jogába, 

és a felperesek az adatok közléséhez fűződő túlnyomó jogi érdeküket bizonyították. A Legfelsőbb 

Bíróság H. K. ügyében is elrendelte a felhasználói adatok kiadását, nagyjából ugyanazt az indoklást 

adva, mint a korábbi határozatban. 

A kérelmező – az Egyezmény 10. cikkére hivatkozva – sérelmezte a hírportál felhasználói személyes 

adatainak nyilvánosságra hozatalára való kötelezését. 

A kérelmező cég azzal érvelt, hogy a szóban forgó felhasználói adatok újságírói forrásnak minősülnek, 

és így azokat ugyanúgy szerkesztői titoktartás védi, mint az újságban megjelent olvasói levelek 

szerzőinek adatait. Azzal is érvelt, hogy a Legfelsőbb Bíróság nem vette figyelembe a megjegyzések 

sajátos körülményeit, és nem mérlegelte a versengő jogokat, ahogyan azt a Bíróság ítélkezési gyakorlata 

megköveteli. 

A Kormányzat azzal érvelt, hogy a kérelmező cég szerepe a honlapján vitafórumot kínáló 

tárhelyszolgáltatóként eltért a cikkeket közzétevő szerepétől. Tárhelytszolgáltatóként az e-

kereskedelemről szóló törvény értelmében kötelessége volt bizonyos adatokat olyan 

magánszemélyekkel közölni, akik hitelt érdemlően hivatkoztak nyomós jogi érdekre. 

A Bíróság úgy találta, hogy mivel a hozzászólók a nyilvánosságot célozták, és nem újságíróhoz 

fordultak, nem tekinthetők újságírói „forrásoknak”. Mindazonáltal kapcsolat volt a kérelmező társaság 

cikkeinek közzététele és az e cikkekhez fűzött megjegyzések hírportálján való elhelyezése között. A 

Bíróság szerint a kérelmező cég általános funkciója az volt, hogy a sajtószabadság által védett 

közérdeklődésre számot tartó témákkal kapcsolatos vitát elősegítse és azzal kapcsolatos gondolatokat 

terjesszen.  

A Bíróság úgy ítélte, hogy a felhasználói információk felfedésének kötelezettsége dermesztő hatással 

bírna a vitában való részvételre. Emlékeztetett, hogy az Egyezmény nem biztosít abszolút jogot az online 

anonimitáshoz. Az anonimitás azonban régóta a megtorlás vagy a nem kívánt figyelem elkerülésének 

eszköze; mint ilyen, képes elősegíteni a vélemények, ötletek és információk szabad áramlását, 

különösen az interneten. A Bíróság észlelte, hogy ez az anonimitás nem lenne hatékony, ha a kérelmező 

cég nem tudja saját eszközeivel megvédeni. Ennek felfüggesztése tehát beavatkozik a kérelmező 

társaság sajtószabadsághoz való jogába. A Bíróság úgy ítélte, hogy ennek a beavatkozásnak törvényes 

célja volt, mások jó hírnevének védelme, és törvényes volt. 

A Bíróság rámutatott, hogy az ügyek nem a kérelmező cég saját büntetőjogi vagy polgári jogi 

felelősségére vonatkoztak. Úgy ítélte, hogy a szóban forgó megjegyzések nem minősültek 

gyűlöletbeszédnek, és nem buzdítottak erőszakra, két politikusról és egy politikai pártról szóltak egy 
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közérdekű politikai vitában. A hazai bíróságok feladata volt ebben az ügyben a versengő érdekek 

egyensúlyozása: ezt elmulasztották, különösen mivel a Legfelsőbb Bíróság nem indokolta meg, hogy a 

felperesek érdekei miért estek nagyobb súllyal a latba, mint a kérelmező cég felhasználói 

személyazonosságának titokban tartásához fűződő érdeke. A Bíróság úgy találta, hogy a felhasználói 

adatok nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos eljárások során a mérlegeléséhez elegendő lehet egy 

valószínűségi alapú vizsgálat, amely azonban legalább némi érvelést és mérlegelést igényel. 

A Bíróság úgy ítélte meg, hogy a nemzeti bíróságok összességében elmulasztották egyensúlyba hozni a 

szóban forgó jogokat, és nem adtak elegendő indokot a kérelmező társaság jogaiba való beavatkozás 

igazolására. A bírósági kötelezések tehát nem voltak „szükségesek egy demokratikus társadalomban”, 

ezért megsértették az Egyezmény 10. cikkét. 

A Bíróság elutasította a kérelmező társaság vagyoni kártérítési igényét. Úgy ítélte, hogy a jogsértés 

megállapítása önmagában is elegendő igazságos elégtételt jelent a kérelmező társaság által esetlegesen 

elszenvedett nem vagyoni károkért. 

 

4. A NIT S.R.L. Moldova elleni ügye (28.470/12. sz. ügy)44 

A kérelmező cég, magántelevíziós csatornát (NIT) működtetett Moldovában. 1997-ben kezdte meg 

működését, és 2004-től kapott országos sugárzási engedélyt. 2009-től az egyetlen ellenzéki párt fő 

hangadója volt. 

A televíziót 2009 és 2011 között többször is szankcionálták a sokszínűség védelmére vonatkozó 

jogszabályok, nevezetesen a semlegességi és pártatlansági kötelezettségek megsértése miatt. A nemzeti 

audiovizuális hatóság különösen a sokszínűség hiányával, a politikailag elfogult hírműsorokkal, az 

ellenzéki politikai párt előnyben részesítésével és torz hírek sugárzásával vádolta a csatornát. 2012-ben, 

miután a televízió a 2006. évi hazai audiovizuális törvénykönyv 7. cikkelyében foglalt sokszínűségről 

szóló rendelkezést – számos enyhébb szankció ellenére – ismételten nem teljesítette, működési 

engedélyét visszavonták. 

A kérelmező cég megtámadta a határozatot a nemzeti bíróságok előtt, de keresetét 2013-ban mint 

megalapozatlant elutasították. A fellebbviteli bíróság megállapította különösen, hogy az audiovizuális 

hatóságnak nem volt más lehetősége, mint a legszigorúbb szankciót, a televízió-állomás működési 

engedélyének visszavonását kiszabni, tekintettel arra, hogy megtagadta a sokszínűségről szóló hazai 

jogszabályok betartását. 

A kérelmező – különösen az Egyezmény 10. cikkére és az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkére 

hivatkozással – sérelmezte véleménynyilvánítás szabadságához való jogának és tulajdonjogának 

megsértését a televíziós állomása engedélyének visszavonása révén, továbbá – az Egyezmény 6. cikkére 

hivatkozással – azt, hogy az engedély visszavonásával kapcsolatos eljárás nem volt tisztességes. Felkérte 

a Bíróságot, vizsgálja meg különösen, hogy a nemzeti jog előírhat-e semlegességi és pártatlansági 

kötelezettséget a nemzeti nyilvános hálózatokon sugárzó magántelevíziók híradóiban. 

A Bíróság kiemelte, hogy a korábbi esetekkel ellentétben, amikor a médiasokszínűségre vonatkozó 

meglévő követelményeket főként a kérelmező véleménynyilvánítási szabadságához való jogába való 

indokolatlan állami beavatkozásra vonatkozó panaszokkal összefüggésben dolgozták ki, és ahol a 

Bíróság többek között a médiasokszínűség elvére hivatkozott a jogsértés megállapítása során, ebben az 

esetben a médiasokszínűség másik dimenziója volt a tét. A kérelmező cég a véleménynyilvánítás 

szabadságának korlátozását sérelmezte, amely a médiában való politikai sokszínűség biztosításának 

indokán alapult azzal a céllal, hogy lehetővé tegye a politikai véleménynyilvánítás sokszínűségét, és 

fokozza mások véleménynyilvánítási szabadságának védelmét az audiovizuális médiában. Arról volt 

tehát szó, hogy megfelelő egyensúlyt kell teremteni a közösség médiában érvényesülő politikai 

sokszínűség védelméhez fűződő érdeke, valamint a szerkesztői szabadság elvének tiszteletben 

tartásához fűződő érdek között. 

További sajátosság volt a vonatkozó nemzeti jogszabályi keretben a belső sokszínűségre helyezett 

 
44 Az ítéletet a Nagykamara hozta 2022. április 5-én; az ítélet végleges. 
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hangsúly, vagyis az a kötelezettség, hogy a műsorszolgáltatók kiegyensúlyozottan, egy adott párt vagy 

politikai mozgalom előnyben részesítése nélkül mutassák be a különböző politikai nézeteket. Ezzel 

szemben a korábbi ügyek inkább a külső sokszínűség kérdéseivel foglalkoztak, ami különböző 

médiumok létezését jelentette, amelyek mindegyike más-más álláspontot képvisel, és alapvetően úgy 

valósult meg, hogy a média ne koncentrálódjon túl kevesek kezében.  

A Bíróság már korábban is elismerte, hogy egy olyan érzékeny ágazatban, mint az audiovizuális média, 

az állam köteles megfelelő jogi és adminisztratív keretet létrehozni a valóban hatékony sokszínűség 

garantálása érdekében. Továbbá, ami az audiovizuális műsorszórást illeti, az államoknak először is 

biztosítaniuk kell, hogy a közvélemény a televízión keresztül pártatlan és pontos információkhoz, 

valamint számos véleményhez és észrevételhez juthasson, amelyek tükrözik egyebek mellett az 

országon belüli politikai kitekintés sokféleségét, másodsorban pedig azt, hogy az újságírókat és az 

audiovizuális médiában dolgozó más szakembereket nem akadályozzák meg az ilyen információk és 

észrevételek közlésében. A Bíróság e tekintetben tisztázta, hogy sem a belső, sem a külső sokszínűség 

szempontját nem szabad egymástól elszigetelten vizsgálni; ellenkezőleg, a két szempontot együttesen 

kellett vizsgálni. Így egy bizonyos számú országos lefedettségű műsorszolgáltatót magában foglaló 

nemzeti engedélyezési rendszerben az egy műsorszolgáltató által kínált műsorok belső sokszínűségának 

hiányát kompenzálhatja a hatékony külső sokszínűség megléte. Nem elegendő azonban több csatorna 

létezését biztosítani. Amire szükség van, az az általános műsortartalom sokszínűségének garantálása, 

amennyire lehetséges, tükrözve a társadalomban tapasztalható sokféle véleményt. 

A Bíróság emlékeztetett, hogy az európai térben különböző megközelítések létezhetnek a programok 

általános sokszínűségének elérésére. Számos nemzeti engedélyezési rendszer hajlamos a különböző 

engedéllyel rendelkező szolgáltatók nézőpontjának sokféleségére támaszkodni, amelyhez szervezeti 

biztosítékok és a méltányos tájékoztatás általános kötelezettségei társulnak, míg más nemzeti rendszerek 

a belső sokszínűség szigorúbb tartalomalapú kötelezettségét írták elő. Mivel a műsorok általános 

sokszínűsége elérésének módja a helyi körülményektől függően változott, az államoknak elvileg széles 

mérlegelési jogkörrel kell rendelkezniük a média sokszínűségének biztosítását illetően. 

Ebben az esetben a szankció súlyossága volt az a tényező, amely megkövetelte a Bíróság alapos 

vizsgálatát. A Bíróság emlékeztetett arra, hogy a moldovai hatóságok által választott és a 2006. évi 

Audiovizuális Kódexben foglalt belső sokszínűségi politikát az Európa Tanács szakértői pozitívan 

értékelték. Noha e politika meglehetősen szigorúnak tekinthető, az eset a Moldova földfelszíni digitális 

televíziózásra való átállása előtti időszakra esett, amikor a nemzeti frekvenciák száma nagyon 

korlátozott volt, és amikor a hatóságokat erős kötelezettség terhelte olyan műsorszórási jogszabályok 

bevezetésére, amelyek biztosítják a politikai vélemények teljes skáláját tükröző, pontos és 

kiegyensúlyozott hírek és információk közvetítését. Ebben az összefüggésben a jogalkotási döntéseket 

gondosan mérlegelték, és parlamenti szinten valódi erőfeszítéseket tettek a szóban forgó versengő 

érdekek közötti méltányos egyensúly megteremtésére. Minden műsorszolgáltatóra, legyen az állami 

vagy magán, ugyanazok a szabályok vonatkoztak, amelyeket nem az engedéllyel rendelkező 

műsorszolgáltatók teljes audiovizuális tartalmára, hanem csak a megfelelő híradásokra alkalmaztak. A 

szabályok végrehajtását az Audiovizuális Koordinációs Tanács (ACC), a törvény által létrehozott 

szakosodott testület ellenőrizte. Ülései, felügyeleti jelentései és határozatai a nyilvánosság számára 

hozzáférhetők voltak, a műsorszolgáltatók képviselői pedig lehetőséget kaptak a részvételre és 

észrevételeik megtételére. Az ACC-nek meg kellett indokolnia minden olyan szankciót kiszabó 

határozatát, amely bíróság előtt megtámadható. 

A NIT esetében a szabályozási keret alkalmazását illetően a Bíróság megállapította, hogy a határozatot 

megfelelő és kellő indokok támasztották alá. 

A Bíróság tudatában volt annak a ténynek, hogy a szankció súlyossága potenciálisan „dermesztő 

hatással” lehetett más, engedéllyel rendelkező moldovai műsorszolgáltatók véleménynyilvánítási 

szabadságára. Az ügy sajátos körülményei között azonban úgy ítélte, hogy a hazai hatóságok mérlegelési 

jogkörükön belül jártak el annak érdekében, hogy a szóban forgó versengő érdekek között ésszerű 

arányossági viszonyt alakítsanak ki: 

Mivel a kérelmező cég azt állította, hogy a visszavonás, valamint a korábbi szankciók többsége politikai 

indíttatású volt, a Bíróságnak alaposan meg kellett vizsgálnia az önkény és visszaélés elleni 
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biztosítékokat. Megállapította, hogy a NIT állításait a bíróságok megfelelően megvizsgálták, és nincs 

konkrét bizonyíték annak alátámasztására, hogy az ACC meg akarta akadályozni a NIT-et abban, hogy 

kritikus véleményt nyilvánítson a kormányról, vagy bármilyen más hátsó célt követett volna. 

Kiemelte azt is, hogy az intézkedés nem akadályozta meg a kérelmező társaságot abban, hogy híradásait 

és műsorait más módon sugározza, és a kérelmező társaságot nem akadályozták meg más bevételtermelő 

tevékenység gyakorlásában. Valójában továbbra is megosztotta a tartalmat világhálós honlapján és 

YouTube-csatornáján keresztül. Ezenkívül a kérelmező társaság egy év elteltével újra kérelmezhette 

volna a műsorszolgáltatási engedély megadását. 

A fenti megfontolások szem előtt tartásával a Bíróság meggyőződött arról, hogy a kérelmező társaság 

véleménynyilvánítási szabadságának korlátozására vonatkozó döntés mögött meghúzódó indokok 

érdemiek és elégségesek voltak, és hogy a hazai hatóságok mérlegelték egyfelől a sokszínűség és mások 

jogai védelmének, másfelől a kérelmező társaság véleménynyilvánítási szabadságának védelmének 

szükségességét. A beavatkozás tehát „szükséges volt egy demokratikus társadalomban”. Ennek 

megfelelően az Egyezmény 10. cikkét nem sértették meg. 

Ami a kérelmező társaság televíziós műsorszolgáltatási engedélyének visszavonását illeti, a Bíróság 

észlelte: ez annak a következménye, hogy a televíziós társaság kitartóan megtagadta a vonatkozó 

engedélykövetelmények teljesítését, de a jogsértések általános súlyából, természetéből és 

halmozódásából is levezethető volt. Az a tény, hogy a három év alatt kiszabott tizenkét szankció ellenére 

sem változtatott magatartásán az Audiovizuális Kódexnek való megfelelés érdekében, arra késztette a 

hatóságokat, hogy feljogosítva érezzék magukat a legsúlyosabb szankció alkalmazására. 

A Bíróság kiemelte, hogy a kérelmező cég által benyújtott szakvélemény arra a következtetésre jutott, 

hogy már az engedélye visszavonása előtt is veszteségesen működött. Következésképpen a Bíróság úgy 

találta, hogy az engedély visszavonása nem érintette túlzott mértékben a kérelmező társaság vagyoni 

érdekeit. Ezzel kapcsolatban a Bíróság kiemelte továbbá, hogy bár az engedély elvesztése végül a 

kérelmező társaság analóg televíziós hálózatának megszűnéséhez vezetett, ez nem volt végleges 

következmény, mivel a társaság egy év múlva újra kérelmezhette volna a műsorszolgáltatási engedélyt. 

Úgy tűnik tehát, hogy a kérelmező társaság vagyoni és egyéb tulajdonosi érdekeit kellőképpen 

figyelembe vették a vonatkozó eljárásban. A Bíróság tehát meggyőződött arról, hogy az állam e területen 

széles mérlegelési jogkörén belül eljárva méltányos egyensúlyt teremtett a közösség általános érdeke és 

a kérelmező cég vagyoni jogai között. A Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy az Első kiegészítő 

jegyzőkönyv 1. cikkét nem sértették meg. 

A Bíróság úgy ítélte, hogy a kérelmező társaságnak az Egyezmény 6. cikk alapján benyújtott 

panaszainak többsége nagyrészt ugyanazokra az indokokra vonatkozik, mint az Egyezmény 10. cikke 

és az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke alapján benyújtott panaszok. Tekintettel a már kifejtett 

indokokra, valamint arra a tényre, hogy a nemzeti bíróságok megvizsgálták az összes, a kérelmező 

társaság által felhozott érvet, és azokat olyan indokolással utasította el, amelyek nem voltak nem 

önkényesek vagy nyilvánvalóan észszerűtlenek, a Bíróság nem találta úgy, hogy az állítólagos 

hiányosságok bármilyen módon befolyásolták volna az eljárás tisztességességét. 

A 2006-os Audiovizuális Kódex egy cikkének nemzeti hatóságok általi állítólagos jogellenes 

módosítására vonatkozó konkrét panaszt illetően a Bíróság kiemelte, hogy a módosítás röviddel azután 

lépett hatályba, hogy a NIT engedélyét visszavonták, és a módosításnak semmilyen befolyása vagy 

hatással sem volt a kérelmező cég által e határozattal szemben indított eljárásra. Ezért a Bíróság nem 

volt meggyőződve arról, hogy a szóban forgó módosítás tisztességtelenné tette volna az eljárást. Ebből 

következően ez a panasz nyilvánvalóan megalapozatlan volt, és el kellett utasítani. 

 

5. Kaszanov és Rakhmanov Oroszország elleni ügye (28.492/15. és 49.975/15. számú ügy)45 

Az első kérelmező 2010-ben, míg a második kérelmező 2011-ben érkezett Oroszországba. 2013-ban, 

illetve 2014-ben fogták el őket, mert Kirgizisztánban körözték őket sikkasztás minősített esetének (az 

első kérelmező) és többrendbeli rablás minősített esete, rongálás és emberölés (a második kérelmező) 

 
45 Az ítéletet a Nagykamara hozta 2022. április 29-én; az ítélet végleges. 



 

 81 

vádjával. 

A kérelmezők kiadatásukkal és menekültstátusz iránti kérelmeikkel kapcsolatos ezt követő eljárásokban 

azt állították, hogy Kirgizisztánban üldöztetés és bántalmazás fenyegeti őket, mert egy kiszolgáltatott 

etnikai csoporthoz tartoznak. A bíróságok, az ügyészség és az idegenrendészeti hatóságok megvizsgálták 

ezeket az állításokat, de elutasították azokat. A bíróságok 2015-ben hozott jogerős határozataikban 

különösen azt állapították meg, hogy Kirgizisztán általános emberi jogi helyzete önmagában nem zárja 

ki a kiadatást. Ezen túlmenően úgy találták, hogy mindkét kérelmezőt olyan köztörvényes 

bűncselekmények elkövetésével vádolják, amelyek nem kapcsolódnak etnikai vagy politikai 

kérdésekhez. Ezenkívül az első kérelmezőt a 2010-es összecsapásokat megelőzően elkövetett pénzügyi 

bűncselekménnyel vádolták, a második kérelmező pedig 2011 és 2014 között probléma nélkül utazott 

Oroszországból Kirgizisztánba. 

A kérelmezők kiadatását azonban 2015 júniusában, illetve októberében felfüggesztették az Emberi 

Jogok Európai Bírósága által a Bíróság Szabályzatának 39. szabálya alapján hozott ideiglenes intézkedés 

alapján, amelyben a Bíróság jelezte az orosz Kormányzatnak, hogy nem toloncolhatók ki az előtte folyó 

eljárás ideje alatt. A kérelmezőket 2014-ben és 2015-ben szabadlábra helyezték. 

A kérelmezők – az Egyezmény 3. cikkére hivatkozva - sérelmezték, hogy Kirgizisztánba való 

kitoloncolásuk valódi bántalmazás veszélyének tenné ki őket, különösen arra hivatkozva, hogy az 

üzbégeket továbbra is üldözik az országban, és hogy etnikai hovatartozásuk miatt emeltek ellenük vádat. 

Azt is állították, hogy a kirgiz hatóságok biztosítékai megbízhatatlanok. 

A Bíróság emlékeztetett, hogy a kiadatási ügyekben a szerződő államnak nemcsak a nemzetközi 

büntetőügyekben kell együttműködnie, hanem az Egyezmény 3. cikke értelmében tiszteletben kell 

tartania a kínzás és az embertelen vagy megalázó bánásmód tilalmának abszolút természetét. 

Először is kiemelte, hogy ügyük megvizsgálásakor fel kell mérnie a kérelmezőkkel szembeni 

bántalmazás kockázatát, és rámutatott arra, hogy ügyükben hat évvel korábban megszülettek a jogerős 

ítéletek. 

A Bíróság vizsgálatának kiindulópontja a kirgizisztáni általános helyzet volt. Az ENSZ emberi jogi 

testületei, valamint nemzetközi, regionális és nemzeti nem kormányzati szervezetek legutóbbi jelentései 

továbbra is aggodalmuknak adtak hangot a kínzás és a rossz bánásmód, a hatékony nyomozás hiánya és 

a büntetlenség esetei miatt. Ugyanezek a jelentések azonban nem állapították meg, hogy az általános 

helyzet romlott vagy olyan szintre jutott volna, amely a kiadatások teljes tilalmát követelné. Valójában 

a Bíróság, még korábbi értékelései során sem, soha nem jutott arra a következtetésre, hogy az általános 

helyzet olyan, amely eleve kizárná az országba irányuló kitoloncolást. 

A Bíróság ezután arra a kérdésre tért át, hogy – az üzbég etnikai származású – kérelmezők olyan 

sebezhető csoporthoz tartoztak-e, amely rendszeresen ki volt téve a bántalmazásnak Kirgizisztánban. 

Arra a következtetésre jutott, hogy a fenti jelentések nem tartalmaztak ilyen jelzést. A 2010 júniusi 

etnikai összecsapásokat követően bizonyítékok támasztották alá az üzbég etnikai csoportok számára 

fokozott kockázatot, de a legutóbbi jelentések már nem azonosítottak semmilyen konkrét kockázatot e 

tekintetben. 

A Bíróság végezetül megvizsgálta a kérelmezők egyéni körülményeit, kiemelve azt az előadásukat, 

miszerint az ellenük felhozott vádaknak etnikai indítékuk volt. 

Az első kérelmező azzal érvelt, hogy a büntetőeljárást csak a 2010-es nemzetiségi összecsapások után 

indították ellene, és hogy az ellene felhozott vádak homályosak és bizonyítékokkal alá nem támasztottak 

voltak. Azt állította, hogy az eljárás valójában ürügy volt arra, hogy az üzbégektől pénzt és 

vagyontárgyakat csikarjanak ki. A Bíróság azonban észlelte, hogy a vádakat részletezték, megemlítve 

mind az áldozatokat, mind a tőlük állítólagosan elsikkasztott összegeket. A Bíróság úgy ítélte, hogy a 

kérelmező állításai nem minősülnek sokkal többnek, mint spekulációknak. 

Hasonlóképpen, a második kérelmező sem tudta alátámasztani azon állítását, miszerint az ellene indított 

eljárást koncepciós jellegű volt. Az a tény, hogy kirgizek etnikai csoportja elleni gyűlölet-

bűncselekményekkel vádolták meg, nem jelenti automatikusan azt, hogy ő maga is etnikai üldöztetés 

áldozata lett volna. Észszerűen nem magyarázta meg, hogy 2010 júniusa után miként utazhatott 
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ismételten Kirgizisztánba és onnan vissza, illetve azt a tényt sem, hogy Oroszországba érkezése után 

több hónappal új kirgiz útlevelet kapott. 

A Bíróság ezért úgy találta, hogy egyik kérelmező sem bizonyította hihetően a rossz bánásmód valós 

egyéni kockázatát. Ezen túlmenően nem tudták bizonyítani, hogy a kirgizisztáni vádemelés mögött hátsó 

politikai vagy etnikai indíték állt volna, vagy olyan további megkülönböztető jegyek, amelyek a rossz 

bánásmód veszélyének tennék ki őket. 

Az orosz bíróságok gondosan és megfelelően megvizsgálták azokat az állítólagos egyéni kockázatokat, 

amelyek kizárhatják a kérelmezők kiadatását. E megállapítások alapján a Bíróság nem tartotta 

szükségesnek, hogy határozzon a kirgiz hatóságok biztosítékainak, ideértve az orosz diplomáciai 

szolgálat kirgizisztáni megfigyelő látogatásait., érdemi voltáról.  

Ennek megfelelően a Bíróság úgy ítélte, hogy nem sérti az Egyezményt, ha a kérelmezőket Oroszország 

kiadja Kirgizisztánnak. 

A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai 

Büntető ügyszak 

Bfv.III.1.162/2021/5. 

A bírósági igazgatási szabályok esetleges megsértése feltétlen hatályon kívül helyezési okot nem valósít 

meg. 

A bíróság akkor törvényesen megalakított, ha 

– az összetételére [Be. 13. § (1)-(3) bekezdés, Be. 680. §, Be. 698. § (1)-(6) bekezdés], 

– a hatáskörére (Be. 19. §, Be. 20. §) és 

– a kizárólagos illetékességére [Be. 21. § (5)-(6) bekezdés], valamint 

– az eljáró bíró kizárására (Be. 14. §) vonatkozó büntetőeljárási szabályok rendeltetésüknek 

megfelelően, csorbítatlanul érvényesülnek. 

Jelen ügyben a hivatkozott törvényi rendelkezések maradéktalanul betartásra kerültek, ekként az eljáró 

tanács elnöke az ügyben törvényes bíróként járt el, az eljárt bíróság törvényesen megalakított volt. 

A bírósági ügyekhez kapcsolódó igazgatási feladatok ellátása során és annak eredményét illetően is 

kétségtelenül teljesülnie kell a törvény által felállított bíróság alaptörvényi követelményeinek, ami 

azonban – a fogalom kizárólagos közjogi relevanciája miatt – a büntetőeljárásban közvetlenül nem 

vizsgálható. 

A törvény által felállított bíróság (közjogi) követelményrendszerét a Be. ugyanis nem határozza meg (és 

nem is tekinti) olyannak, amelynek bármely sérelme alapja lehetne a Be. 608. § (1) bekezdés a) pont I. 

fordulata szerinti hatályon kívül helyezésnek. Ebből következően egy erre alapított kifogás a Be. 649. § 

(2) bekezdés d) pontjában írt felülvizsgálatot sem alapozhatja meg. 

Kétségtelen, az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése alapján mindenkinek joga van ahhoz, hogy az 

ellene emelt bármely vádat vagy valamely perben a jogait és kötelezettségeit törvény által felállított, 

független és pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, észszerű határidőn belül bírálja el. 

Ez együttesen a bírósághoz fordulás joga, illetve a bíróságok tisztességes eljárásához való jog. 

A törvény által felállított bíróság fogalma közjogi, míg a törvényesen megalakított bíróság fogalma 

perjogi alapúak, de hatásukat illetően rögzíthető, hogy nem teljesülésük vagy sérelmük érdemben 

(eredményben) azonos jogkövetkezménnyel – az érintett bírósági határozat megsemmisítésével vagy 

hatályon kívül helyezésével (nem létezővé tételével) – jár. 

Ekként tehát a két fogalom rendeltetése szerint egyező célú és érdemi tartalma alapján is azonos, a jogági 

elhelyezkedésénél és az eljárásbeli alkalmazhatóságánál fogva azonban egymástól elkülönül. Az 

érvényesíthetőségük az egymáshoz való viszonyulásuk szerinti, így az őket hordozó jogforrásaik 
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hierarchiájának feleltethető meg. 

Ebből következik az is, hogy a törvény által felállított bíróság alaptörvényi deklarációja a törvényesen 

megalakított bíróság fogalmaként (fogalmában) jelenik meg a Be.-ben. 

A Be. 608. § (1) bekezdés a) pontja szerinti feltétlen eljárási szabálysértést kizárólag a bíróság törvényes 

megalakítására vonatkozó valamely Be. rendelkezés sérelme alapozhatja meg. 

E kivételt nem engedő felsorolásnak ugyanis nem feleltethető meg a védőnek a bíróság törvényes 

megalakítását érintően az Alaptörvény XXVIII. cikkében deklarált alapvető jog (a bíróságok 

tisztességes eljárásához való jog) egyik elemére, a törvény által felállított bíróság sérelmére történő 

hivatkozása, mivel annak a kifogásolhatósága nem szerepel a Be. 649. §-a szerinti felülvizsgálati okok 

között. 

Bármely alapvető jog sérelmére alapított eljárásra – a bírói döntések Alaptörvénybe ütközésének 

vizsgálatára – az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés d) pontja alapján az Alkotmánybíróság rendelkezik 

hatáskörrel. 

A bíróságok tisztességes eljárásához való jog alkotóeleme – a törvény által felállított bíróság mellett – a 

független és pártatlan bíróság, illetve bíró fogalma. 

Az Alaptörvény 26. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy a bírák függetlenek, és csak a törvénynek vannak 

alárendelve, ítélkezési tevékenységükben nem utasíthatóak. E rendelkezések a bírói függetlenség 

alkotmányos garanciái. 

A bíróságok szervezeti és a bírák jogállási függetlensége összetartozik (bírói függetlenség), miként – 

ehhez kapcsolódóan – a bírói függetlenség és pártatlanság is. E fogalmak nem választhatók szét, nem 

értelmezhetők egymástól elkülönítetten, minden esetben együtt alkalmazhatók, és nem válthatnak ki 

egymás ellenében jogi hatást. 

A bírói függetlenség és pártatlanság – szintén – közjogi és perjogi fogalom. Az igazságszolgáltató 

hatalom gyakorlása ennek megfelelően közjogi és perjogi viszonylatban egyaránt megköveteli egyidejű 

fennálltukat úgy, hogy meglétük nem köthető feltételhez, illetve nem lehet viszonylagos (viszonyfüggő), 

azaz a bírói függetlenség és pártatlanság – az érvényesülését tekintve – feltétlen és abszolút. 

A bírói függetlenség tartalma – normatív formában – objektív ténybeli és jogi alapokon nyugszik. Az 

Alaptörvény és a felhatalmazása alapján megalkotott törvények határozzák meg azokat a 

követelményeket, amelyeknek maradéktalanul teljesülniük kell ahhoz, hogy fennálltuk 

megkérdőjelezhetetlen legyen. 

Másként szólva, a függetlenséget garantáló alaptörvényi és törvényi feltételek kizárólag csorbítatlanul 

érvényesülhetnek, ugyanis ellenkező esetben a bíró olyan viszonyban áll (állhat), amely képtelenné teszi 

(tenné) a külső hatástól vagy befolyástól mentes döntésre. 

A pártatlanság követelménye a konkrét ügyben eljáró bíróval szemben az ügy és az ügyfelek irányában 

fennálló szubjektív hozzáállását érintően fogalmazódik meg. Eszerint a bírónak az anyagi és az eljárási 

szabályok alkalmazásakor – a befolyásmentességét illetően – az eljárás résztvevői fölé kell helyeznie 

magát, tekintet nélkül azok személyére, perbeli pozíciójára és megnyilvánulásaira. Ekként a bíró 

kizárólag az elbírálandó ügy adatait (bizonyítékait és körülményeit) vizsgálva járhat el, és csak erre 

alapíthatja a döntését. 

A pártatlanság valójában azt a célt szolgálja, hogy a bíró az eljárás résztvevőit elfogulatlanul, azaz külső 

befolyástól és belső előítéletektől mentesen kezelje, és az általa meghozott döntés ennek megfelelően 

részrehajlásmentes legyen. 

Mindezekből következően a tisztességes eljáráshoz való jog tartalmi meghatározásánál a „törvény által 

felállított független és pártatlan bíróság” kitétel valamennyi eleme nélkülözhetetlen követelmény, 

melyek – mindemellett – a törvényes bíró fogalmához is szorosan kapcsolódnak. 

Az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti bírósághoz fordulás joga és a bíróságok tisztességes 

eljárásához való jog érvényesülésének garanciájaként a 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.)  

8. § (1) bekezdése kimondja, hogy senki sem vonható el törvényes bírójától, míg a (2) bekezdés megadja 
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a törvény által rendelt bíró fogalmát, aki az eljárási szabályok alapján a hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező bíróságon működő, előre megállapított ügyelosztási rend alapján kijelölt bíró. 

A kifogásolt igazgatási intézkedés időpontjában hatályos Bszi. 9. § (1) bekezdése szerint az ügyelosztási 

rendet – a bírói tanács és a kollégium véleményének ismeretében – a bíróság elnöke, a törvényszéken 

és a járásbíróságon a törvényszék elnöke határozza meg. 

Szintén a kifogásolt igazgatási intézkedés idején hatályos Bszi. 10. § (1) bekezdés első mondata 

kimondta, hogy a törvényes bíróhoz való jog érvényesítése érdekében az ügyelosztási rendet úgy kell 

összeállítani, hogy abból előzetesen megállapítható legyen, hogy az adott ügyben mely tanács jár el, 

ideértve azt is, hogy a tanács, illetve a tanács tagjának akadályoztatása esetén ki jár el helyette. A 

második mondat ezzel összefüggésben előírta, hogy az ügyelosztási rendnek tartalmaznia kell, hogy az 

adott bíróságon milyen összetételű és számú tanácsok működnek, a bírák, a tanácsok – ideértve a 

kirendeléssel foglalkoztatott bírákat is – és a törvényben meghatározott ügyben az egyesbíró 

hatáskörében eljáró bírósági titkárok melyik ügycsoportba tartozó ügyeket intézik, akadályoztatásuk 

esetén ki jár el helyettük, az ügyek elosztására melyik bírósági vezető jogosult, továbbá, hogy az ügyek 

elosztása milyen módon történik. 

A törvényes bíróhoz való jog garanciális szabályaként a Bszi. 11. § (1) bekezdése akként rendelkezik, 

hogy az ügyelosztási rendet és annak módosítását, kiegészítését az érintettekkel haladéktalanul 

ismertetni kell, és a bíróságon a felek által is hozzáférhető helyen ki kell függeszteni, továbbá a 

bíróságok központi internetes honlapján, valamint – ha a bíróság azzal rendelkezik – az érintett bíróság 

honlapján közzé kell tenni. 

A Bszi. 11. § (2) bekezdés szerint az ügyelosztási rendtől az eljárási törvényekben szabályozott 

esetekben, továbbá igazgatási úton a bíróság működését érintő fontos okból lehet eltérni. 

A Bszi. jogalkotói indokolása ehhez kapcsolódóan kiemeli, hogy az ügyelosztási rend módosításától 

meg kell különböztetni az ügyelosztási rendtől való eltérés intézményét. A módosítás magának az 

ügyelosztási rendnek a megváltoztatását jelenti, amire szolgálati érdekből vagy a bíróság működését 

érintő fontos okból kerülhet sor. Az ügyelosztási rendtől való eltérés joga pedig azt jelenti, hogy a 

közzétett, érvényes ügyelosztási rendtől eltérően kerül egy ügy kiosztásra. Erre az eljárási törvényekben 

szabályozott esetekben (pl. a bíró kizárása), továbbá igazgatási úton a bíróság működését érintő fontos 

okból (pl. a bíró betegsége) kerülhet sor. 

A bírósági igazgatás szabályainak – így az ügyelosztásnak – a büntetőeljárást érintő alkalmazását a Be. 

866. § (2) bekezdés 19. pontja teszi lehetővé, amely felhatalmazza az igazságügyért felelős minisztert, 

hogy a bírósági ügyvitel szabályait rendeletben állapítsa meg. 

A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet 32. § (1) bekezdése lehetővé teszi, 

hogy a bíróság elnöke, illetve az ügyelosztásra jogosult más bírósági vezető az ügy intézésével másik 

tanácsot (bírót) jelöljön ki a kizárás, a bíró szolgálati viszonyának megszűnése, a tartós távolléte, az ügy 

jellegére is figyelemmel távolléte, az egyenletes munkateher biztosítása vagy az ügyhátralék 

feldolgozása esetén. 

Ehhez kapcsolódóan a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH 

utasítás (Igsz.) 119. § (1) bekezdése kimondja, hogy a közzétett ügyelosztási rendtől kizárólag az eljárási 

törvényekben szabályozott esetekben vagy a bíróság működését érintő fontos okból lehet eltérni. A (2) 

bekezdés – nem kimerítően – felsorolja, hogy eltérésre adhat okot különösen, ha az ügy 

soronkívüliséggel érintett, továbbá kiemelt jelentőségű, nagy munkaigényességű ügy vagy a 

törvénykezési szünet tartama alatti ügyintézéssel vagy munkaszüneti napokra tervezett készenléttel vagy 

ügyelettel érintett. 

Mindezekből megállapítható, hogy a közjogi szabályozás minden lehetséges esetre és speciális helyzetre 

kiterjedő, ekként teljeskörű. 

Az európai sztenderdekben – ahogy erre a védő is hivatkozott – az ügyek elosztása kulcsfontosságú 

elem a bíróságok pártatlansága szempontjából. Erre vonatkozóan a Velencei Bizottság – az Európa 

Tanács előírásaival összhangban – azt a követelményt fogalmazta meg, hogy „egy ügyben az eljáró bírót 

csak törvényben előre meghatározott, objektív és átlátható követelmények alapján lehet kijelölni”. 
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Az EJEB az ítélkezése során több ügyben együtt vizsgálta a törvényes bíróhoz való jog követelményét 

a függetlenség és a pártatlanság követelményével, és megállapította, hogy ezek a fogalmak szoros 

kapcsolatban állnak egymással (Sacilor Lormines kontra Franciaország, Oleksandr Volkov kontra 

Ukrajna). 

Az EJEB által megfogalmazottak szerint az eljáró bíró kiválasztásának, az ügyelosztási rend elveinek, 

illetve ezzel összefüggésben a törvényi előírásoknak biztosítaniuk kell az átláthatóságot és 

ellenőrizhetőséget. Ennek fennállta esetén nem merülhet fel alappal a bírói függetlenség és pártatlanság 

megkérdőjelezhetősége, illetve az sem, hogy az ügyelosztás törvényi szabályai ne garantálnák az ügyek 

előre látható és bizonyosságon alapuló kiosztását, ami a „törvény által felállított” bíróság legfőbb 

kritériuma. Az EJEB hozzátette azt is, hogy elfogadható a bírósági munka általános – vagyis 

ellenőrizhető szempontok szerint és bizonyos ügyek kiválasztása nélkül történő – átszervezése. Ezzel 

összefüggésben kihangsúlyozta, hogy közvetlenül alkalmazva nem a bíróság törvényes léte a kérdéses, 

hanem az, hogy törvényesen jelölték-e ki azt a bíróságot az ügy tárgyalására (Miracle Europe Kft. kontra 

Magyarország). 

E követelményrendszer a bírósági igazgatási szervezettel (a bírósági vezetőkkel) szemben fogalmaz meg 

elvárásokat, amelyeknek a teljesítése kizárólag a közjogi tárgyú eljárásban vizsgálható, így közvetlen 

perjogi (büntető eljárásjogi) kihatása nincs. 

Jelen ügyben az e követelmények teljesülésével kapcsolatos sérelmek vizsgálatát az Alkotmánybíróság 

elvégezte [3320/2021. (VII. 23.) AB számú határozat]. 

A Törvényszék 2019. évi ügyelosztási rendjének a kifogásolt igazgatási intézkedés időpontjában való 

érvényesülését tekintve a jelen ügy ki- és átosztását illetően az iratok alapján a következők állapíthatók 

meg. 

– A másodfokú tanács elnökeként – a közzétett ügyelosztási rendnek megfelelően – eredetileg X. járt el. 

Az érdemi elbírálásban ugyanakkor azért nem ő vett részt, mert 2019. november 6. napjától 

kezdődően táppénzes állományba került, majd pedig 2019. november 25. napján az elsőfokú 

szolgálati bíróság a bírói tisztségéből felfüggesztette. 

– A törvényszék elnöke a bíróság működését érintő fontos oknak minősítette a tanács elnökének váratlan 

távollétét, emellett megállapította, hogy a Be. 79. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ügyben 

soronkívüliség állt fenn, mert az ügyben a terhelt letartóztatásban volt, és az eljárásban 

tizennyolcadik életévét be nem töltött sértett vett részt. Ezért az elnök úgy ítélte meg, hogy a 

terheltnek és a sértettnek az eljárás soron kívüli lefolytatásához fűződő érdeke is megkövetelte az 

ügyelosztási rendtől való eltérést. 

– Mindezek alapján a törvényszék elnöke az ügyet az ügyelosztási rend B.3. mellékletében 

meghatározottaktól eltérően Y.-ra bíróra osztotta át. 

A Törvényszék 2019. január 1. és december 31. között alkalmazott ügyelosztási rendjét – folyamatosan 

vezetve a változásokat – a Bszi. 9. § (1) bekezdésének megfelelően a törvényszék elnöke – a Bírói 

Tanács és a kollégiumok véleményének ismeretében – adta ki. 

A törvényszék az ügyelosztási rendet a Bszi. 11. § (1) bekezdésének megfelelően a hivatalos honlapján 

közzétette, így az mindenki számára elérhető volt. 

Az ügyeloszási rend 3.7. pontja külön rendelkezik az ügyek átosztásáról, amelynek az eseteit a 3.7.1. 

pont határozza meg. E rendelkezés szerint az ügykiosztásra jogosult az ügy intézésével másik tanácsot 

(bírót) jelöl ki – egyebek mellett – a bíró tartós távolléte, illetve az ügy jellegére is figyelemmel a 

távolléte esetén. 

Jelen ügyben erről volt szó: X. tanácselnök váratlan távolléte a bíróság működését érintő fontos oknak 

minősült, különös tekintettel arra, hogy az eljárást a Be. 79. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján soron 

kívül kellett lefolytatni. A terhelt letartóztatásának ténye, valamint a tizennyolcadik életévét be nem 

töltött sértett részvétele e törvényi követelmény teljesítését vitathatatlanná teszi. 

Megállapítható tehát, hogy a kifogásolt igazgatási intézkedés kifejezetten a törvényi szabályok 

érvényesítése érdekében született, arra a bírósági munka (az ítélkezés) igazgatási célú – azaz 
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ellenőrizhetően dokumentált szempontok szerinti – átszervezése miatt került sor. Éppen ezért nem az 

ügyelosztási rend szerinti helyettesítés (rendes) szabályát alkalmazta, hanem a 3.7.1. pontjában 

biztosított (rendkívüli) átszignálást lehetővé tevő jogkörét gyakorolta a törvényszék elnöke. 

Ez pedig nem ellentétes a Bszi. 11. § (2) bekezdésében foglaltakkal, és összhangban áll a terheltnek az 

Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében deklarált, a bíróságok tisztességes eljárásához való jogával, 

amint azt az Alkotmánybíróság is megállapította. 

A kifejtettekből következően – a védő állításaival szemben – nem állapítható meg olyan törvénysértés 

sem, amelyhez büntetőeljárási jogkövetkezmény fűződhetne, és olyan további körülmény sem merült 

fel, amely ezen következtetést kétségessé tehetné. 

 

Bpkf.II.277/2022/5. 

Egy éven túli letartóztatás fenntartásáról - időszakos felülvizsgálata keretében - rendelkező határozat 

helybenhagyása. A bűnismétlés lehetősége tényeken vagy feltételezésen alapulóan lehet a személyi 

szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés alkalmazásának oka A jogerős elítélés végleges 

döntés annak igazolásaként, hogy a terhelt egy társadalmi szinten oly mértékben el nem fogadott 

magatartást tanúsított, amelyhez (és az attól való távoltartás érdekében) az állam szankciót is fűz; ehhez 

képest a folyamatban lévő büntetőeljárás esetében annak lehetősége áll fenn, hogy a közösség által el 

nem fogadott és szankcionálással fenyegetett magatartás tanúsítására sor került. A jogerős elítélés utáni 

újabb büntetőeljárás, folyamatban lévő büntetőeljárás alatt újabb bűncselekmény elkövetése 

lehetőségének felvetődése már maga után vonja az önkéntes normakövetés hiányosságának 

feltételezését is. 

1. A Kúria elöljáróban leszögezi, hogy bár a Be. az alapvető rendelkezések körében nem sorolja fel a 

jogorvoslati jogot, az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdése leszögezi; mindenkinek joga van ahhoz, 

hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági, hatósági és más közigazgatási döntés ellen, amely a jogát 

vagy jogos érdekét sérti. A nem ügydöntő végzések ellen főszabály szerint jogorvoslattal lehet élni, ami 

bírósági eljárásban tipikusan a fellebbezés. 

A jelen ügyben a felülbírálat tárgya a IV. rendű terheltet érintő letartóztatás, mint kényszerintézkedés 

fenntartásának – a törvényben meghatározott időközönkénti kötelező – felülvizsgálata keretében hozott 

döntés, és az arra vezető eljárás. A letartóztatás a személyi szabadságot érintő legsúlyosabb 

kényszerintézkedés, amely a személyi szabadság teljes elvonásával jár, ezért rendelkezik úgy a törvény, 

hogy annak indokoltságát rendszeresen felül kell vizsgálni, a felülvizsgálat eredményéről pedig indokolt 

döntést kell hozni. 

A IV. rendű vádlott fellebbezésében gyakorta hivatkozott a kényszerintézkedés tárgyában hozott korábbi 

végzések rendelkezéseire is, azonban a jelen felülbírálat – a fellebbezés és felülbírálat szabályai alapján 

– kizárólag a támadott végzésre korlátozódhat. Mindemellett a fellebbezésekben megjelenő igényre 

kimerítő reflektálás érdekében nélkülözhetetlen volt, hogy a Kúria végig tekintse a kényszerintézkedés 

körében meghozott valamennyi indítványt és döntést, hiszen mind a vádlotti, mind a védői 

fellebbezésben – egyébiránt éppen a támadott végzéssel szemben kritikaként megfogalmazottan, e 

beadványokban is azonos módon – a bíróság végzését sérelmező, az ítélőtábla egész tevékenységének 

bírálataként jelent meg a bírói munkával szembeni legerősebb követelmények, a prejudikáció, az 

elfogulatlanság és a pártatlanság hiányának minősítése. Ez pedig a fellebbezésekben ott nyilvánult meg, 

amikor a védő, a támadott és az ugyanezen összetételű tanács által hozott korábbi végzésekben lévő 

tartalmi, érdemi szövegbeli különbség hiányát, a vádlott pedig a korábbi végzésekben foglaltakat 

átmásolását állította. 

A jelen ügyben a kényszerintézkedés tárgyában már több bírósági határozat is született. A személyi 

szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés általános és különös feltételeit a törvény 

pontosan határozza meg, ez pedig irányt ad, egyben pedig ki is jelöli a bírósági vizsgálat kereteit, mely 

messze elmarad attól a bizonyítékértékelő komplex tevékenységtől, amelyet a bíróság akkor végez, 

amikor a büntetőeljárás főkérdésében dönt. Mindez a szűkítettség pedig a kényszerintézkedés tárgyában 

hozott bírósági döntések esetében vezethet azonos indokokra, amely nem jelent, de nem is jelenthet 

sablonosságot, azzal az általános megjegyzéssel, hogy egy adott ügyben a kényszerintézkedés tárgyában 
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tett terhelti, illetve védelmi indítványok sem mindig merőben eltérőek egymástól. A jelen ügyre vetítve 

ez azonban nemcsak a védő és a vádlott saját, de beadványaik egymáshoz való viszonyításában is 

tettenérhető, ennek ellenére ezt egyetlen bírósági döntés sem minősítette sematikusnak, legfeljebb utalt 

az adott körülmény, adat vagy érv ismétlésére. 

A kényszerintézkedés fenntartásának felülvizsgálata nem más, mint egy hatályosuló intézmény 

szükségességének kontrollálása, egy meglévő helyzet revíziója, amely vizsgálat nem nélkülözheti a 

visszatekintést, a korábbi státuszhoz való viszonyítást. Erre tekintettel nem ismétlésnek, hanem ez 

utóbbi vizsgálat eredményének minősül az olyan kijelentés, amely a korábbi helyzethez képest (például, 

hogy a vád tárgyát képező cselekmény minősítésében, vagy az eddig értékelt személyi körülményekben) 

a változatlanságra utal, amely értelemszerűen azt is jelenti, hogy a kényszerintézkedés tárgyában hozott 

korábbi döntése és az abban foglaltak továbbra is irányadók. A jelen felülbírálat a támadott végzés 

meghozatalára vezető eljárásra is kiterjed. E körben a Kúria előrebocsátja, hogy a törvény szerint nem 

kizárt az eljárásból az a bíró, aki azonos eljárási szakaszon belül (a vádemelés előtt, illetve a vádemelés 

után) a kényszerintézkedés tárgyában többször is eljár, határozathozatalban részt vesz. 

A bíró kizárásának sztrikt eseteit, a kizárás bejelentésének, a kizárás elintézésének szabályait – mely 

utóbbi ugyancsak nem tartozik a jelen fellebbezés felülbírálata körébe – a Be. 14-18. §-ai tartalmazzák. 

A védő által kifogásoltak kapcsán kizárólag az kizárási ok, ha a vádemelést követően jár el olyan bíró, 

aki az ügyben a vádemelés előtt nyomozási bíróként, vagy a nyomozási bíró határozata elleni fellebbezés 

tárgyában eljárt [Be. 14. § (3) bekezdés a) pont]. A védelemnek az ebben a körben kifejtett álláspontja 

büntetőeljárási szabályok megsértésére nem vezet, alkotmányossági aggályok elbírálásának, vagy az 

eljáró bírónak az elfogultság okán való kizárása megállapításának [Be. 14. § (1) bekezdés e) pont] pedig 

nem a jelen másodfokú felülbírálat a törvényes fóruma. 

Az vitathatatlan, hogy a kényszerintézkedés indokoltságát és alkalmazásának feltételeit az eljárás 

valamennyi szakaszában kellő körültekintéssel vizsgálni kell, melynek során a terhelt személyi, családi 

körülményeiben, illetve az eljárás előrehaladtával az ügyben bekövetkezett változásokra is figyelemmel 

kell lenni. 

Jelen esetben ezen kötelezettségének az Ítélőtábla eleget tett, és a IV. rendű vádlott, valamint a védő 

által hivatkozottakkal szemben, döntésének meghozatalakor valamennyi tényt, körülményt értékelt, 

amikor úgy ítélte meg, hogy a IV. rendű vádlott tekintetében a letartóztatás fenntartása továbbra is 

indokolt, döntésének pedig megalapozott indokát is adta. 

II.  A személyi szabadságot érintő kényszerintézkedés elrendelésének általános feltételeit a Be. 276. § 

(1) bekezdése határozza meg, amely a IV. rendű vádlott esetében maradéktalanul fennáll. 

Objektív feltételként nem vitásan – ahogyan arra az ítélőtábla is hivatkozott – jelenleg a vádlottal 

szemben, már vádemelés alapján, szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt van 

folyamatban büntetőeljárás [Be. 276. § (1) bekezdés a) pontja]. Mindez alaptalanná teszi azt a védői 

hivatkozást, mely szerint a büntetőeljárás „alig van beljebb a nyomozati szaknál”. A hatályos Be. a 

büntetőeljárás szakaszainak újra differenciált szabályozása, valamint a funkciómegosztás alapvető 

rendelkezése érvényesülése körében a büntetőeljárás nyomozást követő új eljárási szakaszát ahhoz köti, 

miután a vádló, bűncselekmény elkövetése miatt adott személy büntetőjogi felelőssége kérdésében való 

döntéshozatal érdekében a bírósághoz indítványt tesz [Be. 421. § (1) bekezdés]. Ez a jelen esetben a 

vádiratnak a bírósághoz való benyújtásával a IV. rendű vádlott tekintetében meg is történt. 

Nemcsak a letartóztatás, hanem más személyi szabadságot érintő kényszerintézkedés esetén is általános 

követelmény, de – szemben a Be. 276. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottal – már bírói 

mérlegelést igényel az, hogy a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés 

céljának eléréséhez a kényszerintézkedés alkalmazása szükséges-e, és az elérni kívánt cél más módon 

nem biztosítható [Be. 276. § (1) bekezdés b) pont]. 

A személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedések elrendelésének különös pozitív 

feltételeit a Be. 276. § (2) bekezdése határozza meg. A törvényi szabályozás a személyi szabadságot 

érintő bírói engedélyes kényszerintézkedések alkalmazását tekintve három célt rögzít: a terhelt 

jelenlétének biztosítását, a bizonyítás megnehezítésének vagy meghiúsításának megakadályozását, 

illetve a bűnismétlés lehetőségének megakadályozását. A személyi szabadságot érintő bírói engedélyes 
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kényszerintézkedések elrendelésének különös pozitív feltételei közül már egy is elégséges az adott 

kényszerintézkedés elrendeléséhez. Ebben a körben jegyzi meg a Kúria, hogy amennyiben a törvényes 

feltételek hiányoznak, úgy értelemszerűen egyik személyi szabadságot érintő kényszerintézkedés 

alkalmazására sem kerülhet sor, így a IV. rendű vádlott védőjének az IV. rendű vádlott tekintetében a 

letartóztatásnál enyhébb kényszerintézkedés alkalmazása iránti indítványa, azon érvelés mellett, hogy a 

kényszerintézkedés alkalmazásának törvényi feltételei hiányoznak, egymással nem összeegyeztethetők. 

A IV. rendű vádlott esetében tehát az vizsgálandó, hogy az alkalmazott kényszerintézkedés további 

fenntartása tényszerű alapon áll-e, észszerűen alátámasztott-e, az abból vont következtetés okszerű-e, s 

ekként a kényszerintézkedés alkalmazása célszerű-e (EBH 2009.2025.). 

A terhelt jelenlétének biztosítása pozitív feltételként – mint ahogy a további két célt szolgáló különös 

ok is – tényeken vagy feltételezésen alapulóan lehet a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes 

kényszerintézkedés alkalmazásának az oka. 

A tényalapú különös ok minden esetben objektív, a múltban megvalósult esetre vezethető vissza, illetve 

megtörtént eseményen alapul (a terhelt megszökött, szökést kísérelt meg, vagy elrejtőzött), ezért meg 

kell jelölni azt a tényt, ami alapján a terhelt jelenlétének biztosítása érdekében elengedhetetlenül 

szükséges a kényszerintézkedés elrendelése. 

Ezzel szemben a feltételezésen alapuló különös ok fennállását (megalapozottan feltehető, hogy a 

büntetőeljárásban elérhetetlenné válna, így különösen megszökne vagy elrejtőzne) a feltételezést 

megalapozó pontos, konkrétumokat is megjelenítő adatok alapoznak csak meg. Az ítélőtábla végzése 

pedig ennek a követelménynek megfelel, hiszen az túlmutat az általánosításon, az általa ilyennek 

minősített körülmények egyszerű felsorolásán. 

A terhelt jelenlétének biztosítását célzó, feltételezésen alapuló különös ok [Be. 276. § (2) bekezdés a) 

pont ab) alpont] tekintetében az ítélőtábla minden értékelhető körülményt megvizsgált. 

A Kúria a szökés, elrejtőzés veszélye kapcsán elsőként arra mutatott rá, hogy e körben a vád tárgyává 

tett tények törvényi fenyegetettsége alapvető jelentőségű, de nem kizárólagosan figyelembe veendő. A 

bűnösség megállapítása esetén várható szabadságvesztés tartama, az azzal járó hátrány kétségkívül 

olyan körülmény, ami a terhelt döntéseire – személyi körülményeitől függően eltérő súllyal – hatással 

van. Minél hosszabb a várható szabadságvesztés tartama, az annál nagyobb nyomatékkal hat abba az 

irányba, hogy az érintett az esetleges szabadságvesztés végrehajtása helyett az az előli szökés vagy 

elrejtőzés mellett határozzon. Ugyanakkor minden ügyben felmerülhetnek olyan konkrét, egyedi – 

személyi és tárgyi, az adott vádlottra, illetve az adott ügyben elbírálandó konkrét cselekményekre 

vonatkozó – körülmények, melyek ezt a veszélyt fokozzák, avagy ellenében hatnak, s ekként gyengítik. 

Mindezek értékelésének eredménye pedig lehet a legsúlyosabb – a szökés, elrejtőzés veszélyét fizikailag 

megakadályozó – kényszerintézkedés, a letartóztatás, avagy annál enyhébb személyi szabadságot 

korlátozó kényszerintézkedés alkalmazása, illetve (a szökési veszély megszűnése esetén) akár a 

személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés mellőzése is. 

Nem csupán a két irányba ható körülmények számának, hanem – elsődlegesen – a nyomatékának az 

egymáshoz viszonyított aránya alapján vonható következtetés arra, hogy az adott ügyben és a konkrét 

vádlott vonatkozásában a törvény szerint személyes szabadságot érintő kényszerintézkedést megalapozó 

veszély fennáll-e, és annak kiküszöbölése érdekében milyen fokú szabadságkorlátozást eredményező 

kényszerintézkedés alkalmazása szükséges és arányos (Kúria Bpkf.II.176/2020/2.). 

Az ítélőtábla a támadott végzésben helyesen jutott arra a következtetésre, hogy a IV. rendű vádlottal 

szemben a terhére rótt bűncselekmények kiemelkedő törvényi fenyegetettsége, a vád szerinti elkövetés 

jellege a szökés, elrejtőzés veszélyét nyomatékkal felveti. 

Ugyanakkor a szökés, elrejtőzés veszélye csökkentésére alkalmas körülmények vizsgálatát is elvégezte 

az ítélőtábla, amikor maga is utalt – bár ezt a IV. rendű vádlott és a védője is vitatta – a vádlott személyi 

körülményeire (rendezett életkörülmények, lakhatás, megélhetés biztosítása, kiskorú gyermek eltartása 

iránti kötelezettség és igény), továbbá a IV. rendű vádlott által ezidáig a legszigorúbb 

kényszerintézkedés hatálya alatt eltöltött időre. Ugyanebbe a körben tartoznak a IV. rendű vádlottnak a 

nagykorú gyermeke, édesanyja és saját egészségügyi állapota körében a fellebbezésében, illetve 
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korábban előterjesztett beadványaiban előadott körülmények, azzal, hogy a Kúria egyetértett az 

ítélőtábla megállapításával; a szökés, elrejtőzés veszélyének kioltására az azzal szemben értékelhető 

körülmények nem alkalmasak, ezért a személyi szabadságot érintő kényszerintézkedés alkalmazása 

továbbra is indokolt. 

A IV. rendű vádlott és védője a szökés, elrejtőzés veszélye okán a feltételezést megalapozó körülmények 

hiányát sérelmezte, holott a rendelkezésre álló ügyiratok [különösen a IV. rendű vádlott nyomozási bíró 

előtt tett vallomása, a tárgyalás elhalasztása iránti kérelme, a Madrid 002. sz. Központi Bíróság 2020. 

június 19-i döntése, a IV. rendű vádlott élettársának közjegyző előtt tett nyilatkozata] alapján tény, hogy 

az elfogató parancs kibocsátásának idején 

– a IV. rendű vádlott közhiteles lakcímnyilvántartás szerint csak magyarországi lakcímmel rendelkezett, 

– a IV. rendű vádlott tényleges tartózkodási helye külföldön volt, 

– a IV. rendű vádlott tényleges külföldi tartózkodás időtartama több hónapot érintett, 

– a IV. rendű vádlott külföldön huzamos tartózkodásra alkalmas, (a köztudomás alapján) jelentős értékű 

ingatlan vagyonnal rendelkezik, 

– a IV. rendű vádlott külföldi pontos elérhetősége a magyar hatóságok számára nem volt ismert, 

– a IV. rendű vádlottal szemben belföldi, majd európai elfogató parancs kibocsátásra került sor, 

– a IV. rendű vádlott a vele szoros érzelmi és gazdasági kapcsolatban álló közeli hozzátartozóinál 

tartózkodott, 

– a IV. rendű vádlott közeli hozzátartozói életvitelszerűen tartózkodtak külföldön, 

– a pandémia idején, mint magyar állampolgár a hazautazásában nem volt korlátozva, 

– a IV. rendű vádlott gyanúsítotti kihallgatására ugyanakkor csak az elfogató parancsra történt elfogását 

követően került sor. 

A Be. – 2018. július 1-jei hatálybalépésével – amellett, hogy az elfogató parancsot a terhelt, illetve a 

bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy jelenlétét biztosító legsúlyosabb és 

legjelentősebb korlátozással járó intézményként szabályozta, alkalmazásának bővített lehetőségét 

teremtette meg a korábbi eljárási kódexhez képest. Elfogató parancs kibocsátására elsősorban ismeretlen 

helyen tartózkodó személy esetében kerülhet sor, de lehetőség van ismert helyen tartózkodó személy 

tekintetében is elfogató parancs kibocsátására, ha – a személyéhez vagy a cselekményhez kötődő 

fokozott veszélyhelyzet okán – az érintett letartóztatása, a legsúlyosabb személyi szabadságot érintő 

bírói engedélyes kényszerintézkedés elrendelése indokolt. 

Jelen esetben a felülvizsgálat tárgya pedig a személyi szabadságot érintő kényszerintézkedés általános 

és külön okainak fennállása, jóval magasabb szintű és komplexebb vizsgálat, mint önmagában a nemzeti 

vagy európai elfogató parancs kibocsátásra vezető körülmények értékelése (és ezt a Kúria által fentebb 

tett felsorolás érzékelteti is). 

4. A szökés, elrejtőzés veszélyén túl az ítélőtábla a bűnismétlés veszélyének feltételezését megalapozó 

körülményeket is rögzítette [Be. 276. § (2) bekezdés c) pont cb) alpont]. 

A kényszerintézkedés alkalmazásának a Be. 276. § (2) bekezdés c) pontjában írt oka a bűnismétlés 

lehetőségének megakadályozását célozza. 

A bűnismétlés lehetősége – akárcsak az előbbi különös ok – tényeken vagy feltételezésen alapulóan 

lehet a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés alkalmazásának oka. Tényeken 

alapul, ha a terhelt a gyanúsítotti kihallgatását követően az eljárás tárgyát képező bűncselekményt 

folytatta, vagy a gyanúsítotti kihallgatását követően elkövetett újabb, szabadságvesztéssel büntetendő 

szándékos bűncselekmény miatt gyanúsítottként hallgatták ki [Be. 276. § (2) bekezdés c) pont ca) 

alpont]. 

Feltételezésen alapul a bűnismétlés veszélye, ha megalapozottan feltehető, hogy a terhelt a megkísérelt 

vagy előkészített bűncselekményt véghez vinné; az eljárás tárgyát képező bűncselekményt folytatná; 

vagy szabadságvesztéssel büntetendő újabb bűncselekményt követne el [Be. 276. § (2) bekezdés c) pont 
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cb) alpont]. 

A IV. rendű vádlott tekintetében annak ténye alapján, hogy 

– a bíróság korábban szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélte, 

– a vádirat szerint a jelen vád tárgyát képező cselekmények elkövetési ideje a IV. rendű vádlottal 

szemben már évek óta folyamatban lévő, más büntetőeljárás hatálya alá esik, 

– a vádirat szerint a tettestársak által irányított bűnszervezet felszámolását követően az annak elvén 

alapuló bűnszervezetet működtette tovább, 

megalapozott következtetés vonható le a bűnismétlés reális veszélyére is [Be. 276. § (2) bekezdés c) 

pont cb) alpont]. 

A jogerős elítélés végleges döntés annak igazolásaként, hogy a terhelt egy társadalmi szinten oly 

mértékben el nem fogadott magatartást tanúsított, amelyhez (és az attól való távoltartás érdekében) az 

állam szankciót is fűz; ehhez képest a folyamatban lévő büntetőeljárás esetében annak lehetősége áll 

fenn, hogy a közösség által el nem fogadott – és szankcionálással fenyegetett – magatartás tanúsítására 

sor került. A jogerős elítélés utáni újabb büntetőeljárás, folyamatban lévő büntetőeljárás alatt újabb 

bűncselekmény elkövetése lehetőségének felvetődése, már maga után vonja az önkéntes normakövetés 

hiányosságának feltételezését is. Téves az a vádlotti érvelés, hogy a jogerős elítélése a mentesülésére 

tekintettel nem hivatkozható. 

Miután a IV. rendű vádlott az ezzel kapcsolatos okfejtését már korábban is felvetette, a Kúria a teljesség 

kedvéért a következőket emeli ki. 

A mentesítés – amelynek szabályait a Btk. tartalmazza – az elítéltnek az utólagos mentesítését jelenti a 

büntetett előélethez fűződő, a nem büntetőjogi jellegű hátrányok alól. A Btk. 97. § (1) bekezdése elvi 

éllel azt mondja ki, hogy elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezményt csak törvény állapíthat meg, 

elítélés alatt pedig a büntetőjogi felelősség megállapítását, a büntetés kiszabását, illetve intézkedések 

alkalmazását kell érteni. Az elkövető elmarasztalásához kapcsolódó jogkövetkezmények ugyanis 

lehetnek egyrészt büntetőjogiak (így Btk. 89-90. §-a alapján a visszaesés különböző formáinak 

megállapítása) másrészt, a büntetőjogon kívüli, más jogágak által szabályozott következmények 

(bizonyos tisztségek betöltésének akadálya, jogosultságok elvesztése) egyaránt. 

A mentesítés folytán tehát az elítélt a jövőre nézve mentesül az elítéléshez fűződő hátrányos 

következmények alól, ezáltal pedig megszűnnek azok a hátrányos korlátozások, amelyeket büntetőjogon 

kívüli jogszabályok fűznek az elítéléshez. A mentesített személyt büntetlen előéletűnek kell tekinteni, 

mellyel megnyílik számára a kizárólag büntetlen előéletű személyek által gyakorolható jogosítványok 

megszerzésének lehetősége. 

Vannak ugyanakkor olyan jogszabályi előírások, amelyek a mentesítés ellenére is hátrányos 

jogkövetkezményeket fűznek az elítéléshez. Ez azt jelenti, hogy bizonyos esetekben számot kell adnia 

olyan elítéltetésről, amelyre nézve egyébként a mentesítés beállt. 

A büntetőjogi felelősség megállapítására, a kiszabott büntetésre és az alkalmazott intézkedésre 

vonatkozó adatokat a bűnügyi nyilvántartás tartalmazza, amelyen olyan összekapcsolt közhitelű, 

hatósági nyilvántartásokat (adatbázisokat) értünk, amelyek a legszélesebb értelemben vett büntetőjogi 

(anyagi jogi, bűnüldözési, felderítési) célokra egyaránt felhasználhatóak, s amelyek strukturált rendben, 

ám az egyes adatállományok sajátos céljai által meghatározottan tartalmazzák a bűncselekmények 

terheltjeinek személyes és szenzitív adatait. 

Szabályozásának törvényi alapja a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak 

bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi 

és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: 

Bnytv.). A bűnügyi nyilvántartások a bűntettesek nyilvántartásán túl, a hátrányos jogkövetkezmények 

alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartása, a büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartása, 

valamint a külföldre utazási korlátozás hatálya alatt állók nyilvántartása (Bnytv. 7. §). 

Annak az adatait, akivel szemben a bíróság bűnösséget megállapító jogerős ügydöntő határozatot hozott 

és az ügydöntő határozat jogerőre emelkedésének napján a Btk. alapján nem mentesült (Bnytv. 10. §), a 
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bűntettesek nyilvántartásában kell nyilvántartani, míg a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, 

büntetlen előéletű személyek nyilvántartásában szerepelnek – többek között –, akiknek az adatait a 

bűntettesek nyilvántartásából a mentesítés folytán törölték, továbbá akivel szemben a bíróság 

bűnösséget megállapító jogerős ügydöntő határozatot hozott, de a mentesülésre az ügydöntő határozat 

jogerőre emelkedésének napján került sor [Btk. 100. § (1) bekezdés a)-b) pont; Bnytv. 15. §]. A 

nyilvántartás oka a bűnismétlés, visszaesés megállapításának biztosítása. 

A bűnügyi nyilvántartás tehát a mentesülést követően a törvényben meghatározott nyilvántartási ideig 

még tartalmazza a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek adatait 

(különösen a bűncselekmény megnevezését; az elkövetői és elkövetési alakzat megjelölését, az elítélt 

visszaesői minőségét a kiszabott büntetés nemét, mértékét, az alkalmazott intézkedés nemét és mértékét 

stb.). Ez utóbbi kategória tehát egy olyan köztes állapot, amelyben az elítélt személy nem mentesült 

ugyan teljes körűen, de büntetlen előéletűnek tekintendő. 

A bűntettesek nyilvántartásába felvett adatokat a mentesítés időpontjáig kell nyilvántartani (Bnytv. 13. 

§), míg a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásába felvett 

adatok nyilvántartási idejét a törvény differenciáltan (az alkalmazott jogkövetkezmény, a 

bűncselekmény szándékos, illetve gondatlan jellegét figyelembe véve) határozza meg (Bnytv. 18-20. §). 

A nyilvántartási idő leteltét követően az adatokat a nyilvántartásból törölni kell, azok fel nem 

használhatók, ekkortól válik teljesen mentesültnek a korábban elítélt személy. 

A IV. rendű vádlottal szemben a közhitelű nyilvántartás szerint 2017. június 28-i jogerős elítélés 

szerepel, amelyre szándékos bűncselekmény elkövetése miatt került sor, a kiszabott szankció pedig 

pénzbüntetés volt, ezen elítélés tehát a nyilvántartásban szereplését, a kényszerintézkedés 

szempontjából való értékelését megalapozza [Bnytv. 18. § (2) bekezdés a) pont]. 

Ugyancsak a közhitelű nyilvántartáson alapulnak annak a IV. rendű vádlottal szemben folyamatban lévő 

más büntetőeljárásnak az adatai, amelyek ugyancsak a bűnismétlés veszélye körében nyernek értékelést, 

továbbá nem hagyható figyelmen kívül e különös ok kapcsán – a vagyoni helyzet alapján rendezett 

életvitelre való vádlotti hivatkozás alapján is – a vád tárgyát képező bűncselekmény vád szerint 

elkövetésének módja, formája, költségvetést megkárosító jellege. 

A IV. rendű vádlott állítása, mely szerint a vizsgált üggyel semmilyen összefüggésben nem lévő 

bűncselekményre hivatkozás nem lehet indok a letartóztatásra, önmagában igaz, azonban jelen ügyben 

a fent értékelendő szempontokra tekintettel nem is erről van szó. 

Az ítélőtábla – helyesen – megvizsgálta a letartóztatásnál enyhébb kényszerintézkedés alkalmazásának 

lehetőségét is. Ezzel kapcsoltban a Kúria elsőként a IV. rendű vádlott védőjének a Be. 277. § (4) 

bekezdésében foglalt kitételekkel kapcsolatos értetlenségére utalt, az ugyanis nem más, mint éppen a 

kényszerintézkedés alkalmazásának szükségesség-arányosság általános követelményeinek azon 

konkretizálása, amely keretében a bíróság azt vizsgálja meg, hogy a kényszerintézkedés enyhébb 

formája elégséges-e a kényszerintézkedéssel elérni kívánt cél megvalósulásához. 

A bűnügyi felügyelet – a biztosítására előírt intézkedésektől függetlenül – döntően mindig önkéntes 

jogkövetésen alapul. Az elektronikus nyomkövető eszköz alkalmazása a szökés vagy elrejtőzés 

veszélyét nem küszöböli ki, csupán a lakhelyelhagyási tilalom vagy házi őrizet szabályai megtartása 

hatékony rendőri ellenőrzését, a szabályok megszegése esetén a gyors rendőri intézkedést biztosítja (BH 

2014.268.). Értelemszerűen irányadó ez a hatályos büntetőeljárási törvény szerinti bűnügyi felügyelet 

tekintetében is. 

Az eljárás jelen szakaszában a kényszerintézkedés alkalmazását megalapozó okok jellegére, 

nyomatékára és a különös okokat alátámasztó indokokra tekintettel a kényszerintézkedés célja enyhébb 

kényszerintézkedés alkalmazásával nem érhető el. Ebből következően a IV. rendű vádlottnak és 

védőjének a letartóztatás helyett biztosíték ajánlás mellett enyhébb kényszerintézkedés alkalmazására 

irányuló fellebbezése eredményre nem vezethetett. 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága több esetben kifejtette, hogy az elhúzódó fogvatartás csak akkor 

lehet indokolt, ha az ártatlanság vélelme ellenére a kényszerintézkedés fenntartását a közérdek 

indokolja, ami nagyobb súllyal esik a latba, mint a személyi szabadság tiszteletben tartásának 

követelménye (BH 2009.7.) A Kúria a közérdek körébe sorolja azt is, amikor a felrótt bűncselekmény 
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büntetési tétele alapján a kiszabható büntetés olyan tetemes, hogy abból a szökés, elrejtőzés veszélyére 

vonható megalapozott következtetés. E következtetés alapja tény, éspedig a büntetési tétel ténye (Kúria 

Bpkf.II.568/2015/2.). 

A IV. rendű vádlott esetében a jelen ügyben kényszerintézkedés hatálya alatt eddig eltöltött idő tartama 

az eljárás tárgyát képező, legmagasabb tárgyi súlyú bűncselekmény miatti jogkövetkezményi 

fenyegetettség mértékéhez képest sem eltúlzott mértékű, a vádirat szerinti bűnszervezetben való 

elkövetésre előírt büntetési tételhez képest pedig még inkább nem az. A letartóztatás intézménye az 

ártatlanság vélelmének alapelvével nem ellenkezik, előrehozott büntetésnek nem tekinthető. 

 

Bpkf.II.333/2022/2. 

A letartóztatás fenntartásának indokoltsága időszakos felülvizsgálata keretében a letartóztatás további 

fenntartásáról rendelkező végzés helybenhagyása. 

Az ítélőtábla törvényesen járt el, amikor a Be. 291. § (1) bekezdés b) pontjában írtak alapján 

felülvizsgálta a II. rendű vádlottal szemben alkalmazott kényszerintézkedés indokoltságát, s azt 

megalapozottan, helyes okból és indokból továbbra is fenntartotta. 

A személyi szabadságot érintő kényszerintézkedés alkalmazásának általános feltételeit a Be. 276. § (1) 

bekezdése határozza meg, amelyek a II. rendű vádlott tekintetében maradéktalanul fennállnak. 

Objektív feltételként – ahogyan arra az ítélőtábla is hivatkozott – jelenleg a vádlottal szemben, 

vádemelés alapján, szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt van folyamatban 

büntetőeljárás [Be. 276. § (1) bekezdés a) pontja]. Általános követelmény, de – szemben az előbbivel – 

már bírói mérlegelést igényel az, hogy a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes 

kényszerintézkedés céljának eléréséhez a kényszerintézkedés alkalmazása szükséges-e, és az elérni 

kívánt cél más módon nem biztosítható [Be. 276. § (1) bekezdés b) pontja]. 

A személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedések elrendelésének különös pozitív 

feltételeit a Be. 276. § (2) bekezdése határozza meg. A törvényi szabályozás a személyi szabadságot 

érintő bírói engedélyes kényszerintézkedések alkalmazását tekintve három célt rögzít: a terhelt 

jelenlétének biztosítását, a bizonyítás megnehezítésének vagy meghiúsításának megakadályozását, 

illetve a bűnismétlés lehetőségének megakadályozását. A személyi szabadságot érintő bírói engedélyes 

kényszerintézkedések elrendelésének különös pozitív feltételei közül már egy is elégséges 

kényszerintézkedés alkalmazásához. 

A II. rendű vádlott esetében tehát az vizsgálandó, hogy az alkalmazott kényszerintézkedés további 

fenntartása tényszerű alapon áll-e, észszerűen alátámasztott-e, az abból volt következtetés okszerű-e, s 

ekként a kényszerintézkedés alkalmazása célszerű-e (EBH 2009.2025.). 

A terhelt jelenlétének biztosítása pozitív feltételként – mint ahogy a további két célt szolgáló különös 

ok is – tényeken vagy feltételezésen alapulóan lehet a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes 

kényszerintézkedés alkalmazásának az oka. 

A tényalapú különös ok minden esetben objektív, a múltban megvalósult esetre vezethető vissza, illetve 

megtörtént eseményen alapul (a terhelt megszökött, szökést kísérelt meg, vagy elrejtőzött), ezért meg 

kell jelölni azt a tényt, ami alapján a terhelt jelenlétének biztosítása érdekében elengedhetetlenül 

szükséges a kényszerintézkedés elrendelése. 

Ezzel szemben a feltételezésen alapuló különös ok fennállását (megalapozottan feltehető, hogy a 

büntetőeljárásban elérhetetlenné válna, így különösen megszökne vagy elrejtőzne) a feltételezést 

megalapozó pontos, konkrétumokat is megjelenítő adatok alapoznak csak meg. 

A Kúria a szökés, elrejtőzés veszélye kapcsán elsőként arra mutatott rá, hogy e körben a vád tárgyává 

tett tények törvényi fenyegetettsége alapvető jelentőségű, de nem kizárólagosan figyelembe veendő. A 

bűnösség megállapítása esetén várható szabadságvesztés tartama, az azzal járó hátrány kétségkívül 

olyan körülmény, ami a terhelt döntéseire – személyi körülményeitől függően eltérő súllyal – hatással 

van. Minél hosszabb a várható szabadságvesztés tartama, az annál nagyobb nyomatékkal hat abba az 

irányba, hogy az érintett az esetleges szabadságvesztés végrehajtása helyett az az előli szökés vagy 
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elrejtőzés mellett határozzon. Ugyanakkor minden ügyben felmerülhetnek olyan konkrét, egyedi – 

személyi és tárgyi, az adott vádlottra, illetve az adott ügyben elbírálandó konkrét cselekményekre 

vonatkozó – körülmények, melyek ezt a veszélyt fokozzák, avagy ellenében hatnak, s ekként gyengítik. 

Mindezek értékelésének eredménye pedig lehet a legsúlyosabb – a szökés, elrejtőzés veszélyét fizikailag 

megakadályozó – kényszerintézkedés, a letartóztatás, avagy annál enyhébb személyi szabadságot 

korlátozó kényszerintézkedés alkalmazása, illetve (a szökési veszély megszűnése esetén) akár a 

személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés mellőzése is. 

Nem csupán a két irányba ható körülmények számának, hanem – elsődlegesen – a nyomatékának az 

egymáshoz viszonyított aránya alapján vonható következtetés arra, hogy az adott ügyben és a konkrét 

vádlott vonatkozásában a törvény szerint személyes szabadságot érintő kényszerintézkedést megalapozó 

veszély fennáll-e, és annak kiküszöbölése érdekében milyen fokú szabadságkorlátozást eredményező 

kényszerintézkedés alkalmazása szükséges és arányos (Kúria Bpkf.II.176/2020/2.). 

Az ítélőtábla a támadott végzésben helyesen jutott arra a következtetésre, hogy a II. rendű vádlottal 

szemben a terhére rótt bűncselekmény kiemelkedő törvényi fenyegetettsége, a vád szerinti elkövetés 

jellege – így a vád szerint a cselekmény elkövetését biztosító és ahhoz nélkülözhetetlen nemzetközi 

szervezettség, a cselekménnyel érintett kábítószer rendkívüli mennyisége – valamint, hogy a törvény 

akár életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását is lehetővé teszi, a szökés, elrejtőzés veszélyét 

nyomatékkal felveti. A végzés helytállóan mutatott rá a II. rendű vádlott életviteli körülményei közül az 

e veszély nyomatékát erősítő adatokra is. Ebben a körben helytállóan nyert értékelést az a körülmény, 

hogy a II. rendű vádlott korábban huzamosabb ideig, családja környezetében élt külföldön, ennek és a 

korábban végzett munkája jellege okán is jól tájékozódik idegen környezetben, továbbá a jövedelmi, 

vagyoni adatokra tekintettel, az egzisztenciális körülményeket biztosító forrás bizonytalansága. 

Ugyanakkor a szökés, elrejtőzés veszélye csökkentésére alkalmas körülmények vizsgálatát is elvégezte 

az ítélőtábla, amikor maga is utal a védő által is hivatkozott személyi körülményekre, ennek keretében 

a II. rendű vádlott egészségi állapotára, az igazolható vagyoni jogosultságra, a segítségére szoruló idős 

szülők támogatására. 

Az ítélőtábla pedig ezt követően azt is helyesen állapította meg, hogy a szökés, elrejtőzés veszélyének 

kioltására az azzal szemben értékelhető körülmények nem alkalmasak, ezért a személyi szabadságot 

érintő kényszerintézkedés alkalmazása továbbra is indokolt. 

A II. rendű vádlott tekintetében a szökés, elrejtőzés veszélyén túl az ítélőtábla a bűnismétlés 

feltételezését megalapozó körülményeket is rögzítette [Be. 276. § (2) bekezdés c) pont cb) alpont]. 

A kényszerintézkedés alkalmazásának a Be. 276. § (2) bekezdés c) pontjában írt oka a bűnismétlés 

lehetőségének megakadályozását célozza. 

A bűnismétlés lehetősége – akárcsak az előbbi különös ok – tényeken vagy feltételezésen alapulóan 

lehet a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés alkalmazásának oka. 

Feltételezésen alapul a bűnismétlés veszélye, ha megalapozottan feltehető, hogy a terhelt a megkísérelt 

vagy előkészített bűncselekményt véghez vinné; az eljárás tárgyát képező bűncselekményt folytatná; 

vagy szabadságvesztéssel büntetendő újabb bűncselekményt követne el [Be. 276. § (2) bekezdés c) pont 

cb) alpont]. E különös okot érintően pedig a II. rendű vádlott büntetlen előélete, és a jövedelemszerző 

tevékenységre irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat csatolása ellenére sem hagyható figyelmen 

kívül a büntetőeljárás tárgyát képező cselekmény jellege, továbbá azok az adatok sem, amelyeket a 

büntetőeljárás ezidáig a cselekménnyel összefüggésben feltárt. Mindezekre az ítélőtábla is hivatkozott, 

helyesen azzal a megjegyzéssel, hogy ugyan kisebb mértékben, de a bűnismétlés reális veszélyét 

megalapozzák, így az erre való hivatkozás nem kifogásolható. Nyilvánvaló, hogy az idő és az eljárás 

előrehaladtával a feltételezésen alapuló ok nyomatéka – ahogyan arra a védő a fellebbezésében is 

hivatkozott – tovább csökkenhet és akár el is enyészhet, amelyet legkésőbb a kényszerintézkedés 

fenntartásának indokoltsága vizsgálata keretében kell értékelni. 

Az eljárás jelenlegi szakaszában a bizonyítékok értékelésére törvényes lehetőség nincs, így a 

kényszerintézkedés alkalmazásának indokoltsága és szükségszerűsége körében nem lehet értékelés 

tárgya a II. rendű vádlottnak a vád tárgyát képező bűncselekménnyel összefüggő védekezése, az az 

eljárás érdemi részére tartozik. A kényszerintézkedésekkel kapcsolatos döntésekre az addig feltárt 
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bizonyítékok bizonyító erejének mérlegelése – amint arra a Kúria már több határozatában is utalt – nem 

tartozhat. 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága több esetben kifejtette, hogy az elhúzódó fogvatartás csak akkor 

lehet indokolt, ha az ártatlanság vélelme ellenére a kényszerintézkedés fenntartását a közérdek 

indokolja, ami nagyobb súllyal esik a latba, mint a személyi szabadság tiszteletben tartásának 

követelménye. (BH 2009.7.) A Kúria a közérdek körébe sorolja azt is, amikor a felrótt bűncselekmény 

büntetési tétele alapján a kiszabható büntetés olyan tetemes, hogy abból a szökés, elrejtőzés veszélyére 

vonható megalapozott következtetés. E következtetés alapja tény, éspedig a büntetési tétel ténye (Kúria 

Bpkf.II.568/2015/2.). 

A II. rendű vádlott esetében a jelen ügyben kényszerintézkedés hatálya alatt eddig eltöltött idő tartama 

a bűncselekmény miatti jogkövetkezményi fenyegetettség mértékéhez képest pedig messze nem 

eltúlzott mértékű. A letartóztatás intézménye az ártatlanság vélelmének alapelvével nem ellenkezik, 

előrehozott büntetésnek nem tekinthető. 

Az eljárás jelenlegi szakaszában tehát a Be. 276. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szükségesség 

követelménye tekintetében rögzíthető, hogy a II. rendű vádlott esetében a kényszerintézkedés 

alkalmazásának két fennálló okára, azon belül a szökés, elrejtőzés veszélyének jelentős súlyára 

figyelemmel, továbbra is indokolt a személyi szabadságot érintő kényszerintézkedés fenntartása annak 

a legszigorúbb, a letartóztatás formájában, következésképp a kényszerintézkedések megszüntetésére 

nem kerülhet sor. 

 

Bpkf.I.352/2022/2. 

A törvényszéken folyamatban lévő eljárásban az I. rendű terhelt letartóztatása fenntartásának 

ítélőtáblai felülvizsgálatáról szóló végzés helybenhagyása. 

A Be. 297. § (4) bekezdésére figyelemmel – tekintettel arra, hogy az I. rendű vádlott letartóztatásának 

tartama a vádirat benyújtását követően meghaladta a két év hat hónapot – az ítélőtábla a Be. 291. § (1) 

bekezdés c) pontja alapján a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés 

fenntartásának indokoltságát felülvizsgálta. 

Az I. rendű vádlottal szemben az ügyészség a Btk. 314. § (4) bekezdés e) pontjára figyelemmel az (1) 

bekezdés a) pontja szerint minősülő terrorcselekmény bűntettének kísérlete és más bűncselekmények 

miatt emelt vádat, mely bűncselekmények büntetési tétele – a halmazati szabályokra is tekintettel – 10 

évtől 25 évig terjedő vagy akár életfogytig tartó szabadságvesztés. 

A kényszerintézkedés fenntartása indokoltságának felülvizsgálata keretében – figyelemmel a vádlottal 

szemben a szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt történt vádemelésre – helytállóan 

állapította meg a táblabíróság, hogy az I. rendű vádlott letartóztatásnak a Be. 276. § (1) bekezdés a) 

pontjában írt általános feltétele fennáll, mert az I. rendű vádlottal szemben szabadságvesztéssel 

büntetendő bűncselekmény miatt van eljárás folyamatban. 

A kényszerintézkedés elrendelése, vagy fenntartása indokoltságának vizsgálata keretében – az eljárás 

jelen (vádemelést követő) szakaszában – a bíróság a Be. 276. § (1) bekezdés II. fordulata értelmében 

csak azt vizsgálhatja, hogy vele szemben vádat emeltek-e szabadságvesztéssel büntetendő 

bűncselekmény miatt és a büntetőeljárás ez alapján folyamatban van-e. A bíróság a vádirati tényállás 

„megalapozottságát”, a kényszerintézkedéssel érintett vádlott bűnösségét a személyi szabadságot érintő 

bírói engedélyes kényszerintézkedés fenntartásának indokoltsága tárgyában hozandó döntés során nem 

vizsgálhatja, mert ezzel a perbíróság jogkörét vonná el, amire nincs törvényes lehetősége. A vádirati 

tényállás megalapozottságának a vizsgálata a vádról rendelkező ügydöntő határozat meghozatala során 

bír jelentőséggel. 

Megállapítható a kényszerintézkedésnek a Be. 276. § (1) bekezdés b) pontjában írt további konjunktív 

feltétele is, nevezetesen a szükségesség követelménye, az I. rendű vádlott letartóztatása a jelenlétének 

biztosítása érdekében szükséges, az elérni kívánt cél más módon, enyhébb kényszerintézkedés 

alkalmazásával nem biztosítható. 
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A bírói engedélyes kényszerintézkedésnek az eljárási törvényben, a Be. 276. § (2) bekezdés a) pontjának 

aa) és ab) alpontja meghatározott különös feltételei továbbra is fennállnak. 

A rendelkezésre álló iratok alapján megállapítható, hogy az I. rendű vádlottal szemben elfogatóparancs 

kibocsátása vált szükségessé. Megalapozottan hivatkozott a táblabíróság arra is, hogy a vádlott terhére 

rótt jelentős tárgyi súlyú bűncselekmények miatt – a bűnössége megállapítása esetén – kiszabható 

halmazati büntetés mértékére figyelemmel az eljárási cselekményeken való jelenlétének biztosítása 

érdekében a legszigorúbb szabadságelvonással járó kényszerintézkedés fenntartása indokolt. 

Az I. rendű vádlott letartóztatása fenntartása a Be. 276. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában írt 

okból az eljárás jelenlegi szakaszában továbbra is indokolt és szükséges. E körben helyesen hivatkozott 

a táblabíróság az Emberi Jogok Európai Bírósága eseti döntéseire, és a Kúria Bpkf.II.568/2015/2. számú 

végzésében leírtakra. 

A rendelkezésre álló iratok alapján megalapozottan rögzítette az ítélőtábla a végzése indokolása 5. 

oldalán, hogy az I. rendű vádlott büntetett előéletű, a vád tárgyát képező bűncselekményekhez hasonló 

bűncselekmények miatt állt már bíróság előtt; a vád szerint a jelen ügyben terhére rótt 

bűncselekményeket a vele szemben kiszabott és próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetés 

próbaideje alatt követte el. Több mint 50 rendbeli bűncselekmény miatt folyik vele szemben a 

büntetőeljárás. Mindezen tények alapján a Kúria álláspontja szerint is helytállóan állapította meg az 

ítélőtábla, hogy az I. rendű vádlott szabadlábra kerülése esetén megalapozottan tartani lehet attól, hogy 

újabb, szabadságvesztéssel is büntetendő bűncselekményt követne el, ezért a Be. 276. § (2) bekezdés c) 

pont cb) pontjában írt bűnismétlés veszélye fennáll. Továbbá arra tekintettel, hogy a vele szemben már 

folyamatban lévő büntetőeljárás hatálya alatt követte el az egyik vád tárgyává tett bűncselekményt, a 

Be. 276. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában írt törvényi feltétel is megállapítható. 

A személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés céljának eléréséhez az I. rendű 

vádlott letartóztatásának fenntartása szükséges, az elérni kívánt célok a Be. 277. §-a (4) bekezdésének 

c) és e) pontjában írt okokból – az I. rendű vádlott előéletére és a büntetőeljárás során tanúsított 

magatartására figyelemmel – más módon, enyhébb kényszerintézkedéssel nem biztosíthatóak. 

 

Bpkf.I.397/2022/2. 

A Kúria az ítélőtábla fellebbezéssel támadott - II. rendű vádlott bűnügyi felügyeletét továbbra is 

fenntartó, valamint a bűnügyi felügyelet enyhébb magatartási szabályainak megállapítása iránt 

előterjesztett indítványokat elutasító - végzését helybenhagyta. 

Az Ítélőtábla helyesen állapította meg, hogy a II. rendű vádlott vonatkozásában fennállnak a személyi 

szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés általános feltételei, valamint a büntetőeljárásról 

szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban Be.) 276. § (2) bekezdése a) pont ab) alpontjában és c) 

pont cb) alpontjában írt különös okai. 

A Be. 276. § (1) bekezdés a) és b) pontja értelmében szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény 

miatt folytatott eljárásban a terhelttel szemben személyi szabadságot érintő bírói engedélyes 

kényszerintézkedés elrendelésének, meghosszabbításának és fenntartásának akkor van helye, ha a 

terhelt bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható vagy vele szemben vádat emeltek, 

az a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés céljának eléréséhez szükséges, és 

az elérni kívánt cél más módon nem biztosítható. 

A Be. 276. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerint személyi szabadságot érintő bírói engedélyes 

kényszerintézkedés rendelhető el a terhelt jelenlétének biztosítása érdekében, ha megalapozottan 

feltehető, hogy a büntetőeljárásban elérhetetlenné válna, így különösen megszökne, elrejtőzne. 

A Be. 276. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja szerint személyi szabadságot érintő bírói engedélyes 

kényszerintézkedés rendelhető el abban az esetben is, ha a bűnismétlés megakadályozása érdekében ez 

szükséges és megalapozottan feltehető, hogy a megkísérelt vagy előkészített bűncselekményt a terhelt 

véghez vinné, az eljárás tárgyát képező bűncselekményt folytatná vagy szabadságvesztéssel büntetendő 

újabb bűncselekményt követne el. 
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A Be. 281. § (1) bekezdése szerint a bűnügyi felügyelet a terhelt szabad mozgáshoz és a lakóhely, illetve 

a tartózkodási hely szabad megválasztásához való jogát korlátozza. 

A Be. 281. § (2) bekezdés a) pontja szerint a bűnügyi felügyelet elrendelése esetén a bíróság előírja, 

hogy a terhelt a számára meghatározott területet, lakást, egyéb helyiséget, intézményt vagy ahhoz tartozó 

bekerített helyet engedély nélkül ne hagyja el. A bíróság a Be. 281. § (4) bekezdésére figyelemmel 

magatartási szabályként meghatározhatja, hogy a terhelt a kijelölt területet, helyet milyen célból, 

különösen a mindennapi élet szokásos szükségleteinek biztosítása, munkavégzés vagy gyógykezelés 

céljából, milyen feltételek szerint hagyhatja el. 

A Be. 282. § a) pontjára és 283. § (1) bekezdésére figyelemmel elrendelheti, hogy a bűnügyi felügyelet 

magatartási szabályainak megtartását a rendőrség általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott 

szerve a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszközzel ellenőrizze. 

A Be. 291. § (2) bekezdése szerint, ha a vádemelés után a bűnügyi felügyelet elsőfokú bíróság általi 

fenntartásától vagy elrendelésétől számítva egy év eltelt, a másodfokú bíróság legalább hathavonta a 

bűnügyi felügyelet indokoltságát felülvizsgálja. 

Az ítélőtábla helyesen állapította meg, hogy a II. rendű vádlottal szemben az ügyben vádemelést 

követően az elsőfokú eljárás továbbra is folyamatban van, ügydöntő határozat hozatalára a Kúria 

határozatának meghozataláig nem került sor, és az elsőfokú bíróság által utoljára 2021. október 21. 

napján elvégzett felülvizsgálatára és fenntartására figyelemmel, a bűnügyi felügyelet másodfokú bíróság 

általi felülvizsgálatára szükség volt. 

Az ítélőtábla a bűnügyi felügyelet felülvizsgálata során elbírálta a II. rendű vádlott és védője által a 

bűnügyi felügyelet magatartási szabályainak módosítására irányuló azon indítványát, hogy a II. rendű 

vádlott Budapest és Pest megye közigazgatási területén szabadon mozoghasson. 

A személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés, így a bűnügyi felügyelet feltételeinek 

vizsgálatánál is irányadó, hogy az a következtetés, mely szerint fennáll a szökés, elrejtőzés vagy 

bűnismétlés veszélye, csak az adott ügyre vonatkozó tényeken alapulhat (BH 2009.7.). 

A Kúria az Emberi Jogok Európai Bíróságának EJEB 2013.53129/2009. Imre Zsolt kontra 

Magyarország ítéletében foglaltak alapján megállapítja: a személyi szabadságot korlátozó 

kényszerintézkedés észszerűségét is az ügy speciális vonásainak a fényében kell megítélni. A személyi 

szabadság korlátozása egy adott ügyben csak akkor lehet indokolt, ha a közérdek valódi 

követelményének olyan specifikus jelei állnak fenn, amelyek – az ártatlanság vélelme ellenére – 

nagyobb súllyal esnek latba, mint az egyéni szabadság tiszteletben tartását előíró szabályok. 

A Kúria a 93/2011. BK véleményben foglaltakra tekintettel megállapítja, hogy jelen esetben is 

figyelembe kell venni, hogy egy olyan feltételezés, amely egy jövőbeli esemény bekövetkezésének a 

valószínűsítéséből áll, csak tényeken alapuló következtetések útján történhet. A „megalapozottan 

feltehető” kifejezés olyan jövőbeli történésre, eseményre utal, amelynek a bekövetkezése a 

rendelkezésre álló körülményekből, tényekből előrelátható, elképzelhető, várható, gyanítható, vagyis 

valószínűsíthető, valószínű. A bűncselekmény – büntetési tételben megnyilvánuló – tárgyi súlya csak a 

konkrét ügy speciális jellemzőjével együtt jut szerephez, illetve ad ilyen következtetésre alapot. 

A személyi szabadságot korlátozó bírói engedélyes kényszerintézkedés szükségessége a büntetőeljárási 

törvényben meghatározott különös okok és a konkrét ügy jellemzőinek egybevetett vizsgálata 

eredményeként válik megismerhetővé (BH 2007.403.). 

Az ítélőtábla ezen összevetésnek eleget tett. Az ítélőtábla a Be. 276. § (2) bekezdés a) pont ab) 

alpontjában írt különös okot megalapozó tények között a II. rendű vádlott terhére rótt bűncselekményben 

bűnössége megállapítása esetén akár életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés kiszabásának 

lehetőségét és azt sorolta fel, hogy a vádirat szerint a II. rendű vádlott cselekményének elkövetési ideje 

a vele szemben korábban kiszabott és végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés 

büntetés próbaidejére esik. Erre tekintettel a II. rendű vádlott rendezettebb megélhetési körülményei és 

az időmúlás ellenére is megalapozottan feltehető, hogy a személyi szabadságot korlátozó 

kényszerintézkedés alkalmazása nélkül a II. rendű vádlott jelenléte az eljárásban nem lenne biztosítható. 

Mindezek tükrében az ítélőtábla helytállóan jutott arra a következtetésre, hogy megalapozottan feltehető 
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az, hogy esetlegesen kiszabásra kerülő súlyos büntetés elkerülése érdekében a II. rendű vádlott 

megszökne, elrejtőzne. Így e körülmények továbbra is megalapozzák a Be. 276. § (2) bekezdés a) pont 

ab) alpontjában írtak megállapítását, ugyanakkor a kedvező személyi körülményei indokolttá teszik a 

letartóztatásnál enyhébb kényszerintézkedés, bűnügyi felügyelet alkalmazását. A személyi szabadságot 

érintő bírói engedélyes kényszerintézkedéssel elérni kívánt cél ezzel elérhető, azonban annak 

mellőzésére nincs törvényes lehetőség. 

A Be. 276. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontjában szerinti bűnismétlés reális veszélyét az ítélőtábla a II. 

rendű terhelt büntetett előéletére, a vád tárgyává tett cselekménynek a korábbi, vele szemben kiszabott 

felfüggesztett szabadságvesztés büntetés próbaideje alatti elkövetésére, valamint a vád tárgyává tett 

cselekmény hosszabb időn át tartó, szervezett jellegére és a bűnözői kapcsolatok meglétére alapozta. Az 

ítélőtábla mindezeket összevetette a vádlott rendezettebbé vált életkörülményeivel, valamint az 

időmúlásra figyelemmel a bűnözői kapcsolatok meglazulásával, és ez alapján helyesen állapította meg, 

hogy a bűnismétlés veszélyét ezek a kedvezőbb körülmények nem közömbösítik. Így továbbra is 

megalapozottan feltehető, hogy a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés 

alkalmazása nélkül a II. rendű vádlott szabadságvesztéssel büntetendő újabb bűncselekményt követne 

el. 

A Be. a bűnügyi felügyelet magatartási szabályainak megtartásához nem fűz jogkövetkezményt, 

ellenben annak megszegését szankcionálja, így azok betartása a vádlott elemi kötelezettsége, ami 

önmagában nem hat vissza az alkalmazásának törvényi feltételeire (Kúria Bpkf.I.956/2020/2. számú 

végzés). Ez pedig azt az okszerű következtetést alapozza meg, hogy a vádlottnak a magatartási 

szabályokat a súlyosabb kényszerintézkedés elkerülése érdekében áll betartani. Mindezek alapján 

önmagában a bűnügyi felügyelet magatartási szabályainak megtartása nem alapozza meg a 

kényszerintézkedés további enyhítését. 

Az ítélőtábla helyesen hivatkozott a Be. 277. § (2) bekezdésére, és alappal állapította meg, hogy a 

kényszerintézkedéssel elérni kívánt cél a bűnügyi felügyelet fenntartásával továbbra is elérhető, annál 

súlyosabb kényszerintézkedés elrendelése nem indokolt, a bűnügyi felügyelet fenntartása jelenlegi 

formájában azonban a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célok érdekében szükséges. 

A bűnügyi felügyelet a magatartási szabályainak megváltoztatásával, illetve azok eseti jellegű, részleges 

feloldásával a II. rendű vádlott életkörülményeinek változásához, munkavégzéséhez, egészségügyi 

ellátásához és személyi kapcsolatainak fenntartásához igazítható, ugyanakkor ezek a körülmények a 

kényszerintézkedés megszüntetésére – mivel annak okai továbbra is fennállnak – nem adnak alapot. 

Mindezek miatt az ítélőtábla megalapozottan utasította el a II. rendű vádlott és védőjének a bűnügyi 

felügyelet enyhébb magatartási szabályainak megállapítása iránt előterjesztett indítványokat. 

 

Bpkf.I.469/2022/2. 

Az eljárás haladéktalan felfüggesztése szükséges, ha a vádlott tartós, súlyos betegsége miatt nem képes 

a törvényben meghatározott jogait gyakorolni és a kötelezettségeit teljesíteni. A személyi szabadságot 

érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés ebben az esetben az eljárás felfüggesztésével a törvény 

erejénél fogva megszűnik a Be. 279. § (2) bekezdés c) pontja alapján. A jelenleg rendelkezésre álló 

egészségügyi adatok alapján az eljárás felfüggesztésének oka még nem áll fenn, erre figyelemmel a 

letartóztatás fenntartásáról szóló végzés indokolásában foglaltak továbbra is helytállóak. Különös 

figyelemmel kell kísérnie a vádlott egészségi állapotában bekövetkező esetleges változásokat, és 

amennyiben egészségi állapotának változása azt eredményezi, hogy az eljárásban nem tud részt venni, 

a büntetőeljárás felfüggesztése és ennek eredményeként a letartóztatás megszűnése haladéktalanul 

szükségessé válik. Ezzel válik csak elkerülhetővé az, hogy a letartóztatás a törvényi céljával ellentétes, 

azon túlmutató hátrányt okozzon a vádlottnak. Az ítélőtábla fellebbezéssel támadott végzését a Kúria 

tanácsülésen elbírálva, helybenhagyta. 

A vádlott által bejelentett fellebbezés alapján az ítélőtábla végzésének felülbírálata során az vizsgálandó, 

hogy a vádlott esetében a letartóztatás további fenntartása tényszerű alapon áll-e, észszerűen 

alátámasztott-e, az abból vont következtetés okszerű-e, s ekként a kényszerintézkedés alkalmazása 

célszerű-e (EBH 2009.2025.). 
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Az ítélőtábla helyesen állapította meg, hogy a vádlott vonatkozásában fennállnak a személyi 

szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés általános feltételei, valamint a büntetőeljárásról 

szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 276. § (2) bekezdés a) pontjának ab) alpontjában írt 

különös oka. 

A Be. 296. §-a szerint a letartóztatás a terhelt személyi szabadságának bírói elvonása a jogerős ügydöntő 

határozat meghozatala előtt. A letartóztatás feltételeinek vizsgálatánál konkrét, az adott ügyre vonatkozó 

tényeken alapulhat az a következtetés, hogy fennáll a szökés, elrejtőzés vagy a bűnismétlés veszélye 

(BH 2009.7.). 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága az EJEB 2013.53129/2009. Imre Zsolt kontra Magyarország 

ítéletében kifejtette: azt, hogy a vádlott előzetes letartóztatásának fenntartása ésszerű-e, minden esetben 

az ügy speciális vonásainak a fényében kell megítélni. Az elhúzódó fogvatartás egy adott ügyben csak 

akkor lehet indokolt, ha a közérdek valódi követelményének olyan specifikus feltételei állnak fenn, 

amelyek – az ártatlanság vélelme ellenére – nagyobb súllyal esnek latba, mint az Egyezmény 5. cikkében 

lefektetett, az egyéni szabadság tiszteletben tartását előíró szabályok (indokolás 41.). 

A 93/2011. BK véleményben foglaltak megfelelő alkalmazásával megállapítható, amikor a bíróság a 

letartóztatás különös feltételeit vizsgálja, rendkívüli gondossággal kell eljárnia. Figyelembe kell venni, 

hogy egy olyan feltételezés, amely egy jövőbeli esemény bekövetkezésének a valószínűsítéséből áll, 

csak tényeken alapuló következtetések útján történhet. A „megalapozottan feltehető” kifejezés olyan 

jövőbeli történésre, eseményre utal, amelynek a bekövetkezése a rendelkezésre álló körülményekből, 

tényekből előre látható, elképzelhető, várható, gyanítható, vagyis valószínűsíthető, valószínű. A 

bűncselekmény – büntetési tételben megnyilvánuló – tárgyi súlya csak a konkrét ügy speciális 

jellemzőjével együtt jut szerephez, illetve ad ilyen következtetésre alapot. A tárgyi súly kapcsán 

önmagában a (Btk. Általános és Különös Része szerinti) jogalkotói értékelés nem biztosít a letartóztatás 

indokoltságára önálló következtetési alapot. 

A letartóztatás szükségessége a büntetőeljárási törvényben meghatározott különös okok és a konkrét ügy 

jellemzőinek egybevetett vizsgálata eredményeként válik megismerhetővé (BH 2007.403.). 

A jelen ügyben a vádlottal szemben elrendelt és az ítélőtábla által továbbra is fenntartott letartóztatás 

alapjául szolgáló ok megalapozott feltevésen alapul, ezért annak megállapításához az ügy konkrét 

körülményeinek vizsgálata szükséges. Önmagában az eljárás tárgyát képező bűncselekmény büntetési 

tételében megnyilvánuló tárgyi súly – ahogy az ítélőtábla ezt helyesen kifejtette – nem ad alapot az ilyen 

következtetés levonására, a letartóztatás fenntartásának indokolása körében vizsgálni kell az ügy egyéni 

körülményeit. 

Az ítélőtábla ennek maradéktalanul eleget tett. A Kúria ebben a körben az ítélőtábla indokolásában 

foglaltakkal egyetértett; a bűncselekmény büntetési tételéből eredő, a büntetőjogi felelősség 

megállapítása következtében esetlegesen kiszabható, hosszabb tartamú szabadságvesztés büntetésre 

alapított szökés, elrejtőzés veszélyét a terhelt személyéhez köthető, az ítélőtábla által vizsgált 

körülmények nem közömbösítik. 

Az ítélőtábla vizsgálta, hogy a letartóztatással elérni kívánt cél enyhébb kényszerintézkedés 

alkalmazásával elérhető-e. E körben helyesen állapította meg azt, hogy a különös okot alátámasztó, 

végzésében felsorolt indokok alapján a vádlott biztos köteléket nélkülöző lakhatási körülményeire – 

lakhatása kizárólag átmeneti jelleggel és feltételesen biztosított, mivel a lakóhelyéül szolgáló ingatlan 

állandó tartózkodásra alkalmatlan – és megfelelő egzisztenciájának a hiányára tekintettel a szökés, 

elrejtőzés veszélye változatlanul fennáll. 

Az ítélőtábla helyesen hivatkozott arra, hogy a letartóztatás kérdésében történő döntés során a 

bizonyítékok hiteltérdemlőségére, illetve a vád megalapozottságára történő hivatkozás nem vizsgálható, 

mivel a bűnösség kérdésében történő döntés kizárólag az érdemi határozat feladata lehet (BH 2002.88., 

BH 2017.7.III.); azt is helyesen állapította meg, hogy a Be. 276. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában 

írt különös ok a vádlott esetében változatlanul fennáll. 

A Kúria ugyanakkor az ügy iratainak ismeretében – figyelemmel az elsőfokú bíróság határozatának 

meghozatalát követően a törvényszék által a büntetés-végrehajtás egészségügyi központjától beszerzett 

tájékoztatására – egyetértett azzal, hogy különös alapossággal szükséges vizsgálni a Be. 487. § 
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rendelkezésének fennállását. Az ügyben a vádlott igazolt malignus daganatos betegségére és annak 

következményeire figyelemmel az eljárás haladéktalan felfüggesztése szükséges, ha a vádlott tartós, 

súlyos betegsége miatt nem képes a törvényben meghatározott jogait gyakorolni és a kötelezettségeit 

teljesíteni. A személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés ebben az esetben az 

eljárás felfüggesztésével a törvény erejénél fogva megszűnik a Be. 279. § (2) bekezdés c) pontja alapján. 

A BVOP a törvényszékre 2022. április 22. napján érkezett tájékoztatása szerint a vádlott gyógykezelése 

2022. április 13-án elkezdődött, a kezelés negatív hatásai esetében még nem jelentkeznek. A kezelőorvos 

tájékoztatása alapján feltehetően a kemoterápiát követő 1 hét elteltével képes lesz arra, hogy a 

büntetőeljárásban aktívan részt vegyen, abban maga is közreműködjön. A nevezett gyógykezelése 

folyamatos. 

Mindezekre figyelemmel a jelenleg rendelkezésre álló egészségügyi adatok alapján az eljárás 

felfüggesztésének oka még nem áll fenn, erre figyelemmel a letartóztatás fenntartásáról szóló végzés 

indokolásában foglaltak továbbra is helytállóak. 

Az ügyben eljáró törvényszéknek ugyanakkor különös figyelemmel kell kísérnie a vádlott egészségi 

állapotában bekövetkező esetleges változásokat, és amennyiben egészségi állapotának változása azt 

eredményezi, hogy az eljárásban nem tud részt venni, a büntetőeljárás felfüggesztése – és ennek 

eredményeként a letartóztatás megszűnése – haladéktalanul szükségessé válik. Ezzel válik csak 

elkerülhetővé az, hogy a letartóztatás a törvényi céljával ellentétes, azon túlmutató hátrányt okozzon a 

vádlottnak. 

Közigazgatási ügyszak 

Kfv.II.37.611/2021/16. 

Nem sért jogszabályt a bíróság akkor, ha a jogi képviselővel eljáró felet nem, csak a jogi képviselőt idézi 

a tárgyalásra. A megelőző eljárásban gyakorolható ügyféli jogok sérelmét a teljes eljárás 

vonatkozásában lehet vizsgálni. Ha az előzetes döntéshozatali eljárás indokoltságát a felülvizsgálati 

kérelem csak a befogadási okra hivatkozva és indokolás nélkül állítja, a Kúriának nincs a Kp. 32.§ 

folytán alkalmazandó Pp. 130. § (3) bekezdés szerinti indokolási kötelezettsége. 

A felülvizsgálati kérelem tévesen hivatkozott az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: 

EJEB) Boultif kontra Svájc (54273/00.) ügyben hozott ítéletére is, ugyanis a jelen jogvitában a hatóság 

kiutasítást nem rendelt el, az EJEB döntése pedig a kiutasítás arányosságának a követelményét határozta 

meg.  

 

Kfv.IV.37.739/2021/12. 

A versenyügyekben a kúriai gyakorlat nem kívánja meg a bizonyosság azon fokát, amelyek a 

büntetőeljárásban elvárt. Ugyanakkor elvárás, hogy a tényállás ne pusztán spekuláción és 

feltételezéseken, hanem ellentmondásmentes bizonyítékokon alapuljon, amelyek alapján a jogsértés 

tényére megalapozott következtetést lehessen levonni. 

Az alperes helyesen azonosította, ráadásul meg is okolta, hogy az adott gyártmány piaci részesedése 

olyan lényeges körülmény, amit bizonyítani kell. A piaci részesedés megállapítása előtt nélkülözhetetlen 

az érintett piac meghatározása is. Az alperes piacként a lakásriasztók piacát azonosította, azonban – 

amint arra a jogerős ítélet [56] pontjában az elsőfokú bíróság is rámutatott – nem adta indokát annak, 

hogy miért nem vette figyelembe a távfelügyeleti szolgáltatásokat, mindössze utalt arra, hogy a 

biztonsági rendszerekhez kapcsolódó szolgáltatások kapcsán az Európai Bizottság nyitva hagyta a 

kérdést, hogy ezek elkülönült piacot alkotnak-e. Nem elegendő azonban az érintett piac meghatározására 

egy általános okfejtés, elengedhetetlen annak részletezése, hogy az alperes az érintett piac 

meghatározása körében pontosan milyen vizsgálatot végzett, érdemi indokát kell adni annak is, miért 

korlátozta azt a lakásriasztóberendezések piacára, elhatárolva tőle a kapcsolódó távfelügyeleti 

szolgáltatásokat. Felmerült továbbá az eljárás során az is, hogy nemcsak a lakossági szegmens, hanem 

az állami, önkormányzati, vállalati megrendelések is figyelembe veendők az érintett piac meghatározása 

során. A Kúria megítélése szerint az érintett piac kellő alapossággal való meghatározása – és az erre 
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vonatkozó indokok felsorakoztatása – nem kerülhető meg, mert ez előfeltétele a piaci részesedés akár 

becsült értékű meghatározásának is. 

Amint arra az alperes helytállóan hivatkozott, a 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) és a 

Tpvt. rendelkezései alapján a bizonyítandó tények bizonyítására szolgáló eszközöket valóban szabadon 

választja meg. Ennek azonban természetes korlátja az, hogy a bizonyítási eszköznek alkalmasnak kell 

lennie a bizonyítandó tény bizonyítására. A bizonyításra való alkalmasság, mint tulajdonság nemigen 

határozható meg azon túl magasabb absztrakciós szinten, általános jelleggel, mint hogy ne csak 

objektíve hordozza a tény alátámasztásának lehetőségét, hanem annak eredményeként értékelhető 

bizonyíték keletkezzen. (Ez egyébként pl. a tanúzási akadályok között nevesítve is megjelenik, amikor 

a Ket. 53. § (3) bekezdés a) pontja kimondja, hogy tanúként nem hallgatható meg, az, akitől nem várható 

bizonyítékként értékelhető vallomás.) 

Azok a Ket.-ben és Tpvt.-ben rögzített tételek, miszerint az alperes az alkalmazandó bizonyítékot, illetve 

a bizonyítás módját szabadon választja meg, nem pusztán a választás szabadságát jelentik, hanem azt is, 

hogy ez a választás, és annak megalapozottsága, adekvát jellege a hatóság felelőssége. Ezen múlik 

ugyanis a bizonyítás sikere, és ennek esetleges hibája a döntés megalapozottságára is szükségképpen 

kihat. A fentiek alapján helytállóan hivatkozott az alperes tehát arra, hogy dönthetett úgy, hogy a 33 

megkeresett piaci szereplőnek feltett azonos kérdések alapján kísérli meg az eljárás alá vontak piaci 

részesedést megállapítani. Ettől különböző kérdés az, hogy ez a módszertan objektíve alkalmas-e a 

bizonyítandó tény bizonyítására, és az is, hogy a konkrét esetben alkalmas volt-e arra. Az azonban 

megállapítható, hogy ezen módszer esetén is a piaci szereplők kiválasztása szempontjainak objektívnek 

kell lenni, és arra a reprezentativitás igényével kell, hogy sor kerüljön. Ezekről a körülményekről az 

alperes határozata nem ad számot, így a jogerős ítélet megalapozott, amikor az érintett piac egyedi 

jellemzőinek, sajátosságainak pontos meghatározását kifogásolja. 

A szabad bizonyítás elvének utolsó eleme a bizonyítékok szabad mérlegelése. Fontos azonban azt is 

megjegyezni, hogy a mérlegelésnél is érvényesül az önkényesség tilalma, amelyet az okszerűség pozitív 

követelményeként is jellemezni lehet. 

Az alperes hivatkozott az Alkotmánybíróság 30/2014. (IX. 30.) AB határozatának egyes tételeire, arra, 

hogy abból nem fakad olyan kötelezettsége, hogy a tényeket kétséget kizáróan bizonyítsa. Ennek 

alátámasztására hivatkozott a Kúria a Kf.VI.39668/2020/15. számú ítéletére, amely a Kúria 

Kf.V.39.062/2020/4. számú ítéletére visszautalva 30/2014. (IX. 30.) AB határozat [61] és [62] 

pontjaiban foglaltak mentén iránymutató jelleggel mutatott rá a versenyügyek sajátosságát értékelve, 

hogy „a büntetőeljárás értelmében vett kétséget kizáró bizonyításnak nem kell megfelelni. Sem az 

Alkotmánybíróság, sem az EJEB, sem az Európai Unió Bírósága joggyakorlata nem követeli meg 

versenyügyekben sajátos tartalommal bíró egzakt bizonyítási sztenderdet. A közvetett bizonyítékok 

láncolatán alapuló határozat is jogszerűnek fogadható el, amennyiben a Tpvt. 11. §-ában foglalt tilalom 

megsértését az alperes által egyenként és összességében értékelt bizonyítékok olyan zárt láncolata 

támasztja alá, amelyet a felperesek általános hivatkozása nem tud áttörni” 

Hivatkozott továbbá a Kúria Kfv.III.37.582/2016/16. számú ítéletére is, amely szerint „a 30/2014. 

(IX.30.) AB határozat 70. pontja szerint a GVH által megállapított tényállás nem alapulhat pusztán 

spekuláción és feltételezéseken, annak ellentmondásmentes bizonyítékokon kell nyugodnia. Ez azonban 

a Kúria álláspontja szerint még büntetőjogias versenyügyekben sem jelenti azt, hogy észszerű keretek 

között ne lehetne jogi vélelmeket felállítani, vagy a közvetett bizonyítékok láncolatán keresztül ne 

lehetne levonni indokolt következtetéseket az érintett felperesek „bűnösségére” vonatkozóan.” 

Az alperes hivatkozásaiból úgy tűnhet, mintha a jogerős ítélet „kétséget kizáróan nem bizonyította” 

fordulatát a büntetőeljárás értelmében vett kétséget kizáró bizonyítás követelményeként fogalmazta 

volna meg az elsőfokú bíróság. Noha a jogerős ítélet a „kétséget kizáró” fordulatot a [63]-[64] és [67] 

bekezdésében használja, az alperesi értelmezés nem helytálló, ilyen, vagyis a büntetőeljárás során 

megkívánt bizonyossági szint megkövetelésére vonatkozó megközelítésre utaló megfogalmazás abban 

nem található. A jogerős ítéletből kitűnik, hogy az elsőfokú bíróság nem várt el az Alkotmánybíróság és 

a Kúria versenyjogi ügyekben kialakított gyakorlatában megfogalmazottnál magasabb bizonyítottság 

szintet. 

Az Alkotmánybíróság hivatkozott határozatának [70]-[71] pontja szerint „a kétséget kizáróan nem 
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bizonyított tényeknek a terhelt terhére való értékelésének tilalma – az ártatlanság vélelmének részeként 

– a versenyfelügyeleti ügyekben is köti a hatóságot, illetve felülvizsgálatot végző bíróságokat. Ez 

összhangban áll az EJEB gyakorlatával, illetve az Európai Unió Bíróságának felfogásával is. 

Ez azt jelenti, hogy a versenyjogi felelősséget megalapozó összes jelentős tényt a GVH-nak kell 

bizonyítania, azon tények pedig, melyek valósága tekintetében kétség merül fel, az eljárás alá vont 

javára veendők figyelembe. A GVH-nak a bizonyítási kötelezettség teljesítéséről a jogsértés 

megállapításáról és a bírság alkalmazásáról szóló határozatában kell számot adnia azzal, hogy 

döntésének indokolásában meg kell jelölnie a megállapított tényállást és az annak alapjául elfogadott 

bizonyítékokat, az eljárás alá vont vállalkozás által felajánlott, de mellőzött bizonyítást és a mellőzés 

indokait, a mérlegelési jogkörben hozott döntés tekintetében (mint a bírság mértéke) a mérlegelésben 

szerepet játszó szempontokat és tényeket [lásd: Ket. 72. § (1) bekezdés e) pont]. A bizonyítás során a 

hatóság közvetett bizonyítékokat is felhasználhat, úgyszintén a piac szerkezetére vonatkozó adatokat, 

számításokat, gazdasági modelleket, stb. is, még akkor is, ha ez utóbbiak – egyébként a szakértői 

véleményekre is jellemző módon – esetenként bizonytalan elemeket, illetve bizonyos fokú valószínűségi 

bizonyítást is magukban hordoznak a tudomány adott állásához igazítottan. Az eljárás alá vont 

vállalkozásoknak lehetőségük kell, hogy legyen arra, hogy a GVH megállapításaival szembeni 

észrevételeiket előadják, a bizonyítékaikat – a jóhiszeműség és a relevancia elveinek a betartásával – 

bemutathassák, a GVH következtetéseit megcáfolják. Ennek alapján az eljáró bíróság feladata az, hogy 

állást foglaljon arról, hogy a hatóság a tényállás-tisztázási kötelezettségének [lásd: Ket. 50. § (1) 

bekezdés] eleget tett-e, az egyes, az eljárás alá vont személy által vitatott tények valóságát a GVH 

bizonyítékokkal megfelelően alátámasztotta-e.” 

Az alperes által hivatkozott kúriai ítéletek is kifejezetten ellentétes tartalmúak, mint amelyet 

felülvizsgálati kérelmében azoknak tulajdonít. Az elsőfokú bíróság ugyanis az alperesen nem a 

büntetőeljárás értelmében vett kétséget kizáró bizonyítást kérte számon, hanem azt, hogy a tényállás ne 

pusztán spekuláción és feltételezéseken, hanem ellentmondásmentes bizonyítékokon alapuljon, amelyek 

alapján a jogsértés tényére megalapozott következtetést lehessen levonni. A versenyügyekben a Kúriai 

gyakorlat nem kívánja meg a bizonyosság azon fokát, amelyek a büntetőeljárásban elvárt, ugyanakkor 

a büntetőeljárásjogi jelleg miatt az általános hatósági bizonyítási kötelezettséghez képest a 

bizonyítottság magasabb fokát kell elvárni. A jogerős ítélet eljárásra vonatkozó iránymutatása sem 

büntetőjogi szintű bizonyítást írt elő, a jogerős ítélet tartalmából egyértelműen megállapítható, hogy a 

Kúria által versenyügyekben korábban megkívánt általános bizonyítási szintet írt elő. Nem érintette azt 

a kérdést, hogy e körben jogi – vagyis jogszabállyal felállított – vélelmekkel, vagy közvetett 

bizonyítékok láncolatával ne lehetne azt alátámasztani. Ennek megfelelően az elsőfokú bíróság jogerős 

ítéletében e jogkérdésben nem tért el a Kúria korábbi, közzétett gyakorlatától. 

Az alperes az adott gyártmányú termékek piaci részesedésével kapcsolatban nem bizonyította 

meggyőzően, hogy azok az 5%-os küszöbértéket meghaladják. Vagyis az alperes bár szabadon 

választhatta meg a bizonyítás módját, a tényállás tisztázása során nem jutott a bizonyosság akár azon 

fokára, amelyet megnyugtatónak lehetne nevezni, vagyis megalapozott, és zárt logikai láncolatot képző 

bizonyítottságról nem is szólva. Amint arra a Kúria korábban már utalt, mindez nem választható el az 

érintett piac meghatározásának kérdésétől. Az elsőfokú bíróság is helytállóan mutatott rá, az érdemi 

érintettség megállapíthatóságának elengedhetetlen feltétele a riasztóberendezések jogsértéssel érintett 

piaca egyedi jellemzőinek, sajátosságainak pontos meghatározása, ezen belül a biztonsági 

rendszerekhez kapcsolódó szolgáltatások, valamint a lakossági és az állami szektor minősítésének 

bemutatása. Ezek együttesen vezethetnek ugyanis a gazdasági verseny érintettségének és a tagállamok 

közötti kereskedelemre gyakorolt érzékelhető hatás kimondásához. 

A Kúria abban nem kíván állást foglalni, hogy milyen bizonyítási eszközökkel és módszerekkel lehetne 

megfelelően bizonyítani a küszöbértéket meghaladó piaci részesedést, ennek megválasztása ugyanis az 

alperes feladata. A becslés is egyfajta bizonyítási eszköz, azonban az annak során felhasznált adatoknak 

és a becslés módszerének alkalmasnak kell lennie arra, hogy a feltételezésen túlmutató módon támassza 

alá azt a tényt, amely alapján a perbeli eljárást lefolytatta. Ennek a követelménynek nem felelt meg a 

versenytársak ellenőrizhetetlen adatain nyugvó egyéni becslések alapján meghatározott %-os 

mértékekből levont következtetés a felperes piaci részesedésének mértékére. Az alperesnek 

rendelkezésére állnak azok a hatékony bizonyítási eszközök, amelyek alapján meg kell tudnia határozni 
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az érintett piac méretét és azon belül az eljárás alá vont részesedését és az alkalmazott módszert 

határozatában kellően megindokolva be is kell mutatnia. Ellenkező esetben a bíróság nem kerül abba a 

helyzetbe, hogy a megelőző eljárás során hozott döntést érdemben felül tudja vizsgálni. 

 

Kvk.V.39.421/2022/5. 

A kampánytevékenység a közéleti véleménynyilvánítás szabadságának része, így más alapvető jog 

érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, 

az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával 

korlátozható. 

A Kúria az érdemi elbírálás körében a népszavazási eljárásban érvényesítendő jóhiszemű és 

rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvének sérelmét vizsgálta a Kérelmező kampánytevékenységével 

összefüggésben. A közügyekben részt vevő Kérelmező alkotmányos joga a véleménynyilvánítás 

szabadsága. A Kormány által kezdeményezett népszavazással kapcsolatos álláspontját a közösségi 

oldalán nyilvánította ki – általa is elismerten annak érdekében – hogy a szavazók véleményét olyan 

módon befolyásolja, hogy a népszavazás érvénytelen legyen. A Kérelmező tehát a népszavazási 

kampányban alkotmányos jogát gyakorolta. 

Az Alaptörvény 28. cikke szerint a bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban 

azok céljával és az Alaptörvénnyel összhangban értelmezik. A bíróságnak a jogszabályok adta 

értelmezési mozgástér keretein belül azonosítania kell az elé kerülő ügy alapjogi vonatkozásait, és a 

bírói döntésben alkalmazott jogszabályokat az érintett alapjog alkotmányos tartalmára tekintettel kell 

értelmeznie.  

Mivel a Kérelmező véleménynyilvánítása a népszavazás eredménytelenségének elérésére irányult, 

annak megítéléséhez, hogy a Kérelmező tevékenysége jogsértést valósított-e meg, a Kúriának az 

Alaptörvény 28. cikke alapján a népszavazás, mint alkotmányos értéket a véleménynyilvánítási 

szabadság alapjogát gyakorló Kérelmező érvénytelen szavazásra buzdító politikai tevékenységével 

össze kellett vetnie. 

Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt 

Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1993. évi XXXI. 

törvény 10. Cikke szerint „1. Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. Ez a jog 

magában foglalja a véleményalkotás szabadságát és az információk, eszmék megismerésének és 

közlésének szabadságát országhatárokra tekintet nélkül és anélkül, hogy ebbe hatósági szerv 

beavatkozhasson. Ez a Cikk nem akadályozza, hogy az államok a rádió-, televízió- vagy mozgókép 

vállalatok működését engedélyezéshez kössék. 2. E kötelezettségekkel és felelősséggel együttjáró 

szabadságok gyakorlása a törvényben meghatározott, olyan alakszerűségeknek, feltételeknek, 

korlátozásoknak vagy szankcióknak vethető alá, amelyek szükséges intézkedéseknek minősülnek egy 

demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság, a területi sértetlenség, a közbiztonság, a zavargás vagy 

bűnözés megelőzése, a közegészség vagy az erkölcsök védelme, mások jó hírneve vagy jogai védelme, 

a bizalmas értesülés közlésének megakadályozása, vagy a bíróságok tekintélyének és pártatlanságának 

fenntartása céljából.” 

Az Egyezményben foglalt nemzetközi jogi kötelezettség folytán a véleménynyilvánítás szabadsága a 

10. cikk 2. pontjában megfogalmazott módon és célokból korlátozható, amelyek közül jelen ügyben 

egyetlen indok sem állapítható meg. 

 

Kfv.VII.45.159/2022/2. 

A joggyakorlat egységének vagy továbbfejlesztésének biztosítására, valamint a felvetett jogkérdés 

különleges súlyára, illetve társadalmi jelentőségére alapítottan a felülvizsgálati kérelem csak akkor 

fogadható be, ha a Kúria az adott jogkérdésben korábban az általa közzétett határozatban még nem 

foglalt állást, a joggyakorlat egységes, vagy a jogegység megbomlásának veszélye áll fenn. A 

joggyakorlat továbbfejlesztése miatt a befogadás általában akkor indokolt, ha a már kialakult gyakorlat 

követése nem támogatható. A felülvizsgálati kérelem befogadásának nincs helye, ha a fél - az 
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ügyazonosság kritériumaira is figyelemmel - nem jelöli meg a közzétett kúriai határozat azon 

rendelkezését, amelytől a felülvizsgálni kért határozat jogkérdésben eltér. 

A felperes – a Kp. 118. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjára és a PK véleményre hivatkozással – 

kifogásolta, hogy az elsőfokú bíróság, mint jogerős bírósági döntés meghozatalára jogosult bíróság az 

Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárása kezdeményezésére irányuló kérelmét érdemi 

vizsgálat és indokolás nélkül utasította el, a részletes indokolás hiánya sérti a tisztességes eljáráshoz 

fűződő jog érvényesülését is. 

A felperes előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére irányuló kérelme mellőzését az elsőfokú 

bíróság – a felülvizsgálati kérelemben előadottakkal ellentétben – a szükséges mértékben megindokolta; 

a felperes azonos tartalommal előterjesztett kérelme mellőzését a Kúria nem ítélte törvénysértőnek 

(Mfv.III.10.261/2019/4.), ebben a körben a felperes olyan indokokat, érveket, amelyekkel az Európai 

Unió Bírósága eljárásának szükségessége alátámasztható, nem adott elő, s ilyen jogkérdést a Kúria sem 

azonosított. 

A felperes ügyében annyi megállapítható, hogy az elsőfokú bíróság ítélete mind a felülvizsgálni kért 

társadalombiztosítási határozat jogszerűsége, mind az Alkotmánybíróság és az Európai Unió Bírósága 

eljárásnak kezdeményezésére irányuló indítványok tárgyában kellően részletes indokolást tartalmaz, 

ezen túlmenően pedig a felperes a befogadhatóság alátámasztása érdekében – a Kp. 117. § (4) 

bekezdésében írt kötelezettsége ellenére – nem mutatta be, hogy a perbeli esetben mi adhat alapot a 

tisztességes eljáráshoz való joga sérelmének megállapítására. 

Polgári ügyszak 

Pk.III.24.662/2022/2.  

A Kúria kizárására nem kerülhet sor, mert nincs más olyan bíróság, amely a hatáskörében eljárhatna. 

A felperes a jogerős ítélet ellen előterjesztett felülvizsgálati kérelmében kizárás iránti kérelmet terjesztett 

elő a Kúriával szemben arra hivatkozással, hogy a Kúria az ügyben peres fél. 

A kizárás iránti kérelem nem megalapozott. 

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 8. § (2) bekezdés c) 

pontja, valamint (3) bekezdése szerint a Kúria jár el a felülvizsgálati ügyekben, az ítélőtábla által első 

fokon hozott végzés elleni fellebbezési eljárásban, valamint a Pp. 17. § (2) bekezdése szerint a Kúria 

határoz az ítélőtáblát érintő ok esetén a kizárás kérdésében. A bírák (bíróság) kizárásáról szóló (Pp. 12-

19. §) szabályok között és a Pp.-ben másutt sem található olyan rendelkezés, amely lehetőséget adna 

arra, hogy a Kúriát bármely okból, bárki az említett jogköréből kizárja. A Kúria kizárására nem kerülhet 

sor, hiszen nincs olyan más bíróság, amely a hatáskörében helyette eljárhatna. 

Magyarország Alaptörvénye (Alaptörvény) XXVIII. cikk (1) bekezdése a bírósághoz fordulás jogát 

alanyi jogként határozza meg. A jogorvoslati jogosultság az igazságszolgáltatással összefüggő 

legfontosabb alkotmányos, illetve emberi jogok közé tartozik. Ennek értelmében mindenkinek joga van 

ahhoz, hogy jogait független és pártatlan bíróság előtt érvényesítse, és hogy a bírósági eljárásban a fél 

pozíciójában szerepelhessen (930/B/1994. AB határozat, ABH 1996., 502., 505.). 

Az államot az alapjogok érvényesíthetőségével kapcsolatban az Alaptörvény I. cikk (1) bekezdés 

második mondata szerint objektív intézményvédelmi kötelezettség terheli, amelynek alapján az 

alapjogok érvényesítésének feltételeit, így a bírósághoz fordulás jogának érvényesítését is biztosítania 

kell. Ez a kötelezettség az államot akkor is terheli, ha a fél a szükségtelen, a teljes Kúriát érintő 

elfogultsági kifogásával maga korlátozná vagy zárná ki a bírósághoz fordulás jogának gyakorlását. 

Kiadja: A Kúria Nemzetközi Főosztálya 

Felelős szerkesztő: Dr. Pomeisl András József  

Szerkesztőbizottság: Dr. Heineman Csilla, Dr. Hornyák Szabolcs, Dr. Orosz Árpád, Dr. Osztovits András, 

Szolnokiné Dr. Csernay Krisztina 

Munkatárs: Dr. Tancsik Annamária 

Figyelem! A jelen hírlevélben közölt anyagok nem tekinthetők a Kúria hivatalos állásfoglalásának, hivatalos 

fordításnak illetve hivatalos közlésnek, csupán a tájékoztatást és figyelemfelkeltést célozzák, ezért azokra 

jogokat alapítani nem lehet. 


