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Európai uniós jogi közlemények 

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek 

Büntető ügyszak 

27. A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2022. március 3-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-162/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: litván 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Úgy kell-e értelmezni az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, 

feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv 15. cikkének az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7., 8. és 11. cikkével, valamint 52. 

cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett (1) bekezdését, hogy az illetékes hatóságok a 

vesztegetéshez kapcsolódó hivatali visszaélésre vonatkozó nyomozás során nem használhatják fel az 

elektronikus hírközlési szolgáltatók által megőrzött olyan adatokat, amelyek valamely elektronikus 

hírközlési eszköz felhasználójának adataira és az általa folytatott közlésekre vonatkozó információkat 

szolgáltathatnak, függetlenül attól, hogy az adott esetben a súlyos bűncselekmények elleni küzdelem és 

a közbiztonságot érintő súlyos fenyegetettség megelőzése céljából engedélyezték-e az ezen adatokhoz 

való hozzáférést? 

 

28. A Tribunale di Bolzano (Olaszország) által 2022. március 8-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-178/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Ellentétes-e a 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikkének (1) 

bekezdésével a 2003. június 30-i 196. sz. felhatalmazáson alapuló törvényerejű rendelet (adatvédelmi 

törvénykönyv) 132. cikkében foglalthoz hasonló azon nemzeti szabályozás, amely cikk (3) bekezdését 

a módosításokkal a 2021. november 23-i 178. sz. törvénnyé alakított, 2021. szeptember 30-i 132. sz. 

rendkívüli törvényerejű rendelet módosított, és amelynek jelenlegi szövege a következő: 

3. A törvényben előírt megőrzési időn belül, ha olyan bűncselekmény elkövetésére utaló elegendő jel áll 

rendelkezésre, amellyel kapcsolatban a törvény életfogytig tartó vagy legalább három év – a 

büntetőeljárásról szóló törvénykönyv 4. cikke szerint meghatározandó – szabadságvesztés büntetést ír 

elő, valamint a telefonon keresztül történő fenyegetés, zaklatás vagy zavarás bűncselekménye esetén, 

ha a fenyegetés és a zavarás súlyos, az adatgyűjtést – amennyiben az a tényállás megállapítása 

szempontjából releváns – előzetesen a bíró engedélyezi indokolt határozatában az ügyész vagy a vádlott, 

a gyanúsított, a sértett és más magánfelek védőjének kérelmére? 

 

29. A Curtea de Apel Bucureşti (Románia) által 2022. március 8-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-179/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a 2008/909/IB kerethatározat 25. cikkének rendelkezéseit, hogy amennyiben 

az európai [elfogató]parancsot végrehajtó igazságügyi hatóság a 2002/584/IB kerethatározat 4. cikkének 

6. [pontját] kívánja alkalmazni az elmarasztaló ítélet elismerése céljából, köteles kérni a 2008/909/IB 

kerethatározat alapján kibocsátott ítélet és tanúsítvány [továbbítását], és köteles beszerezni a 
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2008/909/IB kerethatározat 4. cikkének (2) [bekezdése] értelmében az ítéletet hozó állam 

hozzájárulását? 

2) A 2008/909/IB kerethatározat 25. cikkével és 4. cikkének (2) [bekezdésével] összefüggésben úgy 

kell-e értelmezni a 2002/584/IB kerethatározat 4. cikke 6. [pontjának] rendelkezéseit, hogy a 

szabadságvesztés büntetés végrehajtása céljából kibocsátott európai elfogatóparancs végrehajtásának 

megtagadása és az elmarasztaló ítélet elismerése oly módon, hogy a végrehajtó állam jogával 

összhangban megadott kegyelem, valamint a büntetés végrehajtásának felfüggesztése miatt nem kerül 

sor a tényleges végrehajtásra a szabadságvesztésnek az elítélt személy által történő letöltésének 

megkezdésével, valamint hogy az elismerési eljárás keretében az ítéletet hozó állam nem adja meg 

hozzájárulását, [azt eredményezi], hogy az ítéletet hozó állam elveszíti azon jogát, hogy a 2008/909/IB 

kerethatározat 22. cikkének (1) bekezdésével összhangban lefolytathassa a büntetés végrehajtását? 

3) Úgy kell-e értelmezni a 2002/584/IB kerethatározat 8. cikke (1) [bekezdésének] c) pontját, hogy a 

szabadságvesztés büntetést kiszabó azon elmarasztaló ítélet, amelynek alapján olyan európai 

elfogatóparancsot bocsátottak ki, amelynek végrehajtását [az említett kerethatározat] 4. cikkének 6. 

[pontja] alapján megtagadták oly módon, hogy az ítéletet elismerték, de a végrehajtó állam jogával 

összhangban megadott kegyelem, valamint a büntetés végrehajtásának felfüggesztése miatt nem kerül 

sor a tényleges végrehajtásra a szabadságvesztésnek az elítélt által történő letöltésének megkezdésével, 

továbbá az elismerési eljárás keretében az ítéletet hozó állam nem adja meg hozzájárulását, elveszti 

végrehajtható jellegét? 

4) Úgy kell-e értelmezni a 2002/584/IB kerethatározat 4. cikkének 5. [pontjában] foglalt 

rendelkezéseket, hogy a szabadságvesztés büntetés végrehajtása céljából kibocsátott európai 

elfogatóparancs végrehajtását megtagadó és a 2002/584/IB kerethatározat 4. cikkének 6. [pontja] alapján 

az elmarasztaló ítéletet elismerő ítélet azzal, hogy ugyanakkor a végrehajtó állam (uniós tagállam) 

jogával összhangban megadott kegyelem, valamint a büntetés végrehajtásának felfüggesztése miatt nem 

kerül sor a tényleges végrehajtásra a szabadságvesztésnek az elítélt által történő letöltésének 

megkezdésével, továbbá az elismerési eljárás keretében az ítéletet hozó állam nem adja meg 

hozzájárulását, „harmadik ország által hozott, ugyanazon cselekmény miatt elítélő” határozatnak 

minősül? 

A negyedik kérdésre adott igenlő válasz esetén: 

5) Úgy kell-e értelmezni a 2002/584/IB kerethatározat 4. cikkének 5. [pontjában] foglalt 

rendelkezéseket, hogy a szabadságvesztés büntetés végrehajtása céljából kiadott európai 

elfogatóparancs végrehajtását megtagadó és az elmarasztaló ítéletet a 2002/584/IB kerethatározat 4. 

cikkének 6. [pontja] alapján elismerő ítélet azzal, hogy a végrehajtó állam jogával összhangban a 

büntetés végrehajtása felfüggesztésre kerül, „olyan ítéletnek” minősül, „amelynek végrehajtása 

folyamatban van”, ha az elkövetőt érintő felügyeleti eljárás még nem kezdődött el? 

Közigazgatási ügyszak 

Általános közigazgatási jogterület 

95. A Tribunale di Napoli (Olaszország) által 2022. február 17-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-112/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétes-e az uniós joggal, különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 18. cikkével 

és 45. cikkével, a 492/2011/EU rendelet 7. cikkének (2) bekezdésével, a 2003/109/EK irányelv 11. cikke 

(1) bekezdésének d) pontjával, a 2011/95/EU irányelv 29. cikkével, az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának 34. cikkével, az Európa Tanács Szociális Chartájának 30. és 31. cikkével a 2019. március 

28-i 26. sz. törvény révén módosításokkal törvénnyé átalakított, 2019. január 28-i 4. sz. rendkívüli 

törvényerejű rendelet 7. cikkének – e rendelet 2. cikke 1. bekezdésének a) pontjával együttesen 

értelmezett – 1. bekezdéséhez hasonló nemzeti szabályozás, amennyiben a minimumjövedelemhez való 
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hozzáférést legalább 10 év (ezen belül a kérelem benyújtásának időpontját megelőző utolsó két évben 

és a támogatás folyósításának időszaka alatt megszakítás nélküli) tartózkodás követelményéhez köti, 

ezáltal kedvezőtlenebb bánásmódot biztosít a 10 évnél rövidebb ideje vagy 10 éve, de abból az utolsó 

két évben nem megszakítás nélkül Olaszországban tartózkodó olasz állampolgárok, tartózkodási joggal 

vagy állandó tartózkodási joggal rendelkező uniós polgárok, illetve huzamos tartózkodási engedéllyel 

rendelkező, harmadik országbeli állampolgárok számára a 10 éve, abból pedig az utolsó két évben 

megszakítás nélkül Olaszországban tartózkodó olasz állampolgárokhoz, tartózkodási joggal vagy 

állandó tartózkodási joggal rendelkező uniós polgárokhoz, illetve harmadik országbeli 

állampolgárokhoz képest? 

Az előző kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

2) ellentétes-e az uniós joggal, különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 18. cikkével és 

45. cikkével, a 492/2011/EU rendelet 7. cikkének (2) bekezdésével, a 2003/109/EK irányelv 11. cikke 

(1) bekezdésének d) pontjával, a 2011/95/EU irányelv 29. cikkével, az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának 34. cikkével, az Európa Tanács Szociális Chartájának 30. és 31. cikkével a 2019. március 

28-i 26. sz. törvény révén módosításokkal törvénnyé átalakított, 2019. január 28-i 4. sz. rendkívüli 

törvényerejű rendelet 7. cikkének a 2. cikke 1. bekezdésének a) pontjával együttesen értelmezett 1. 

bekezdéséhez hasonló nemzeti szabályozás, amennyiben eltérő bánásmódot alkalmaz a huzamos 

tartózkodási engedéllyel rendelkező személyekkel szemben, akik a fogadó tagállamban történő 5 

éves tartózkodást követően valamely uniós államban állandó tartózkodásra való jogosultságot 

szerezhetnek, valamint a tíz éve, abból pedig az utolsó két évben megszakítás nélkül Olaszországban 

tartózkodó, huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személyekkel szemben? 

3) ellentétes-e az uniós joggal, különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 18. cikkével és 

45. cikkével, a 492/2011/EU rendelet 7. cikkének (2) bekezdésével, a 2003/109/EK irányelv 11. cikke 

(1) bekezdésének d) pontjával, a 2011/95/EU irányelv 29. cikkével a 2019. évi 4. sz. rendkívüli 

törvényerejű rendelet 7. cikkének a 2. cikke 1. bekezdésének a) pontjával együttesen értelmezett 1. 

bekezdésében szereplőhöz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely az olasz állampolgárok, az 

uniós polgárok és a harmadik országbeli állampolgárok esetében 10 éves (ezen belül az utolsó két 

évben megszakítás nélküli) tartózkodási kötelezettséghez köti a minimumjövedelemre való 

jogosultságot? 

4) ellentétes-e az uniós joggal, különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 18. cikkével és 

45. cikkével, a 492/2011/EU rendelet 7. cikkének (2) bekezdésével, a 2003/109/EK irányelv 11. cikke 

(1) bekezdésének d) pontjával, a 2011/95/EU irányelv 29. cikkével, az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának 34. cikkével, az Európa Tanács Szociális Chartájának 30. és 31. cikkével a 2019. január 

28-i 4. sz. rendkívüli törvényerejű rendelet 7. cikkének a 2. cikke 1. bekezdésének a) pontjával 

együttesen értelmezett 1. bekezdéséhez hasonló nemzeti szabályozás, amennyiben a 

minimumjövedelemre való jogosultsághoz arra kötelezi az olasz állampolgárokat, az uniós 

polgárokat és a harmadik országbeli állampolgárokat, hogy úgy nyilatkozzanak, miszerint 10 éve, 

ezen belül az utolsó két évben megszakítás nélkül Olaszországban tartózkodtak, és hamis nyilatkozat 

esetén súlyos büntetőjogi következményeket ír elő? 

 

96. A Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanyolország) által 2022. február 17-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-113/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica del INSS (az INSS tervezési és 

jogsegélyszolgálati aligazgatósága) 2020. január 31-i 1/2020. sz. közigazgatási állásfoglalásban 

szereplő, a szóban forgó kiegészítést a férfiaktól szisztematikusan megtagadó és a jelen ügy felpereséhez 

hasonlóan a férfiakat bírósági úton történő jogérvényesítésre kötelező gyakorlatát – 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 irányelvvel összhangban – az ezen irányelvnek az Európai 

Unió Bíróságának 2019. december 12-i WA ítéletében (C-450/18. sz. ügy) megállapított, jogszabály 
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révén történő megsértésétől eltérő, közigazgatási úton való megsértésnek kell-e tekinteni, oly módon, 

hogy e közigazgatási úton való megsértés önmagában véve nemen alapuló hátrányos 

megkülönböztetésnek minősül, tekintettel arra, hogy az irányelv 4. cikke szerint az egyenlő bánásmód 

elve azt jelenti, hogy semmilyen nemi megkülönböztetés nem állhat fenn sem közvetlenül, sem 

közvetetten, az 5. cikke szerint pedig a tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak 

biztosítására, hogy az egyenlő bánásmód elvével ellentétes jogszabályi és közigazgatási rendelkezéseket 

hatályon kívül helyezzék? 

2) Az előző kérdésre adott válaszra tekintettel, továbbá a 79/7 irányelvre (különösen annak 6. cikkére, 

valamint az uniós jog megsértésének jogkövetkezményei vonatkozásában az egyenértékűség és a 

tényleges érvényesülés elvére) figyelemmel a kiegészítés bíróság általi megállapításához fűződő 

joghatások beálltának időpontját a kérelem előterjesztésének időpontja képezi-e (3 hónapra visszamenő 

hatállyal), vagy az visszanyúlik az Európai Unió Bírósága által hozott WA ítélet kihirdetésének vagy 

közzétételének időpontjára, vagy a szóban forgó kiegészítésre vonatkozó tartós rokkantság esetére járó 

nyugdíjjogosultságot keletkeztető esemény időpontjára? 

3) Az előző kérdésekre adott válaszra tekintettel, továbbá az alkalmazandó irányelvre (különösen annak 

6. cikkére, valamint az uniós jog megsértésének jogkövetkezményei vonatkozásában az egyenértékűség 

és a tényleges érvényesülés elvére) figyelemmel megállapítható-e helyreállító jellegű és visszatartó 

hatású kártérítés tekintettel arra, hogy a károk a kiegészítés bíróság általi megállapításához fűződő 

joghatások beálltának időpontjában nincsenek fedezve, illetve hogy a kártérítés összegének magában 

kell-e foglalnia a Juzgado de lo Social (szociális és munkaügyi bíróság) és a jelen Sala de lo Social 

(társadalombiztosítási tanács) előtti eljárás során felmerülő költségeket és ügyvédi díjat? 

 

97. A Verwaltungsgericht Darmstadt (Németország) által 2022. február 24-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-129/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Kérheti-e az olyan harmadik országbeli állampolgár, akinek az első tagállam (a jelen esetben: 

Olaszország) „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállást adott a 2003/109/EK irányelv 

alapján, a második tagállamtól (a jelen esetben: Németországtól) a 2003/109/EK irányelv 14. és azt 

követő cikkeit átültető rendelkezések alapján számára kiadott tartózkodási engedély megújítását, anélkül 

hogy bizonyítania kellene, hogy továbbra is fennáll a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” 

jogállás? 

A kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 

2) A második tagállamban a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállást fennállónak kell-

e tekinteni önmagában amiatt, hogy a harmadik országbeli állampolgár az első tagállam által 

határozatlan időre kiadott, huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személyre vonatkozó EU 

tartózkodási engedéllyel rendelkezik, jóllehet hat évet meghaladó ideig távol volt azon tagállam 

területétől, amely számára a jogállást megadta? 

A kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 

3) Megvizsgálhatja-e a második tagállam a tartózkodási engedély megújítása során a „huzamos 

tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak a 2003/109/EK irányelv 9. cikke (4) bekezdésének 

második albekezdése szerinti elvesztését, és adott esetben megtagadhatja-e a megújítást, vagy az első 

tagállam rendelkezik hatáskörrel e jogállás utólagos elvesztésének megállapítására? 

A kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

4) Szükség van-e ebben az esetben a jogállás elvesztésére vonatkozó, a 2003/109/EK irányelv 9. cikke 

(4) bekezdésének második albekezdése szerinti ok vizsgálatához a nemzeti jogba való olyan átültetésre, 

amelynek során pontosítják a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak az első 

tagállamban való elvesztését előidéző körülményeket, vagy elegendő, ha a nemzeti jog az irányelvre 

való konkrét hivatkozás nélkül előírja, hogy a második tagállam megtagadhatja a tartózkodási engedély 
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kiadását, „ha a külföldi elveszíti »huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező« jogállását az Európai 

Unió valamely másik tagállamában”? 

 

98. A Landgericht Stuttgart (Németország) által 2022. február 27-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelmek (C-156/22., C-157/22. és C-158/22. sz. ügyek)1 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

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

vett rendkívüli körülmény áll fenn abban az esetben, ha az üzemeltető légi fuvarozó bázisától eltérő 

repülőtér azért töröl egy járatot, mert a személyzetnek az erre a járatra beosztott egyik olyan tagja (jelen 

esetben: a másodpilóta), aki az előírt rendszeres orvosi vizsgálaton korlátozás nélkül megfelelt, röviddel 

a járat indulása előtt és a légi fuvarozó számára előre nem látható módon hirtelen elhalálozik, vagy olyan 

súlyosan megbetegszik, hogy nem képes a repülést végrehajtani? 

 

99. A Curtea de Apel Bucureşti (Románia) által 2022. március 4-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-169/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó 

vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak 

megállapításáról szóló, 2006. december 15-i 1974/2006/EK bizottsági rendelet 47. cikkének (1) 

bekezdését, hogy a „vis maior vagy kivételes körülmények” esetkörébe tartozik az is, amikor a 

támogatás kedvezményezettje annak következtében, hogy a bérleti szerződés a bérlemények 

tulajdonosának (bérbeadó) fizetésképtelensége miatt megszűnik, elveszíti a bérlemények használati 

jogát? 

2) Az arányosság elvére tekintettel úgy kell-e értelmezni az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes 

alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2006. december 15-i 1974/2006/EK bizottsági 

rendelet 44. cikke (2) bekezdésének a) pontját, hogy amennyiben egy adott támogatás feltételét képező 

kötelezettségvállalás fennállása alatt a kedvezményezett a mezőgazdasági üzem egészét vagy egy részét 

másik személyre ruházza át, és ez a második kedvezményezett, annak ellenére, hogy a vállalt 

kötelezettség jelentős részét teljesítette, megszünteti mezőgazdasági tevékenységét, és e 

kötelezettségvállalásnak az utód általi átvétele nem valósítható meg, a kötelezettségvállalás [helyesbítés: 

támogatás] második kedvezményezettje az általa kapott támogatást (amely azon időszakra vonatkozik, 

amikor a támogatás kedvezményezettje volt) köteles visszafizetni, vagy a támogatás első 

kedvezményezettje által kapott támogatást is vissza kell fizetnie? 

3) Milyen feltételeket kell figyelembe vennie a nemzeti bíróságnak az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi 

rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2006. december 15-i 1974/2006/EK 

bizottsági rendelet 44. cikke (2) bekezdése a) pontjának értelmezésekor annak megítélése érdekében, 

hogy „a kötelezettségvállalásnak az utód általi átvétele nem valósítható meg”? 

 

 
1 A megjelölt ügyekben feltett kérdések 
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100. A Tribunal Judicial da Comarca do Porto Juízo Local Cível da Maia (Portugália) 

által 2022. március 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-202/22. sz. 

ügy) 

Az eljárás nyelve: portugál 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 261/2004 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének c) pontjára, 6. cikkének (1) bekezdésére, 7. cikkének 

(1) bekezdésére és 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjára tekintettel, ugyanolyan módon jár-e kártalanítás 

az üzemeltető légi fuvarozó által a légi csatlakozást lekésett utasok számára a végső célállomásig 

autóbusszal történő szállítás során felmerülő jelentős késésért, mint a légi járat késésének esetében? 

2) A 261/2004 rendelet (14) preambulumbekezdésére és 7. cikkének (3) bekezdésére tekintettel, az 

említett autóbusz meghibásodása és annak a végső célállomáshoz vezető úton történő pótlásának 

szükségessége olyan rendkívüli körülménynek minősül-e, amely mentesíti a fuvarozót az utasoknak 

nyújtandó kártalanítás kötelezettsége alól, amennyiben jelentős késés merül fel az autóbusznak a végső 

célállomásra való menetrend szerinti vagy várható érkezési időpontjához képest? 

 

101. A Verwaltungsgericht Wien (Ausztria) által 2022. március 16-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-203/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Milyen érdemi követelményeknek kell megfelelniük a hozzáférhetővé tett információknak ahhoz, 

hogy kellőképpen „érthetőnek” minősüljenek az általános adatvédelmi rendelet 15. cikke (1) 

bekezdésének h) pontja értelmében véve? 

Az adatkezelőnek profilalkotás esetén, az „alkalmazott logikára” vonatkozó információk 

hozzáférhetővé tétele keretében – adott esetben valamely fennálló üzemi titok megőrzése mellett – 

főszabály szerint az automatizált döntés eredménye megértésének lehetővé tétele szempontjából az 

egyedi ügyben lényeges, különösen a következőket magukban foglaló információkat is közölnie kell-e:  

1. az érintett kezelt adatai,  

2. a profilalkotás alapjául szolgáló algoritmusnak a megértés lehetővé tételéhez szükséges részei, 

valamint  

3. a kezelt információk és az elvégzett értékelés közötti összefüggés feltárásához szükséges releváns 

információk? 

Olyan esetekben, amelyek tárgyát profilalkotás képezi, üzemi titokra vonatkozó kifogás esetén is 

közölni kell-e a hozzáférési jognak az általános adatvédelmi rendelet 15. cikke (1) bekezdésének h) 

pontja értelmében vett jogosultjával legalább az őt érintő konkrét adatkezelésre vonatkozó alábbi 

információkat annak érdekében, hogy gyakorolhassa az általános adatvédelmi rendelet 22. cikkének (3) 

bekezdéséből eredő jogait: 

a) minden olyan – adott esetben álnevesített –, különösen az érintett adatai kezelésének módjára 

vonatkozó információ, amely lehetővé teszi az általános adatvédelmi rendelet tiszteletben tartásának 

ellenőrzését, 

b) a profilalkotáshoz felhasznált bemeneti adatok rendelkezésre bocsátása, 

c) az értékelés során figyelembe vett paraméterek és bemeneti változók, 

d) e paramétereknek és bemeneti változóknak a kiszámított értékelésre gyakorolt hatása, 

e) a paraméterek, illetve bemeneti változók létrejöttére vonatkozó információk, 

f) annak magyarázata, hogy a hozzáférési jognak az általános adatvédelmi rendelet 15. cikke (1) 

bekezdésének h) pontja értelmében vett jogosultját miért rendelték egy adott értékelési eredményhez, 

valamint annak bemutatása, hogy milyen állítást kapcsoltak össze ezzel az értékeléssel, 
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g) a profilkategóriák felsorolása és annak magyarázata, hogy milyen értékelési állítást kapcsoltak össze 

az egyes profilkategóriákkal? 

2) Kapcsolatban áll-e az általános adatvédelmi rendelet 15. cikke (1) bekezdésének h) pontja által 

biztosított hozzáférési jog az általános adatvédelmi rendelet 22. cikkének (3) bekezdése által biztosított, 

az álláspont kifejezéséhez és az általános adatvédelmi rendelet 22. cikke értelmében vett automatizált 

döntéssel szemben kifogás benyújtásához való joggal annyiban, amennyiben az általános adatvédelmi 

rendelet 15. cikke (1) bekezdésének h) pontja értelmében vett hozzáférés iránti kérelem alapján közlendő 

információk köre csak akkor minősül kellőképpen „érthetőnek”, ha az általános adatvédelmi rendelet 

15. cikke (1) bekezdésének h) pontja értelmében vett hozzáférés-kérelmező és érintett ténylegesen, 

átfogóan és sikert ígérően gyakorolhatja az általános adatvédelmi rendelet 22. cikkének (3) bekezdése 

által számára biztosított, az álláspontjának kifejezéséhez és az általános adatvédelmi rendelet 22. cikke 

értelmében vett, rá vonatkozó automatizált döntéssel szemben kifogás benyújtásához való jogot? 

3) a) Úgy kell-e értelmezni az általános adatvédelmi rendelet 15. cikke (1) bekezdésének h) pontját, 

hogy csak akkor áll fenn az e rendelkezés értelmében vett „érthető információ”, ha ez az információ 

annyira széles körű, hogy a hozzáférési jognak az általános adatvédelmi rendelet 15. cikke (1) 

bekezdésének h) pontja értelmében vett jogosultja meg tudja állapítani, hogy ez a közölt információ 

a tényeknek is megfelel-e, tehát hogy ténylegesen a közölt információk szolgáltak-e a konkrétan kért 

automatizált döntés alapjául? 

b) Igenlő válasz esetén: hogyan kell eljárni akkor, ha az adatkezelő által közölt információk pontossága 

csak úgy ellenőrizhető, hogy harmadik feleknek az általános adatvédelmi rendelet által védett adatait 

is a hozzáférési jognak az általános adatvédelmi rendelet 15. cikke (1) bekezdésének h) pontja 

értelmében vett jogosultja tudomására kell hozni (black box)? 

Úgy is feloldható-e ez az általános adatvédelmi rendelet 15. cikkének (1) bekezdése értelmében vett 

hozzáférési jog és a harmadik felek adatvédelmi joga között fennálló ellentét, hogy kizárólag a 

hatósággal vagy a bírósággal közlik a harmadik feleknek az ugyanazon profilalkotáshoz felhasznált, 

a pontosság ellenőrzéséhez szükséges adatait, és így a hatóságnak vagy a bíróságnak önállóan kell 

ellenőriznie, hogy e harmadik személyek közölt adatai megfelelnek-e a tényeknek? 

c) Igenlő válasz esetén: milyen jogokat kell mindenképpen biztosítani a hozzáférési jognak az általános 

adatvédelmi rendelet 15. cikke (1) bekezdésének h) pontja értelmében vett jogosultja számára, ha a 

3) b) kérdésben említett black box létrehozásával kell biztosítani harmadik feleknek az általános 

adatvédelmi rendelet 15. cikkének (4) bekezdése értelmében vett jogainak védelmét? 

Ebben az esetben a hozzáférési jognak az általános adatvédelmi rendelet 15. cikke (1) bekezdésének 

h) pontja értelmében vett jogosultjával közölni kell-e legalább álnevesített formában mások olyan 

adatait, amelyeket az adatkezelőnek az általános adatvédelmi rendelet 15. cikkének (1) bekezdése 

értelmében a döntéshozatal pontossága ellenőrzésének a lehetővé tételéhez közölnie kell? 

4) a) Hogyan kell eljárni akkor, ha az általános adatvédelmi rendelet 15. cikke (1) bekezdésének h) 

pontja értelmében vett közlendő információk a know-how-ról szóló irányelv (2) 2. cikkének 1. pontja 

értelmében vett üzleti titok követelményeit is kielégítik? 

Feloldható-e az általános adatvédelmi rendelet 15. cikke (1) bekezdésének h) pontja által biztosított 

hozzáférési jog és a know-how-ról szóló irányelv által védett, az üzleti titok fel nem fedéséhez való 

jog között fennálló ellentét úgy, hogy kizárólag a hatósággal vagy a bírósággal közlik a know-how-

ról szóló irányelv 2. cikkének 1. pontja értelmében vett üzleti titoknak minősítendő információkat, 

és így a hatóságnak vagy a bíróságnak önállóan kell ellenőriznie, hogy a know-how-ról szóló irányelv 

2. cikkének 1. pontja értelmében vett üzleti titok áll-e fenn, és hogy az adatkezelő által az általános 

adatvédelmi rendelet 15. cikkének (1) bekezdése értelmében közölt információ megfelel-e a 

tényeknek? 

b) Igenlő válasz esetén: milyen jogokat kell mindenképpen biztosítani a hozzáférési jognak az általános 

adatvédelmi rendelet 15. cikke (1) bekezdésének h) pontja értelmében vett jogosultja számára, ha a 

4) a) kérdésben említett black box létrehozásával kell biztosítani harmadik feleknek az általános 

adatvédelmi rendelet 15. cikkének (4) bekezdése értelmében vett jogainak védelmét? 
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Olyan esetekben, amelyek tárgyát profilalkotás képezi, a hatósággal, illetve a bírósággal közlendő 

információk és a hozzáférési jognak az általános adatvédelmi rendelet 15. cikke (1) bekezdésének h) 

pontja értelmében vett jogosultjával közlendő információk közötti eltérés ezen esetében (is) közölni 

kell-e a hozzáférési jognak az általános adatvédelmi rendelet 15. cikke (1) bekezdésének h) pontja 

értelmében vett jogosultjával legalább az őt érintő konkrét adatkezelésre vonatkozó alábbi 

információkat annak érdekében, hogy teljeskörűen gyakorolhassa az általános adatvédelmi rendelet 

22. cikkének (3) bekezdéséből eredő jogait: 

a) minden olyan – adott esetben álnevesített –, különösen az érintett adatai kezelésének módjára 

vonatkozó információ, amely lehetővé teszi az általános adatvédelmi rendelet tiszteletben 

tartásának ellenőrzését, 

b) a profilalkotáshoz felhasznált bemeneti adatok rendelkezésre bocsátása, 

c) az értékelés során figyelembe vett paraméterek és bemeneti változók, 

d) e paramétereknek és bemeneti változóknak a kiszámított értékelésre gyakorolt hatása, 

e) a paraméterek, illetve bemeneti változók létrejöttére vonatkozó információk, 

f) annak magyarázata, hogy a hozzáférési jognak az általános adatvédelmi rendelet 15. cikke (1) 

bekezdésének h) pontja értelmében vett jogosultját miért rendelték egy adott értékelési 

eredményhez, valamint annak bemutatása, hogy milyen állítást kapcsoltak össze ezzel az 

értékeléssel, 

g) a profilkategóriák felsorolása és annak magyarázata, hogy milyen értékelési állítást kapcsoltak 

össze az egyes profilkategóriákkal? 

5) Bármilyen módon korlátozza-e az általános adatvédelmi rendelet 15. cikkének (4) bekezdésében 

foglalt rendelkezés az általános adatvédelmi rendelet 15. cikke (1) bekezdésének h) pontja alapján 

megadandó hozzáférés terjedelmét? 

Igenlő válasz esetén, milyen módon korlátozza ezt a hozzáférési jogot az általános adatvédelmi rendelet 

15. cikkének (4) bekezdése, és hogyan kell meghatározni az adott esetben a korlátozás e terjedelmét? 

6) Összeegyeztethető-e az általános adatvédelmi rendelet 22. cikkének (3) bekezdésével összefüggésben 

értelmezett 15. cikkének (1) bekezdésében foglalt rendelkezésekkel a Datenschutzgesetz (az 

adatvédelemről szóló törvény) 4. § -ának (6) bekezdésében foglalt azon rendelkezés, amely szerint „[a]z 

érintettnek az általános adatvédelmi rendelet 15. cikke szerinti hozzáférési joga – egyéb jogszabályi 

korlátozások sérelme nélkül – főszabály szerint nem áll fenn az adatkezelővel szemben akkor, ha e 

hozzáférés megadása az adatkezelő, illetve harmadik fél üzleti vagy üzemi titkát veszélyeztetné[”]? 

Igenlő válasz esetén, milyen feltételek mellett áll fenn az ilyen összeegyeztethetőség? 

 

102. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2022. március 23-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-215/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Ellentétes-e a 2014. február 26-i 2014/24 európai parlamenti és tanácsi irányelv 63. és 71. cikkével, 

valamint a letelepedés és szolgáltatásnyújtás szabadságának az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés (EUMSZ) 49. és 56. cikkében foglalt elvével a szükséges alvállalkozásra vonatkozó olasz 

nemzeti szabályozás olyan értelmezése, amely szerint az egy vagy több elválasztható alkategória 

tekintetében kötelező minősítéssel nem rendelkező ajánlattevő nem pótolhatja a hiányzó követelményt 

több alvállalkozó igénybevételével, illetve azon összegek halmozásával, amelyek tekintetében ez 

utóbbiak minősítéssel rendelkeznek? 
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103. A Verwaltungsgericht Sigmaringen (Németország) által 2022. március 23-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-216/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) a) Összeegyeztethető-e a 2013/32/EU irányelv 33. cikke (2) bekezdésének d) pontjával és 40. 

cikkének (2) bekezdésével az olyan nemzeti rendelkezés, amely csak akkor tekinti elfogadhatónak 

az ismételt kérelmet, ha az eredeti elutasító határozat alapjául szolgáló ténybeli vagy jogi helyzet a 

kérelmező javára utóbb megváltozott? 

b) Ellentétes-e a 2013/32/EU irányelv 33. cikke (2) bekezdésének d) pontjával és 40. cikkének (2) 

bekezdésével az olyan nemzeti rendelkezés, amely szerint az Európai Unió Bíróságának (a jelen 

esetben az EUMSZ 267. cikk szerinti előzetes döntéshozatali eljárásban hozott) határozata nem 

minősül „új körülménynek” vagy „új ténynek”, ha a határozat nem állapítja meg valamely nemzeti 

rendelkezés uniós joggal való összeegyeztethetetlenségét, hanem az uniós jog értelmezésére 

szorítkozik? Adott esetben milyen feltételek fennállása esetén kell „új körülményként” vagy „új 

tényként” figyelembe venni az Európai Unió Bíróságának olyan ítéletét, amely csupán értelmezi az 

uniós jogot? 

2) Az 1) a) és 1) b) kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Úgy kell-e értelmezni a 2013/32/EU irányelv 

33. cikke (2) bekezdésének d) pontját és 40. cikkének (2) bekezdését, hogy „új körülményként” vagy 

„új tényként” kell figyelembe venni az Európai Unió Bíróságának olyan ítéletét, amely megállapította, 

hogy erős vélelem áll fenn arra vonatkozóan, hogy a katonai szolgálat teljesítésének a 2011/95/EU 

irányelv 9. cikke (2) bekezdésének e) pontjában pontosított feltételek melletti megtagadása az irányelv 

10. cikkében felidézett öt ok egyikéhez kapcsolódik? 

3) a) Úgy kell-e értelmezni a 2013/32/EU irányelv 46. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontját, 

hogy a menekültügyi hatóságnak a 2013/32/EU irányelv 33. cikke (2) bekezdésének d) pontja és 40. 

cikkének (5) bekezdése értelmében vett elfogadhatatlansági határozatával szembeni bírósági 

jogorvoslat annak vizsgálatára korlátozódik, hogy a menekültügyi hatóság helyesen állapította-e meg 

az azzal kapcsolatos feltételeket, hogy elfogadhatatlannak minősíthető-e a menedékjog iránti ismételt 

kérelem a 2013/32/EU irányelv 33. cikke (2) bekezdésének d) pontja, valamint 40. cikkének (2) és 

(5) bekezdése alapján? 

b) A 3) a) kérdésre adandó nemleges válasz esetén: Úgy kell-e értelmezni a 2013/32/EU irányelv 46. 

cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontját, hogy az elfogadhatatlansági határozattal szembeni 

bírósági jogorvoslat annak vizsgálatát is magában foglalja, hogy fennállnak-e a nemzetközi védelem 

2011/95/EU irányelv 2. cikkének b) pontja értelmében vett megadásának feltételei, ha a bíróság az 

általa elvégzett vizsgálat alapján megállapítja, hogy nem állnak fenn a menedékjog iránti ismételt 

kérelem elfogadhatatlanként való elutasításának feltételei? 

c) A 3) b) kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Azt feltételezi-e a bíróság ilyen döntése, hogy a 

kérelmező számára korábban biztosították a 2013/32/EU irányelv II. fejezetében foglalt 

rendelkezésekkel összefüggésben értelmezett 40. cikke (3) bekezdésének harmadik mondata szerinti 

különleges eljárási garanciákat? Maga a bíróság is lefolytathatja-e ezt az eljárást, vagy – adott esetben 

a bírósági jogvita felfüggesztését követően – a menekültügyi hatóságra kell-e bíznia ezen eljárás 

lefolytatását? Lemondhat-e a kérelmező ezen eljárási garanciák tiszteletben tartásáról? 

 

104. A Tribunale ordinario di Bologna (Olaszország) által 2022. március 24-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-217/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

1) Úgy kell-e értelmezni a 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. és 

5. cikkét az ugyanezen rendelet 27. cikkében megállapított hatékony jogorvoslathoz való jog fényében 

is, hogy a felperes, aki a megkereső állam igazságügyi hatósága előtt az utóbbi állam dublini egysége 
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által a 18. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti visszavétel iránti eljárás keretében elfogadott, 

átadásra vonatkozó határozattal szemben kifogást nyújtott be, hivatkozhat az ugyanezen rendelet 4. 

cikkében meghatározott tájékoztatási kötelezettségnek vagy az ugyanezen rendelet 5. cikke szerinti, a 

kérelmező személyes meghallgatásának elrendelésére vonatkozó kötelezettségnek a megkeresett állam 

által történő megsértésére, és igenlő válasz esetén milyen jelentőséggel bír e jogsértés? 

 

105. A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2022. március 29-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-222/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Úgy kell-e értelmezni 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 (átdolgozás) 5. cikkének (3) bekezdését, hogy azzal 

ellentétes az olyan tagállami szabályozás, amely szerint valamely ismételt kérelmet benyújtó külföldi 

személynek a menekültjogállását rendszerint nem lehet elismerni, ha az üldöztetés veszélye olyan 

körülményekre vezethető vissza, amelyeket a külföldi személy a származási országának elhagyását 

követően maga idézett elő, kivéve, ha ezek Ausztriában megengedett olyan tevékenységek, amelyek 

bizonyíthatóan a származási országban már meglévő meggyőződés kifejezését és folytatását képezik? 

 

106. A Tribunale di Napoli (Olaszország) által 2022. március 29-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-223/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétes-e az uniós joggal, különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 18. cikkével 

és 45. cikkével, a 492/2011/EU rendelet 7. cikkének (2) bekezdésével, a 2003/109/EK irányelv 11. cikke 

(1) bekezdésének d) pontjával, a 2011/95/EU irányelv rtájának 30. és 31. cikkével a 2019. március 28-i 

26. sz. törvény révén módosításokkal törvénnyé átalakított, 2019. január 28-i 4. sz. rendkívüli 

törvényerejű rendelet 7. cikkének – e rendelet 2. cikke 1. bekezdésének a) pontjával együttesen 

értelmezett – 1. bekezdéséhez hasonló nemzeti szabályozás, amennyiben a minimumjövedelemhez való 

hozzáférést legalább 10 év (ezen belül a kérelem benyújtásának időpontját megelőző utolsó két évben 

és a támogatás folyósításának időszaka alatt megszakítás nélküli) tartózkodás követelményéhez köti, 

ezáltal kedvezőtlenebb bánásmódot biztosít a 10 évnél rövidebb ideje vagy 10 éve, de abból az utolsó 

két évben nem megszakítás nélkül Olaszországban tartózkodó olasz állampolgárok, tartózkodási joggal 

vagy állandó tartózkodási joggal rendelkező uniós polgárok, illetve huzamos tartózkodási engedéllyel 

rendelkező, harmadik országbeli állampolgárok számára a 10 éve, abból pedig az utolsó két évben 

megszakítás nélkül Olaszországban tartózkodó olasz állampolgárokhoz, tartózkodási joggal vagy 

állandó tartózkodási joggal rendelkező uniós polgárokhoz, illetve harmadik országbeli 

állampolgárokhoz képest? 

Az előző kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

2) ellentétes-e az uniós joggal, különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 18. cikkével és 

45. cikkével, a 492/2011/EU rendelet 7. cikkének (2) bekezdésével, a 2003/109/EK irányelv 11. cikke 

(1) bekezdésének d) pontjával, a 2011/95/EU irányelv 29. cikkével, az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának 34. cikkével, az Európa Tanács Szociális Chartájának 30. és 31. cikkével a 2019. március 

28-i 26. sz. törvény révén módosításokkal törvénnyé átalakított, 2019. január 28-i 4. sz. rendkívüli 

törvényerejű rendelet 7. cikkének a 2. cikke 1. bekezdésének a) pontjával együttesen értelmezett 1. 

bekezdéséhez hasonló nemzeti szabályozás, amennyiben eltérő bánásmódot alkalmaz a huzamos 

tartózkodási engedéllyel rendelkező személyekkel szemben, akik a fogadó tagállamban történő 5 

éves tartózkodást követően valamely uniós államban állandó tartózkodásra való jogosultságot 

szerezhetnek, valamint a tíz éve, abból pedig az utolsó két évben megszakítás nélkül Olaszországban 
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tartózkodó, huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személyekkel szemben? 

3) ellentétes-e az uniós joggal, különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 18. cikkével és 

45. cikkével, a 492/2011/EU rendelet 7. cikkének (2) bekezdésével, a 2003/109/EK irányelv 11. cikke 

(1) bekezdésének d) pontjával, a 2011/95/EU irányelv 29. cikkével a 2019. évi 4. sz. rendkívüli 

törvényerejű rendelet 7. cikkének a 2. cikke 1. bekezdésének a) pontjával együttesen értelmezett 1. 

bekezdésében szereplőhöz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely az olasz állampolgárok, az 

uniós polgárok és a harmadik országbeli állampolgárok esetében 10 éves (ezen belül az utolsó két 

évben megszakítás nélküli) tartózkodási kötelezettséghez köti a minimumjövedelemre való 

jogosultságot? 

4) ellentétes-e az uniós joggal, különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 18. cikkével és 

45. cikkével, a 492/2011/EU rendelet 7. cikkének (2) bekezdésével, a 2003/109/EK irányelv 11. cikke 

(1) bekezdésének d) pontjával, a 2011/95/EU irányelv 29. cikkével, az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának 34. cikkével, az Európa Tanács Szociális Chartájának 30. és 31. cikkével a 2019. január 

28-i 4. sz. rendkívüli törvényerejű rendelet 7. cikkének a 2. cikke 1. bekezdésének a) pontjával 

együttesen értelmezett 1. bekezdéséhez hasonló nemzeti szabályozás, amennyiben a 

minimumjövedelemre való jogosultsághoz arra kötelezi az olasz állampolgárokat, az uniós 

polgárokat és a harmadik országbeli állampolgárokat, hogy úgy nyilatkozzanak, miszerint 10 éve, 

ezen belül az utolsó két évben megszakítás nélkül Olaszországban tartózkodtak, és hamis nyilatkozat 

esetén súlyos büntetőjogi következményeket ír elő? 

 

107. Az Administrativen sad Gabrovo (Bulgária) által 2022. március 31-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-227/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: bolgár 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Lehetővé teszik-e a 2006/126 irányelv rendelkezései a tagállamok számára, hogy arra kötelezzék a С, 

CE, C1, C1E, D, DE, D1 és D1E kategóriájú járművek vezetőit, hogy a vezetői engedély érvényességi 

idejénél rövidebb időközönként vessék alá magukat a fizikai és szellemi alkalmasságuk megállapítására 

irányuló orvosi vizsgálatnak, és hogy ezzel összefüggésben (a vezetői engedélyen kívül) az említett 

járművezetők alkalmasságát igazoló külön dokumentumot is megköveteljenek? Vagy az említett 

kategóriákban kiállított érvényes vezetői engedéllyel való rendelkezés a járművezető fizikai és szellemi 

alkalmasságát is igazolja egyúttal, mivel ez az alkalmasság már az engedély első ízben történő 

kiállításakor, illetve megújításakor megállapítást nyert? 

 

108. Az Amtsgericht Düsseldorf (Németország) által 2022. április 1-jén benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-228/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 261/2004/EK rendelet 5. cikkének (3) bekezdése értelmében vett rendkívüli körülmény áll-e fenn 

akkor, ha a légi járat törlése, illetve törléssel egyenértékű késése az illetékes légiforgalmi irányító 

szolgálat által módosított résidőkiosztáson alapul? 

2) Amennyiben az első kérdésre nemleges válasz adandó, elegendő-e a 261/2004 rendelet 5. cikkének 

(3) bekezdése szerinti rendkívüli körülmény feltételezéséhez az, ha a módosított résidőkiosztás a légi 

közlekedési kapacitások időjárási viszonyok miatt történő csökkentésén alapul, a teljes légi közlekedés 

azonban nem omlott össze messzemenően az időjárási viszonyok következtében? 
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109. A Tallinna Halduskohus (Észtország) által 2022. április 4-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-234/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: észt 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A környezeti információkról szóló irányelv 2. cikke 1. pontjának a) vagy b) alpontja értelmében vett 

környezeti információnak kell-e tekinteni az alapeljárásban szóban forgó, statisztikai célú erdőleltár 

állandó mintavételi területeinek helyére vonatkozó adatokhoz hasonló adatokat? 

2) Ha az első kérdésre adandó válasz alapján környezeti információról van szó: Ebben az esetben úgy 

kell-e értelmezni a környezeti információkról szóló irányelv 4. cikke (1) bekezdésének d) pontját, hogy 

a statisztikai célú erdőleltár állandó mintavételi területeinek helyére vonatkozó adatok is befejezetlen 

anyagnak vagy lezáratlan dokumentumnak, illetve feldolgozatlan adatoknak minősülnek? 

Úgy kell-e értelmezni a környezeti információkról szóló irányelv 4. cikke (2) bekezdésének a) pontját, 

hogy teljesül az e rendelkezésben megfogalmazott azon feltétel, hogy a megfelelő titkos jelleget 

jogszabály írja elő, ha a titkos jelleg követelményét nem írja elő jogszabály az információk konkrét 

fajtája tekintetében, hanem az a közérdekű információkról szóló törvényhez vagy az állami 

statisztikákról szóló törvényhez hasonló általános jellegű jogi aktus valamely rendelkezéséből 

következik értelmezés útján? 

A környezeti információkról szóló irányelv 4. cikke (2) bekezdése b) pontjának alkalmazásához 

szükséges-e annak megállapítása, hogy a kért információk hozzáférhetővé tétele ténylegesen 

hátrányosan befolyásolja az állam nemzetközi kapcsolatait, vagy elegendő a hátrányos befolyásolás 

veszélyének megállapítása? 

Igazolja-e „[az érintett] környezet védelm[ének]” a környezeti információkról szóló irányelv 4. cikke 

(2) bekezdésének h) pontjában említett indoka a környezeti információkhoz való hozzáférésnek az 

állami statisztika megbízhatóságának biztosítása érdekében történő korlátozását? 

3) Ha az első kérdésre adandó válasz alapján az alapeljárásban szóban forgó, statisztikai célú erdőleltár 

állandó mintavételi területeinek helyére vonatkozó adatokhoz hasonló adatok nem minősülnek 

környezeti információnak, ebben az esetben a környezeti információkról szóló irányelv 8. cikkének (2) 

bekezdése szerint kezelendő, a 2. cikk 1. pontjának b) alpontja szerinti információk iránti kérelemnek 

kell-e tekinteni az ilyen adatokra vonatkozó információkérést? 

4) A harmadik kérdésre adandó igenlő válasz esetén: A környezeti információkról szóló irányelv 8. 

cikkének (2) bekezdése értelmében vett, az információ összeállításában használt elemzési, mintavételi 

és minta előkezelési módszerekre vonatkozó információknak kell-e tekinteni az alapeljárásban szóban 

forgó, statisztikai célú erdőleltár állandó mintavételi területeinek helyére vonatkozó adatokhoz hasonló 

adatokat? 

5) A negyedik kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Korlátozható-e a környezeti információkról szóló 

irányelv 8. cikkének (2) bekezdéséből eredő, ilyen információkhoz való hozzáférés a nemzeti jogból 

eredő bármilyen nyomós okból? 

Enyhíthető-e az információknak a környezeti információkról szóló irányelv 8. cikkének (2) bekezdése 

alapján történő kiadásának megtagadása más, például olyan intézkedésekkel, amelyekkel hozzáférést 

biztosítanak a kért információkhoz kutató- és fejlesztési intézetek vagy ellenőrzés céljából a 

számvevőszék számára? 

6) Indokolható-e az alapeljárásban szóban forgó, statisztikai célú erdőleltár állandó mintavételi 

területeinek helyére vonatkozó adatokhoz hasonló adatok kiadásának megtagadása a környezeti 

információk minőségének a környezeti információkról szóló irányelv 8. cikkének (1) bekezdése 

értelmében vett biztosításának céljával? 

7) Jogalapot teremt-e a környezeti információkról szóló irányelv (21) preambulumbekezdése a 

statisztikai célú erdőleltár állandó mintavételi területeinek helyére vonatkozó adatok kiadására? 
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110. A High Court (Írország) által 2022. április 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal 

iránti kérelem (C-248/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Tiltja-e a 2004/38/EK tanácsi irányelv, hogy a munkavállalóként az irányelv alapján őt megillető, szabad 

mozgáshoz való jogát jogszerűen gyakorló uniós polgár különélő házastársával egyidejűleg ezen uniós 

polgár de facto tartós élettársa is származékos tartózkodási joggal rendelkezzen? 

 

111. Az Upravni sud u Zagrebu (Horvátország) által 2022. április 22-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-278/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: horvát 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 2006/123/EK irányelv (szolgáltatási irányelv) hatálya alá tartozik-e az operatív lízing és/vagy a 

hosszú távú autókölcsönzés, ahogyan az a szolgáltatási irányelv végrehajtásáról szóló, a Belső Piaci és 

Szolgáltatási Főigazgatóság által kiadott, 2008. március 13-i kézikönyvben áll? Az 575/2013/EU 

rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 26. pontja értelmében vett pénzügyi vállalkozásnak minősül-e az 

operatív lízinggel (tehát nem pénzügyi lízinggel) és/vagy hosszú távú autókölcsönzéssel foglalkozó 

szervezet? 

2) Amennyiben a fenti első kérdésre igenlő, a második kérdésre pedig nemleges választ kell adni, 

összeegyeztethető-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés – 2006/123/EK irányelv 9–13. 

cikkével összefüggésben értelmezett – 49. cikkével a Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga 

(horvát pénzügyiszolgáltatás-felügyeleti ügynökség) (HANFA) arra való felhatalmazása, hogy a 

lízingről szóló törvény 6. cikkének (1) bekezdése alapján felügyelje az operatív lízing- és/vagy a hosszú 

távú autókölcsönzési szolgáltatás nyújtását, valamint az ilyen tevékenységet folytató vállalkozásokkal 

szemben további követelményeket és korlátozásokat írjon elő? 

3) A jelen jogvita tárgyát képezőkhöz hasonló körülmények között, amikor az egyik tagállambeli 

anyavállalat egy leányvállalatán keresztül egy másik tagállamban az eredeti tagállamban nyújtott 

szolgáltatásokkal azonos jellegű szolgáltatásokat kíván nyújtani, úgy kell-e értelmezni az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 49. cikkét és a 2006/123/EK irányelv 9–13. cikkét, hogy ezek lehetővé 

teszik, hogy egy nemzeti törvény (a lízingről szóló törvény) további követelményeket és korlátozásokat 

írjon elő a leányvállalat számára, és ezáltal megnehezítse/kevésbé vonzóvá tegye az adott tevékenység 

folytatását? 

Pénzügyi jogterület 

38. A Bundesfinanzhof (Németország) által 2022. március 9-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-180/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az alapügyben szóban forgóhoz hasonló olyan körülmények között, amikor az adóalany a Mensing-

ítélet alapján arra hivatkozik, hogy az olyan műalkotások értékesítése is az árrés adóztatására vonatkozó, 

a 2006/112/EK irányelv 311. és azt követő cikkeiben előírt szabályozás hatálya alá tartozik, amelyeket 

számára előzetesen egy adómentes, Közösségen belüli ügylet keretében értékesített az alkotó (vagy 

annak jogutódai), az említett ítélet 49. pontja alapján kizárólag az uniós jog alapján kell-e meghatározni 

az adóalapot azzal a következménnyel, hogy a végső fokon eljáró nemzeti bíróság nem értelmezheti úgy 

a nemzeti jogi rendelkezést (a jelen esetben az Umsatzsteuergesetz [a forgalmi adóról szóló törvény] 

25a. § -a (3) bekezdésének harmadik mondatát), hogy a Közösségen belüli termékbeszerzés után 

fizetendő adó nem képezi az adóalap részét? 

2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Úgy kell-e értelmezni a 2006/112 irányelv 311. és azt 
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követő cikkeit, hogy az árrés adóztatására vonatkozó szabályozás olyan műalkotások értékesítésére 

történő alkalmazása esetén, amelyeket előzetesen a Közösségen belül értékesített az alkotó (vagy annak 

jogutódai), a Közösségen belüli termékbeszerzés után fizetendő adó csökkenti az árrést, vagy e 

tekintetben a jogalkotó által követett célkitűzéssel ellentétes joghézag áll fenn az uniós jogban, amelyet 

az ítélkezési gyakorlat bírói jogértelmezés útján nem, hanem csak az uniós jogalkotó szüntethet meg? 

 

39. A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2022. április 11-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-249/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A csatlakozás feltételeiről, valamint az Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány 

XV. melléklete IX. része 2. pontja h) alpontja első albekezdésének második franciabekezdésével 

összefüggésben értelmezett 151. cikkének (1) bekezdésében foglalt elsődleges jogi rendelkezésre 

figyelemmel a 2006/112/EK irányelv 378. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 2. 

cikke értelmében vett ellenértéknek kell-e tekinteni az osztrák ORF-műsorszolgáltatási díjhoz hasonló, 

a közszolgálati műsorszolgáltató által működésének finanszírozása céljából meghatározott díjat? 

2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén annyiban is a 2006/112 irányelv értelmében vett 

ellenértéknek kell e tekinteni az első kérdésben említett ORF-műsorszolgáltatási díjat, amennyiben azt 

olyan személyeknek kell megfizetniük, akik audiovizuális vevőkészülékkel rendelkeznek ugyan 

valamely olyan épületben, amelyben az ORF földfelszíni közvetítéssel rendelkezésre bocsátja műsorait, 

az ORF e műsorait azonban a szükséges vevőmodul hiányában nem tudják venni? 

 

40. A Fővárosi Törvényszék (Magyarország) által 2022. április 22-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-279/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Akként kell-e értelmezni a 2013/34/EU irányelv 2. cikkét, hogy annak hatálya a 

magánszemély adózókra nem terjed ki, csak az irányelv I. és II. mellékletében felsorolt 

gazdasági társaságokra, illetőleg egyéb vállalkozási formákra? 

2) Amennyiben a válasz igen, az azt jelenti-e, hogy ez esetben a 2013/34/EU irányelv 

kötelezettséget előíró rendelkezései nem alkalmazhatók a magánszemélyekre, vagyis a hatálya 

alá tartozó vállalkozásoknak címzett kötelezettségek a magánszemély adózón nem kérhetők 

számon, és terhükre nem értékelhetők az őket terhelő adókötelezettségek vizsgálata során? 

3) Amennyiben az előző kérdésre adott válasz igen, úgy megfelel-e a 2013/34/EU irányelv 4., 

30. és 33. cikkeiben előírt számviteli alapelveknek és a közzétételi kötelezettség céljának és 

funkciójának, továbbá az Európai Unió Alapjogi Charta 47. cikke szerinti általános jogelveként 

elismert tisztességes eljáráshoz való jognak, valamint a jogbiztonság és az arányosság 

alapelvének a tagállami adóhatóság azon eljárása, hogy kizárólag azon ok miatt állapít meg a 

számviteli törvény rendelkezései alapján a magánszemély adózó terhére adókülönbözetet, mert 

az adózó nem tudja egy tőle független gazdasági társaság számviteli iratainak az összességét az 

adóhatóság rendelkezésére bocsátani annak igazolására, hogy a munkaköréből kifolyólag az 

utasításra vagy megbízás alapján kezelt készpénzt a gazdasági társaság mint munkáltató 

érdekében használta fel, ebből következően olyan dokumentumok hiányát értékeli a 

magánszemély adózó terhére, amelyekkel annak nem kell rendelkeznie, illetőleg amelyekkel 

objektív akadályok miatt nem is rendelkezhet, ugyanakkor az éves pénzügyi kimutatások a 

vállalkozások részére előírt közzétételi kötelezettség miatt nyilvánosan elérhetőek. 

4) Értelmezhetők-e a 2013/34/EU irányelv rendelkezései – különösen annak 
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preambulumbekezdései, valamint a 4., 6., 30. és 33. cikke – akként, hogy az e cikkekben foglalt 

kötelezettségek teljesítése törvényi vélelmet keletkeztet arra, hogy az éves pénzügyi 

kimutatásokban foglaltak megfelelnek a számviteli alapelveknek, így különösen a valódiság 

elvének és a bizonylati elvnek? 

5) Megfelel-e a 2013/34/EU irányelv 4., 6., 30. és 33. cikkének, valamint a Charta 47. cikke 

szerinti tisztességes eljáráshoz való jognak és a jogbiztonság alapelvének az az eljárás, 

amelyben az adóhatóság a 2013/34/EU irányelv rendelkezéseinek betartásához fűződő törvényi 

vélelem megdöntése és a bevallás tartalmának vizsgálata nélkül nem fogadja el bizonyítékként 

a társaság közzétett éves pénzügyi kimutatásait az abban foglaltak tekintetében arra 

hivatkozással, hogy azok önmagukban nem elégségesek az abban foglaltak hitelt érdemlő 

igazolására, vagyis hogy a felvett pénzösszegeket az adózó a gazdasági társaság részére 

visszafizette, hanem a társaság teljes számviteli iratanyaga szükséges ehhez? 

Munkaügyi ügyszak 

16. A Bundesarbeitsgericht (Németország) által 2022. március 1-jén benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-134/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Milyen célt szolgál a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről 

szóló, 1998. július 20-i 98/59/EK tanácsi irányelv 2. cikke (3) bekezdésének második albekezdése, 

amely szerint a munkáltató legalább az első albekezdés b) pontjának i–v. alpontjában előírtakra 

vonatkozó, a munkavállalói képviselettel közölt írásbeli tájékoztatás egy másolati példányát köteles 

eljuttatni az illetékes állami hatóságnak? 

 

17. A Bundesarbeitsgericht (Németország) által 2022. március 10-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelmek (C-184/22. és C-185/22. sz. ügyek)2 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 157. cikket, valamint a 2006/54/EK irányelv 2. cikke (1) 

bekezdésének b) pontját és 4. cikkének első mondatát, hogy az olyan nemzeti kollektív szerződési 

rendelkezés, amely szerint csak a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló rendes munkaidejét 

meghaladóan ledolgozott munkaórák után fizetendő túlórapótlék, a teljes és a részmunkaidőben 

foglalkoztatott munkavállalók közötti eltérő bánásmódot tartalmaz? 

2. A Bíróság által az 1. kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

a) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 157. cikket, valamint a 2006/54/EK irányelv 2. cikke (1) 

bekezdésének b) pontját és 4. cikkének első mondatát, hogy ilyen esetben annak megállapításához, 

hogy az eltérő bánásmód jóval több nőt érint, mint férfit, nem elegendő, hogy a részmunkaidőben 

foglalkoztatott munkavállalók között jóval több nő van, mint férfi, hanem ezenfelül a teljes 

munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók között jóval több férfinak kell lennie, illetve a férfiak 

arányának jelentősen nagyobbnak kell lennie? 

b) Vagy az EUMSZ 157. cikk és a 2006/54/EK irányelv tekintetében is valami más következik a 

Bíróságnak a Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Krakowie ítélet (2) 25–36. pontjában tett megállapításaiból, amelyek szerint egy, 

fogyatékossággal élő személyek csoportján belül megvalósuló eltérő bánásmód is a 2000/78/EK 

irányelv (3) 2. cikkében említett „hátrányos megkülönböztetés fogalma” alá tartozhat? 

3. Abban az esetben, ha a Bíróság az első kérdésre igenlő választ, a 2) a) és 2) b) kérdésre pedig azt a 

 
2 A megjelölt ügyekben feltett kérdések megegyeznek. 
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választ adja, hogy olyan helyzetben, mint amilyen az alapeljárásban szerepel, megállapítható, hogy a 

díjazás vonatkozásában megvalósuló eltérő bánásmód jóval több nőt érint, mint férfit: 

Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 157. cikket, valamint a 2006/54/EK irányelv 2. cikke (1) 

bekezdésének b) pontját és 4. cikkének első mondatát, hogy jogszerű cél lehet, ha a kollektív szerződés 

felei egy olyan rendelkezéssel, mint amilyen az első kérdésben szerepel, egyrészt azt kívánják ugyan 

elérni, hogy a munkáltató ne rendeljen el túlórát, és túlórapótlékkal díjazza a munkavállalók 

megállapodás szerinti mértéket meghaladó munkavégzését, másrészt azonban azt a célkitűzést is 

követik, hogy a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók ne részesüljenek hátrányosabb 

bánásmódban, mint a részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók, és ezért előírják, hogy pótlék 

csak a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló naptári havi munkaidejét meghaladóan 

ledolgozott túlórák után fizetendő? 

4. Úgy kell-e értelmezni a 97/81/EK irányelv (4) mellékletében szereplő, a részmunkaidős 

foglalkoztatásról szóló keretmegállapodás 4. szakaszának 1. pontját, hogy az olyan nemzeti kollektív 

szerződési rendelkezés, amely szerint csak a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló rendes 

munkaidejét meghaladóan ledolgozott munkaórák után fizetendő túlórapótlék, a teljes és a 

részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók közötti eltérő bánásmódot tartalmaz? 

5. A Bíróság által a 4. kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

Úgy kell-e értelmezni a 97/81/EK irányelv mellékletében szereplő, a részmunkaidős foglalkoztatásról 

szóló keretmegállapodás 4. szakaszának 1. pontját, hogy objektív ok lehet, ha a kollektív szerződés felei 

egy olyan rendelkezéssel, mint amilyen a negyedik kérdésben szerepel, egyrészt azt kívánják ugyan 

elérni, hogy a munkáltató ne rendeljen el túlórát, és túlórapótlékkal díjazza a munkavállalók 

megállapodás szerinti mértéket meghaladó munkavégzését, másrészt azonban azt a célkitűzést is 

követik, hogy a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalókat ne részesüljenek hátrányosabb 

bánásmódban, mint a részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók, és ezért előírják, hogy pótlék 

csak a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló naptári havi munkaidejét meghaladóan 

ledolgozott túlórák után fizetendő? 

 

18. A Bundesarbeitsgericht (Németország) által 2022. március 11-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-192/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Ellentétes-e a 2003/88/EK irányelv 7. cikkével vagy az Európai Unió Alapjogi Chartája 31. cikkének 

(2) bekezdésével egy olyan nemzeti rendelkezés, mint a Bundesurlaubsgesetz (a munkavállalói 

szabadságról szóló szövetségi törvény) 7. § -ának (3) bekezdése, olyan értelmezése, amely szerint a 

munkavállalónak a fizetett éves szabadsághoz való, a korra való tekintettel részmunkaidős 

munkaviszonyának munkavégzési időszakában szerzett és még nem érvényesített joga a felmentési 

időszakban a referenciaév végén vagy egy későbbi időpontban megszűnik? 

Amennyiben a Bíróság az előző kérdésre nemleges választ ad: 

2. Ellentétes-e a 2003/88/EK irányelv 7. cikkével vagy az Európai Unió Alapjogi Chartája 31. cikkének 

(2) bekezdésével egy olyan nemzeti rendelkezés, mint a munkavállalói szabadságról szóló szövetségi 

törvény 7. § -ának (2) bekezdése, olyan értelmezése, amely szerint a referenciaév során a korra való 

tekintettel részmunkaidős munkaviszonyban a munkavégzési időszakból a felmentési időszakba átlépő 

munkavállaló fizetett éves szabadsághoz való, korábban nem érvényesített joga a referenciaév végén 

vagy egy későbbi időpontban megszűnik, ha a munkáltató – anélkül, hogy a szabadsághoz való jog 

érvényesítéséhez kapcsolódó közreműködési kötelezettségének előzőleg eleget tett volna – a 

munkavállaló számára a teljes éves szabadságot a kérelmének megfelelően a felmentési időszak kezdetét 

közvetlenül megelőző időszakra kiadta, de a szabadsághoz való jog azért nem tudott – legalábbis részben 

– érvényesülni, mert a munkavállaló a szabadság kiadását követően megbetegedett és így 

munkaképtelenné vált? 
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19. Az Arbeitsgericht Ludwigshafen am Rhein (Németország) által 2022. március 17-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-206/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni a 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. 

cikkének (1) bekezdését, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája 31. cikkének (2) bekezdésében 

rögzített éves fizetett szabadsághoz való jogot, hogy azokkal ellentétesek a rendes szabadság 

munkavállalóknak történő kiadására vonatkozó olyan nemzeti jogszabályok vagy gyakorlat, amelyek 

szerint a szabadsághoz való jog akkor is igénybe vettnek minősül, ha a munkavállalót olyan előre nem 

látható esemény – a jelen esetben államilag elrendelt karantén – érinti az engedélyezett szabadság 

időtartama alatt, amely akadályozza az említett jog teljes körű gyakorlásában? 

 

20. A Tribunale di Lecce (Olaszország) által 2022. március 24-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-218/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

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

2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkét és az Európai Unió Alapjogi Chartája 31. 

cikkének (2) bekezdését, hogy azzal ellentétes az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló azon nemzeti 

szabályozás (azaz a 2012. augusztus 7-i 135. sz. törvény 1. cikkének 1. bekezdésével módosításokkal 

törvénnyé alakított decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 – Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle 

imprese del settore bancario [a közkiadásoknak az állampolgárok részére nyújtott szolgáltatások 

változatlan fenntartása mellett történő felülvizsgálatára, valamint a bankszektorban működő 

vállalkozások vagyoni helyzetének megerősítésére irányuló sürgős intézkedésekről szóló, 2012. július 

6-i 95. sz. rendkívüli törvényerejű rendelet] 5. cikkének 8. bekezdése), amely a közkiadások 

mérséklésének érdekében, valamint az állami munkáltató szervezetével összefüggő célból a szabadság 

pénzbeli megváltásának tilalmát írja elő abban az esetben, ha a köztisztviselő lemond? 

Továbbá, 

2) igenlő válasz esetén úgy kell-e értelmezni a munkaidő szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. 

november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkét és az Európai Unió Alapjogi 

Chartája 31. cikkének (2) bekezdését, hogy a köztisztviselőnek kell bizonyítania, hogy a munkaviszonya 

alatt nem tudta kivenni a szabadságot? 

 

21. A Fővárosi Törvényszék (Magyarország) által 2022. április 6-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-244/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 2008/104/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának hatálya alá tartozik-e az a 

vállalkozás, amely állami engedély nélkül foglalkoztat olyan munkavállalókat, akik 

ténylegesen a megrendelője, mint kölcsönvevő részére végeznek munkát? 

2) Az irányelv 3. cikke (1) bekezdése c) pontjának hatálya alá tartoznak-e azok a 

munkavállalók, akik munkaviszonyban állnak egy olyan vállalkozásnál, amely vállalkozási 

szerződés keretében őket munkavégzésre átengedi egy másik vállalkozásnak úgy, hogy a 

munkavégzéshez szükséges anyagot, szerszámot, művezetést a foglalkoztató társaság 

biztosítja? 
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3) Amennyiben a felperes és a villanyszerelő munkavállalók kölcsönzött munkavállalónak 

minősülnek fentiek alapján, lehet-e őket olyan gazdasági egységnek, a személyi erőforrások 

meghatározott csoportjának tekinteni, amely azonos tulajdonosi személyi körrel rendelkező 

változó vállalkozásnál folyamatos gazdasági tevékenységet folytat, még akkor is, ha ezek a 

vállalkozások a jogszerű munkaerő-kölcsönzéshez kölcsönbe adóként és kölcsönvevőként nem 

rendelkeznek állami engedéllyel, figyelembe véve azt, hogy a munkaerő-kölcsönzés esetén a 

vagyoni eszközök rendelkezésre bocsátása eleve nem jön szóba? 

4) Amennyiben ezek a munkavállalók gazdasági egységnek minősülnek a személyi erőforrások 

csoportjaként, ők a 2001/23/EK irányelv 1. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartoznak-e 

annak ellenére, hogy kölcsönzött munkavállalók? 

Polgári ügyszak 

53. A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Horvátország) által 2021. szeptember 8-

án és 2021. október 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-554/21. és 

C-622/21. sz. ügyek)3 

Az eljárás nyelve: horvát 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Tekinthető-e úgy, hogy a Sudski poslovnik (bírósági eljárási szabályzat) 177. cikke (3) bekezdésének 

első mondata második részében, illetve második mondatában megfogalmazott szabály – amely szerint 

„[m]ásodfokon eljáró bíróság előtt egy ügy a nyilvántartási szolgálattól való visszaérkezését követően, 

a határozatnak a bíróság hivatalából történő kiküldésének időpontjában tekinthető lezártnak. A 

nyilvántartási szolgálat az iratanyag kézhezvételének napjától számított lehető legrövidebb időn belül 

köteles azt a bíróság hivatalához visszaküldeni. Ezt követően, további nyolcnapos határidőn belül kerül 

sor a határozat kiküldésére” – összhangban áll az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésével, valamint a Charta 

47. cikkével? 

 

54. A Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 – León (Spanyolország) által 2021. 

október 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-652/21. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

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

5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 6. cikkének (1) bekezdésével összhangban állónak tekintendő-e az, hogy 

a teljes visszafizetésre vonatkozó kötelezettség mindössze a tisztességtelen feltétel alapján jogalap 

nélkül kifizetett összegek kifizetésével teljesül? Vagy pedig e kötelezettség az egyes jogalap nélküli 

kifizetések után felmerülő törvényes kamatoknak az ezen összegekhez való hozzászámításával teljesül, 

miként azt a nemzeti jog előírja? 

2) A törvényes kamatoknak a teljes visszafizetésbe történő belefoglalása tekintetében adott igenlő válasz 

esetén: 

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

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

bekezdésével a nemzeti polgári eljárásjogban foglalt rendelkezési elv és az ítélet kereseti kérelemhez 

kötöttségének elve, ha a kereseti kérelem nem a visszafizetendő összegek után járó törvényes 

kamatok teljes visszafizetésére irányul? 

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

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

bekezdésével, ha a nemzeti bíróság olyan kereseti kérelemnek ad helyt, amely nem a visszafizetendő 

 
3 A megjelölt ügyekben feltett kérdések megegyeznek. 
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összegek után járó törvényes kamatok teljes összegét követeli? 

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

1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 6. cikkének (1) bekezdésében foglalt tényleges 

érvényesülés elvével, ha a nemzeti bíróság megtagadja a visszafizetendő összegek után járó kamatok 

egy részének megítélését, ha a felperes követelése ezekre a kamatokra nem terjedt ki? 

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

5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 6. cikkének (1) bekezdésében foglalt tényleges érvényesülés és teljes 

visszafizetés elve lehetővé teszi-e, illetve megköveteli-e, hogy a nemzeti bíróság úgy határozzon, 

hogy a teljes visszafizetés érdekében a kereseti kérelmet kiterjeszti az abban nem követelt 

összegekre, ideértve a törvényes kamatoknak az említett kereseti kérelemben nem követelt részét is, 

ha ez a fogyasztó érdekében áll? 

3) A 2.4. kérdésre adandó nemleges válasz esetén, ellentétes-e a 93/13 irányelv 6. cikkének (1) 

bekezdésével a nemzeti polgári eljárásjogban foglalt, a tények előterjesztésére vonatkozó jogvesztő 

határidő elve és jogerő elve abban a tekintetben, hogy a felhalmozott, de a keresetben nem követelt 

törvényes kamatokra vonatkozóan az igényt egy későbbi keresetben terjesszék elő? 

 

55. A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Horvátország) által 2021. november 30-

án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-727/21. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: horvát 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e tekinteni, hogy a Sudski poslovnik (bírósági eljárási szabályzat, Narodne novine, br. 37/14, 

49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19, 39/20 és 

47/20) 177. cikke (3) bekezdésének első mondata második részében, illetve második mondatában 

megfogalmazott szabály – amely szerint „[m]ásodfokon eljáró bíróság előtt egy ügy a nyilvántartási 

szolgálattól való visszaérkezését követően, a határozatnak a bíróság hivatalából történő kiküldésének 

időpontjában tekinthető lezártnak. A nyilvántartási szolgálat az iratanyag kézhezvételének napjától 

számított lehető legrövidebb időn belül köteles azt a bíróság hivatalához visszaküldeni. Ezt követően, 

további nyolcnapos határidőn belül kerül sor a határozat kiküldésére” – összhangban áll az EUSZ 19. 

cikk (1) bekezdésével, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével? 

2) A Zakon o sudovima (a bírósági szervezetről szóló törvény) 40. cikkének (2) bekezdése – amely 

előírja, hogy „[a] Vrhovni sud Republike Hrvatske (legfelsőbb bíróság, Horvátország), a Visoki 

trgovački sud Republike Hrvatske (kereskedelmi fellebbviteli bíróság, Horvátország), a Visoki upravni 

sud Republike Hrvatske (közigazgatási fellebbviteli bíróság, Horvátország), a Visoki kazneni sud 

Republike Hrvatske (fellebbviteli büntetőbíróság, Horvátország), a Visoki prekršajni sud Republike 

Hrvatske (szabálysértési fellebbviteli bíróság) valamennyi bírájának, illetve valamely kollégiuma összes 

bírájának az értekezletén, valamint a Županijski sud (megyei bíróság, Horvátország) valamely 

kollégiumának az értekezletén elfogadott jogi álláspont az adott kollégium vagy bíróság másodfokon 

eljáró valamennyi tanácsára, illetve bírájára nézve kötelező” – összhangban áll-e az EUSZ 19. cikk (1) 

bekezdésével, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével? 

 

56. A Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litvánia) által 2022. február 10-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-90/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: litván 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az 1215/2012 rendelet 25., 29. és 31. cikkére, valamint (21) és (22) preambulumbekezdésére 

figyelemmel értelmezhető-e úgy e rendelet 71. cikke, hogy az lehetővé teszi a CMR egyezmény 31. 

cikkének alkalmazását azokban az esetekben is, amelyekben a jogvita, amelyre mindkét szóban forgó 

jogi aktus hatálya kiterjed, joghatóságot kikötő megállapodás tárgyát képezi? 
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2) Az Európai Unióban joghatóságot kikötő megállapodások védelmének megerősítésére irányuló 

jogalkotói szándékra tekintettel értelmezhető-e tágabban az 1215/2012 rendelet 45. cikke (1) bekezdése 

e) pontjának ii. alpontja akként, hogy az nemcsak e rendelet II. fejezetének 6. szakaszára, hanem a 7. 

szakaszára is vonatkozik? 

3) A helyzet sajátosságainak és az abból eredő jogkövetkezményeknek az értékelése alapján 

értelmezhető-e úgy a „közrend” 1215/2012 rendeletben használt fogalma, hogy az a valamely másik 

tagállam határozatának elismerését kizáró okot képez abban az esetben, ha a CMR egyezményhez 

hasonló különös egyezmény alkalmazása olyan jogi helyzetet teremt, ahol ugyanazon ügyben sem a 

joghatóságot kikötő megállapodást, sem az alkalmazandó jogról szóló megállapodást nem tartják 

tiszteletben? 

 

57. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2022. február 28-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-133/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Fennállhat-e a 2011/83/EU irányelv 2. cikkének 14. pontja értelmében vett, a megfelelőséghez nem 

kapcsolódó bármely egyéb követelmény és az (EU) 2019/771 irányelv 2. cikkének 12. pontja értelmében 

vett, a szerződésszerűséghez nem kapcsolódó bármely egyéb követelmény, ha a jótállásra kötelezett 

kötelezettsége a fogyasztó személyében rejlő körülményekhez, különösen az áruhoz való szubjektív 

viszonyulásához (a jelen esetben a fogyasztó belátására bízott, az áruval való elégedettséghez) 

kapcsolódik, anélkül, hogy e személyes körülményeknek összefüggésben kellene állniuk az áru 

jellemzőivel? 

2) Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén: 

Objektív körülmények alapján megállapíthatónak kell-e lennie a fogyasztó személyében rejlő 

körülményeken (a jelen esetben a megvásárolt áruval való elégedettségen) alapuló követelmények 

hiányának? 

 

58. Az Amtsgericht München (Németország) által 2022. március 10-én és 2022. március 

11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-182/22. és C-189/22. sz. 

ügyek)4 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az általános adatvédelmi rendelet 82. cikkét, hogy a kártérítési igénynek még 

az összeg megállapítása során sincs szankciós jellege, különösen nincs általános vagy egyedi elrettentő 

funkciója, hanem a kártérítési igénynek csak kompenzációs és esetleg elégtételi funkciója van? 

2.a) A nem vagyoni kártérítési igény értékelése során abból az értelmezésből kell-e kiindulni, hogy a 

kártérítéshez való jognak van egy egyéni elégtételi funkciója is – jelen esetben a károsult 

magánszférájába tartozó azon érdekként értve, hogy a károkozó magatartás szankcionálását láthassa 

–, vagy a kártérítéshez való jognak csak kompenzációs funkciója van, ami alatt jelen esetben az 

elszenvedett sérelmek kompenzálásának funkcióját kell érteni? 

2.b.1) Amennyiben úgy kell tekinteni, hogy a nem vagyoni kártérítéshez való jognak kompenzációs és 

elégtételi funkciója is van: az értékelés során abból kell-e kiindulni, hogy a kompenzációs 

funkciónak rendszertani vagy legalábbis főszabály–kivétel viszony szempontjából elsőbbséget 

kell tulajdonítani az elégtételi funkcióval szemben? Ez azt jelenti-e, hogy az elégtételi funkció 

csak szándékos vagy súlyosan gondatlan jogsértések esetén jöhet szóba? 

2.b.2) Ha a nem vagyoni kártérítési igénynek nincs elégtételi funkciója: az értékelés során csak az 

 
4 A megjelölt ügyekben feltett kérdések megegyeznek. 
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okozati közrehatásként értékelendő szándékos vagy súlyos gondatlanságból elkövetett 

adatvédelmi incidenseknek van nagyobb súlyuk? 

3) A nem vagyoni kártérítési igény értékelése során ki lehet-e indulni abból az értelmezésből, hogy 

létezik egy olyan rendszerszintű vagy legalábbis olyan főszabály–kivétel viszonyon alapuló hierarchia, 

amely alapján a személyes adatok védelméhez való jog megsértéséből eredő sérelem megélését kisebb 

súlyúnak kell értékelni, mint a testi sértéssel együtt járó sérülés és fájdalom érzését? 

4) Kár megállapítása esetén a súlyosság hiányára tekintettel van-e lehetősége a nemzeti bíróságnak egy 

összegszerűségében a csekély mértéket meg nem haladó és így az ügy körülményeihez képest a károsult 

által vagy általánosságban véve is jelképesnek tekintett kártérítést megítélni? 

5) A nem vagyoni kártérítés következményeinek megítélése során abból az értelmezésből kell-e 

kiindulni, hogy az általános adatvédelmi rendelet (75) preambulumbekezdése értelmében vett 

személyazonosság-lopás csak akkor valósul meg, ha az elkövető ténylegesen felvette az érintett 

személyazonosságát, azaz valamilyen formában az érintettnek adta ki magát, vagy az ilyen 

személyazonosság-lopás már azáltal is bekövetkezik, hogy az elkövetők immár olyan adatokkal 

rendelkeznek, amelyekkel az érintett azonosíthatóvá válik? 

 

59. Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2022. március 11-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-193/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről szóló, 2015. 

november 25-i (EU) 2015/2302 európai parlamenti és tanácsi irányelv 12. cikkének (2) bekezdését, hogy 

[a] a lemondási jog megítélése szempontjából csak azok az elháríthatatlan és rendkívüli körülmények 

bírnak jelentőséggel, amelyek a lemondás időpontjában már bekövetkeztek, 

[b] vagy pedig úgy, hogy olyan rendkívüli körülményeket is figyelembe kell venni, amelyek a 

lemondás után, de az utazás tervezett megkezdése (mint a lemondás legkésőbb lehetséges időpontja) 

előtt ténylegesen bekövetkeznek? 

Ha az [a] kérdésre igenlő választ kell adni: 

[aa] Úgy kell-e értelmezni az irányelv 12. cikkének (2) bekezdését, hogy a lemondási jog tárgyában 

folytatott jogvitában az utazó olyan elháríthatatlan és rendkívüli körülményekre is hivatkozhat, 

amelyek már a lemondás időpontjában is bekövetkeztek, de azokról csak később szerzett tudomást? 

2) Úgy kell-e értelmezni az irányelv 12. cikkének (2) bekezdését, hogy az utazót nem illeti meg a 

díjmentes lemondáshoz való jog, ha azok a körülmények, amelyekre hivatkozik, már a foglalás 

időpontjában is fennálltak, és az utazó előtt ismertek voltak? 

Gazdasági ügyszak 

21. A Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Ausztria) által 2022. március 3-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-155/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Úgy kell-e értelmezni az uniós jogot, hogy azzal összeegyeztethető egy olyan nemzeti rendelkezés, 

amely a valamely fuvarozási vállalkozásért büntetőjogi felelősséggel tartozó személy számára lehetővé 

teszi, hogy a gépjárművezetők vezetési és pihenési idejére vonatkozó közösségi jogszabályok nagyon 

súlyos megsértéséért fennálló felelősségét közös megegyezéssel átruházza valamely természetes 

személyre, ha ezen átruházás révén elmarad a jó hírnév 1071/2009/EK rendelet értelmében vett 

vizsgálata, amelyet a nemzeti jogszabályok csak a szabálysértési felelősséggel tartozó, átruházó személy 

szankcionálása esetére irányoznak elő? 
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22. A Curtea de Apel Alba Iulia (Románia) által 2022. március 14-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-200/22. sz. ügy)  

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Értelmezhető-e úgy az uniós jog, a magántulajdonhoz való jog tiszteletben tartásának és védelmének 

[az Európai Unió Alapjogi] Chartájának 17. cikkéből eredő elve, az uniós jog nemzeti joggal szembeni 

elsőbbségének elve és különösen a megelőző szerkezetátalakítási keretekről, az adósság alóli 

mentesítésről és az eltiltásokról, valamint a szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi és adósság alóli 

mentesítési eljárások hatékonyságának növelését célzó intézkedésekről, és az (EU) 2017/1132 irányelv 

módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1023 európai parlamenti és tanácsi irányelv 

(Szerkezetátalakítási és fizetésképtelenségi irányelv) 9. cikke (6) bekezdésének első mondata, hogy 

azokkal ellentétes az alapeljárásban szereplőhöz hasonló nemzeti szabályozás (a 85/2014. sz. törvény 

139. cikke (1) bekezdésének C) [pontja]), amely a fizetésképtelenségi eljárásokkal összefüggésben 

[lehetővé teszi], hogy a reorganizációs/szerkezetátalakítási tervet elfogadottnak tekintsék, ha két vagy 

négy követeléskategória esetén a kategóriák számának legalább fele megszavazza azt, feltéve, hogy a 

hátrányos helyzetű kategóriák egyike elfogadja a tervet, és a hitelezők összességének a követeléseik 

értéke szerinti legalább 30 %-a jóváhagyja a tervet? 

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok 

Büntető ügyszak 

21. A Bíróság (második tanács) 2022. április 28-i ítélete (a Korkein oikeus [Finnország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – C, CD kontra Syyttäjä (C-804/21. PPU. sz. ügy)5  

1) 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 23. cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a vis maior fogalma nem 

terjed ki az európai elfogatóparanccsal érintett személy által a végrehajtó tagállam joga alapján indított 

jogi eljárásokból eredő, átadással kapcsolatos jogi akadályokra, amennyiben az említett kerethatározat 

15. cikke (1) bekezdésének megfelelően a végrehajtó igazságügyi hatóság elfogadta az átadásról szóló 

végleges határozatot. 

2) A 2009/299 kerethatározattal módosított 2002/584 kerethatározat 23. cikkének (3) bekezdését úgy 

kell értelmezni, hogy a végrehajtó igazságügyi hatóság közreműködésére vonatkozóan e rendelkezésben 

előírt követelmény nem teljesül, ha a végrehajtó tagállamban a rendőrség hivatott azt vizsgálni, hogy 

vis maior áll-e fenn, illetve hogy az európai elfogatóparanccsal érintett személy fogva tartásának 

fenntartásához szükséges feltételeket betartották-e, és adott esetben a rendőrség határoz az új átadási 

időpontról, még akkor sem, ha e személynek joga van arra, hogy bármikor a végrehajtó igazságügyi 

hatósághoz forduljon annak érdekében, hogy a fent említett kérdésekben döntsön. 

A 2009/299 kerethatározattal módosított 2002/584 kerethatározat 23. cikkének (5) bekezdését úgy kell 

értelmezni, hogy az e 23. cikk (2)–(4) bekezdésében előírt határidőket lejártnak kell tekinteni – 

következésképpen az említett személyt szabadon kell bocsátani – abban az esetben, ha úgy tekintendő, 

hogy a végrehajtó igazságügyi hatóság közreműködésére vonatkozóan az említett kerethatározat 23. 

cikkének (3) bekezdésében előírt követelmény nem teljesül. 

 
5 A kérdést l.: Hírlevél XIII. évfolyam 3. szám, Büntető ügyszak, 9. szám alatt. 
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Közigazgatási ügyszak 

Általános közigazgatási jogterület 

93. A Bíróság elnökének 2022. január 25-i végzése (a Verwaltungsgericht Wiesbaden 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-552/21. sz. ügy)6 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

94. A Bíróság elnökének 2022. február 15-i végzése (a Győri Járásbíróság [Magyarország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-771/21. sz. ügy)7 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

95. A Bíróság (tizedik tanács) 2022. március 1-jei végzése (a Tribunale Amministrativo 

Regionale per il Lazio [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei – Milis Energy 

SpA kontra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, 

Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA (C-306/19. sz. ügy),8 Go Sun Srl, Malby Energy 

4 Srl kontra Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Autorità di Regolazione per Energia, Reti 

e Ambiente, Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA (C-512/19. sz. ügy),9 Fototre Srl 

kontra Ministero dello Sviluppo economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA (C-595/19. sz. ügy), Interporto di Trieste SpA 

(C-608/20. sz. ügy), Soelia SpA (C-609/20. sz. ügy), Cosilt – Consorzio per lo sviluppo 

economico locale di Tolmezzo (C-610/20 és C-611/20. sz. ügy)10 kontra Ministero dello 

Sviluppo economico, Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA 

A kérdést előterjesztő bíróság által az összes releváns tényező figyelembevételével elvégzendő vizsgálat 

sérelme nélkül, a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK 

és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 

23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikke (3) bekezdésének a) pontját és az 

Európai Unió Alapjogi Chartajának a jogbiztonság és a bizalomvédelem elvével összefüggésben 

értelmezett 16. és 17. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az olyan nemzeti szabályozás, amely a 

fotovoltaikus napenergiát hasznosító létesítmények által termelt energiára vonatkozó, korábban 

közigazgatási határozatokban biztosított, valamint az említett létesítmények üzemeltetői és egy állami 

tulajdonban lévő társaság között kötött ad hoc megállapodásokban megerősített ösztönzők csökkentését, 

vagy azok kifizetésének az elhalasztását írja elő, nem ellentétes az említett rendelkezésekkel, amennyiben 

e szabályozás már előírt, de még nem esedékes ösztönzőket érint. 

 

96. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2022. március 1-jei végzése (a Court of Appeal [Írország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – K. M.-mel szemben indított büntetőeljárás (C-

493/21. sz. ügy)11  

A közös halászati politika szabályainak betartását biztosító uniós 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 

 
6 A kérdést l.: Hírlevél XIII. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 9. szám alatt. 
7 A kérdést l.: Hírlevél XIII. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 49. szám alatt. 
8 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak, 148. szám alatt. 
9 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak, 240. szám alatt. 
10 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 49. szám alatt. 
11 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 11. szám, Büntető ügyszak, 32. szám alatt. 
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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 89. és 

90. cikkét az arányosságnak az Európai Unió Alapjogi Chartája 49. cikkének (3) bekezdésében rögzített 

elvével összhangban úgy kell értelmezni, hogy a Bíróság által a 2021. február 11-i K. M. (A 

hajóparancsnokkal szemben kiszabott szankciók) ítéletben (C-77/20, EU:C:2021:112) értékelési 

szempontok alapján a nemzeti bíróságok feladata annak vizsgálata, hogy az elkövetett jogsértéshez 

képest – ideértve annak súlyosságát – az érintett vízi jármű fedélzetén talált valamennyi halászati 

zsákmány és eszköz elkobzása arányos-e a 2013. március 13-i 227/3013/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelettel módosított, a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító 

technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló, 1998. március 30-i 850/98/EK tanácsi rendelet 

32. cikkének (1) bekezdésében említett osztályozó berendezések tilalma által követett jogszerű célkitűzés 

megvalósításával, és adott esetben e bíróságok feladata annak mérlegelése, hogy szükséges-e a 

halászati zsákmány és eszközök elkobzásáról szóló határozat kiigazítása, módosítása vagy enyhítése. 

 

97. A Bíróság harmadik tanácsa elnökének, a kilencedik tanács elnökeként eljárva, 2022. 

március 4-i végzése (a Landesgericht Korneuburg [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti 

kérelme) (C-164/20. sz. ügy)12  

A kilencedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

98. A Bíróság elnökének 2022. március 11-i végzése (a Verwaltungsgericht Stade 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-504/21. sz. ügy)13  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

99. A Bíróság elnökének 2022. március 11-i végzése (a Landesgericht Salzburg [Ausztria] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-751/21. sz. ügy)14  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

100. A Bíróság (első tanács) 2022. április 28-i ítélete (a Krajský soud v Brně [Cseh 

Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Vinařství U Kapličky s.r.o. kontra 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (C-86/20. sz. ügy)15 

1) A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, 

az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. 

december 17-i 1308/2013/EU rendelet 80. cikke (2) bekezdésének a) és c) pontját, valamint 90. cikke 

(3) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy az Európai Unióba importált borszállítmányra 

vonatkozóan a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási 

programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat 

ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 

2008. június 27-i 555/2008/EK bizottsági rendelet 43. cikke alapján kiállított V I 1 okmányban szereplő 

olyan tanúsítványt, amely szerint e szállítmány a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet által 

ajánlott és közzétett vagy az Unió által engedélyezett borászati eljárásoknak megfelelően készült, 

jelentőséggel bír annak értékelése céljából, hogy az említett szállítmány megfelel-e az 1308/2013 

rendelet 80. cikke (2) bekezdésének a) és c) pontjában említett borászati eljárásoknak, mindazonáltal 

önmagában nem teszi lehetővé e megfelelés megállapítását. 

 
12 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 8. szám, Gazdasági ügyszak, 43. szám alatt. 
13 A kérdést l.: Hírlevél XIII. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 2. szám alatt. 
14 A kérdést l.: Hírlevél XIII. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 40. szám alatt. 
15 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 56. szám alatt. 
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2) A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 

165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet 89. cikkének az e rendelet 64. cikke (2) bekezdésének d) pontjával és az 1308/2013 rendelet 80. 

cikkének (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett (4) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal 

ellentétes az olyan tagállami szabályozás, amely előírja, hogy amennyiben valamely személy, aki e 

tagállamban olyan, harmadik országból importált borszállítmányt hoz forgalomba, amely nem felel meg 

az 1308/2013 rendelet 80. cikke (2) bekezdésének a) vagy c) pontjában említett borászati eljárásoknak, 

az e szállítmányra vonatkozóan kiállított V I 1 okmányt mutat be, amely tanúsítja, hogy e szállítmány a 

Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet által ajánlott és közzétett vagy az Unió által engedélyezett 

borászati eljárásoknak megfelelően készült, az 1308/2013 rendelet 80. cikkének (2) bekezdésében előírt 

forgalmazási tilalom megsértése tekintetében e kereskedő hibájának fennállására vonatkozó bizonyítási 

teher az említett tagállam illetékes hatóságaira hárul. 

 

101. A Bíróság (nagytanács) 2022. április 26-i ítélete (a Landesverwaltungsgericht 

Steiermark [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – NW kontra 

Landespolizeidirektion Steiermark (C-368/20. sz. ügy), Bezirkshauptmannschaft Leibnitz 

(C-369/20. sz. ügy)16 

1) A 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a 

személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) 

szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet 25. cikkének (4) 

bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes a belső határokon történő határellenőrzés valamely 

tagállam által e kódex 25. és 27. cikke alapján történő ideiglenes visszaállítása, amennyiben annak 

időtartama meghaladja az e 25. cikk (4) bekezdésében rögzített legfeljebb hat hónapos teljes 

időtartamot, és nem áll fenn olyan új veszély, amely az említett 25. cikkben előírt időszakok újbóli 

alkalmazását indokolná. 

2) A 2016/1624 rendelettel módosított 2016/399 rendelet 25. cikkének (4) bekezdését úgy kell értelmezni, 

hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely értelmében a tagállam szankció terhe mellett 

arra kötelez valamely személyt, hogy az e tagállam területére belső határon keresztül történő 

belépésekor útlevelet vagy személyazonosító igazolványt mutasson fel, amennyiben a belső határokon 

történő határellenőrzés visszaállítása, amelynek keretében e kötelezettséget előírták, e rendelkezéssel 

ellentétes. 

 

102. A Bíróság (negyedik tanács) 2022. április 28-i ítélete (a Consiglio di Giustizia 

amministrativa per la Regione siciliana [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti 

kérelme) – Caruter s.r.l. kontra S.R.R. Messina Provincia S.c.P.A. és társai (C-642/20. sz. 

ügy)17  

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

2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 63. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes 

az olyan nemzeti szabályozás, amely szerint gazdasági szereplők – közbeszerzési szerződés odaítélésére 

irányuló eljárásban részt vevő – csoportjának megbízott vállalkozása köteles megfelelni a 

hirdetményben előírt kritériumoknak, és az e szerződés keretébe tartozó szolgáltatásokat nagyrészt neki 

kell teljesítenie. 

 

 
16 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 134. szám alatt. 
17 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 56. szám alatt. 
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103. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2022. április 28-i ítélete (a Lietuvos vyriausiasis 

administracinis teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – UAB 

„Romega” kontra Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (C-89/21. sz. ügy)18  

A 2011. október 27-i 1086/2011/EU bizottsági rendelettel módosított, az élelmiszerek mikrobiológiai 

kritériumairól szóló, 2005. november 15-i 2073/2005/EK bizottsági rendelet 1. cikkét az élelmiszerjog 

általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az 

élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikkének (8) bekezdésével összefüggésben úgy kell értelmezni, 

hogy valamely tagállam illetékes hatósága a 178/2002 rendelet 14. cikkének (1) és (2) bekezdése 

értelmében vett nem biztonságosként kezelheti az olyan friss baromfihúsokból álló élelmiszer-kategóriát, 

amelyekben az 1086/2011 rendelettel módosított 2073/2005 rendelet I. melléklete 1. fejezetének 1.28 

pontja szerinti szalmonella-szerotípusoktól eltérő kórokozó mikroorganizmusokat mutattak ki. 

 

104. A Bíróság (kilencedik tanács) 2022. április 28-i ítélete (az Administrativen sad Veliko 

Tarnovo [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – „Nikopolis AD Istrum 2010” 

EOOD (C-160/21. sz. ügy),19 „Agro – eko 2013” EOOD (C-217/21. sz. ügy)20 kontra 

Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond „Zemedelie” 

A 2017. december 13-i 2017/2393/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a közös 

agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 

2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 75. 

cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a mezőgazdasági termelő által kért támogatás 

tagállami kifizető ügynökség általi, az e rendelkezésben meghatározott határidő lejárta előtti 

kifizetésének hiánya nem tekinthető a szóban forgó támogatási kérelmet hallgatólagosan elutasító 

határozatnak, függetlenül attól a körülménytől, hogy az érintett mezőgazdasági termelőt tájékoztatták-

e az e határidő túllépését igazoló esetleges kiegészítő ellenőrzések végzéséről, vagy sem. 

 

105. A Bíróság (hetedik tanács) 2022. április 28-i ítélete (az Augstākā tiesa (Senāts) 

[Lettország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „Piltenes meži” SIA kontra Lauku 

atbalsta dienests (C-251/21. sz. ügy)21  

1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 

és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 

1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 30. cikkét többek között annak (6) bekezdésére 

tekintettel úgy kell értelmezni, hogy a vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 

2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv célkitűzéseinek megvalósítása érdekében valamely 

erdőben létrehozott természetvédelmi mikroövezet vonatkozásában kért támogatás e 30. cikk hatálya alá 

tartozik. 

2) Az [EUMSZ 107. és EUMSZ 108. cikk] alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, 

valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal 

összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU rendeletet úgy kell 

értelmezni, hogy e rendelet értelmében kizárt, hogy a 702/2014 rendelet 2. cikkének 14. pontja 

értelmében vett nehéz helyzetben lévő vállalkozás által a 2009/147 irányelv célkitűzéseinek 

megvalósítása érdekében valamely erdőben létrehozott természetvédelmi mikroövezet vonatkozásában 

az 1305/2013 rendelet alapján kért támogatást a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítsanak. 

 

 
18 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 94. szám alatt. 
19 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 100. szám alatt. 
20 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 117. szám alatt. 
21 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 123. szám alatt. 
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106. A Bíróság (tizedik tanács) 2022. április 28-i ítélete (a Conseil d’État [Belgium] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Secrétariat général de l’Enseignement catholique 

ASBL (SeGEC) és társai kontra Institut des Comptes nationaux (ICN), Banque nationale 

de Belgique (C-277/21. sz. ügy)22  

1) Az Európai Unió-beli [helyesen: európai unióbeli] nemzeti és regionális számlák európai 

rendszeréről szóló, 2013. május 21-i 549/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet A. melléklete 

20.309 pontjának h) alpontját az e melléklet 2.39 pontjának b) alpontjával és 20.15 pontjának b) 

alpontjával összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy a „túlszabályozás” fogalma magában foglalja az 

oktatási ágazatban tevékenykedő azon nonprofit intézményekre (NPI-kre) vonatkozó nemzeti 

szabályozást, amelyek – amellett, hogy a hatáskörrel rendelkező nemzeti kormányzat támogatásában 

részesülnek – az alkotmányban biztosított oktatási szabadsággal rendelkeznek, amennyiben e 

szabályozás az említett kormányzati szervre bízza azt a feladatot vagy jogot, hogy 

— jóváhagyja a tanulmányi programokat; 

— szabályozza mind a tanulmányok felépítését, mind az elsődleges és speciális feladatokat, kialakítsa a 

tanulók felvételi és áthelyezési feltételeinek, az osztályértekezletek döntéseinek és a pénzügyi 

hozzájárulásnak az ellenőrzését, megszervezze az oktatási intézmények strukturált hálózatokon belüli 

csoportosítását, valamint megkövetelje az oktatási, pedagógiai és intézményi projektek kidolgozását, 

továbbá a tevékenységi jelentés benyújtását; 

— ellenőrzést és felügyeletet szervezzen, különösen a tantárgyakra, a tanulmányok szintjére és a nyelvi 

törvények alkalmazására vonatkozóan, a pedagógiai módszerek kivételével; 

— a miniszter által engedélyezett eltérés hiányában előírja a tanulók minimális létszámát osztályonként, 

tagozatonként, fokozatonként vagy más felbontásban, 

amennyiben e feladatok és jogok elégséges mértékű beavatkozást jelentenek ahhoz, hogy ténylegesen 

meghatározzák az érintett NPI-k általános politikáját vagy programját, lehetővé téve, hogy tartósan és 

folyamatosan tényleges és meghatározó befolyást gyakoroljanak magára az ezen NPI-k célkitűzéseinek, 

tevékenységeinek és működési szempontjainak, valamint az említett NPI-k által e tevékenységek 

gyakorlása során követni kívánt stratégiai irány és iránymutatások meghatározására és 

megvalósítására, aminek a vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata. 

2) Az 549/2013 rendelet A. melléklete 20.15 pontjának második mondatát úgy kell értelmezni, hogy az 

„azonos tevékenységi területen működő valamennyi egységre vonatkozó általános szabályozás” 

fogalma nem foglalja magában az olyan jogi rendszert képező nemzeti szabályozást, amely kizárólag az 

oktatási ágazatban tevékenykedő és kormányzati finanszírozásban részesülő nonprofit intézmények 

személyzetének tagjaira alkalmazandó. 

 

107. A Bíróság (negyedik tanács) 2022. május 5-i ítélete (a Tribunal Superior de Justicia 

de Castilla-La Mancha [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – 

Subdelegación del Gobierno en Toledo kontra XU (C-451/19. sz. ügy), QP (C-532/19 sz. 

ügy)23 

1) Az EUMSZ 20. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, hogy valamely tagállam az olyan, e 

tagállam állampolgárságával rendelkező uniós polgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező 

családtagja javára benyújtott családegyesítés iránti kérelmet, aki soha nem gyakorolta a szabad 

mozgáshoz való jogát, kizárólag azzal az indokkal utasítja el, hogy ezen uniós polgár nem rendelkezik 

elegendő forrásokkal önmaga és ezen családtagja számára ahhoz, hogy ne jelentsenek terhet a nemzeti 

szociális segítségnyújtási rendszerre, anélkül hogy e tagállam megvizsgálta volna, hogy az említett uniós 

polgár és e családtag között fennáll-e olyan jellegű eltartotti viszony, hogy a harmadik ország 

állampolgára származékos tartózkodási jogának megtagadása esetén ugyanezen uniós polgár arra 

kényszerülne, hogy az egész Európai Unió területét elhagyja, és ekként őt megfosztanák az uniós polgári 

 
22 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 136. szám alatt. 
23 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 1. szám alatt. 
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jogállásával összefüggő jogok lényegének tényleges élvezetétől. 

2) Az EUMSZ 20. cikket úgy kell értelmezni, hogy egyfelől az e cikken alapuló származékos tartózkodási 

jog megadásának igazolására alkalmas eltartotti viszony nem áll fenn kizárólag amiatt, hogy valamely 

tagállam nagykorú és a szabad mozgáshoz való jogát korábban soha nem gyakorló állampolgára és a 

harmadik ország állampolgárságával rendelkező nagykorú házastársa köteles együtt élni az azon 

tagállam joga szerinti házasságból eredő kötelezettségek értelmében, amelynek az uniós polgár 

állampolgára, és amelyben házasságot kötöttek; másfelől amennyiben az uniós polgár kiskorú, az e 

cikken alapuló származékos tartózkodási jog az e gyermek harmadik ország állampolgárságával 

rendelkező szülője részére történő megadásának igazolására alkalmas eltartotti viszony fennállására 

vonatkozó értékelésnek a gyermek mindenek felett álló érdekében az eset összes körülményének 

figyelembevételén kell alapulnia. Amennyiben e szülő az említett kiskorú másik, uniós polgár szülőjével 

állandó jelleggel együtt él, az ilyen eltartotti viszony megdönthető vélelemnek minősül. 

3) Az EUMSZ 20. cikket úgy kell értelmezni, hogy az e cikken alapuló származékos tartózkodási jog – a 

szabad mozgáshoz való jogát korábban soha nem gyakorló uniós polgár harmadik ország 

állampolgárságával rendelkező házastársának valamely harmadik ország állampolgárságával 

rendelkező kiskorú gyermeke javára történő – megadásának igazolására alkalmas eltartotti viszony 

fennáll, amennyiben az ezen uniós polgár és házastársa közötti kapcsolatból olyan uniós polgár gyermek 

született, aki soha nem gyakorolta a szabad mozgáshoz való jogát, és aki az egész Unió területének 

elhagyására kényszerülne, ha a harmadik ország állampolgárságával rendelkező kiskorú gyermeknek 

el kellene hagynia az adott tagállam területét. 

 

108. A Bíróság (nagytanács) 2022. május 3-i ítélete (az Úřad pro přístup k dopravní 

infrastruktuře [Cseh Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – CityRail a.s. 

kontra Správa železnic, státní organizace (C-453/20. sz. ügy)24  

Az Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (a közlekedési infrastruktúrához való hozzáférés 

hatósága, Cseh Köztársaság) által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem elfogadhatatlan. 

 

109. A Bíróság (első tanács) 2022. május 5-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof [Ausztria] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – EB, JS, DP kontra Versicherungsanstalt 

öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) (C-405/20. sz. ügy)25  

1) Az EUM-Szerződéshez csatolt, az EUMSZ 157. cikkről szóló (33.) jegyzőkönyvet és a férfiak és nők 

közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő 

megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 12. cikkét 

úgy kell értelmezni, hogy a férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elve időbeli hatályának e 

rendelkezések által előírt korlátozása nem alkalmazandó az olyan nemzeti szabályozásra, amely az 

említett rendelkezésekben foglalt időpontot követően alkalmazandó foglalkoztatási szociális biztonsági 

rendszer keretében folyósított öregségi nyugdíjak éves korrekcióját írja elő. 

2) Az  EUMSZ 157. cikket és a 2006/54 irányelv 5. cikkének c) pontját úgy kell értelmezni, hogy azokkal 

nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely a nemzeti köztisztviselők öregségi nyugdíjának a 

nyugdíjösszeggel fordítottan arányos és egy adott nyugdíjösszeg felett teljes mértékben kizárt éves 

korrekcióját írja elő, abban az esetben, ha e szabályozás a férfi jogosultakat a női jogosultakhoz képest 

lényegesen nagyobb arányban érinti hátrányosan, feltéve hogy az említett szabályozás koherens és 

szisztematikus módon az öregségi nyugdíjak fenntartható finanszírozásának biztosítására és az állami 

finanszírozású nyugdíjak szintje közötti különbség csökkentésére vonatkozó célok elérésére irányul, és 

nem lépi túl az elérni kívánt célok megvalósításához szükséges mértéket. 

 

 
24 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 39. szám alatt. 
25 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 12. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 142. szám alatt. 
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110. A Bíróság (harmadik tanács) 2022. május 5-i ítélete (az Audiencia Provincial de La 

Coruña [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Banco Santander, SA 

kontra J. A. C., M. C. P. R. (C-410/20. sz. ügy)26  

A hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer 

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

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

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

május 15-i 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 34. cikke (1) bekezdése a) pontjának, 53. 

cikke (1) és (3) bekezdésének, valamint 60. cikke (2) bekezdése első albekezdésének b) és c) pontjának 

együttesen értelmezett rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az, hogy a szanálási 

eljárás alá vont hitelintézet vagy befektetési vállalkozás alaptőkéjében fennálló részvények teljes leírását 

követően az e hitelintézet vagy vállalkozás általi nyilvános részvénykibocsátás keretében ilyen eljárás 

megindítása előtt részvényeket szerző személyek az említett hitelintézettel vagy vállalkozással, vagy azok 

jogutódjával szemben a tájékoztatóban szolgáltatott információkért fennálló, a 2008. március 11-i 

2008/11/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az értékpapírok nyilvános 

kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv 

módosításáról szóló, 2003. november 4-i 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkében 

előírt, felelősség megállapítása iránti keresetet, vagy az e részvények jegyzésére vonatkozó szerződés 

semmisségének a megállapítása iránt keresetet indítanak, ami – annak visszaható hatályát figyelembe 

véve – az említett részvények e szerződés megkötésének időpontjától számított kamatokkal növelt 

ellenértékének a visszaállításához vezet. 

 

111. A Bíróság (második tanács) 2022. május 5-i ítélete (a Conseil d'État [Franciaország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Association France Nature Environnement 

kontra Premier ministre, Ministre de la Transition écologique et solidaire (C-525/20. sz. 

ügy)27  

A vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 

2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az nem teszi 

lehetővé a tagállamok számára, hogy abban az esetben, ha valamely egyedi programnak vagy 

projektnek a vízminőség romlásának megelőzésére irányuló céllal való összeegyeztethetőségét értékelik, 

figyelmen kívül hagyják a vízre gyakorolt, hosszú távú következmények nélküli, rövid távú és ideiglenes 

hatásokat, kivéve ha nyilvánvaló, hogy az ilyen hatások a jellegüknél fogva csupán csekély hatást 

gyakorolnak az érintett víztestek állapotára, és nem okozhatják annak az említett rendelkezés értelmében 

vett „romlását”. Amennyiben valamely program vagy projekt engedélyezésére irányuló eljárás 

keretében az illetékes nemzeti hatóságok azt állapítják meg, hogy a program vagy projekt ilyen romlást 

okozhat, e programot vagy projektet még az említett romlás ideiglenes jellege esetén is csak abban az 

esetben lehet engedélyezni, ha az említett irányelv 4. cikkének (7) bekezdésében előírt feltételek 

teljesülnek. 

Pénzügyi jogterület 

51. A Bíróság (második tanács) 2022. április 27-i ítélete (a Cour constitutionnelle 

[Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Airbnb Ireland UC kontra Région de 

Bruxelles-Capitale (C-674/20. sz. ügy) 28 

1) Valamely tagállam adójogszabályának olyan rendelkezése, amely a közvetítőket az e tagállam 

valamely régiójában található olyan idegenforgalmi szálláshelyek tekintetében, amelyek 

vonatkozásában közvetítőként járnak el vagy promóciós politikát folytatnak, arra kötelezi, hogy a 

regionális adóhatósággal az utóbbi írásbeli kérelmére közöljék az üzemeltető adatait és az 

 
26 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 5. szám alatt. 
27 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 42. szám alatt. 
28 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 39. szám alatt. 
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idegenforgalmi szálláshelyek adatait, valamint az előző évben eltöltött vendégéjszakák és üzemeltetett 

szállásegységek számát, úgy kell tekinteni, hogy jellegét tekintve nem választható el attól a jogszabálytól, 

amelynek részét képezi, következésképpen pedig az „adózás területére” tartozik, amelyet kifejezetten 

kizártak a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az 

elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 2000/31/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv (Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv) hatálya alól. 

2) Az alapügyben szóban forgóhoz hasonló szabályozás, amely az ingatlanközvetítési szolgáltatásokat 

nyújtókat – attól függetlenül, hogy hol telepednek le, és hogy az érintett tagállam valamely régiójában 

található idegenforgalmi szálláshelyek tekintetében milyen módon lépnek fel közvetítőként vagy 

folytatnak promóciós politikát – arra kötelezi, hogy a regionális adóhatóság írásbeli felszólítására 

közöljék az üzemeltető adatait és az idegenforgalmi szálláshelyek adatait, valamint az előző évben 

eltöltött vendégéjszakák és üzemeltetett szállásegységek számát, nem ellentétes az EUMSZ 56. cikkben 

rögzített tilalommal. 

 

52. A Bíróság (második tanács) 2022. április 28-i ítélete (a Finanzgericht Hamburg 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Gräfendorfer Geflügel- und 

Tiefkühlfeinkost Produktions GmbH (C-415/20. sz. ügy), F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. 

KG vertr. d. d. Komplementärin Verwaltungsgesellschaft F. Reyher Nchfg. mbH (C-

419/20. sz. ügy), Flexi Montagetechnik GmbH & Co. KG kontra Hauptzollamt Hamburg 

(C-415/20 és C-419/20. sz. ügyek), Hauptzollamt Kiel (C-427/2. sz. ügy)29 

Azon uniós jogelveket, amelyek a jogalanyok azon pénzösszegek visszafizetéséhez való jogára, 

amelyeknek a megfizetését valamely tagállam az uniós jog megsértésével követelte meg tőlük, valamint 

az e pénzösszegek utáni kamatfizetéshez való jogára vonatkoznak, úgy kell értelmezni, hogy: 

— először is azok alkalmazandók abban az esetben, ha a szóban forgó pénzösszegek egyrészt olyan 

export-visszatérítéseknek felelnek meg, amelyeket késedelmesen nyújtottak valamely jogalanynak azt 

követően, hogy azokat az uniós jog megsértésével megtagadták tőle, másrészt pedig olyan 

pénzbírságnak felelnek meg, amelyet e jogsértésből eredően szabtak ki vele szemben; 

— másodszor, azok alkalmazandók, ha a Bíróság valamely határozatából vagy valamely nemzeti 

bíróság határozatából az következik, hogy az export-visszatérítések, a pénzbírság, a dömpingellenes 

vámok vagy a behozatali vámok fizetését valamely nemzeti hatóság vagy az uniós jog téves 

értelmezése vagy annak téves alkalmazása alapján tagadta meg, illetve követelte meg, és 

— harmadszor, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely előírja, hogy amennyiben 

az export-visszatérítések, a pénzbírság, a dömpingellenes vámok vagy a behozatali vámok fizetését 

az uniós jog megsértésével tagadták meg, illetve követelték meg, a kamatfizetésre csak a szóban forgó 

pénzösszeg kifizetésére vagy visszafizetésére irányuló bírósági kereset megindításának időpontjától 

a hatáskörrel rendelkező bíróság által hozott határozat meghozatalának időpontjáig terjedő, a 

korábbi időszakot kizáró időszak tekintetében kerülhet sor. Ezzel szemben önmagában nem ellentétes 

e jogelvekkel az, hogy az ilyen szabályozás előírja, hogy az említett kamatfizetésre csak akkor 

kerülhet sor, ha ilyen keresetet indítottak, amennyiben ez nem nehezíti meg rendkívül a jogalanyok 

uniós jogból eredő jogainak gyakorlását. 

 

53. A Bíróság (kilencedik tanács) 2022. április 28-i ítélete (a Tribunalul Cluj [Románia] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Happy Education SRL kontra Direcţia Generală 

 
29 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 12. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 90. szám és Hírlevél XII. évfolyam 

1. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 6. szám alatt. 
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Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor 

Publice Cluj (C-612/20. sz. ügy)30  

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 132. 

cikke (1) bekezdésének i) pontját úgy kell értelmezni, hogy az oktatási közintézményekéhez „hasonló 

céllal létrehozott intézményeknek” az e rendelkezés értelmében vett fogalmába nem tartozik bele az 

olyan magánjogi jogalany, amely közhasznú oktatási tevékenységeket végez többek között az iskolai 

programot kiegészítő, olyan tevékenységek szervezésével, mint például a házi feladathoz segítséget 

nyújtó foglalkozások, oktatási programok és idegennyelv-tanfolyamok, és amely a cégnyilvántartást 

vezető nemzeti hivataltól engedélyt szerzett a nemzeti gazdasági tevékenységek osztályozása értelmében 

vett CAEN 8559 – „Máshova nem sorolt egyéb oktatás” kód alá való sorolás formájában, ha e 

vállalkozás mindazonáltal nem felel meg a nemzeti jog által az ilyen elismerésben való részesülésre 

vonatkozóan előírt feltételeknek. 

 

54. A Bíróság (első tanács) 2022. április 28-i ítélete (a Högsta förvaltningsdomstolen 

[Svédország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Skatteverket kontra DSAB 

Destination Stockholm AB (C-637/20. sz. ügy)31  

A 2016. június 27-i (EU) 2016/1065 tanácsi irányelvvel módosított, a közös hozzáadottértékadó-

rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 30a. cikkét úgy kell értelmezni, 

hogy az olyan eszköz, amely a birtokosa számára jogot biztosít arra, hogy meghatározott helyen, 

korlátozott időtartamban és meghatározott értékhatárig különféle szolgáltatásokat vegyen igénybe, ezen 

irányelv 30a. cikkének 1. pontja értelmében vett „utalványnak” minősülhet, még akkor is, ha az említett 

eszköz korlátozott érvényességi ideje miatt az átlagos fogyasztó nem veheti igénybe az összes kínált 

szolgáltatást. Az említett eszköz a fenti irányelv 30a. cikkének 3. pontja értelmében vett „többcélú 

utalványnak” minősül, mivel annak kibocsátásakor az említett szolgáltatások után fizetendő 

hozzáadottérték-adó nem ismert. 

 

55. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2022. április 28-i ítélete (az Augstākā tiesa (Senāts) 

[Lettország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SIA „PRODEX” kontra Valsts 

ieņēmumu dienests (C-72/21. sz. ügy)32  

A Kombinált Nómenklatúra 4418 20 vámtarifaalszámát a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint 

a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet 2013. október 4-i 

1001/2013/EU bizottsági végrehajtási rendeletből eredő változatának I. mellékletében szereplő, az e 

nómenklatúra értelmezésére vonatkozó 2. a) általános szabály első részével összefüggésben úgy kell 

értelmezni, hogy az magában foglalja különálló árukként az olyan, fából készült panelként és 

legömbölyített lécként leírt árukat, amelyek profilja és dekoratív bevonata objektíve bizonyítja, hogy 

azokat előreláthatóan ajtókeretek és küszöbök gyártására használják, akkor is, ha azok nem teljesen 

készek vagy befejezetlenek, feltéve hogy ezen áruk olyan megmunkáláson estek át, amely kizárólag 

ekként teszi őket felhasználhatóvá, és így rendelkeznek a készáruk lényeges jellemzőivel. 

 

56. A Bíróság (hatodik tanács) 2022. május 12-i ítélete (a Commissione tributaria 

provinciale di Venezia [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – U. I. Srl 

kontra Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Venezia (C-714/20. 

sz. ügy)  

1) Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet 77. cikke (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy önmagában e rendelkezés szerint a 

közvetett vámjogi képviselő kizárólag az általa vám elé állított áruk után fizetendő vámot köteles 

 
30 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 27. szám alatt. 
31 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 29. szám alatt. 
32 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 44. szám alatt. 
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megfizetni, és nem köteles ezen túlmenően megfizetni az ugyanezen áruk után fizetendő behozatali 

hozzáadottérték-adót. 

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

201. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a közvetett vámjogi képviselőnek a behozatali hozzáadottérték-adó 

megfizetéséért az importőr felelősségével egyetemlegesen fennálló felelőssége nem állapítható meg az 

őt ezen adó megfizetésére kötelezett személyként kifejezetten és egyértelműen kijelölő vagy elismerő 

nemzeti rendelkezések hiányában. 

Munkaügyi ügyszak 

22. A Bíróság (hatodik tanács) 2022. április 26-i végzése (Juzgado de lo Social no 3 de 

Barcelona [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – QL kontra 

Universitat de Barcelona (C-464/21. sz. ügy) 

Az 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv mellékletét képező, az ESZSZ, az UNICE és a CEEP 

által a határozott ideig tartó munkaviszonyról 1999. március 18-án kötött keretmegállapodás 2. 

szakaszát és 3. szakaszának 1. pontját úgy kell értelmezni, hogy e keretmegállapodás hatálya alá tartozik 

az a munkavállaló, aki a közszférához tartozó munkáltatójával egymást követő, határozott időre szóló 

munkaszerződéseket kötött, és akinek munkaviszonyát szankcióként „határozatlan időre szóló, de nem 

állandó” munkaviszonnyá kell átminősíteni. 

 

23. A Bíróság (harmadik tanács) 2022. április 28-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden 

[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Federatie Nederlandse Vakbeweging 

kontra Heiploeg Seafood International BV, Heitrans International BV (C-237/20. sz. 

ügy)33  

1) A munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő 

védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2001. március 12-i 2001/23/EK 

tanácsi irányelv 5. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy az abban meghatározott azon 

feltétel, amely szerint ezen irányelv 3. és 4. cikke nem vonatkozik valamely vállalkozás olyan 

átruházására, amelyben az átadó csődeljárás vagy ezzel egyenértékű más olyan fizetésképtelenségi 

eljárás alatt áll, „amely az átadó vagyonának felszámolása céljából indult”, teljesül abban az esetben, 

ha valamely vállalkozás egészének vagy egy részének az átruházását – azon fizetésképtelenségi eljárás 

megindítását megelőzően, amely az átadó vagyontárgyainak felszámolására irányul, és amelynek során 

az említett átruházást végrehajtják – előkészítik egy olyan pre-pack eljárás keretében, amelynek az a fő 

célja, hogy a fizetésképtelenségi eljárás során lehetővé tegye a folyamatosan működő vállalkozás 

felszámolását, a lehető legteljesebb mértékben kielégítve az összes hitelező követeléseit, és megtartva 

annyi munkahelyet, amennyit csak lehetséges, annak fenntartásával, hogy az ilyen pre-pack eljárás 

keretei törvényi vagy rendeleti rendelkezésekben legyenek meghatározva. 

2) A 2001/23 irányelv 5. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy az abban meghatározott 

azon feltétel, amely szerint ezen irányelv 3. és 4. cikke nem vonatkozik valamely vállalkozásnak, üzletnek 

vagy ezek egy részének az átruházására, amennyiben az átadóval szemben indított csődeljárás vagy 

ezzel egyenértékű más fizetésképtelenségi eljárás valamely „illetékes hatóság […] felügyelete alatt 

zajlik”, teljesül abban az esetben, ha valamely vállalkozás egészének vagy egy részének az átruházását 

a fizetésképtelenség megállapítását megelőző pre-pack eljárás keretében előkészíti egy olyan „kijelölt 

csődgondnok”, aki egy „kijelölt csődbíró” felügyelete alatt jár el, továbbá ha az ezen átruházásról szóló 

megállapodást a fizetésképtelenség azon megállapítását követően kötik meg és hajtják végre, amely az 

átadó vagyontárgyainak felszámolására irányul, annak fenntartásával, hogy az ilyen pre-pack eljárás 

keretei törvényi vagy rendeleti rendelkezésekben legyenek meghatározva. 

 

 
33 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 10. szám, Munkaügyi ügyszak, 44. szám alatt. 



 

 35 

24. A Bíróság (hatodik tanács) 2022. április 28-i ítélete (a Tribunal Superior de Justicia 

de Castilla y León [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Gerencia 

Regional de Salud de Castilla y León kontra Delia (C-86/21. sz. ügy) 34 

Az EUMSZ 45. cikket és a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról szóló, 2011. április 5-i 

492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkét akként kell értelmezni, hogy azokkal 

ellentétes a valamely tagállam egészségügyi szolgálatán belül a szakmai fejlődés elismerésére 

vonatkozó azon nemzeti szabályozás, amely megakadályozza, hogy a valamely másik tagállam 

közegészségügyi szolgálatánál szerzett szakmai tapasztalatot a munkavállaló szolgálati idejének 

részeként figyelembe vegyék, kivéve ha a munkavállalók szabad mozgásának az e szabályozásban foglalt 

korlátozása közérdekű célnak felel meg, lehetővé teszi e célkitűzés megvalósításának biztosítását, és nem 

lépi túl az ezen utóbbi eléréséhez szükséges mértéket. 

 

25. A Bíróság (hetedik tanács) 2022. május 5-i ítélete (a Hof van beroep te Antwerpen 

[Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – FN kontra Universiteit Antwerpen és 

társai (C-265/20. sz. ügy)35  

1) Az 1998. április 7-i 98/23/EK tanácsi irányelvvel módosított, az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által 

a részmunkaidős foglalkoztatásról kötött keretmegállapodásról szóló, 1997. december 15-i 97/81/EK 

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

kötött keretmegállapodás 4. szakaszának 1. pontját akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az a 

nemzeti szabályozás és gyakorlat, amely értelmében a felsőoktatási személyzet teljes munkaidőben 

oktatási tevékenységet végző tagját automatikusan, az említett tevékenység teljes munkaidőben történő 

végzésétől eltérő objektív ok nélkül véglegesen nevezik ki, míg a felsőoktatási személyzet 

részmunkaidőben oktatási tevékenységet végző tagját vagy véglegesen nevezik ki, vagy ideiglenesen 

alkalmazzák. 

2) A 98/23 irányelvvel módosított 97/81 irányelv mellékletében szereplő, a részmunkaidős 

foglalkoztatásról szóló, 1997. június 6-án kötött keretmegállapodást akként kell értelmezni, hogy az a 

részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót alkalmazó munkáltatóra nézve nem ír elő semmilyen 

követelményt az e részmunkaidős foglalkoztatás összehasonlítható, teljes munkaidős foglalkoztatáshoz 

viszonyított százalékos aránya kiszámításának módjára vonatkozóan. 

Polgári ügyszak 

35. A Bíróság (tizedik tanács) 2022. január 31-i végzése (a Sąd Okręgowy w Łodzi 

[Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – TM kontra EJ (C-28/21. sz. 

ügy)36  

A gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről szóló, 2009. szeptember 

16-i 2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem 

ellentétes az olyan nemzeti rendelkezés, amelynek értelmében a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 

fedezete nem terjed ki az elmaradt haszonból álló kárra feltéve, hogy e fedezeti korlátozás a károsult 

személynek, a gépjármű tulajdonosának vagy üzemben tartójának lakóhelye szerinti tagállam alapján 

történő eltérő bánásmódban részesítés nélkül alkalmazandó. 

 

 
34 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 6. szám, Munkaügyi ügyszak, 25. szám alatt. 
35 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 10. szám, Munkaügyi ügyszak, 45. szám alatt. 
36 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 6. szám, Polgári ügyszak, 37. szám alatt. 
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36. A Bíróság (tizedik tanács) 2022. február 9-i végzése (a Varhoven kasatsionen sad 

[Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „Konservinvest” OOD kontra 

„Bulkons Parvomay” OOD (C-35/21. sz. ügy)37 

A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 

1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az a 

tagállami szabályozás, amely az e rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékekre és 

élelmiszerekre vonatkozó, minősített földrajzi árujelzők bejegyzésére és oltalmára alkalmazandó olyan 

nemzeti rendszert ír elő, amely kizárólag az ilyen földrajzi árujelzőkből eredő jogok megsértése miatt e 

tagállam olyan gazdasági szereplői között fennálló jogvitákra alkalmazandó, amelyek az utóbbi 

tagállam területén olyan termékeket állítanak elő, amelyek vonatkozásában a fenti árujelzőket az 

említett szabályozás alapján bejegyezték. 

 

37. A Bíróság (harmadik tanács) 2022. április 28-i ítélete (a Bundesgerichtshof 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Meta Platforms Ireland Limited, 

korábban Facebook Ireland Limited kontra Bundesverband der Verbraucherzentralen 

und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (C-319/20. sz. 

ügy)38  

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) 80. 

cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, 

amely lehetővé teszi a fogyasztói érdekvédelmi egyesületek számára, hogy a személyes adatok védelmét 

állítólagosan megsértő személlyel szemben a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmára, 

valamely fogyasztóvédelmi törvény megsértésére vagy az érvénytelen általános szerződési feltételek 

alkalmazásának tilalmára hivatkozva bírósághoz forduljanak e célból számukra adott megbízás nélkül 

és az érintett személyek konkrét jogainak megsértésétől függetlenül, amennyiben az érintett adatkezelés 

érintheti az azonosított vagy azonosítható természetes személyeket e rendelet alapján megillető jogokat. 

 

38. A Bíróság (tizedik tanács) 2022. április 28-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – NovaText GmbH kontra Ruprecht-Karls-

Universität Heidelberg (C-531/20. sz. ügy)39  

A szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv 3. és 14. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás 

vagy annak olyan értelmezése, amely nem teszi lehetővé az ezen irányelv hatálya alá tartozó eljárásban 

eljáró bíróság számára, hogy az elé terjesztett minden egyes ügyben megfelelően figyelembe vegye az 

adott ügy sajátos jellemzőit annak mérlegelése céljából, hogy a pernyertes fél részéről felmerült eljárási 

költségek észszerűek és arányosak-e. 

 

39. A Bíróság (tizedik tanács) 2022. április 28-i ítélete (a Landgericht Saarbrücken 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Koch Media GmbH kontra FU (C-

559/20. sz. ügy)40  

1) A szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv 14. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a szellemitulajdon-jogok jogosultja részéről az 

e jogok peren kívüli érvényesítésének biztosítása érdekében ügyvédi képviselet címén felmerült 

 
37 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 69. szám alatt. 
38 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 11. szám, Polgári ügyszak, 59. szám alatt. 
39 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 2. szám, Polgári ügyszak, 11. szám alatt. 
40 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 3. szám, Polgári ügyszak, 18. szám alatt. 
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költségek, mint például a felszólításhoz kapcsolódó költségek, az e rendelkezés értelmében vett „egyéb 

költségek” fogalma alá tartoznak. 

2) A 2004/48 irányelv 14. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti 

szabályozás, amely előírja, hogy a szellemitulajdon-jog természetes személy által szakmai vagy 

kereskedelmi tevékenysége körén kívül elkövetett megsértése esetén az e rendelkezésben említett „egyéb 

költségek” megtérítését, amelyet e jog jogosultja követelhet, átalányjelleggel – az e szabályozás által 

korlátozott pertárgyérték alapján – számítják ki, kivéve ha a nemzeti bíróság úgy ítéli meg, hogy az elé 

terjesztett ügy sajátos jellemzőire tekintettel az ilyen korlátozás alkalmazása méltánytalan. 

 

40. A Bíróság (hatodik tanács) 2022. április 28-i ítélete (a Landgericht München I 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Phoenix Contact GmbH & Co. KG 

kontra HARTING Deutschland GmbH & Co. KG, Harting Electric GmbH & Co. KG (C-

44/21. sz. ügy)41 

A szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv 9. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti 

ítélkezési gyakorlat, amelynek értelmében a szabadalombitorlás miatti ideiglenes intézkedés iránti 

kérelmeket főszabály szerint el kell utasítani, ha a szóban forgó szabadalom érvényességét nem hagyta 

helyben legalább egy, felszólalási vagy megsemmisítési eljárásban meghozott elsőfokú határozat. 

Gazdasági ügyszak 

19. A Bíróság elnökének 2022. január 18-i végzése (a Cour d'appel de Mons [Belgium] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-386/21. sz. ügy)42  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

20. A Bíróság (első tanács) 2022. május 5-i ítélete (a Supremo Tribunal Administrativo 

[Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – BPC Lux 2 Sàrl és társai kontra 

Banco de Portugália, Banco Espírito Santo SA, Novo Banco SA (C-83/20. sz. ügy)43  

1) Az Európai Unió Alapjogi Chartája 17. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem 

ellentétes az olyan – szanálási intézkedéssel összefüggésben alkalmazandó – nemzeti szabályozás, amely 

azáltal, hogy főszabály szerint lehetővé teszi e szanálási intézkedés gazdasági semlegességének 

biztosítását, és amelynek célja egy áthidaló intézmény és az eszközök szétválasztására szolgáló eszköz 

létrehozása, nem írja elő kifejezett rendelkezésben 

— a szanálási intézkedés által érintett hitelintézet eszközeinek és kötelezettségeinek méltányos, prudens 

és reális értékelését a szanálási intézkedés elfogadása előtt; 

— az előző franciabekezdésben meghatározott értékelésen alapuló esetleges kompenzáció fizetését a 

szanálás alatt álló intézmény vagy adott esetben a részvényesek vagy más tulajdonosi jogcímmel 

rendelkezők számára; 

— hogy a szanálási intézkedés által érintett intézmény részvényeseinek joguk van akkora összeghez jutni, 

amely nem lehet kevesebb, mint az a becsült összeg, amelyhez akkor jutottak volna, ha az intézmény 

rendes fizetésképtelenségi eljárás keretében teljes mértékben felszámolásra kerül, és ezt a védelmi 

mechanizmust csak azon hitelezők számára írta elő, akiknek a követeléseit nem ruházták át, és 

— az első franciabekezdésben foglalttól eltérő, annak meghatározására szolgáló értékelést, hogy 

kedvezőbb elbánásban részesülnek-e a részvényesek és a hitelezők abban az esetben, ha a szanálás 

alatt álló hitelintézettel szemben rendes felszámolási eljárást folytattak volna. 

 
41 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 6. szám, Polgári ügyszak, 38. szám alatt. 
42 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 10. szám, Gazdasági ügyszak, 50. szám alatt. 
43 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 87. szám alatt. 
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2) A hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer 

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

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

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

május 15-i 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv egyes rendelkezéseinek valamely 

tagállam által a hitelintézetekre vonatkozó nemzeti szabályozásba történő, az irányelv átültetésére előírt 

határidő lejárta előtti részleges átültetése az 1997. december 18-i Inter-Environnement Wallonie ítélet 

(C-129/96, EU:C:1997:628) értelmében főszabály szerint nem veszélyeztetheti komolyan az említett 

irányelv által meghatározott cél elérését. 

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt 

XVI. A T-13/21. sz., Krátky Bálint kontra Európai Parlament és társai ügyben 2021. 

június 22-én a Törvényszék (harmadik tanács) által hozott végzés ellen Krátky Bálint által 

2021. augusztus 16-án benyújtott fellebbezés (C-503/21 P. sz. ügy) 

Az Európai Unió Bírósága (kilencedik tanács) 2022. március 22-én hozott végzésében a fellebbezést 

elutasította, és a fellebbezőt kötelezte a költségek viselésére. 

 

XVII. A Bíróság (kilencedik tanács) 2022. január 18-i végzése – Magyarország kontra 

Európai Bizottság (C-185/20. P. sz. ügy)44  

1. A Bíróság a fellebbezést mint részben nyilvánvalóan elfogadhatatlant és részben nyilvánvalóan 

megalapozatlant elutasítja. 

2. A Bíróság Magyarországot kötelezi a költségek viselésére. 

 

XVIII. A Törvényszék 2022. április 6-i ítélete – Mandelay kontra EUIPO – Qx World 

(QUEST 9) (T-516/20. sz. ügy)45  

1) A Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2) A Törvényszék a Mandelay Magyarország Kereskedelmi Kft.-t kötelezi a saját költségeinek, valamint 

az az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) és a QX WORLD Kft. részéről felmerült 

költségek viselésére. 

 

XIX. A Törvényszék 2022. április 6-i ítélete – Magyarország kontra Bizottság (T-57/21. 

sz. ügy)46  

1) A Törvényszék megsemmisíti az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az 

európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2020. november 18-i (EU) 2020/1734 bizottsági 

végrehajtási határozatot kizárólag abban a részében, amelyben az Európai Bizottság 4 334 068,02 euró 

összeget kizárt az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) által a 2018-as pénzügyi évre 

vonatkozóan Magyarország részére biztosított pénzügyi támogatás összegéből a megfelelő számú 

helyszíni ellenőrzés elvégzésének hiányára hivatkozással. 

2) A Törvényszék a Bizottságot kötelezi a költségek viselésére. 

 
44 A fellebbezést l.: Hírlevél XI. évfolyam 9. szám, Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt, XXV. szám 

alatt. 
45 A keresetet l.: Hírlevél XI. évfolyam 11. szám, Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt, XXXIII. szám 

alatt. 
46 A keresetet l.: Hírlevél XII. évfolyam 4. szám, Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt, IX. szám alatt. 
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A Kúria uniós jogi tárgyú határozatai 

Büntető ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Közigazgatási ügyszak 

Általános közigazgatási jogterület 

Kfv.II.37.803/2021/18. 

A 2014/40/EU irányelv (Dohányirányelv) rendelkezéseinek átültetésére vonatkozó kötelezettség alapján 

a tagállamot az irányelvben megfogalmazott célok megvalósításának kötelezettsége terheli. A 

Dohányirányelvben megfogalmazott célok megvalósítására rendelt intézkedéseknél szigorúbb előírások 

bevezetésére a tagállamban akkor kerülhet sor, ha a jogalkotó az irányelvben meghatározott, ezzel 

összefüggő notifikációs kötelezettségét is teljesíti. 

A 2014/40/EU irányelv (a továbbiakban: Dohányirányelv) rendelkezéseinek átültetésére vonatkozó 

tagállami kötelezettséget a Dohányirányelv 29. cikke tartalmazza. Az implementációs kötelezettség 

alapján a tagállamot nem az irányelv teljes tartalmának átvétele, hanem a szabályozás átültetésével az 

irányelvben foglalt célok megvalósításának a kötelezettsége terheli. 

A Dohányirányelv 7. cikk (1) bekezdésében foglalt jellegzetes ízesítés tilalmára vonatkozó rendelkezést 

a jogalkotó a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Dohányrendelet) 4/A. § (1) bekezdésébe 

lényegileg azonos tartalommal ültette át, és a jellegzetes ízesítés fogalmát a Dohányrendelet 2. § (15) 

bekezdése a Dohányirányelv 2. cikk (25) bekezdésével szó szerint megegyezően tartalmazza. 

A Dohányirányelv 7. cikk (14) bekezdése az olyan jellegzetes ízesítésű dohánytermékek esetében, 

amelyek uniós szintű értékesítési volumene valamely termékkategóriában a 3%-ot eléri, vagy azt 

meghaladja a tilalom időbeli alkalmazásának hatályát 2020. május 20-ig elhalasztotta. A Dohányrendelet 

– záró rendelkezések között elhelyezett – 21/A. § (5) bekezdése e rendelkezést nem szó szerint vette át, 

hanem átmeneti rendelkezésként a mentol ízesítésű cigaretta és mentol ízesítésű cigarettadohány 2020. 

május 20-ig történő forgalmazhatóságát állapította meg azzal a feltétellel, hogy a mentolos ízesítést a 

gyártási vagy csomagolási folyamat során kell a dohánytermékhez hozzáadni, és annak hozzáadása vagy 

adagolása részben sem függhet a fogyasztótól. 

A két rendelkezés együttes értelmezéséből az következik, hogy a jogalkotó a Dohányrendelet 21/A. §-

ban a 4/A. § (1) bekezdésében előírt jellegzetes ízesítésű dohánytermékek forgalmazását tiltó általános 

előírás alóli kivételként a mentol ízesítésű dohánytermékek forgalomba hozatalára vonatkozóan időbeli 

átmeneti rendelkezést alkotott, az teljes mentoltilalomként nem értelmezhető. 

A szigorúbb tilalom alkalmazásának az is előfeltétele, hogy a jogalkotó a Dohányirányelv 29. cikk (1) 

bekezdésében előírt átültetési kötelezettséghez kapcsolódó, a Dohányirányelvhez képest szigorúbb 

intézkedések bevezetésének szándékát a Dohányirányelv 24. cikkében előírt módon a Bizottság felé 

bejelentse. 

A Dohányirányelv 24. cikk (2) és (3) bekezdése bizonyos feltételekkel lehetővé teszi a Dohányirányelv 

rendelkezéseitől való eltérést. A 24. cikk (3) bekezdése értelmében a tagállamok betilthatják a 

dohánytermékek vagy kapcsolódó termékek bizonyos kategóriáját az adott tagállamban fennálló sajátos 

helyzetre történő hivatkozással, feltéve, hogy a rendelkezést a közegészség védelmének szükségessége 

indokolja. Az ilyen nemzeti rendelkezésekről értesíteni kell a Bizottságot, bevezetésük indokait is 

megadva, mely feltételeket és azok indokoltságát a Bizottság megvizsgálja. 

A Dohányirányelv 24. cikk (2) és (3) bekezdéséhez kapcsolódó notifikációval szembeni elvárásra közös 

politikai nyilatkozat született az Európai Unióban (2011/C 369/2; 2011/C 369/03), amely politikai 

nyilatkozat részben bekerült a Dohányirányelv (58) preambulumbekezdésébe is. A politikai nyilatkozat 
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az Európai Unió Bírósága C-427/07 ítélete indokolására (107 pont) utalva az egyértelmű és pontos 

indokolási kötelezettséget tartalmazza. Az érintett tagállam esetén a tájékoztatás teljes elmaradása vagy 

a nem kellően egyértelmű és pontos tájékoztatás nyújtása önmagában igazolhatja az EUMSz 226. cikk 

szerinti eljárás megindítását a kötelezettségszegés megállapítása érdekében (Bizottság kontra 

Olaszország ügyben 2005. június 16-án hozott ítélet 27. pontja, EBHT 2005., I-5335. o.). 

Mindezekre figyelemmel egy adott tagállamban bevezetendő szigorúbb szabályozásra vonatkozó 

bejelentésnek pontosan tartalmaznia kell a Dohányirányelvben megfogalmazott célok szerinti 

szabályozástól való eltérés (szigorúbb rendelkezés) egyértelmű meghatározását, a bevezetése részletes 

indokainak előadását és ezzel összefüggésben az adott tagállamban fennálló azon sajátos helyzet 

ismertetését, amelyből a közegészség védelmének szükségességére következtetni lehet.  

A 2015. évi notifikáció felhívott 8. és 9. pontja, de annak összessége sem támasztja alá a Dohányrendelet 

21/A. § (5) bekezdésében állított teljes mentoltilalomra vonatkozó korlátozás bevezetését, illetve annak 

konkrét szándékát. 

A 2015. évi notifikáció 8. pontban szereplő „rögzítésre kerül a jellegzetes ízesítésű dohánytermékek 

forgalomba hozatalának tilalma” fordulat valójában a Dohányirányelv 7. cikk (1) bekezdésének 

megismétlése, és az ezt követő fordulat, hogy „az a mentolos cigaretta és a mentolos cigarettadohány 

esetében 2020. május 20-i hatállyal került bevezetésre” valójában a mondat első fordulatával 

kontextusban vizsgálva azt jelenti, hogy az nem általában a mentol adalékanyag tilalmára, hanem csak 

a jellegzetes mentol ízesítésű cigarettára és cigarettadohányra vonatkozik. 

A notifikáció indokolásának 9. pontja utal ugyan az Európai Unió legtöbb országához képest a 

magyarországi rosszabb dohányzási szokásokra és azok gyakoriságára, amely egészségvédelmi okból 

indokolttá teheti bizonyos szigorúbb intézkedések bevezetését, ez az általános helyzetismertetés 

azonban a kapszulás cigaretták betiltására vonatkozik, és még említés szintjén sem tartalmazza az egyes 

termékek esetén bevezetendő teljes mentoltilalmat. Az indokolás ezen része a csomagolási egységre 

vonatkozó előírás, valamint a kombinált egészségvédő figyelmeztetés esetén utal eltérésre, ez utóbbi 

esetben például arra, hogy azt a cigarettán, cigarettadohányon és vízipipadohányon kívül a szivar, 

szivarka és pipadohány esetében is alkalmazni kell. A notifikáció indokolása alapján tehát nem vonható 

le az a következtetés, hogy a fenti bejelentés a cigaretta és a cigarettadohány esetén a teljes 

mentoltilalomra vonatkozott. 

Nem mellőzhető annak értékelése sem, hogy a 2021. évi notifikációban és az ahhoz mellékelt 

hatástanulmányban az előbbi notifikációval szemben a jogalkotó kifejezetten hivatkozik a jövőben 

bevezetésre kerülő teljes mentoltilalomra. A 2021. évi notifikáció 6. pontjában egyértelműen 

meghatározásra kerül a cigarettákban és cigarettadohányban a mentol és mentolszármazékok 

adalékanyagként történő felhasználásának tilalma, valamint a notifikáció 9. pontja az ehhez fűződő 

indokolást is tartalmazza, részletezve a mentol alkalmazásának a rászokás fokozásával és a leszokás 

nehezítésével kapcsolatos egészségre gyakorolt káros élettani hatásait. 

A bevezetett tilalomhoz kapcsolódó jogszabály tervezet szerint a Dohányrendelet 4. §-a egy újabb (2a) 

bekezdéssel egészülne ki, amely a 4. számú mellékletben szereplő adalékanyagokon, idegen anyagokon 

kívül a mentol és a mentolszármazék adalékanyagot tartalmazó cigaretta és cigarettadohány forgalomba 

hozatalát egyértelműen megtiltja. 

Mindezekre figyelemmel az ügyben eljárt törvényszék helytállóan jutott arra a következtetésre, hogy 

notifikáció hiányában a szigorúbb szabályozás nem volt bevezethető, mert az nem feleltethető meg a 

Dohányirányelv 24. cikk (3) bekezdés szerinti értesítésnek. A Dohányrendelet 21/A. § (5) bekezdése ily 

módon a Dohányirányelv 7. cikk (14) bekezdésével összhangban a 4/A. § (1) bekezdés szerinti 

jellegzetes ízesítésű dohánytermékek közül a jellegzetes mentol ízesítésű dohánytermékekre vonatkozó 

átmeneti megengedő szabályozásként értelmezhető. 

Az ügyben eljárt törvényszék – a teljes mentoltilalom megállapításának hiányában – az érintett 

dohánytermék esetén a Dohányirányelv 7. cikk (1) bekezdése szerinti jellegzetes ízesítésű 

dohánytermékek forgalmazását tiltó rendelkezésbe ütközést is vizsgálta, amelyet a tényállás e körben 

való feltáratlansága, a bizonyítékok alkalmatlansága, illetve elégtelen volta miatt nem talált 

bizonyítottnak. 
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Az alperes a felülvizsgálati kérelmében tévesen érvelt azzal, hogy a mentol olyan kémiai anyag, amely 

a dohánytermékhez adva szükségképpen megváltoztatja a dohánytermék ízét és szükségképpen 

mentolízesítést eredményez, ezért nincs jelentősége az adalékanyag mennyiségének, mert annak 

jelenléte a termékben a jogsértés megállapítását vonja maga után, ezen állítását ugyanis semmivel nem 

bizonyította. 

A Dohányirányelv és a Dohányrendelet a jellegzetes ízesítés fogalmi meghatározásánál lehetséges 

adalékanyagként a mentolt egyaránt szerepelteti, ugyanakkor egyik sem utal arra, hogy a mentol mint 

adalékanyag a dohánytermékben szükségképpen jellegzetes ízt eredményez, ezért a termékben való 

felhasználása – mennyiségétől függetlenül – jogsértő. A Dohányirányelv (17) preambulumbekezdésének 

első fordulata pedig kifejezetten hangsúlyozza, hogy a jellegzetes ízesítésű dohánytermékek betiltása 

nem jelenti az egyes adalékanyagok használatának teljes kizárását, viszont kötelezi a gyártót, hogy olyan 

mértékben csökkentse az adalékanyagokat vagy az adalékanyagok kombinációját, hogy használatuk ne 

eredményezzen jellegzetes ízt. 

Az ügyben eljárt törvényszék ezért arra is helyesen utalt, hogy a Dohányirányelv 7. cikk (1) 

bekezdésében foglaltak megsértése megállapításának nem csak az adalékanyag jelenléte, hanem az is 

előfeltétele, hogy az adalékanyag a dohánytermékben jellegzetes ízt eredményezzen. Ennek 

megállapítása – figyelemmel a Dohányirányelv 7. cikk (2)-(3) bekezdésében foglaltakra – a Végrehajtási 

rendeletben meghatározott feltételek szerint történik. 

A Végrehajtási rendelet részletesen meghatározza azt az eljárásrendet, amely alapján a dohánytermékek 

jellegzetes ízesítéssel rendelkezése meghatározható. A Végrehajtási rendelet 3. cikk (1) bekezdése 

értelmében amennyiben egy tagállam vagy a Bizottság úgy ítéli meg, hogy egy dohánytermék esetleg 

jellegzetes ízesítéssel rendelkezik, felkéri a gyártót vagy importőrt, hogy bocsássa rendelkezésre a 

termékre vonatkozó értékelését. A tagállam az eljárás megindítására a Bizottságot is felkérheti. A 3. cikk 

(2) bekezdése tartalmazza a Bizottság eljárás megindítására vonatkozó további jogosultságát is. 

A Bizottság ezen eljárással összefüggésben a Dohányirányelv 7. cikk (4) bekezdésének megfelelően 

uniós szintű független tanácsadó testületet is létrehozott amelyre vonatkozó rendelkezéseket a Bizottság 

2016. május 18-i, a tagállamokat és a Bizottságot a dohánytermékek jellegzetes ízesítéssel 

rendelkezésének megállapításában segítő független tanácsadó testület létrehozására és működésére 

vonatkozó eljárás meghatározásáról szóló 2016/786 végrehajtási határozata (a továbbiakban: 

Végrehajtási határozat) tartalmazza. A tagállamok valamely a Dohányirányelv 7. cikk (1)-(2) bekezdése 

szerinti intézkedés meghozatala előtt konzultálhatnak a testülettel. 

Mindezek alapján a mentol adalékanyag dohánytermékben való felhasználása esetén az érintett termék 

jellegzetes ízesítésének meghatározására a Végrehajtási rendeletben előírtak szerint kerülhet sor, azt az 

alperes által hivatkozott ITM jegyzőkönyvek önmagukban nem támasztják alá, ezért az abban 

foglaltakat az alperes állításával szemben a törvényszéknek részletesen értékelnie nem kellett. 

A Dohányrendelet 4/A. § (1) bekezdés szerinti jellegzetes ízesítés tilalmába ütközés megállapításánál a 

Végrehajtási rendelet előírásait az alperes sem hagyta figyelmen kívül, melyet igazol, hogy az ezen 

vizsgálattal összefüggésben a felperessel szemben indult BP-05/200/04959-30/2020. számú ügyben 

indult eljárást a European Comission Directorate-General for Health and Food Safety (Egészségügyi és 

Élelmiszer-biztonsági Főigazgatóság Európai Biztosa), mint az Európai Unió intézményével történő 

egyeztetés időtartamára a 2020. július 31-én kelt, fenti számú végzésével felfüggesztette. A jelen 

felülvizsgálati állításával szemben a jellegzetes ízesítés tilalmába ütköző magatartás megállapításával 

összefüggő eljárásban az alperes is irányadónak tekintette a Végrehajtási rendeletben foglaltakat. 

Az alperes az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése iránti kérelmet először azért terjesztett 

elő, mert sérelmezte, hogy az elsőfokú bíróság a Dohányirányelv preambulumbekezdésének egyes 

pontjait, a 2. cikkben szereplő fogalmakat és a 24. cikket értelmezte, ugyanakkor értelmezési kérdés 

felmerülésekor az Európai Unió Bírósága-hoz kellett volna fordulnia. 

Jelen ügyben a dohánytermékek jellegzetes ízesítése tilalmával összefüggő rendelkezéseit a hazai 

szabályozás a Dohányrendeletbe átültette, így lényegében ezen Dohányirányelvvel összhangban 

meghozott Dohányrendelet felhívott jogszabályhelyeit kellett elsősorban értelmezni, melyre a bíróság 

nyilvánvalóan hatáskörrel rendelkezik. Az alperes által hivatkozott Dohányirányelv (17) és (50) 
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preambulumbekezdés, a 2. cikk fogalom meghatározása és a 24. cikk (3) bekezdés tartalmával, 

értelmezésével összefüggésben kétség nem merült fel, azok tartalmi értékelését az elsőfokú bíróság 

helyesen végezte el. A Kúria megjegyzi, hogy a Dohányirányelv 2. cikk 25. pontjában szereplő 

jellegzetes ízesítés fogalmát a Dohányrendelet 2. § (15) bekezdése szó szerint vette át, míg a jellegzetes 

ízesítés tilalmára vonatkozó Dohányirányelv 7. cikk (1) bekezdését a Dohányrendelet 4/A. § (1) 

bekezdése lényegileg tartalmazza. Ezen túlmenően az alperes határozatának alátámasztásaként a 

mentoltilalom tagállami bevezetésének lehetőségével érvelt, amely miatt szükségtelen jelen per 

eldöntése szempontjából annak megválaszolása, hogy van-e különbség a mentol ízesítésű vagy 

jellegzetes mentol ízesítésű termékek között, illetőleg az is, hogy a mentol okoz-e jellegzetes ízesítést 

adott termékben (6. és 7. kérdés). 

Nem merült fel kétség abban sem, hogy a nemzeti szabályozás a Dohányirányelv rendelkezéseitől 

eltérhet (1., 2. 3. kérdés), az tartalmazhat szigorúbb szabályokat, ugyanakkor az eltérést a Bizottság felé 

jelezni kell, ezen notifikációnak pedig elsődlegesen a Dohányirányelv 24. cikk (3) bekezdésében foglalt 

tartalmi feltételeknek kell megfelelnie azzal, hogy másodlagosan az Átláthatósági irányelvben foglalt 

kritériumoknak is teljesülnie kell, mely irányelv célja az, hogy az Európai Unión belül a gazdaság 

szereplői tisztában legyenek az adott tagállamban meghozott műszaki és egyéb feltételekkel. Miután a 

jelen per eldöntése szempontjából releváns 2015. notifikáció nem tartalmazott mentoltilalomra, 

szigorúbb szabályok bevezetésére vonatkozó részt, ezért szükségtelen a 4. és 5. kérdés feltétele is. 

Az alperes által előzetes döntéshozatali eljárás iránti kérelemben feltenni indítványozott kérdésekkel, az 

azokban megjelölt rendelkezések értelmezésével összefüggésben kétely nem merült fel. A 

Dohányirányelv 24. cikk (3) bekezdéséből következően egyértelmű a tagállam értesítési kötelezettsége, 

az értesítés kötelező tartalma a Dohányirányelv rendelkezéseitől eltérő szigorúbb szabályozásról, azzal, 

hogy a Bizottság 6 hónapon belül dönthet annak jóváhagyásáról vagy elutasításáról, érdemi állásfoglalás 

nélkül pedig ezen időszak elteltét követően az eltérő nemzeti rendelkezéseket jóváhagyottnak kell 

tekinteni. 

Az elsőfokú bíróságnak, illetve a Kúriának az alperesi állásponttal szemben nem a Dohányirányelv 7. 

cikk (1) bekezdésében, hanem elsősorban a Dohányrendelet 21/A. § (5) bekezdésében foglalt 

rendelkezést kellett értelmezni és vizsgálnia, figyelemmel arra, hogy alperes a határozatát ezen döntésre 

alapította. 

Az előzetes döntéshozatali eljárás szükségességével kapcsolatban a Kúria jelen tanácsa osztotta a már 

hivatkozott korábbi kúriai ítéletekben kifejtetteket. E körben hangsúlyozza, hogy előzetes 

döntéshozatali eljárás csak abban az esetben indokolt, amennyiben az ügyben valamely releváns kérdés 

eldöntéséhez az uniós jog értelmezése szükséges, vagy az kérdéses, hogy az érintett uniós jogszabályt 

kell-e az ügyben alkalmazni. Az uniós jog értelmezésének szükségessége ugyanakkor csak abban az 

esetben merülhet fel, ha az abban szereplő rendelkezés céljával, tartalmával összefüggésben a 

bíróságban kétely merül fel. 

A Kúria egyetértett a Kfv.IV.37.809/2021/17. számú ítéletben foglaltakkal atekintetben is, hogy az 

alperes a felülvizsgálati eljárásban előterjesztett kérelmében az abban egymásra felfűzött kérdésekben 

abból a téves feltevésből indult ki, hogy a per tárgyát annak eldöntése képezte, hogy Magyarország 

bevezethetett-e a Dohányirányelv 7. cikk (1) bekezdésében foglaltaknál szigorúbb szabályozást. A Kúria 

hangsúlyozza, hogy e lehetőség megléte nyilvánvaló az irányadó rendelkezések alapján, az ügyben ezzel 

szemben nem a lehetőséget, hanem azt kellett vizsgálni, hogy az alperes által megjelölt 2015. évi 

notifikáció ennek eleget tett-e a teljes mentoltilalomra vonatkozóan. A korábban kifejtettek szerint ilyen 

teljes adalékanyag tilalomra a notifikáció tartalmából nem lehetett következtetést levonni. 

A Kúria mindezek alapján szükségtelennek tartotta az Európai Unió előzetes döntéshozatali eljárása 

kezdeményezését. A Kúria álláspontja kialakításánál figyelemmel volt az Európai Unió Bírósága 

iránymutató gyakorlatára [C-283/81. Cilfit ügy; C-561/19. számú ügy] és az ezzel összefüggő kúriai 

gyakorlatra is [EBH2014. K.30., EBH2007. 1626., BH2017. 22.]. 

Az alperes jogegységi eljárás iránti kérelmet is előterjesztett, amelyben lényegében az előzetes 

döntéshozatali eljárás iránti kérelemben, illetőleg a felülvizsgálati kérelemben kifejtett indokaira 

hivatkozott. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 32. § (1) bekezdés 

a) pontja szerint az előzetes döntéshozatali indítványra jogegységi eljárásnak van helye, ha az egységes 
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ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében jogegységi határozat meghozatala, korábban meghozott 

jogegységi határozat megváltoztatása, vagy hatályon kívül helyezése szükséges. 

 

Kfv.III.38.063/2021/33. 

Az ügy érdemére kiható módon jogszabálysértő az ítélet, ha nem tartalmaz döntést a perben érvényesített 

valamennyi kereseti kérelemről. 

A felperes keresetében kiemelte, hogy az alperesi határozat sérti az Európai Unió Alapjogi Chartája (a 

továbbiakban: Charta) által biztosított jogait, ezen belül a törvény előtti egyenlőséghez való jogát, a 

hátrányos megkülönböztetés tilalmát és a vállalkozás szabadságához való jogát (Charta 20., 21., és 16. 

cikkei). Ezt meghaladóan sérült az érdekelt tulajdonhoz való joga (Charta 17. cikk). 

Érvelése szerint a Charta 51. cikke világossá teszi, hogy a Charta által biztosított jogok akkor 

érvényesülnek, amikor egy tagállam uniós jogot hajt végre, amely feltétel a jelen esetben többszörösen 

fennáll. 

Az elsőfokú bíróság ítélete rögzítette, annak ellenére, hogy uniós szabadságokat érint az Ideiglenes 

Rendelet szerinti, veszélyhelyzet idején alkalmazott korlátozás, ettől még megállapítható – a hatály 

kiterjesztés kérdésében a bíróság által elfoglalt álláspontra is figyelemmel – az, hogy az alperes döntési 

jogköre gyakorlása során nem uniós jogot hajtott végre. Miután a Charta a tagállamokra nézve kizárólag 

uniós jogi érintettségi ügyekben alkalmazandó, és a perbeli esetben ez nem állapítható meg, a Charta 

sérelmére hivatkozás nem vehető figyelembe. Az egyéb uniós jogi hivatkozások, az Egyezményre, 

valamint alkotmányos követelményekre hivatkozások vizsgálata lényegében választ ad a Chartában 

foglalt jogok sérelmére vonatkozó állításokra. 

A Charta 51. cikke annak alkalmazási körét szabályozza. Az 51. cikk (1) bekezdése rögzíti, e Charta 

rendelkezéseinek címzettjei – a szubszidiaritás elvének megfelelő figyelembevétele mellett – az Unió 

intézményei, szervei és hivatalai, valamint a tagállamok annyiban, amennyiben az Unió jogát hajtják 

végre. Ennek megfelelően saját hatáskörükben és a Szerződésekben az Unióra ruházott hatáskörök 

korlátain belül tiszteletben tartják az ebben a Chartában foglalt jogokat és betartják az abban foglalt 

elveket, valamint előmozdítják azok alkalmazását. 

A Charta 52. cikke a jogok és elvek hatályát és azok értelmezését szabályozza. Az 52. cikk (1) bekezdése 

értelmében az e Chartában elismert jogok és szabadságok gyakorlása csak a törvény által, és e jogok 

lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható. Az arányosság elvére figyelemmel 

korlátozásokra csak akkor és annyiban kerülhet sor, ha és amennyiben az elengedhetetlen és ténylegesen 

az Unió által elismert általános érdekű célkitűzéseket vagy mások jogainak és szabadságainak védelmét 

szolgálja. 

A Charta alkalmazási köre korlátozott, ugyanis a Charta rendelkezései a tagállami intézkedések közül 

csak azokra vonatkoznak, amelyek uniós jogot hajtanak végre. 

Annak megítélésében, hogy a Magyar Átvilágítási Jogszabályok uniós jogot hajtanak-e végre 

meghatározó jelentőségű a 2018. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 14. §-a, amely kimondja, 

ez a törvény az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozásáról 

szóló, 2019. március 19-i (EU) 2019/452. európai parlamenti és tanácsi rendelet (Átvilágítási Rendelet) 

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg. 

A fenti jogszabályhely azt jelenti, hogy a Törvény – amely az alperes eljárásának anyagi jogi és részben 

eljárásjogi alapját képezi – egy uniós jogszabály, az Átvilágítási Rendelet végrehajtásához szükséges 

rendelkezéseket rögzít, vagyis uniós jogot hajt végre. 

Az Európai Unió Bírósága a felperes által helyesen hivatkozott AGET Iraklis ügyben kifejtette, az 

állandó ítélkezési gyakorlat szerint a Chartában biztosított alapvető jogokat az uniós jog által 

szabályozott valamennyi tényállásra alkalmazni kell, így azokat tiszteletben kell tartani, amikor egy 

nemzeti szabály e jog hatálya alá tartozik. Ez az eset áll fenn például akkor, ha a nemzeti szabályozás 

akadályozhatja a Szerződés által biztosított egy vagy több alapvető szabadság gyakorlását és az érintett 

tagállam közérdeken alapuló kényszerítő okokra hivatkozik ezen akadályozás igazolásául. Ezzel 
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párhuzamosan az érintett nemzeti szabályozást csak akkor lehet az ekként előírt kivételnek tekinteni, ha 

összhangban van a Bíróság által védelemben részesített alapvető jogokkal (ítélet 62., 63. pontja). 

Ezen, az alapvető jogokkal való összhangra vonatkozó kötelezettség az uniós jog és ezzel a Charta 

alkalmazási körébe tartozik. Tehát, ha valamely tagállam az uniós jog szerinti kivételeket alkalmaz a 

Szerződés által biztosított valamely alapvető szabadság akadályozásának igazolása céljából, azt úgy kell 

tekinteni, hogy a Charta 51. cikkének (1) bekezdése értelmében „végrehajtja az uniós jogot” (ítélet 64. 

pontja). 

A Magyar Átvilágítási Jogszabályok egyértelműen uniós szabadságokat érintenek, ezekhez 

kapcsolódóan állapítanak meg kivételeket és teszik kötelezővé az Ideiglenes Rendelet hatályba lépését 

követően az Európai Unió valamely tagállamában bejegyzett jogi személy vagy egyéb szervezet számára 

a Törvényben szabályozott bejelentési kötelezettséget és ehhez kapcsolódóan az illetékes miniszter 

eljárását és döntéshozatalát. 

A Kúria megítélése szerint az uniós jog végrehajtása körében nincs jelentősége annak, hogy milyen a 

Magyar Átvilágítási Jogszabályok egymáshoz való viszonya, ennek a törvényszék tévesen tulajdonított 

jelentőséget („hatálykiterjesztés” kérdése). 

A fentiekből következően a perbeli közigazgatási jogvitában a Charta alkalmazandó, mert Magyarország 

mint uniós tagállam a perbeli jogviszony alapjául szolgáló Magyar Átvilágítási Jogszabályokban a Unió 

jogát hajtja végre. Az ezzel ellentétes törvényszéki okfejtés sérti a Charta 51. cikk (1) bekezdését. 

 

Kfv.I.37.231/2022/7. 

Az alperes határozata szerint jogkövetkezménnyel járó jogsértés releváns körülményeinek feltárása, 

tényállásának tisztázása hiányában a jogerős ítélet érdemben nem vizsgálható felül. 

A 261/2004/EK Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. cikk j) pontját az elsőfokú bíróság tévesen 

alkalmazza. A jogerős ítélet ezen indokolása idézi ugyan a Rendelet 2. cikk j) pontját, ezáltal az abba 

meghatározott kivételeket is, ugyanakkor a következtetés levonásakor már figyelmen kívül hagyja azt a 

körülményt, hogy amennyiben a beszállást észszerű indok, így például biztonsági, vagy védelmi okok, 

illetve nem megfelelő utazási okmányok miatt utasítják el, az nem minősül visszautasított beszállásnak. 

A visszautasított beszállás körében a jogerős ítéletben hivatkozott C-584/18. számú ügyben hozott ítélet 

kapcsán a Kúria hangsúlyozza egyrészt, hogy annak alapját jelen perbelitől jelentősen eltérő tényállás 

képezte (ott ugyanis a tagállam területére történő belépés esete állt fenn, ahol a beutazó más országban 

kiállított tartózkodási engedélyére figyelemmel a célország azt a tájékoztatást adta, hogy nem szükséges 

vízum a célországba való beutazásához), másrészt az Európai Unió Bírósága az ítéletének több 

pontjában is (pl. 95., 98. pont) a nemzeti bíróság feladataként tekintette az adott ügy körülményeinek 

figyelembevételével a szükséges értékelés elvégzését. 

A C-584/18. számú ügyben hozott ítélet elsőfokú bíróság által kiemelt 3. pontja a beléptetés 

megtagadása körében a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 13. cikk (3) bekezdésére utalt, azaz a tagállam 

területére harmadik országbeli állampolgár belépésének megtagadásakor követendő eljárásra, míg jelen 

perbeli esetben X. és családtagjai tagállamon kívüli országba kívánt belépni (utazni). E tényállásbeli 

különbségek nem hagyhatók figyelmen kívül sem a visszautasítási indokokról való tudomásszerzés, sem 

pedig a visszautasítás észszerűen igazolható voltának értékelése során, ezáltal a felperes a felülvizsgálati 

kérelmében kellő alappal sérelmezte a jogerős ítélet [28] pontjában foglaltakat. A jogerős ítélet az 

562/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet (a továbbiakban: Schengeni határ-ellenőrzési 

kódex) tagállamokra vonatkozó szabályozására, a tagállamba való belépés megtagadására utal, azonban 

nem vizsgálta, hogy ez a nem tagállam célországra miként érvényesül. Az Európai Unió Bírósága 

hivatkozott ítéletéből ugyanakkor kétségtelenül kitűnik, hogy a jogsértés körülményeinek vizsgálatát, 

értékelését el kell végezni. Ennek elmaradása esetén nem állapítható meg, hogy az utas beszállását az 

úti okmányok állítólagosan nem megfelelő jellege vagy tényleges hibája (pl. visszavonása) miatt 

utasították vissza. 
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Kfv.V.37.365/2022/10. 

Az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontjában foglalt jogalap szerint akkor lehet 

jogszerűnek tekinteni az adatkezelést, ha az közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. A sajtó 

tevékenységének és ezáltal a sajtótermékeknek a sokszínűsége okán az adott kiadványhoz kapcsolódó 

adatkezelés jogalapjának jogszerűségét minden esetben egyedileg kell megítélni. Közérdekű 

tevékenység végzése hiányában az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1)  

A per tárgya nem általánosságban a sajtó adatkezelési tevékenysége jogszerűségének a vizsgálata volt, 

hanem kizárólag a felperes által kiadott és a perrel érintett online és nyomtatott kiadványok kapcsán az 

adatkezelés jogszerűségének, az adatkezelés jogalapjának a vizsgálata. A felek közötti jogvita lényege 

abban állt, hogy a felperesnek a per tárgyát képező Adatkezelés1 és Adatkezelés2 tekintetében az 

adatkezelés jogalapja az az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 EU rendeletének (a továbbiakban: 

általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) vagy f) pontja szerint volt 

megállapítható. Az előbbi esetben a személyes adatok akkor kezelhetőek jogszerűen, ha az adatkezelés 

közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett 

feladat végrehajtásához szükséges. A felperes az adatkezelése jogalapját a gazdasági újságírás 

közérdekű feladatként való minősítése kapcsán tartotta jogszerűnek az általános adatvédelmi rendelet 6. 

cikk (1) bekezdés e) pontja első fordulata alapján.  

Az elsőfokú bíróság e körben helytállóan foglalt állást e rendelkezés értelmezéséről, figyelembe véve 

és értékelve az általános adatvédelmi rendeletnek az ítélet [47] bekezdésében említett preambulum-

bekezdéseiben, a 85. cikkben foglalt rendelkezéseit, továbbá a Puskár-ügyben hozott ítéletet, mely 

utóbbi ítélet kimondta, hogy közérdekű feladat az, amelyet a nemzeti jogszabály közérdekből 

elvégzendő feladatként kifejezetten megjelöl. A felperes a közérdekű feladatát a 2010. évi CIV. törvény 

(a továbbiakban: Smtv.) 10. §-ában írt rendelkezésre alapította. Az elsőfokú bíróság helytállóan jutott 

arra a következtetésre, hogy a sajtó tájékoztatási feladata általában véve nem alapoz meg közérdekű 

feladatellátási tevékenységet. Az alapjogi mérlegelést is elvégezve jutott arra a következtetésre, hogy a 

személyes adatok védelme és a véleménynyilvánítás szabadsága alapelvek összhangjának megteremtése 

érdekében a tagállamok alkothattak szabályokat, a magyar jogban azonban az újságírás tekintetében 

nem került elfogadásra az általános adatvédelmi rendelet 85. cikkében foglalt felhatalmazás alapján 

kivételt vagy eltérést engedő szabály. Erre is tekintettel mondta ki a Kúria a Kfv.III.37.978/2021/10. 

számú ítélete [130] bekezdésében, hogy „Újságírási célból kivételek, eltérések tagállami 

meghatározására nem került sor. Következésképpen a jogalkotó szerint kivételek vagy eltérések nem 

szükségesek ahhoz, hogy a személyes adatok védelméhez való jogot össze lehessen egyeztetni a 

véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való joggal. Pontosan a tagállami hatáskör 

fenntartása okán született a GDPR 6. cikk (2) bekezdése, ugyanakkor a magyar jogalkotó az 

adatkezelésre vonatkozó szabályok alkalmazásának kiigazítása érdekében az (1) bekezdés e) pontjának 

való megfelelés céljából nem vezetett be konkrétabb rendelkezéseket, amelyekben pontosabban 

meghatározza az adatkezelésre vonatkozó konkrét követelményeket. A sajtó általi konkrét adatkezelési 

műveletekre külön jogszabály nem született, az Smtv. ilyen irányú módosítására nem került sor.” 

Mindezek alapján a Kúria nem tartotta a felperes felülvizsgálati kérelmét megalapozottnak abban a 

körben, hogy a felülvizsgálati kérelemben hivatkozott alkotmánybírósági határozatok (7/2014. (III. 7.) 

AB határozat, 3/2015. (II. 2.) AB határozat) alapján a sajtó általánosan megfogalmazott „küldetése”, „a 

közérdeklődésre számot tartó információk közzétételére irányuló tájékoztatási szerepe” folytán a sajtó 

közérdekű feladatot lát el. A felperes által felhívott alkotmánybírósági döntések értelmezése sem arról 

szól, hogy a felperes tevékenysége jogszabályban meghatározott közérdekű tevékenység, hanem arról 

ad számot, hogy az kapcsolódik az Alaptörvényben meghatározott tájékoztatáshoz és tájékozódáshoz 

fűződő alapjoghoz, ami nem vitatott. A Kúria arra a Kfv.III.37.978/2021/10. számú ítélet [134] 

bekezdésében is már kiemelten rámutatott, hogy az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 

e) pontjában foglalt jogalap alkalmazásához előírt feltételnek való megfelelést „nem lehet 

általánosságban a sajtó tevékenységére értelmezni, az ügy tárgya nem is általánosságban a gazdasági 

újságírás adatvédelmi szempontú értékelése, hanem azt mindig konkrétan, az egyes adatkezelés 

vonatkozásában, az adatkezelés célja figyelembevétele mellett szükséges vizsgálni. A Kúria ennek 

megfelelően kizárólag az Adatkezelés1 és Adatkezelés2 kapcsán született sajtótermékek körében tette 
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vizsgálat tárgyává a felperes adatkezelői tevékenységét. Abból kell kiindulni, mi az adatkezelés konkrét 

célja, ehhez kell megtalálni a jogalapot, és vizsgálni annak közérdekűségét”. 

A Kúria megítélése szerint az Adatkezelés1 és Adatkezelés2 eredményeként létrejött ún. gazdaglisták 

készítése, közzététele nem minősül közérdekű feladatnak. A felperes esetében az Adatkezelés1 és 

Adatkezelés2 tekintetében az adatkezelés jogalapja nem alapítható az általános adatvédelmi rendelet 6. 

cikk (1) bekezdés e) pontjára. 

Mindebből következően helytállóan járt el az elsőfokú bíróság és az alperes is, amikor a perbeli 

Adatkezelés1 és Adatkezelés2 tekintetében az adatkezelés jogalapjaként az általános adatvédelmi 

rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontját fogadta el. E jogalap esetében az adatkezelés akkor jogszerű, ha 

az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, 

kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai 

és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett 

gyermek. A Kúria szerint a jogos érdek, mint jogalap az információk közzétételét nem akadályozza vagy 

hátráltatja, ellenben a véleménynyilvánításhoz és tájékoztatáshoz való jog mellett megjelenő személyes 

adatok védelmét garanciálisan biztosítja. 

Az általános adatvédelmi rendelet 14. cikk (1)-(4) bekezdése tartalmazza azt, hogy az adatkezelőnek 

mely adatkezelési körülményekről és hogyan kell tájékoztatnia az érintetteket, ha a személyes adatokat 

nem az érintettektől szerezték. A tájékoztatási kötelezettség alóli kivételeket (5) bekezdése fogalmazza 

meg. A felperes a kivételek közül az általános adatvédelmi rendelet 14. cikk (5) bekezdés b) pontjára, 

azon belül arra hivatkozott, hogy a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása aránytalanul nagy 

erőfeszítést igényel, lehetetlen, illetve komolyan veszélyeztetné az adatkezelés céljainak elérését. Ha ez 

a kivételszabályban írt feltétel fennáll, a b) pontban foglalt szabály előírja, hogy az adatkezelőnek 

megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az 

érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében. 

A Kúria nem fogadta el, hogy a felülvizsgálattal érintett kiadványok kapcsán az előzetes tájékoztatás 

aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, az adatkezelés célját veszélyeztetné, és a sajtó működésével 

összeegyeztethetetlen lenne, a sajtó működését az ezzel járó késedelem és adminisztrációs teher 

veszélyeztetné. A kiadványok megjelenését több hónapos munka, hosszas előkészítés előzi meg, a felek 

között kommunikáció folyik, ezért mindezek a körülmények nem támasztják alá, hogy a 

kivételszabályban foglalt feltétel a felperes esetében fennállna, a felperes mentesülhetne az előzetes 

tájékoztatás alól. A felperes által hivatkozott „romlandó jószág” esete a perbeli kiadványokra nem 

értelmezhető a hosszas előkészítési időszakra is figyelemmel. A kivételszabály alkalmazhatósága mellett 

érvelő felperes arra hivatkozott, hogy az előírt intézkedéseket megtette a honlapon közzétett adatvédelmi 

tájékoztatóval, továbbá az adatgyűjtés eredményeként a vagyonbecslés eredményét és a számítási módot 

az érintetteknek megküldte. A kivételszabály feltétele fennállásának hiányában a Kúriának az intézkedés 

megfelelőségéről nem kellett állást foglalnia. 

Az adatkezelés az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogalapja folytán 

a felperesnek a jogos érdekéről a 14. cikk (2) bekezdés b) pontja folytán tájékoztatnia kell az érintetteket, 

egyúttal egyedi érdekmérlegelést kell végeznie, hogy a jogos érdeke elsőbbséget élvez-e az érintett olyan 

érdekei vagy alapvető jogai és szabadsága ellenében, amely a személyes adatok védelmét teszik 

szükségessé. Az általános adatvédelmi rendelet 5. cikk (2) bekezdése folytán ezt dokumentálni is köteles 

(elszámoltathatóság elve). Az érdekmérlegelés körében az adatkezelőnek fel kell térképeznie, hogy 

milyen elvárásokat támaszthat az érintett az adatkezeléssel szemben. Ez valósul meg az előzetes 

érdekmérlegelés során, valamint további figyelembe veendő körülmény, hogy a személyes adatok 

kezelésére a lehető legrövidebb ideig kerüljön sor és ezen személyes adatokhoz csak a legszűkebb 

személyi kör férjen hozzá. A jogos érdek, mint jogalap esetén az adatkezelőnek ki kell választani azt, 

hogy mely célból, meddig és milyen adatokat kezel, milyen garanciális intézkedéssel biztosítja, hogy az 

adatkezelés csak szükséges mértékben és arányosan korlátozza az érintettek jogait és szabadságát. 

A felperes által állított, az általa kezelt személyes adat esetében a kötelezően dokumentált egyedi 

érdekmérlegelés elvégzésének a működése ellehetetlenítésére vezető következményét a Kúria nem 

fogadta el. Az egyes jogos érdekek összevetését a felperesnek el kell végeznie, figyelemmel arra, hogy 

az Alapjogi Charta kiemelten védi a magánélethez való jogot és a személyes adatokat, ahogy az általános 
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adatvédelmi rendelet és az Infotv. is. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogos érdek esetében az előzetes 

érdekmérlegelés kötelezettsége nem lehetetleníti el a felperes működését, a megfelelő érdekmérlegelést 

követően a felperesnek lehetősége van a jogszerű adatkezelés végzésére. 

A Kúria – a Kfv.III.37.978/2021/10. számú ítélete [163]-[165] bekezdéseiben – kiemelte, hogy mindig 

az adott konkrét helyzetre, tevékenységre vonatkozóan kell vizsgálni a jogos érdeket és azt, hogy 

szükséges-e az adatkezelés a cél eléréséhez, avagy vannak-e olyan alternatív megoldások, amelyek 

alkalmazásával a tervezett cél adatkezelés nélkül, illetve kevésbé korlátozó eszközökkel szintén 

megvalósítható. Ezt követően történik az érdekek, elvárások felmérése és az érintettekre gyakorolt hatás 

elemzése. Az, hogy a személyes adatát valakinek kezelik és ez nem sérelmes rá nézve, még nem jelent 

megfelelő mérlegelést, vagyis azt, hogy az adatkezelő az érintett szempontjait, érdekeit, alapvető jogait 

és szabadságait teljes körűen figyelembe vette. Jelen ügyben az előbbiek összevetése szempontjából 

releváns kérdés az, hogy milyen kedvezőtlen és kedvező hatással jár az adatkezelés az érintettek 

magánszférájára. Az érdekmérlegelés alkalmazása tehát mindig együtt jár azzal a követelménnyel, hogy 

az adatkezelőknek kell gondoskodniuk meghatározott garanciák beépítéséről. Végezetül meg kell 

határozni, hogy miért korlátozza arányosan az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke az érintettek 

jogait. Helyes az elsőfokú ítélet megállapítása, miszerint a jogos érdekek összevetésének a felperes nem 

tett eleget. Az érdekmérlegelés és erről az érintettek tájékoztatása azt biztosítja, hogy az adatkezelő az 

általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapuló jogos érdekét és ekként 

adatkezelésének jogalapját megfelelően alátámassza. Hangsúlyozni kell, a felperest a perrel érintett 

sajtótermékek elkészítésében az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt 

jogos érdek megállapításához szükséges érdekmérlegelés elvégzése nem akadályozza, a sajtószabadság 

megvalósításához szükséges feladatainak ellátása nem lehetetlenül el, számára aránytalan terhet nem 

jelenthet, mivel az több hónapos előkészítő munka eredménye. 

Mindezek alapján a Kúria az adatkezelés jogalapja kérdésében a felülvizsgálati kérelmet alaptalannak 

találta. A Kúria a felperes előzetes döntéshozatali indítványát elutasította, mert a felperes tulajdonképpen 

tagállami hatáskörbe utalt kérdés tekintetében kívánta az Európai Unió Bírósága eljárását 

kezdeményeztetni, amely tagállami hatáskörbe tartozó kérdésekben nem járhat el. 

A felperes honlapján található adatvédelmi tájékoztató nem pótolja az általános adatvédelmi rendelet 

14. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint előírt tájékoztatást. A felperes honlapján közzétett általános 

adatkezelési tájékoztatóban szereplő érintetti jogérvényesítési lehetőségek egyértelműen nem pótolják 

az általános adatvédelmi rendelet 14-15. cikkeiben foglaltakat; a honlapon elhelyezett adatvédelmi 

tájékoztató az érdekmérlegelés körében az egyéni tájékoztatás mellett figyelembe vehető, ha az 

adatkezelő arra igazolhatóan felhívja az érintettek figyelmét. Erre jelen esetben nem került sor, továbbá 

annak tartalma is megtévesztő, mivel az kizárólag a felhasználók által a honlapon önkéntesen, a társaság 

által nyújtott szolgáltatások igénybevétele érdekében megadott személyes adatok kezelésének elveit 

tartalmazza. Az általános adatvédelmi rendelet az adatkezelő részére „megfelelő” intézkedéseket ír elő 

és a konkrét adatkezeléssel érintett személyes adatok kapcsán ír elő tájékoztatási kötelezettséget [az 

általános adatvédelmi rendelet 14. cikk (1) és (2) bekezdése], ami azt jelenti, hogy az adatkezelőnek a 

konkrét adatkezelés kapcsán kell tájékoztatást nyújtania az érintett részére.  

Az elsőfokú bíróság szerint az általános adatvédelmi rendelet 21. cikkének (1) bekezdése értelmében az 

érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az 

adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az 

adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett 

érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Mindez azt jelenti, ha a jogos érdek a jogalap, az 

általános adatvédelmi rendelet alapján az érintett élhet tiltakozási jogával. Miután széleskörű 

mérlegelési szabadsága van az adatkezelőnek, éppen ezért az érintett tiltakozáshoz való joga az 

információs önrendelkezési jog, valamint a vele szemben álló érdekek érvényesítése közötti egyensúly 

megteremtését szolgáló egyik jogvédelmi és jogorvoslati eszköz. Az adatkezelő ebben az esetben 

bizonyítani köteles, hogy az érintett érdekeivel vagy alapvető jogaival és szabadságaival szemben az ő 

kényszerítő erejű jogos érdeke elsőbbséget élvez (az általános adatvédelmi rendelet [69] preambulum-

bekezdés). A jogosultság az érintettnek az érdekmérlegelés eredményének bemutatását követően 
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lehetőséget biztosít arra, hogy tiltakozni tudjon a személyes adatai további kezelése ellen. Az érintett 

nem köteles megjelölni azt a saját helyzetével kapcsolatos okot, amelyre a kérelmét alapozza. Azonban 

ennek hiányában, ha nem fejti ki önkéntesen, kellő részletességgel a tiltakozásának az okát, az 

adatkezelő nem tudja elvégezni az egyedi érdekmérlegelést, csak a korábbi érdekmérlegelés eredményét 

tudja felmutatni. Azt vizsgálja ebben az esetben az adatkezelő, hogy az érintettnek a tiltakozási jog során 

általa megjelölt érdekeivel, jogaival szemben az ő jogos érdekei továbbra is elsőbbséget élveznek-e. A 

mérlegelés és a bizonyítási teher elsődlegesen az adatkezelőre hárul, aki köteles minden tényezőt kellő 

súllyal figyelembe venni, vagyis az általa hivatkozott okoknak minden esetben relevanciával kell bírniuk 

egy vizsgálat során. A tiltakozási jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során 

kifejezetten fel kell hívni az érintett figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és 

minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni [az általános adatvédelmi rendelet 21. cikk (4) 

bekezdése]. 

A tiltakozási joggal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség vonatkozásában a tájékoztatásnak 

valamennyi adatkezelés esetén meg kell történnie, így egy korábbi kiadvány kapcsán küldött tiltakozó 

levél (2018. augusztus 29. napján) nem pótolja egy másik kiadvány kapcsán szükséges tájékoztatást a 

tiltakozási jog vonatkozásában, mivel a tájékoztatást is az adott adatkezeléshez, annak célja, jogalapja 

tekintetében egyedileg elvégzettek alapján, minden esetben meg kell adni. 

 

Kfv.VI.37.416/2022/10. 

A közigazgatási per elbírálása során a Kúria más ügyben hozott határozatát ügyazonosság esetén kell 

követni. Egy adott irányelvi rendelkezést akkor lehet a jogértelmezéshez segítségül hívni, ha az 

értelmezett jogszabály az irányelv átültetése folytán került be a nemzeti jogszabályba. A közigazgatási 

bíróság a Harmtv. 13. § (1) bekezdés h) pontja szerinti vizsgálat körében a Vhr. 50. § (1) bekezdése 

alapján beszerzett véleményben rögzített bűncselekmények, szabálysértések elkövetésének körülményeit 

nem vizsgálhatja. A fél által elkövetett bűncselekményeket és megvalósított szabálysértéseket és azok 

jogkövetkezményeit tényként kell figyelembe vennie. A felperes személyes és családi körülményei a 

Harmtv. 13. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállásának vizsgálata körében nem vehetők 

figyelembe. 

A 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harmtv.) 120. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a Harmtv. a 

harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező polgárainak jogállásáról szóló 

2003/109/EK irányelvnek való részleges megfelelést szolgálja. Az irányelv - ahogy az a címében is 

szerepel - a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező polgárok jogállásáról szól, mely státuszokat a 

magyar jogalkotó az ideiglenes letelepedési engedély és az EK letelepedési engedély létrehozásával 

ültette át a Harmtv. 34. §-ába és a 38. §-ába. A felperes esetében nem merül fel a huzamos tartózkodás, 

mivel nem rendelkezik határozatlan idejű magyarországi vagy európai uniós tartózkodásra jogosító 

engedéllyel. A felperes a Harmtv. 16. § (2) bekezdése alapján rövid távú, legfeljebb két év magyarországi 

tartózkodásra jogosító engedélye két évvel történő meghosszabbítását kérte. 

A Harmtv. 120. § -a alapján megállapítható, hogy a Harmtv. a 2004/38/EK irányelvvel nem harmonizált, 

másrészt a felperes nem rendelkezik magyar állampolgár vagy európai uniós családtaggal, az az Unió 

polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz 

való jogáról EK irányelv. A 2004/38/EK irányelv 27. cikk (2) bekezdését az 2007. évi I. törvény (a 

továbbiakban: Szmtv.) 33. §-a ültette át a magyar jogba, a felperes azonban nem rendelkezik a szabad 

mozgás és tartózkodás jogával, nem ezen jogszabály alapján kért tartózkodási engedélyt, magyar 

állampolgár családtag hiányában az EUMSZ 20. cikke alapján származékos tartózkodási jog sem jöhet 

szóba. 

Mindebből következően az elsőfokú bíróság tévesen vette figyelembe a szóban forgó irányelvi 

rendelkezéseket a Harmtv. 13. § (1) bekezdés h) pontjának értelmezése körében. 
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Pénzügyi jogterület 

Kfv.VI.35.096/2022/6. 

A rendeltetésellenes joggyakorlás vizsgálata során a bíróságnak a bizonyítékokat egyenként és 

összességükben, a megelőző eljárásban megállapított tényállással összevetve kell értékelni. 

A rendeltetésellenes joggyakorlás megállapítására akkor van lehetőség, ha a gazdasági esemény 

formálisan, valós gazdasági tartalom nélkül valósul meg, az ügyletek elsődleges célja olyan adóelőny 

megszerzése, amely ellentétes az érintett adónemre vonatkozó szabályozás céljaival, rendeltetésével, és 

az adóhatóság mindezeket objektív körülmények feltárásával bizonyítja. Az Európai Unió Bírósága a 

C-255/02. (Halifax), C-653/11. (Ocean Finance), C-103/09. (Weald Leasing) döntéseiben elemezte a 

rendeltetésszerű joggyakorlás megállapíthatóságának feltételeit. 

Az Európai Unió Bírósága C-255/02. Halifax ügyben hozott ítéletében rögzítette, hogy a visszaélésszerű 

magatartás megállapításához egyrészt az szükséges, hogy a hatodik irányelv és az azt átültető nemzeti 

jogszabályok vonatkozó rendelkezéseiben előírt feltételek formális fennállása ellenére az érintett 

ügyletek eredménye olyan adóelőny megszerzése legyen, amely ellentétes a fenti rendelkezések 

célkitűzéseivel. Másrészt az objektív körülmények összességéből ki kell tűnnie, hogy a szóban forgó 

ügyletek elsődleges célja valamely adóelőny megszerzése. 

A 2003. XCII. törvény (a továbbiakban: régi Art) 2. § (1) bekezdése kimondja, hogy az 

adójogviszonyokban a jogokat rendeltetésszerűen kell gyakorolni. Az adótörvények alkalmazásában 

nem minősül rendeltetésszerű joggyakorlásnak az olyan szerződés vagy más jogügylet, amelynek célja 

az adótörvényben foglalt rendelkezések megkerülése. 

A Kúria már több határozatában foglalkozott a rendeltetésellenes (visszaélésszerű) magatartással, 

joggyakorlással és annak adójogi minősítésével (Kfv.VI.35.575/2012/8., Kfv.I.35.520/2016/7., 

Kfv.I.35.028/2018/7.) A Kúria kialakult gyakorlata szerint azoknál az ügyleteknél állapítható meg 

jogellenesség, amelyeknél az ügylet tisztán mesterséges jellege, az abban részt vevő felek közötti jogi-, 

gazdasági- és személyes összefonódások, vagy az ügylet mögött álló valós gazdasági tartalom hiánya 

miatt valószínűsíthető, hogy nem valós gazdasági célt szolgál, hanem tiltott adóelőny elérésének 

eszköze. Ehhez vizsgálni kell, hogy ki a vitatott gazdasági ügylet irányítója, mi a célja, az elért 

előnyökből ki részesül, az adóelőnyt eredményező ügyletek mennyire életszerű körülmények között 

valósulnak meg. 

Az ellenőrzés folyamán a tényállást az adóhatóság köteles tisztázni és bizonyítani (régi Art. 97. § (4) 

bekezdés) a bizonyítási teher rá hárul. A közigazgatási iratok alátámasztják, hogy az adóhatóság 

széleskörű bizonyítási eljárást folytatott le. Az adóhatóság döntését az Áfa tv. 55. § (1) bekezdése, 56. 

§, 82. § (1) bekezdése, 120. § a) pontja, az Sztv. 15. § (3) bekezdése, 16. § (3) bekezdése, 166. § (1)-(2) 

bekezdései, a régi Art. 1. § (7) bekezdése, 2. § (1) bekezdése alapján hozta meg. 

Az adóhatóság által feltárt konstrukció lényege az volt, hogy a számlakibocsátók a tulajdonukban álló 

ingatlanokat a felperesnek bérbe adták, azonban az ügyletek után az áfa-t (összesen: 274.596.852 Ft) 

nem fizették meg, a felperesnek a befogadott számlák alapján jelentős összegű levonható adója 

keletkezett, mellyel az általa bérbeadott ingatlanok utáni adófizetési kötelezettségét csökkenteni tudta. 

A felek célja nem a számlák ellenértékének megfizetése volt, hanem, hogy különböző szövevényes 

ügyletek (engedményezés, kölcsön stb.) átvállalásával jelentős összeget fizessenek egy offshore cégnek. 

A Kp. 78.§ (2) bekezdése szerint a bíróság a bizonyítékokat egyenként és összességükben, a megelőző 

eljárásban megállapított tényállással összevetve értékeli. A felülvizsgálati eljárásban a bizonyítékok 

ismételt egybevetésének és felülértékelésének nincsen helye, azonban a bizonyítékok hiányos, kirívóan 

okszerűtlen vagy logikátlan mérlegelése jogszabálysértő. 

Az elsőfokú bíróság az adóhatóság által feltárt bizonyítékokat nem együttesen, hanem elemenként 

vizsgálta, az általa értékelt bizonyítékokat a Kp. 78. § (2) bekezdése alapján részben nem vetette össze 

a megelőző eljárásban megállapított tényállással, részben pedig a felperes által kiemelt, illetve általa 

lényegesnek állított tényeket, bizonyítékokat okszerűtlenül értékelte. Túlzott jelentőséget tulajdonított 

az ügyletek polgári jogi megfelelőségének, a szerződő felek gazdasági érdekének, noha a régi Art. 1. § 
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(7) bekezdése szerint az adóhatóságnak lehetősége van a szerződést, az ügyletet valódi tartalma alapján, 

adójogi szempontok figyelembevételével minősíteni, ami nem hat ki a felek polgári jogviszonyára. 

Az elsőfokú bíróság tévedett abban, hogy a részelemek vizsgálatát követően nem magát a konstrukciót 

értékelte, nem az ügyletet annak elemeivel, és az eredményével együtt; a bizonyítékokat jogsértő módon 

nem összességében és nem összefüggéseiben vette figyelembe. A Kúria megállapította, hogy alperes a 

bizonyítékok együttes értékelésével helytállóan jutott arra a következtetésre, hogy felperes a jogait nem 

rendeltetésszerűen gyakorolta. 

 

Kfv.V.35.167/2022/14. 

A véglegesen behajthatatlan követelésre jutó áfa-visszatérítésre a nemzeti jogalkotó nem kívánt különös 

szabályt alkotni a Porr ügyre vonatkoztatva, nem mondta ki, hogy a kamatra való jogosultság kezdő 

időpontja az adóalap-csökkentésre való jogosultság kezdő időpontjának felel meg, azaz a követelés 

végleges behajthatatlanná válásától jár a kamat, hanem általános érvénnyel orvosolta az uniós 

jogsértést. Ebből eredően - miként a Kúria korábbi precedensértékű döntései is leszögezték az Art. 196.§ 

(6) bekezdésének nem tulajdonítható olyan alperesi értelmezés, mely szerint kizárólag a 

behajthatatlanság megállapításától terhelné alperest az Art. 196. § (1) és (6) bekezdése együttes 

értelmezése folytán a kamatfizetési kötelezettség. 

Az Európai Unió Bírósága C-292/2019. számú végzése (Porr-döntés) arról rendelkezik, hogy a héa 

irányelv 9. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a tagállamoknak lehetővé kell tenniük a héa alap 

csökkentést, ha az adóalany bizonyítani tudja, hogy az adósával szemben fennálló követelés véglegessé 

behajthatatlanná vált. A 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 196. § (1) bekezdése szerint, ha az 

Alkotmánybíróság, a Kúria, illetve az Európai Unió Bírósága az adófizetési kötelezettséget előíró 

jogszabály alaptörvény-ellenességét, önkormányzati rendelet esetén más jogszabályba ütközését, illetve 

az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusába ütközését a döntés 

kihirdetéséhez képest visszamenőleges hatállyal állapítja meg és a döntés alapján az adózónak 

visszatérítési igénye keletkezik, az első fokú adóhatóság az adózó kérelmére a visszatérítést – a 

döntésben foglalt eltérésekkel – e § rendelkezései szerint teljesíti. 

Az Art. 196. § (1) bekezdése annak a lehetőségét adja meg, hogy eljárási keretet biztosítson az adózók 

részére jogaik érvényesítéséhez abban az esetben, ha a tételes jogi norma nem feleltethető meg a 

magasabb szintű, illetve uniós jogforrásoknak, és az adózókat abban az esetben se érhesse hátrány, ha a 

jogalkotó által megalkotott jogi norma az Alkotmánybíróság, a Kúria, illetve az Európai Unió Bírósága 

döntése alapján Alaptörvény-ellenes, önkormányzati rendelet esetén más jogszabályba, illetve az 

Európai Unió kötelező jogi aktusába ütközik. 

Az Európai Unió Bírósága a követelés behajthatatlanná válásának időpontját olyan fordulónapként 

kezeli, amelytől kezdődően az adóalany jogosult az adóalap utólagos csökkentésére. A végleges 

behajthatatlanná válás időpontjáig az adóalany az Áfa tv. 55. § (1) bekezdése alapján volt köteles az 

általa teljesített gazdasági eseményre tekintettel az áfa megfizetésre. Az uniós jog szerint az adóalanynak 

joga keletkezett az adóalap utólagos csökkentésére (a követelése véglegesen behajthatatlanná vált). A 

magyar szabályozás – a tárgyi ügyben is érintett – behajthatatlan követelésre jutó áfa-visszaigénylést 

2019. december 31-éig nem tette lehetővé, ezáltal a magyar szabályozás ellentétes volt az uniós joggal. 

A 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 77. §-a rendelkezett az adóalap csökkentésének 

esetköreiről, azonban a hatályos magyar szabályozás 2020. január 1-ig nem tartalmazott rendelkezést a 

héa irányelv 90. cikkének (1) bekezdése szerinti azon esetről, mely a behajthatatlanság címén történő 

teljes vagy részleges nemfizetésre hivatkozással tenné lehetővé az adóalap-csökkentést, ekként 

közvetlenül a közösségi jogra hivatkozással volt lehetősége a felperesnek a kérelem előterjesztésekor a 

behajthatatlan követelésre jutó áfa összegét visszaigényelni, az uniós jogsértésről pedig az Art. 196. § 

(1) bekezdése rendelkezett. 

Mivel a jelen ügyben a véglegesen behajthatatlanná vált követelésre jutó áfa visszatérítését lehetővé 

tevő jogszabályi előírás hiányzott a hazai jogrendből, okszerűen jelölte meg a felperes az 

adóvisszatérítési kérelme alapvető jogalapjaként a C-292/19.számú végzést, az alperes pedig a 

visszatérítendő áfa igényt az Art. 196. § (1) bekezdése alapján elfogadta. Az alperes mindezek 
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figyelembevételével helyesen hivatkozott arra, hogy az adózónak nem a tagállami szabályozás miatt, 

hanem az adókötelezettséget előíró jogszabály hiányából eredő közösségi jogba ütközése miatt 

keletkezett visszatérítési igénye, azonban az alperes jogalapként maga is az Art. 196.§ (1) bekezdését 

jelölte meg. 

Az ügy lényegi eleme tehát, hogy az alperes a felperes véglegesen behajthatatlanná vált követelésre jutó 

áfa visszatérítési igényét az Art. 196. § (1) bekezdés szerinti jogalapon megalapozottnak minősítette. A 

felperesi kérelem teljesítésének a jogalapját az alperes szerint is a Porr-végzés és az Art. 196. § (1) 

bekezdése adta, amelyből következően az elsőfokú bíróság a jogerős ítélet [37] pontjában helytállóan 

mutatott rá, hogy mivel e jogalapon az adóhatóság a felperes adóvisszatérítési igényét megalapozottnak 

találta, így alkalmazandó az Art. 196. § (6) bekezdésében szereplő kamatfizetési szabály, tehát az 

adóhatóság a visszatérítendő adó után az adó megfizetésének napjától a visszatérítés teljesítéséről szóló 

határozat véglegessé válásának napjáig köteles kamatot fizetni. 

A kamat kifizetésének a metodikája kapcsán a végső előterjesztői indokolásból kiolvasható cél szerint a 

jogalkotó nem kívánt speciális szabályt alkotni a Porr-ügyre vonatkoztatva, nem mondta ki, hogy a 

követelés végleges behajthatatlanná válásától jár a kamat, hanem általános érvénnyel kívánta orvosolni 

az uniós jogsértést, amelyből következően – miként a Kúria korábbi precedensértékű döntései is 

leszögezték – az Art. ezen rendelkezésének nem tulajdonítható olyan alperesi értelmezés, miszerint 

kizárólag a behajthatatlanság megállapításától terhelné alperest az Art. 196. § (1) és (6) bekezdése 

együttes értelmezése alapján a kamatfizetési kötelezettség. A jogbiztonság sérelmével járna a jelen 

ügyben, amennyiben az Art. 196. §-ának és ezen belül a (6) bekezdésének az alkalmazása – a konkrét, 

speciális jogszabályi környezet hiánya miatt – annak félretételével megkérdőjeleződne, mivel a 

jogalkotó nem kívánt a Porr-ügyre különös visszatérítési szabályt alkotni. Bár a héa-rendszerből nem 

következik, hogy ilyen esetben az adó (eredeti esedékességkor történő) megfizetésétől kezdve kellene 

kamatot fizetni, ugyanakkor különös szabály hiányában az Art. 196. §-ában megfogalmazott jogalkotói 

szándék egyértelműen arra irányult, hogy minden olyan uniós jogsértést orvosoljon, amely 

adóvisszatérítéssel jár (ide nem értve az Art. 197. § alá eső eseteket). Így a jogszabályhely a jelen ügyre, 

ekként a Porr-végzés kapcsán előadott igényekre is megfelelően irányadó. 

 

Kfv.I.35.170/2022/7.; Kfv.I.35.171/2022/7.; Kfv.I.35.172/2022/7. 

A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének megállapításakor jelentősége van, hogy az adózó milyen 

szolgáltatásnyújtást végzett, ezért annak tartalmi elemzése elengedhetetlen. 

Az uniós jog alkalmazása kapcsán a Kúria Kfv.V.35.423/2018/6.számú döntése [25-26] pontja azt 

rögzítette, hogy „a jogvita eldöntésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy a HÉA-irányelv 170. cikke 

általános jelleggel rögzíti, hogy minden olyan adóalanynak, aki nem letelepedett abban a tagállamban, 

amelyben HÉA hatálya alá tartozó szolgáltatást vesz igénybe, joga van ezen adó visszatérítéséhez, 

amennyiben a szolgáltatásokat adólevonási joggal járó gazdasági tevékenysége céljára használja fel, és 

amennyiben azután őt belföldön adólevonási jog illetné meg. Az irányadó jog értelmezésekor nem 

hagyható figyelmen kívül a HÉA-mechanizmus lényegi célja, hogy a vállalkozásokat mentesítsék az 

adó viselése alól, és kizárólag a HÉA-irányelvben, továbbá az annak alapján megalkotott nemzeti 

jogszabályokban tett kivételek esetén terhelje őket.” Téves az elsőfokú bírósági álláspont, mely a 

harmadik államban letelepedett adóalany adóvisszatérítési kérelme kapcsán kizárja a héa semlegesség 

elvének érvényesülését, illetve az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének lehetőségét. Ez 

azért is helytelen álláspont mert a 13. irányelv értelmezése kapcsán felmerülő vitás kérdések 

megválaszolására az Európai Unió Bírósága- nak van kizárólagos hatásköre, és az előzetes 

döntéshozatali eljárás kezdeményezésének mellőzésére csak az Európai Unió Bírósága által kidolgozott 

szabályrendszer teljesülése esetén kerülhet sor. 

A Kúria hatályon kívül helyező végzése pontosan rögzítette az alkalmazandó magyar jogi előírások 

körét is. Az új eljárásra vonatkozó elsőfokú bírósági ítélet ezzel összhangban a magyar jogi előírások 

figyelembevételével rendelte el a visszatérítési kérelem elbírálását. 

A teljesítési hely kérdéskörének kiemelt jelentősége van a forgalmi adóztatás során. Amikor egy ügyletet 

vizsgálunk az áfa rendszerében, a legelső szempont minden esetben az, hogy vajon az adott ügyletnek 
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hol van a teljesítési helye. Ahhoz, azonban, hogy ezt meg lehessen határozni különös gonddal kell 

vizsgálni, hogy milyen ügyletről van. A komplex szolgáltatások megítélése különös jelentőséggel bír, 

mivel az ügylet megítélése kihatással lehet az adóztatandó ügyletnek a teljesítési helyére. 

Az összetett ügyletekkel kapcsolatban a Kúria korábbi döntéseiben az alábbi alapelveket fektette le: A 

fő-és járulékos szolgáltatás meghatározásához az eset összes körülményét vizsgálni kell.  Az általánosan 

elfogadott és leggyakrabban alkalmazott módszer a főszolgáltatás járulékos szolgáltatások 

meghatározása, illetve a domináns szolgáltatás kiválasztása. A vizsgálati szempontokat három fázisban 

kell alkalmazni. Először az ügylet lényegi jellemzőit kell meghatározni, második lépésként azt kell 

eldönteni, hogy tekinthető-e ezek mindegyike fő értékesítésnek, vagy vannak közöttük olyanok, 

amelyek a fő értékesítést csupán kiegészítik. Azok minősülnek kiegészítő jellegűnek, amelyek az átlag 

megrendelő számára nem önmagukban jelentik a megrendelés célját, hanem csak a főszolgáltatást 

segítik elő. Ha ezek nem állnak alá-fölérendeltségi viszonyban egymással, akkor a harmadik fázisban a 

közöttük létrejött kapcsolat szorosságát kell vizsgálat tárgyává tenni. (Kfv.I.35.559/2013/7.) 

Ezt a gyakorlatot erősítette meg a Kúria a Kfv.I.35.348/2017/7. számú ügyben, melyben az Európai Unió 

Bírósága döntései nyomán kifejtette, hogy hogy a héa tekintetében általában valamennyi ügyletet 

különállónak és függetlennek kell tekinteni. Egyes esetekben ugyanakkor több, alakilag különálló olyan 

szolgáltatást, amelyeket külön-külön nyújthatnak, és ennek megfelelően önmagukban adókötelesnek 

vagy adómentesnek minősülhetnek, egységet képező ügyletnek kell tekinteni abban az esetben, ha ezek 

a szolgáltatások egymástól nem függetlenek. Egységet képező ügyletnek tekinthető különösen az, 

amikor az adóalany által teljesített két vagy több művelet, illetve cselekmény annyira szorosan 

kapcsolódik egymáshoz, hogy azok objektíve egyetlen oszthatatlan gazdasági ügyletet alkotnak, 

amelynek elemekre bontása erőltetett lenne. Ugyanez a helyzet akkor is, ha egy vagy több szolgáltatás 

alkotja a főszolgáltatást, míg a többi szolgáltatás egy vagy több, a főszolgáltatás adójogi sorsát osztó 

mellékszolgáltatást képez. Valamely szolgáltatást különösen akkor kell a főszolgáltatáshoz képest 

mellékszolgáltatásnak tekinteni, ha nem önálló célként jelenik meg az ügyfelek számára, hanem arra 

szolgál, hogy a szolgáltatásnyújtó főszolgáltatását a lehető legjobb feltételek mellett tudják igénybe 

venni. Annak meghatározása érdekében, hogy a nyújtott szolgáltatások a héa szempontjából több 

különálló szolgáltatásnak vagy egyetlen egységet képező szolgáltatásnak minősülnek-e, fel kell tárni a 

szóban forgó ügylet egyedi jellemzőit, figyelembe kell venni az ügylet gazdasági célját, a szolgáltatások 

címzettjeinek érdekeit. [19.pont] 

A perbeli esetben annak ellenére, hogy a felperes mindvégig állította, hogy egy komplex szolgáltatást 

nyújtott, az alperes és a bíróság nem végezte el a fentieknek megfelelően az ügyletek elemzését, hanem 

kizárólag a belföldi szolgáltató által nyújtott szolgáltatásra koncentrált és annak 2007. CXXVII. 

törvénybeli (a továbbiakban: Áfa tv.) teljesítési helyét vette figyelembe. Nem volt tekintettel arra, hogy 

a felperes megrendelői felé nem egyenként számlázta ezeket a szolgáltatásokat, hanem egyben, 

összefoglalóan tüntette fel a számlán a mellékletre, voucherre történő utalással. A csatolt melléklet 

alapján egyértelmű, hogy a felperes vendégei részére nem csupán a magyarországi szállást, éttermi 

ellátást és terembérletet biztosított, hanem a Magyarországra történő utazás és teljeskörű programok 

szervezését nyújtotta, melynek csak egy részét képezték a vitatott szolgáltatások. Helytállóan érvelt 

azzal, hogy meg kellett volna vizsgálnia az adóhatóságnak és a bíróságnak azt, hogy a nyújtott 

szolgáltatások a konkrét ügylet során oly módon vannak egymással szoros kapcsolatban, hogy egy 

minőségileg más, új szolgáltatást alkotnak a szolgáltatásnyújtónál és ennek a komplex szolgáltatásnak, 

mint egységnek a teljesítésére vállalkozik a felperes megrendelői felé. A felperes megrendelői nem 

önmagukban terembérleti, vendéglátói, szálláshely szolgáltatást kívántak igénybe venni a felperestől, 

céljuk és érdekük a teljes program megvalósítása volt, melybe beletartozott utazásuk teljeskörű 

megszervezése, és a magyarországi tartózkodás minden elemének lebonyolítása. A teljes utaztatási 

szolgáltatás megszervezése nélkül az éttermi, szálláshelyi és terembérleti szolgáltatás önállóan nem 

létezhetett, ezeket a vendégek csak úgy tudták igénybe venni, hogy a felperes megszervezte 

Magyarországra való utazásukat, szálláshelyre, étterembe való szállításukat, és ezekhez további az az 

utazás komfortját növelő szolgáltatásokat is nyújtott. 

Helyesen utalt a felperes arra, hogy utazásszervezői feladatokat látott el, komplex szolgáltatást nyújtott, 

melynek elemekre való bontása téves. 
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Miután az alperes és a bíróság a felperes teljesítése körében tévesen foglalt állást, ezért az ezzel 

összefüggésben elemzett teljesítési hely körében elfoglalt álláspontjuk is helytelen. Miután nem 

vizsgálták, hogy megváltoztatja-e a teljesítési helyet és a visszatérítési kérelem megalapozottságát az a 

lényeges körülmény, hogy a felperes egy komplex szolgáltatást nyújtott a Kúria sem léphetett tovább 

ebben a kérdésben, mert elvonta volna az adóhatóság döntési hatáskörét a megváltozott körülményekre 

tekintettel. Emiatt Kp. 121. § (1) b.) pontja alapján az elsőfokú ítéletet megváltoztatta, az alperes 

határozatát megsemmisítette és az alperest új eljárás lefolytatására kötelezte. Az új eljárásban a felperes 

visszatérítési kérelmének elbírálásakor abból kell kiindulni, hogy a felperes megrendelői részére 

komplex szolgáltatást nyújtott, erre figyelemmel kell vizsgálni kell a teljesítési helyet és dönteni a 

belföldön nem letelepedett adóalanyok adó visszatéríttetési jogának gyakorlására irányadó előírások 

alapján. 

 

Kfv.V.35.205/2022/7. 

A behajthatatlan követelésre jutó áfa visszatérítése esetén a (késedelmi) kamat tekintetében az uniós 

héa-rendszerből nem következik, hogy ilyen esetben az áfa eredeti esedékességkor történő megfizetésétől 

kezdve kellene kamatot fizetni, a magyar jogalkotó mégis ilyen tartalmú szabályt alkotott az adózás 

rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 196. § (6) bekezdésében. Eltérő nemzeti szabály hiányában 

nem lehet eltekinteni a fenti előírás alkalmazásától, és nem lehet úgy értelmezni az előírást, hogy csak 

a követelés behajthatatlanná válása időpontjától jár az adózónak a kamat. 

A jelen jogvita tárgyát a véglegesen behajthatatlanná vált követelésre jutó áfa visszatérítése esetén az 

ezen összeg után járó, az adóhatóságot terhelő kamatfizetési kötelezettség kezdő időpontja 

meghatározásának kérdése képezte. 

A behajthatatlanná vált követelésre eső áfa visszatértésére az Európai Unió Bírósága C-292/19. számú 

végzése (Porr-döntés) alapján nyílt lehetőség. A perbeli ügyben előzetesen az adóhatóság az adó-

visszatérítésről hozott határozatot, a felperes erre vonatkozó kérelmét bírálva el. A Porr-döntésben az 

Európai Unió Bírósága kimondta, hogy a Héa-irányelv „90. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a 

tagállamoknak lehetővé kell tenniük a héaalap-csökkentést, ha az adóalany bizonyítani tudja, hogy az 

adósával szemben fennálló követelés véglegesen behajthatatlanná vált, aminek a vizsgálata a kérdést 

előterjesztő bíróság feladata”. 

Hangsúlyozandó, hogy a Porr-döntést megelőzően is több esetben megállapította az Európai Unió 

Bírósága, hogy nem áll összhangban a Héa-irányelvvel (valamely) tagállami szabályozás, ha nem 

biztosítják az adózó részére a héa-adóalap csökkentés lehetőségét. 

A Héa-irányelv 90. cikkének (1) bekezdése az adóalap-csökkentés eseteit az elállás, a teljesítés 

meghiúsulása, a teljes vagy részleges nem-fizetés, illetve az értékesítés bekövetkezte utáni árengedmény 

esetére határozza meg; nemfizetés vagy részleges nemfizetés esetén a 90. cikkének (2) bekezdése 

lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy eltekintsenek az adóalap csökkentésétől, vagyis eltérésre ad 

lehetőséget. 

Az Európai Unió Bírósága – az eltérés lehetősége kapcsán - többek között a C-246/16. számú ügyben 

(Di Maura ítélet) rámutatott arra, hogy a döntés nem értelmezhető úgy, hogy a tagállamok bármely 

héaalap-csökkentést kizárhatnak. 

A behajthatatlan követelések kapcsán az adóalap csökkentésre vonatkozóan a tagállami szabályozás 

uniós joggal való összhangjának követelménye a Porr-döntést megelőzően is következett az Európai 

Unió Bírósága ítélkezési gyakorlatából. Az Európai Unió Bírósága szlovén jogesetben, a C-146/19. 

számú ítéletében (SCT.d.d. ítélet) megállapította, hogy a Héa-irányelv 90. cikk (1) bekezdésével (és 273. 

cikkével) „ellentétes az olyan tagállami szabályozás, amelynek értelmében megtagadják az adóalanytól 

a behajthatatlan követelés után felszámított hozzáadottérték-adó csökkentéséhez való jogot, amennyiben 

a hitelezőjével szemben indított csődeljárásban nem jelentette be e követelést, még akkor is, ha ezen 

adóalany bizonyítja, hogy az említett követelés még annak bejelentése esetén sem került volna 

behajtásra.” Az uniós joggal ellentétes tagállami szabályozás esetén ezen döntésnek megfelelően 

járhattak el a bíróságok eljárni, tekintettel arra, hogy az Európai Unió Bírósága megállapította: a Héa-

irányelv „90. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a nemzeti bíróságnak – arra vonatkozó 
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kötelezettsége alapján, hogy megtegye a megfelelő intézkedéseket e rendelkezés végrehajtásának 

biztosítása érdekében – a nemzeti jogot e rendelkezéssel összhangban kell értelmeznie, vagy ha az ilyen 

összhangban álló értelmezés lehetetlen, mellőznie kell a nemzeti jog bármely rendelkezésének 

alkalmazását, amelynek alkalmazása az említett rendelkezéssel ellentétes eredményre vezetne.” 

Ezen előzményeket követően hozott Porr-döntés megerősítette, egyértelművé tette a magyar 

szabályozást illetően, hogy az Áfa tv. nem állt összhangban a Héa-irányelv rendelkezéseivel, mert bár - 

az Európai Unió Bírósága döntések tükrében is – a tagállamok ebben a kérdésben széles mozgástérrel 

rendelkeznek, de a hazai szabályozás nem tartalmazott rendelkezéseket a behajthatatlan követelések 

kapcsán az adóalap csökkentésre, bár a Héa-irányelv alapján a csökkentés lehetőségét kizárni nem 

lehetett. A magyar jogalkotó 2020. január 1-jéig nem szabályozta a behajthatatlan követelések kapcsán 

az adóalap csökkentés lehetőségét, vagyis a hazai szabályozás hiánya volt ellentétes az uniós joggal. Az 

új szabályok 2020. január 1-jétől a 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 77. §-át érintő 

módosítással, annak (7)-(10) bekezdéssel történő kiegészítésével váltak a magyar jogrendszer részévé. 

A perbeli esetben a felperes a behajthatatlan követelésre jutó áfa visszatérítési igényét az Art. 196. §-ára 

alapítottan terjesztette elő és az adóhatóság is a 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 196. § (1) 

bekezdésére figyelemmel döntött az áfa visszatérítéséről. 

Az Art. 196. § (1) bekezdése 2020. július 14-i módosítását megelőzően úgy rendelkezett, „Ha (…) az 

Európai Unió Bírósága az adófizetési kötelezettséget előíró jogszabály (…) az Európai Unió általános 

hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusába ütközését a döntés kihirdetéséhez képest 

visszamenőleges hatállyal állapítja meg és a döntés alapján az adózónak visszatérítési igénye keletkezik, 

az első fokú adóhatóság az adózó kérelmére a visszatérítést - a döntésben foglalt eltérésekkel - e § 

rendelkezései szerint teljesíti.” 

A 2020. július 14. napját követő módosítás (Magyarország 2021. évi központi költségvetésének 

megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény 111. § 4. és 5. pontja) nyomán az Art. 196. § (1) 

bekezdésének 2020. július 14. napjától hatályos szövege a következő: „Ha (…) az Európai Unió 

Bírósága az adófizetési kötelezettséget előíró jogszabály (…) az Európai Unió kötelező jogi aktusába 

ütközését a döntés kihirdetéséhez képest visszamenőleges hatállyal állapítja meg és a döntés alapján az 

adózónak visszatérítési igénye keletkezik, az első fokú adóhatóság az adózó kérelmére a visszatérítést – 

a döntésben foglalt eltérésekkel – e § rendelkezései szerint teljesíti.” 

A módosító törvény, a 2020. évi LXXVI. törvény előterjesztői indokolása a módosítás indokaként 

rámutatott arra, hogy „Az előzetes döntéshozatali eljárások és ítéletek természetükből adódóan ugyan 

nem közvetlenül állapítják meg a nemzeti jogszabály uniós jogba ütközését (ahogy egy Európai 

Bizottság által indított kötelezettségszegési eljárásban hozott ítéletben lenne), hanem formálisan az 

uniós jogot értelmezi a Bíróság és ezért csak közvetve (de lényegében ugyanolyan joghatással) 

következhet belőle a vizsgált nemzeti jogszabály uniós joggal ellentétes volta. A Bíróság ítélkezési 

gyakorlata értelmében az előzetes döntéshozatali eljárásban hozott ítéleteket a tagállami bíróságoknak 

figyelembe kell venniük, és az uniós joggal ellentétesnek bizonyult nemzeti jogszabályt nem 

alkalmazhatják. A tagállamokra irányadó lojális együttműködés elve alapján pedig a jogalkotónak is 

meg kell hoznia a szükséges intézkedéseket, hogy a jogellenességet kiküszöbölje (ami egyúttal saját 

érdeke is, hiszen a bíróságok előtt már nem tudja érvényesíteni az uniós joggal ellentétesnek bizonyult 

jogszabályt). Ugyancsak az ítélkezési gyakorlatból adódik, hogy az előzetes döntéshozatali eljárásban 

hozott ítéletben foglalt, uniós jogi rendelkezésre vonatkozó értelmezés visszaható hatályú (...)”. 

A magyar jogalkotó nem fogadott el speciális, külön szabályokat azokra a visszatérítési igényekre, 

amelyek kifejezetten a behajthatatlan követelésekre jutó áfa kapcsán – a hazai szabályozás hiánya miatti, 

uniós joggal ellentétes helyzet okán – rendezték volna az adó visszatérítését. Megállapítható, hogy az 

Art. 196. §-a az adó-visszatérítési igényekre egy általános eljárási rendet tartalmaz, többek között 

kiterjed az uniós joggal ellentétes belső jog miatt keletkezett igényekre. 

A jelen ügyben a kamatfizetés, annak kezdő időpontja tekintetében alakult ki jogvita a felek között, 

vagyis abban a kérdésben, hogy a behajthatatlan követelésre jutó áfa visszatérítésére tekintettel mikortól 

jár a kamat a felperesnek. Az adóhatóság a kamat kezdő időpontja vonatkozásában azt az időpontot 

tekintette irányadónak, amikor a követelés (igazolt módon) behajthatatlanná vált, és nem a felperesi 

kamatfizetés iránti kérelemben foglalt korábbi időpontot, vagyis ezen áfa (eredeti esedékességkor 
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történő) megfizetésének idejét. Az alperes a felülvizsgálati kérelmében az Art. 196. § (6) bekezdését 

illetően teleologikus értelmezésre hivatkozott; arra, hogy az Áfa tv. 55. §-a alapján a felperesnek az áfát 

a teljesítés időpontjában meg kellett fizetnie és az adófizetési kötelezettség mindaddig fennállt, amíg a 

követelés – igazolt módon – véglegesen behajthatatlanná nem vált. Ennél fogva az alperesi álláspont 

szerint csak ennek napjával állt be a kamatfizetési kötelezettség, a visszatérített áfa után csak ezen 

kamatfizetési időponttól kezdődően állapítható meg (késedelmi) kamat. 

Miként arra a felek és az elsőfokú bíróság is hivatkozott, a Kúria másik ítélkező tanácsa a 

Kfv.I.35.518/2020/7., Kfv.I.35.519/2020/7. és Kfv.I.35.520/2020/7. számú közzétett eseti döntéseiben 

állást foglalt az Art. 196. § (6) bekezdésének értelmezéséről. A jogerős ítélet utalt arra, hogy ezekben az 

eseti döntésekben – így a BH2021.208. számon megjelent jogesetben (a fenti Kfv.I.35.518/2020/7. 

számú eseti döntés) – a Kúria a következőket hangsúlyozta: „az Art. az Európai Unió Bírósága döntése 

alapján keletkezett visszatérítési igény esetében az általános szabályoktól eltérő speciális rendelkezést 

tartalmaz. A 196. § (6) bekezdésében azt mondja ki, hogy az adóhatóság kamat fizetési kötelezettsége 

az adó megfizetésének napjától a visszatérítés teljesítéséről szóló határozat véglegessé válásának napjáig 

áll fenn. Az Art. ezen rendelkezésének tehát nem tulajdonítható az az alperesi értelmezés, miszerint 

kizárólag a behajthatatlanság megállapításától terhelné alperest a kamatfizetés kötelezettsége”. 

A fentiek úgy összegezhetők, hogy a Kúria ezekben a korábbi eseti döntésekben megállapítást tett a 

kamatra vonatkozóan is, mely szerint az áfa – eredeti esedékességkor történő – megfizetésétől kezdve 

jár a kamat. Ezen ügyekben ugyanakkor az eljárás fő tárgyát az áfa visszatérítési igény megalapozottsága 

képezte, magának az adó-visszatérítési igénynek az alaposságát vizsgálta a bíróság és a Kúria is a 

rendeltetésszerű joggyakorlás tükrében; a tényállásukban nincs szó a kamat iránti kérelem adóhatóság 

általi érdemi elbírálásáról. Kétséges ezért, hogy a hivatkozott eseti döntések kamatra vonatkozó 

megállapításainak van-e kötőereje. Ebből az következik, hogy a Kúriának először a jelen ügyben kellett 

teljes körűen elbírálnia, értelmeznie a behajthatatlan követelésre jutó áfa visszatérítése utáni kamat 

kérdéskörét. 

Nem vitatottan az adózónak az áfát a teljesítés időpontjában meg kell fizetnie és az adókötelezettség 

mindaddig fennáll, amíg a követelés véglegesen behajthatatlanná nem vált. A perbeli esetben tehát a 

felperesnek az áfát az Áfa tv. 55. §-a alapján meg kellett fizetnie és addig az időpontig fennállt az 

adófizetési kötelezettsége, amíg megállapításra nem került, hogy a követelése véglegesen behajthatatlan. 

Ezen időpontig jogszerűen tartották nyilván az állami költségvetés számláján a megfizetett áfát, amely 

időpontig (a követelés véglegesen behajthatatlanná válásának megállapítása) az uniós héa-szabályozás 

alapján nincs helye kamatigénynek. 

Az Európai Unió Bírósága gyakorlata természetesen a követelés végleges behajthatatlanná válásának 

feltételei vonatkozásában egyértelművé tette, hogy a behajthatatlanná minősítést és ezzel 

összefüggésben a héa-alap csökkentést lehetővé kell tenni. Az alperes arra helyesen hivatkozott, hogy a 

behajthatatlan követelésre jutó héa-alap csökkentés szabályozási kötelezettségét megerősítő Európai 

Unió Bírósága Porr-végzésben kiemelésre került a behajthatatlanság tekintetében az adózó bizonyítási 

kötelezettsége („ha bizonyítani tudja”). Az Európai Unió Bírósága ezzel feltételt fogalmazott meg, 

miként más Európai Unió Bírósága döntések is – a Héa-irányelv 90. § (1) bekezdésében foglalt héa-alap 

csökkentés tekintetében – feltételeket, követelményeket hangsúlyoztak, amelyek meghatározása ahhoz 

szükséges, hogy a héa-alap csökkentés ne legyen rendeltetésellenes, ne legyen visszaélésszerűen 

gyakorolható. 

A kamat kérdése ugyanakkor nemzeti hatáskör, a kamat tekintetében nincs uniós előírás. A Kúria 

megfontolta egy esetleges Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének a 

lehetőségét, de arra a következtetésre jutott, hogy az az alapján hozandó feltételezett Európai Unió 

Bírósága döntés sem vinné előbbre az ügyet. A megfizetettségi feltétel uniós jogba ütközése kapcsán 

született korábbi Európai Unió Bírósága döntésekben a kamat tekintetében – a tagállami hatáskörre 

figyelemmel – az Európai Unió Bírósága csak elveket fogalmazott meg, körvonalazva, hogy a belső 

jognak milyen általános követelményeknek kell megfelelnie, hogy az adózót ne érje pénzügyi veszteség. 

Mindezekre tekintettel a perbeli ügyben a kamat kezdő időpontjának kérdését a nemzeti szabályok 

alapján kell megítélni és ebbe beletartozik annak vizsgálata, hogy az Art. 196. §-a vonatkozik-e erre az 

esetre. A Kúria kiemeli, hogy a megtérítendő kamatot illetően semmilyen más előírás nincs a hazai 
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jogban, ez a szabály „megkerülhetetlen”. Bár a héa-rendszerből nem következik, hogy ilyen esetben az 

adó (eredeti esedékességkor történő) megfizetésétől kezdve kellene kamatot fizetni, a magyar jogalkotó 

mégis ilyen tartalmú szabályt alkotott. Eltérő nemzeti szabály hiányában nem lehet eltekinteni ezen 

előírás alkalmazásától. Az alperes által indítványozott jogértelmezés nem válhat jogalkotássá, és a 

perbeli esetben az Art. 196. § (6) bekezdésének szövegezésétől nem oldódhat el, még akkor sem, ha a 

kamatfizetés eredeti időpontjának nincs kényszerítő uniós jogi háttere. 

 

Kfv.V.35.209/2022/8. 

Visszaélésszerűen felépített számlázási láncolatban a felperes adókijátszásban betöltött aktív 

magatartása csak a lánc teljes körű vizsgálatával, az alperes által feltárt körülmények összességében 

történő értékelésével és teljes körű mérlegelésével dönthető el. 

A Kúria elöljáróban rámutat arra, hogy az alperes és az elsőfokú adóhatóság teljes körűen vizsgálta a 

felperes beszállítóit, külföldi vevőit, kapcsolódó ellenőrzéseket végzett, nyilatkoztatta a gazdasági 

események szereplőit, nemzetközi megkeresést foganatosított. Bizonyítása eredményeként 

egyértelműen és kétséget kizáróan a Kúria 5/2016.(IX.26.) KMK véleménye (a továbbiakban: KMK 

vélemény) 3. esetkörét azonosította, álláspontja szerint a gazdasági esemény a számlában foglalt felek 

között megtörtént, azonban a feltárt tényállás és az ügyletek mesterséges jellege megfelelt a hiányzó 

kereskedővel megvalósított láncolatos áfacsalás ismérvének. Az alperes és az elsőfokú hatóság 

meghatározta a láncolat szervezettségét és irányítottságát alátámasztó tényállási elemeket, és azokat a 

körülményeket, amelyek – az állított –, a felperes adókijátszásban aktív, irányító szerepét 

alátámasztották. A feltárt körülmények alapján az alperesi megállapítás szerint a számlázási láncolat 

központi szereplője és irányítója Balla Sándor volt, azonban a felperes is aktívan hozzájárult a láncolat 

működtetéséhez, a láncolat működtetése kétséget kizáróan a felperes érdekében zajlott. E kettős irányító 

szerepet és a láncügylet e két aktív szereplőjének tevékenységét és az adókijátszásban való 

közreműködését egyaránt bemutatta. Megállapításainak jogalapját tehát mindvégig következetesen, a 

tudatos aktív adókijátszásban való felperesi részvételre, a KMK vélemény 3. esetkörére alapította. 

Helytállóan érvelt ezért az alperes a felülvizsgálati kérelmében, hogy a jogerős ítélet iratellenesen 

állította az indokolás [58] pontjában, hogy az alperes tévesen rögzíti, illetve keveri, hogy melyik 

tényálláshoz mit kell bizonyítani, illetve, hogy a felperes aktív szerepét a tudattartalomra vonatkozó 

állításokkal kívánta alátámasztani. A felperes szerepére vonatkozóan az alperes nem rögzített 

határozatában több egymástól eltérő tényállást, nem keverte a KMK vélemény további esetköreit, 

egyértelműen és következetesen a felperesi jogszabálysértést és szerepét a haszonhúzás érdekében 

történt aktív részvétellel magyarázta. A peres felek felülvizsgálatai kérelmeikből kitűnően – ellentétben 

a jogerős ítélet érveivel – azonos állásponton voltak abban, hogy az adóhatóság e minősítésében 

bizonytalanság nem volt észlelhető. Ezért iratellenes és kirívóan okszerűtlen, a jogerős ítélet azon 

kiindulási alapvetése, továbbá az ehhez kapcsolt, a megismételt eljárásra vonatkozó iránymutatás, hogy 

az adóhatósági megállapítások jogalapja, az adólevonási jog megtagadásának indoka nem volt 

egyértelmű. 

Az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: Európai Unió Bírósága) a Halifax (C-255/02.) és a Party-

Service (C-425/06.) ügyekben a visszaélésszerű magatartás és az adókikerülés kapcsán felállított tételei 

szerint (háromlépcsős teszt) vizsgálni kell, hogy ha a héa irányelvekben, illetve a nemzeti adótörvényben 

foglalt feltételeknek formálisan megfelel a gazdasági esemény, de valós gazdasági tartalma nincs, és az 

ügyletek elsődleges célja az adóelőny megszerzése, az adóelőny ellentétes-e a héa szabályozás céljával, 

rendelkezéseivel. E szempontokat az Európai Unió Bírósága az ítélkezése során következetesen 

érvényesíti (C-281/20. Ferimet). 

A Kúria uniós joggal összhangban álló joggyakorlata következetes abban, hogy a visszaélésszerű 

joggyakorlás a konkrét eset lényegi tényállási elemeinek értékelése alapján állapítható meg. A Kúria 

több döntésében a KMK vélemény 3. pontjában foglaltak alkalmazásával iránymutatást adott a 

visszaélésszerű joggyakorlás megítélésére, az adott ügylet, illetve láncolat megfelelő szempontú 

értékelésére (Kfv.I.35.184/2017/6., Kfv.I.35.529/2006/9., Kfv.VI.35.575/2012/8., Kfv.I.35.652/2014/7., 

KGD2016.38., Kfv.I.35.312/2017/10., Kfv.I.35.162/2018/6., Kfv.I.35.630/2018/5., 

Kfv.I.35.404/2019/5., Kfv.I.35.352/2019/12., Kfv.I.35.070/2020/4.). 
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A nem rendeltetésszerű joggyakorlással összefüggésben a Kúria a Kfv.V.35.107/2022/6. számú ítéletben 

is rögzítette, hogy visszaélésszerű joggyakorlás esetén a gazdasági esemény létrejön a számla szerinti 

felek között, azonban az adólevonási jog a számla befogadóját azért nem illeti meg, mert a feltüntetett 

ügylet (elsődleges) célja nem gazdasági jellegű, hanem az áfa visszaigénylési jogra vonatkozó – 

adójogszabályok megkerülésével – jogellenes adóelőny elérése. E döntésben a Kúria arra jutott, hogy a 

láncolatban feltárt tevékenységeket összességében értékelve bizonyított, hogy a számlakibocsátó 

közbeiktatására azért került sor, hogy az adózó adólevonási jogot gyakorolhasson anélkül, hogy a 

közösségi beszerzés áfáját meg kelljen fizetnie. A konstrukciót a felek szándékosan adókijátszási 

célzattal bonyolították, az ügyletek az adózók aktív részvételével visszaélésszerűen felépített számlázási 

láncolat keretében a KMK vélemény 3. pontja szerint valósultak meg. 

A nyomozóhatóság által felvett lehallgatási jegyzőkönyvek tartalmát az elsőfokú bíróság a C-

419/14.számú WML döntésre hivatkozással nem zárhatta volna ki a bizonyítékok köréből, mivel azokat 

a felperes önkéntesen bocsátotta az elsőfokú bíróság rendelkezésére, nem a terhelő bizonyítékok 

adóhatóság általi közvetlen átvételéről volt szó. 

Munkaügyi ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Polgári ügyszak 

Pfv.I.20.079/2022/6. 

Kölcsönszerződés esetén a szerződés célja például egy vagyontárgy megvásárlása, nem pedig az 

alacsony mértékű törlesztő részlet. Világos és érhető árfolyamkockázati tájékoztatás esetén az 

árfolyamkockázat viselésére vonatkozó szerződéses rendelkezés nem tisztességtelen. 

Az 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: rPtk.) 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 

rHpt. 203.§-a akként konkretizálja, hogy a pénzügyi intézménynek fel kell tárnia a szerződéses 

ügyletben az ügyfelet érintő kockázatot, melynek tudomásul vételét az ügyfél aláírásával igazolja. A 

rendelkezésre álló iratok azt igazolják, hogy a felperesek a szerződéskötés napján, a szerződéskötést 

megelőzően írásbeli tájékoztatást kaptak, kockázatfeltáró nyilatkozatot írtak alá. Ezen túlmenően az 

egyedi szerződésben – a kölcsönszerződés aláírásával – tudomásul vették, hogy a forint/deviza árfolyam 

piaci mozgásából adódóan felmerül a veszteség kockázata, a szerződés futamideje alatt a folyósítás 

napján érvényes forint/deviza árfolyamhoz képest a forint árfolyamának gyengülése esetén a devizában 

megállapított törlesztő részletek forintban fizetendő ellenértéke akár jelentős mértékben is emelkedhet. 

Vállalták a kockázat vagyoni kihatásainak teljes mértékű viselését. 

Az árfolyamkockázati tájékoztatás „megfelelőségét” illetően a kockázatfeltáró nyilatkozatban és a 

szerződésben foglaltakat együttesen kellett figyelembe venni és értékelni, így e dokumentumok 

együttesen képezték a vizsgálat tárgyát. Az okiratokban foglaltakat semmilyen körülmény nem gyengíti, 

nincs olyan bizonyíték, ami esetleg arra utalna, hogy a felperesek – például szóban – ellentétes tartalmú 

tájékoztatást kaptak volna. Az alpereseket terhelte annak bizonyítása, hogy a III. rendű alperes 

tájékoztatta-e, és milyen tartalommal a felpereseket az árfolyamkockázatot illetően. Az alperesek erre 

vonatkozó bizonyítási kötelezettségüknek eleget tettek, bizonyították, hogy a felperesek kellő 

tájékoztatást kaptak, melynek következtében tisztában voltak azzal, hogy korlátlanul őket terheli az 

árfolyamkockázat, és az árfolyamváltozás következtében a törlesztőrészletek forintban fizetendő 

ellenértéke akár jelentős mértékben is emelkedhet. 

A felperesek rendelkeztek tapasztalattal az árfolyamkockázatról, az árfolyamváltozásról, hiszen 2005. 

szeptember 26-án svájci frank alapú kölcsönszerződést írtak alá, ahhoz képest kerestek kedvezőbb 

szerződéses konstrukciót, a peradatok szerint ezért kötöttek 2007. november 5-én szerződést a III. rendű 

alperessel. Üzletkötő ajánlotta számukra a Világhitalt, melyről termékismertetőt kaptak. A 

termékismertetőben egyértelmű az a figyelmeztetés, hogy a kölcsönt devizában kell visszafizetni. 
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Amellett, hogy az egyedi kölcsönszerződésben is szerepelt tájékoztató arról, hogy a forint árfolyamának 

gyengülése esetén a devizában megállapított törlesztőrészletek forint ellenértéke jelentős mértékben is 

emelkedhet, a felperesek a szerződéskötést megelőzően árfolyamkockázati tájékoztatást írtak alá. 

Mindezek szerint a III. rendű alperes a szerződéskötést megelőzően és a szerződés megkötésekor 

megfelelő tartalommal tájékoztatta az árfolyamkockázatról a felpereseket. 

Az Európai Unió Bírósága árfolyamkockázati tájékoztatással összefüggésben felállított 

követelményrendszere szerint a tájékoztatásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a szokásosan 

tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó megértse: az árfolyamkockázatot ő 

viseli, az árfolyamváltozásnak nincs felső határa, az korlátlan. Nem elegendő annak a lehetőségéről 

tájékoztatni a fogyasztót, hogy annak a devizának az árfolyama, amelyben a kölcsönszerződést 

megkötötték emelkedhet vagy csökkenhet, hanem értékelni kell tudnia az árfolyamkockázatnak a 

pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt – esetlegesen jelentős – gazdasági következményeit is. 

A III. rendű alperes árfolyamkockázati tájékoztatójában szerepel, hogy a kölcsönszerződésben rögzített 

devizaárfolyam napról napra változik, japán yen esetében bármilyen irányban és bármilyen mértékben, 

amennyiben a folyósítás napján érvényes árfolyamhoz képest a forint árfolyam gyengül, a devizában 

megállapított törlesztő részletek forintban fizetendő ellenértéke akár jelentős mértékben is emelkedhet. 

Az árfolyamváltozás iránya és mértéke a szerződés megkötésekor nem volt előre látható. Az volt 

elvárható a III. rendű alperestől, hogy olyan tájékoztatást nyújtson a felpereseknek, amely alapján a 

felperesek megértsék a pénzügyi mechanizmus konkrét működését és így fel tudják mérni a szerződés 

teljes időtartama alatt a pénzügyi kötelezettségeikre gyakorolt esetlegesen jelentős hátrányos gazdasági 

következmények kockázatát. Ennek megfelelt a III. rendű alperes tájékoztatása. 

Az Európai Unió Bírósága a felülvizsgálati kérelemben hangsúlyozott C-670/20. számú ügyben arra 

vonatkozó szempontokat fogalmazott meg, hogy milyennek kell lennie az árfolyamkockázati 

tájékoztatásnak ahhoz, hogy az megfeleljen az „átláthatóság” követelményének. Kimondta, hogy egy 

devizában nyilvántartott kölcsönszerződés keretében, amely a fogyasztót árfolyamkockázatnak teszi ki, 

nem felel meg az átláthatóság követelménynek az, ha az e fogyasztóval közölt információ – még ha 

jelentős mennyiségűek is – azon a feltételezésen alapulnak, hogy a kölcsön pénzneme és a fizetés 

pénzneme közötti átváltási arány e szerződés teljes időtartama alatt stabil marad. Ez különösen akkor 

van így, ha az eladó vagy szolgáltató nem tájékoztatta a fogyasztót az árfolyamváltozásra esetlegesen 

kiható gazdasági háttérről, így a fogyasztó számára nem tették lehetővé, hogy konkrétan megértse azt, 

hogy a devizában nyilvántartott kölcsön felvétele esetlegesen súlyos következményekkel járhat a 

pénzügyi helyzetére. Ha a szerződéses dokumentumokban nem szerepel a kölcsönfelvevőt kifejezetten 

arról tájékoztató szöveg vagy magyarázat, hogy a devizában nyilvántartott kölcsönszerződések különös 

kockázatokkal járnak, megerősítheti, hogy az átláthatóság követelménye nem teljesül. Azonban a perbeli 

esetben nem állapítható meg olyan körülmény, ami arra utalna, hogy a szerződés teljes időtartama alatt 

az árfolyam stabil maradna, ezzel szemben pontosan arról szól a III. rendű alperes tájékoztatója, hogy 

amennyiben a folyósítás napján érvényes árfolyamhoz képest a forint árfolyama gyengül, a devizában 

megállapított törlesztő részletek forintban fizetendő ellenértéke akár jelentős mértékben is emelkedhet. 

Az Európai Unió Bírósága nem minősítette a C-670/20. számú ügy előzményét képező ügyben adott 

árfolyamkockázati tájékoztatást, ez nem is tartozik a hatáskörébe. A nemzeti bíróság feladata annak 

megállapítása, hogy a sérelmezett árfolyamkockázati tájékoztatás megfelel-e a világosság és érthetőség 

követelményének. 

Utal a Kúria a Pfv.I.21.520/2021/6. számú ítéletének [22] pontjában foglaltakra, melyek szerint az 

Európai Unió Bírósága a C-609/19. és a C-776/19. számú előzetes döntéshozatali ügyekben konkrét 

érvénytelenségi perekkel összefüggésben válaszolta meg a nemzeti bíróság által feltett kérdéseket. Az 

említett számú előzetes döntéshozatali eljárásokkal érintett perek kiindulópontja jelentősen eltér a jelen 

perbeli ügytől, hiszen az „előzményi” perekben a kölcsönszerződések azért nem tettek említést az 

árfolyamkockázatról, mert az EUR/CHF paritását stabilnak, állandónak tekintették. Ezzel szemben a 

jelen perbeli esetben nem zárták ki a paritás változásának lehetőségét, ezért a III. rendű alperes 

tájékoztatta a felpereseket az árfolyamkockázatról. A felperesek éppen azért kaptak árfolyamkockázati 

tájékoztatást, mert nem lehetett azt teljes bizonyossággal elfogadni, hogy nem következik be olyan 

irányú árfolyamváltozás, amely kedvezőtlen hatást gyakorol a felperesek fizetési kötelezettségének 
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mértékére. A perbeli esetben a III. rendű alperes tájékoztatóját a felperesek elfogadták, a tájékoztatás 

világos és érthető volt. Az Európai Unió Bírósága a C-609/19 és C-776/19. számú ügyekben az 

árfolyamkockázati tájékoztatókat illetően nem fogalmazott meg más (vagy több) követelményt az 

Európai Unió Bírósága korábbi előzetes döntéshozatali határozataihoz képest. 

 

Pfv.V.20.542/2022/8. 

Az állami tulajdonban lévő szovjet csapatkivonás kapcsán megüresedett laktanya ingatlancsoport 

(részben jelképes értéken visszterhesen történt) átadása, egymással funkcionális kapcsolatban levő, 

fizikailag ugyan osztható szolgáltatásnak minősülő, a gazdasági forgalomban azonban egységet alkotó, 

egymással szomszédos, egy gazdasági cél megvalósítását szolgálóként, azaz dologösszességként történt. 

Az értékesítés ezen módjához mindkét félnek méltányolható jogos érdeke fűződött. A dologösszességként 

átadott ingatlanok jogi sorsukban osztoznak. 

Az Európai Unió Alapjogi Chartája 52. cikk (5) bekezdése szerint [a]z ebben a Chartában foglalt, 

alapelveket megállapító rendelkezések a saját hatásköreik gyakorlása során az Unió intézményei, 

szervei és hivatalai által elfogadott jogalkotási és végrehajtási aktusok, illetve a tagállamok által 

elfogadott, az uniós jog végrehajtására irányuló jogi aktusok útján hajthatók végre. E rendelkezésekre 

bíróság előtt kizárólag az ilyen jogi aktusok értelmezése, illetve jogszerűségének megítélése 

tekintetében lehet hivatkozni. 

Gazdasági ügyszak 

Gfv.V.30.268/2021/5. 

Nem várható el az általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztótól, 

hogy összevesse az alkalmazandó üzletszabályzatokat, az egyedi szerződést és a jogszabályi 

rendelkezéseket, valamint a felügyelet ajánlásait, majd azok részletes értékelése után állapítsa meg a 

banki értesítések küldésére és kézbesítésére vonatkozó általános szerződési feltétel alkalmazási körét. 

Az átláthatóság hiánya önmagában megalapozza a feltétel tisztességtelenségét. Tisztességtelen a 

fogyasztói szerződésben az olyan azonnali hatályú felmondásra vonatkozó általános szerződési feltétel, 

amely sérti az arányosság elvét. A pénzügyi szolgáltatásra vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra 

vonatkozó szerződésben a pénzügyi intézmény által meghatározott, a fogyasztók számára kedvezőtlen 

egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő általános szerződési feltétel tisztességtelensége 

vizsgálható. 

I. Az irányadó uniós joggyakorlatot összefoglaló, a 93/13/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: 

Irányelv) értelmezésére és alkalmazására vonatkozó iránymutatásokról közzétett Bizottsági Közlemény 

(2019/C 323/04) 3.3.1. pontjában foglaltak szerint az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: Bíróság) 

az Irányelv 4. cikk (2) bekezdésében és 5. cikkében szereplő követelményeket, amelyek értelmében a 

szerződési feltételeknek világosnak és érthetőnek kell lenniük, tágan értelmezte. Annak értékelése 

szempontjából, hogy egy adott szerződési feltétel világos és érthető-e, lényeges tényező a feltétel 

érthetősége a megfogalmazása egyértelműségének és az alkalmazott terminológia sajátosságának 

fényében, valamint adott esetben az egyéb szerződési feltételekkel összefüggésben. Lényeges tényező 

továbbá a szerződési feltételek bemutatásának módja. 

Az alperes érvelése szerint a kézbesítést szabályozó általános szerződési feltételek hatása az ÁÜF és az 

LÜSZ együttes olvasásával, valamint a jogszabályokra, felügyeleti ajánlásokra, a Magyar Posta 

általános szerződési feltételeire figyelemmel érthető meg. Az ÁÜF és az LÜSZ együttes hatása azonban 

nem nyilvánvaló, mert azokat az alperes külön okiratokba foglalta, és a szabályzatok különböző 

részeiben úgy helyezte el az értesítésekre vonatkozó szabályokat, hogy annak alapján nem egyértelmű, 

milyen banki küldeményre vonatkoznak. Nem várható el az általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes 

és körültekintő átlagos fogyasztótól, hogy összevesse az alkalmazandó üzletszabályzatokat, az egyedi 

szerződést és a jogszabályi rendelkezéseket, valamint a felügyelet ajánlásait, majd azok részletes 

értékelése után állapítsa meg a kikötés alkalmazási körét. 

Az alperes nem határozta meg egyértelműen az értesítés fogalmát. Az alá nemcsak számlakivonatok, 

díjrészletezők tartozhatnak, az „irat” kifejezés pedig a banküzemi működésből eredő bármilyen 
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dokumentum lehet. Nem egyértelmű az sem, hogy mi az az értesítések feladására vonatkozó banki 

tevékenység, nyilvántartás, amely tekintetében ellenbizonyítással élhetne a fogyasztó. 

Az alperes értesítések küldésére és kézbesítésére vonatkozó általános szerződési feltételei megfordítják 

a bizonyítási terhet a fogyasztó hátrányára, mert a feladás megalapozza a kézbesítés megtörténtét akkor 

is, ha elmulasztották a kézbesítés megkísérlését vagy később tették meg. A küldemény igazolt feladásán 

alapuló kézbesítési vélelem folytán a fogyasztónak kell bizonyítani a kézbesítés, illetve a kézbesítési 

kísérlet hiányát, míg az alperes mentesül a kézbesítés, illetve kézbesítési kísérlet megtörténtének 

bizonyítása alól. A feltételek a jogszabályok alapján fennálló kézbesítési vélelemhez képest is 

hátrányosak, mert azok alapján akkor sem tekinthető meg nem történtnek a kézbesítés, ha a fogyasztó 

az értesítést menthető okból nem vette át. 

Az értesítések küldésére és kézbesítésére vonatkozó perbeli feltételek tisztességtelensége az alperes 

álláspontjával ellentétben nem jelenti, hogy az értesítéseknek csak a tértivevényes megküldése 

tisztességes. A gazdasági életben lehet indokolt kézbesítési vélelem alkalmazása, de az arra vonatkozó 

általános szerződési feltételeket az alkalmazójának úgy kell megfogalmaznia, hogy azok a fogyasztók 

számára világosak, érthetőek, egyértelműek legyenek és ne változtassák meg hátrányára a bizonyítási 

terhet. Nem a kézbesítési vélelem, hanem a szabályozási módja és annak a fogyasztóra gyakorolt hatása 

az, amely miatt az általános szerződési feltétel tisztességtelen lehet. 

A másodfokú bíróság azt tartotta döntőnek, hogy a keresettel érintett feltételek alapján bármilyen fizetési 

kötelezettség teljesítésének elmulasztása megalapozza a legsúlyosabb jogkövetkezmény alkalmazását, 

az azonnali hatályú felmondást. A Bizottsági Közlemény 3.4.3. pontjában bemutatott joggyakorlat 

szerint a fogyasztó kárára előidézett jelentős egyenlőtlenség elkerülése érdekében a szerződéses 

kötelezettségek teljesítésének fogyasztó általi elmulasztása esetén alkalmazott szankcióknak vagy az 

ebből eredő következményeknek a fogyasztóra háruló kötelezettség jelentőségének és a mulasztás 

súlyosságának fényében indokoltnak kell lennie. A másodfokú bíróság e követelményre tekintettel 

helytállóan állapította meg, hogy az alperes által alkalmazott általános szerződési feltétel tisztességtelen, 

mert megbontja a szerződő felek közötti jogok és kötelezettségek egyensúlyát. 

A pénzforgalmi szerződés felmondásakor is terhelheti a fogyasztót nagyobb összegű azonnali fizetési 

kötelezettség. A felmondás akár jelentős összegű banki követelést is eredményezhet, ha a 

számlatulajdonos automatikusan (kényszer) hitelhez juthatott. Számottevő hátrányt eredményezhet 

továbbá önmagában az is, ha a bankszámlaszerződés megszűnése munkaszüneti napra esik, vagy ha a 

számlatulajdonos nem kap értesítést az erre vonatkozó szolgáltatás felmondása következtében a 

bankkártyája eltulajdonításáról és az azzal elkövetett visszaélésről. A felmondás tehát rövid időtávon is 

okozhat a fogyasztó számára jelentős hátrányt. Ha pedig a bankszámlához további szerződések is 

kapcsolódnak és a pénzforgalmi jogviszony felmondása azok megszűnését eredményezi, a fogyasztónak 

nagyobb összegű fizetési kötelezettsége is keletkezhet, amely súlyos terhet jelenthet a számára. 

II. A kereset tárgyát képező feltételek nem esnek az Irányelv 1. cikk (2) bekezdését átültető 1959. évi 

IV. törvény (a továbbiakban: régi Ptk.) 209. § (6) bekezdése, illetve 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 

Ptk.) 6:102. § (4) bekezdése szerinti kivétel körébe. 

Az Irányelv 1. cikk (2) bekezdésének értelmében azok a szerződési feltételek, amelyek törvények vagy 

rendeletek kötelező érvényű rendelkezéseit tükrözik, nem tartoznak az Irányelv rendelkezéseinek 

hatálya alá. A Bíróság ítéleteiben (2017. szeptember 20-i Andriciuc és társai ítélet, C-186/16, 

EU:C:2017:703; 2018. szeptember 20-i OTP Bank és társa ítélet, C-51/17, EU:C:2018:750; 2014. 

szeptember 10-i Kuąinová ítélet, C-34/13, EU:C:2014:2189) hangsúlyozta, hogy az 1. cikk (2) 

bekezdésében foglaltakat szűken kell értelmezni. A kivételt a 2013. március 21-i RWE Vertrieb ítéletben 

(C-92/11, EU:C:2013:180) foglaltakra figyelemmel úgy kell értelmezni, hogy ide csak a felek eltérő 

megállapodása hiányában, a szerződés részévé váló, valamint eltérő megállapodás esetén annak helyébe 

kerülő jogszabályi rendelkezések tartoznak, azok, amelyek a régi Ptk. 205. § (2) bekezdése, illetve a 

Ptk. 6:63. § (4) bekezdés szerint a szerződés részévé válhatnak, amely kérdésekben a feleknek nem kell 

megállapodniuk, mert azt jogszabály rendezi. 

A 2/2012. (XII. 10.) PK véleményben (a továbbiakban: PK vélemény) 3. pontja ezzel egyező 

értelmezése szerint csak olyan feltétel tisztességtelensége nem vizsgálható, amelynek tartalmát 

jogszabály kimerítően (taxatíve) meghatározza. Ha a kógens keretszabályt a felek rendelkezési joga tölti 
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meg tartalommal, vagy ha a felek a diszpozitív jogszabályi rendelkezésektől eltérnek, az ilyen feltétel 

tisztességtelensége vizsgálható. A jogszabály előírásának megfelelően meghatározott és ezért nem 

vizsgálható feltételnek az tekinthető, ha magát az egyoldalú szerződésmódosítás feltételeit jogszabály 

határozza meg. Az 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: régi Hpt.) és a 2013. évi CCXXXVII. 

törvény (a továbbiakban: Hpt.) hivatkozott szabályai nem határozzák meg, hogy milyen feltételek 

bekövetkezése esetén lehet egyoldalúan a szerződést módosítani. A feltételek meghatározása a pénzügyi 

intézmény jogköre. 

III. Az alperes álláspontjával ellentétben a PK véleménynek és a 2/2014. Polgári jogegységi 

határozatnak (a továbbiakban: PJE határozat) a régi Ptk. szerződési feltételek tisztességtelenségére 

vonatkozó szabályait az uniós joggyakorlattal egyezően értelmező jogi okfejtései, érvei, elvi 

megállapításai nem csak fogyasztói kölcsönszerződések esetén lehetnek irányadók. 

A másodfokú bíróság helyesen állapította meg, hogy a vizsgált LÜSZ kikötések formai szempontból 

megfelelnek a törvényi előírásoknak, mivel részletezik az egyoldalú szerződésmódosítás lehetséges 

okait. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a tartalmukat tekintve ne lehetnének tisztességtelenek. 

A régi Ptk. 209. § (4) bekezdése és a Ptk. 6:103. § (2) bekezdése értelmében a keresettel támadott 

feltételek tisztességtelen jellegét a jelen ügyben nem kellett további kritériumok alapján értékelni, mivel 

önmagában megalapozta a feltételek tisztességtelen jellegét az átláthatóság másodfokú bíróság által az 

uniós joggyakorlatot követve figyelembe vett szempontok alapján megállapított hiánya. A Bíróság 

megítélése szerint az átláthatóság azt jelenti, hogy a fogyasztóknak képesnek kell lenniük a szerződési 

feltétel vagy a szerződés gazdasági következményeinek értékelésére. Ezt az értelmezést tükrözi a PJE 

határozatnak az az elvi megállapítása, hogy az egyoldalú szerződésmódosításra okot adó körülmények 

magyarázat nélküli felsorolása nem felel meg az átláthatóság követelményének. A kikötések alapján az 

átlagos fogyasztó számára felismerhetőnek kell lennie milyen következményekkel járhat az ok-listában 

szereplő feltétel bekövetkezése. 

 

Gfv.VI.30.413/2021/7. 

Fogyasztói szerződésben egyedileg meg nem tárgyalt szerződéses kikötésen alapuló díjkövetelés akkor 

felel meg az Európai Unió Bírósága által felállított szempontrendszernek, ha a fogyasztóval szerződő 

fél ezért valamilyen beazonosítható ellenszolgáltatást nyújtott, ugyanakkor az nem követelmény, hogy 

valamennyi szolgáltatás részletezésre kerüljön. 

Az 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: rHpt.) szerződéskötéskor hatályos 203. § (6) bekezdéséből 

és (7) bekezdésének a) pontjából nem vezethető le olyan követelmény, miszerint kizárólag a 

tájékoztatást tartalmazó okirat aláírásával lett volna igazolható, hogy az ügyfél az ügylet kockázataira 

vonatkozó tájékoztatást megismerte és tudomásul vette, ezért nem kifogásolható az ezirányú 

nyilatkozatnak a más (külön) okiratba foglalása és annak az ügyfél általi aláírása {jogerős ítélet [46]}. 

Nem lehet eltérő következtetésre jutni a perbeli szerződéses nyilatkozatok 1959. évi IV. törvény (a 

továbbiakban: rPtk.) 207. § (1) és (2) bekezdései szerinti értelmezése útján sem. 

A kettős okirati bizonyítékkal szemben az 1952. évi III, törvény (a továbbiakban: rPp.) 164. § (1) 

bekezdése értelmében az e téren bizonyításra érdekeltnek tekintendő felpereseket terhelte annak 

bizonyítása, hogy mégsem ismerték meg a tájékoztató tartalmát, e körben azonban a felperesek 

bizonyítást nem ajánlottak fel, így a bizonyítás sikertelenségét a terhükre kellett értékelni. 

A fentiekre figyelemmel a perbeli árfolyamkockázati tájékoztató érdemi vizsgálatánál, annak 

megfelelősége szempontjából az említett három okirat együttes tartalmát kellett értékelni. A Kúria az 

alperesi jogelőd azonos tartalmú árfolyamkockázati tájékoztatását több alkalommal vizsgálta már 

korábbi határozataiban (pl. Pfv.VII.20.974/2019/5., Gfv.VII.30.088/2020/10.), és azt kellő 

részletezettségűnek, áttekinthető szerkezetben, egyértelműen megfogalmazottnak és érthető 

tartalmúnak minősítette, hangsúlyozva az „Ügyféltájékoztató” szemléltető, részletes, informatív 

szöveges magyarázatot adó, közérthető tartalmát. 

A Kúria jelzett ítéleteinek meghozatalát követően Jogegységi Panasz Tanácsa a 2021. november 22-én 

kelt, a Magyar Közlöny 2021. évi 243. számában 2021. december 28-án közzétett Jpe.I.60.015/2021/15. 
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számú jogegységi hatályú határozatának (a továbbiakban: JPE) [34] pontjában elvi tartalomként 

rögzítette: „A 2/2014. PJE határozat 1. pontja azzal a kötelező értelmezéssel alkalmazható, amely szerint 

akkor megfelelő tartalmú az árfolyamkockázatról nyújtott tájékoztatás, ha az általánosan tájékozott, 

észszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó a tájékoztatás alapján a szerződéshez 

kapcsolódó árfolyamkockázat tényén és mibenlétén kívül azt is felismerheti és értékelni tudja, hogy a 

nemzeti fizetőeszköz (a forint) árfolyama a kölcsön nyilvántartásba vétele szerinti deviza árfolyamához 

képest számára akár jelentős mértékben is kedvezőtlenül változhat, és ezáltal a fogyasztó fennálló 

tartozásának, a szerződés szerinti ütemezésben esedékessé váló fizetési kötelezettségének mértéke 

jelentősen megemelkedhet.” 

A perbeli árfolyamkockázati tájékoztatást a 2/2014. PJE határozatnak a JPE határozattal kiegészített, 

pontosított és konkretizált szempontrendszerének alapulvételével megítélve is azt állapította meg a 

Kúria, hogy az a JPE határozatban adott kötelező értelmezésnek megfelel, ezért a Kúria által követett – 

többek között a fentebb hivatkozott egyedi ügyekben folytatott – joggyakorlat a jogegységi hatályú JPE 

határozatot követően is fenntartható. 

Ebből adódóan az alperes jogelődje által a felpereseknek adott megfelelő tartalmú árfolyamkockázati 

tájékoztatásra tekintettel a felperesek a szerződéskötést megelőzően tudomást szereztek a külföldi 

devizában való finanszírozás kockázatairól, továbbá az árfolyamkockázat viselésének vállalása alapján 

– az általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó mércéjével mérve – 

nemcsak azt vehették számításba, hogy a perbeli szerződéshez kapcsolódik árfolyamkockázat, hanem 

fel kellett ismerjék annak konkrét lényegét, mibenlétét, a fizetési kötelezettségükre gyakorolt hatását, 

továbbá azt, hogy kockázatviselésüknek nincs felső határa, tehát az korlátlan [rPtk. 205. § (3) bekezdés, 

209. § (1)-(2) bekezdés; 2/2014. PJE, Irányelv 4. cikk (2) bekezdése, az azt értelmező Európai Unió 

Bírósága C-186/16. számú ítélet, Európai Unió Bírósága C-51/17. számú ítélet]. Az adott ügyben nem 

merült fel adat eltérő tartalmú alperesi tájékoztatás adására, továbbá egyetértett a másodfokú bíróság 

jogerős ítéletének [51] pontjában kifejtett azon állásponttal, miszerint sem a magyar, sem az uniós jogi 

normák nem követelik meg az árfolyamváltozás kockázatára vonatkozó tájékoztatás megfelelőségéhez 

az árfolyam változását előidéző lehetséges okok felsorolását, pénzügyi, közgazdasági összefüggések, 

trendek, banki elemzések ismertetését. 

II. A kezelési költséggel és a folyósítási jutalékkal összefüggésben a Kúria elsődlegesen leszögezte, hogy 

amint azt a kialakult következetes gyakorlata {pl. Gfv.VII.30.356/2019/11. számú részítélet [30], 

Gfv.VII.30.088/2020/10. számú ítélet [34], továbbá: Európai Unió Bírósága C-621/16. számú ítélet] 

tartalmazza, ezek a szerződéses elemek nem a főszolgáltatás-ellenszolgáltatás körébe tartoznak, a 

felhívott eseti döntésekhez hasonlóan az adott ügy tényállása mellett is irányadó, hogy sem a folyósítási 

jutalék, sem a kezelési költség nem a főszolgáltatás ellenszolgáltatása, ezért azok tisztességtelensége – 

azaz a jóhiszeműség, illetve az arányosság (egyensúly) elveinek a megvalósulása, illetve sérelme – 

vizsgálható, és az Irányelv 5. cikke alapján ítélhető meg. A Kúria változatlan álláspontja továbbá, hogy 

fogyasztói szerződésben egyedileg meg nem tárgyalt szerződéses kikötésen alapuló díjkövetelés akkor 

felel meg az Európai Unió Bírósága által felállított szempontrendszernek, ha a fogyasztóval szerződő 

fél ezért valamilyen beazonosítható ellenszolgáltatást nyújtott, ugyanakkor az nem követelmény, hogy 

valamennyi szolgáltatás részletezésre kerüljön {Gfv.VI.30.294/2021/7. számú ítélet [73]-[74]}. 

Ha a szerződésben a főszolgáltatás mellett további, nevesített mellékszolgáltatások is kikötésre 

kerülnek, akkor e mellékszolgáltatások ellenértéke a kamat mellett további fizetési kötelezettségként 

kiköthető azzal, hogy az ilyen egyéb költséget a hiteldíjban szerepeltetni kell. A kezelési költség 

felszámítása az rHpt. 2. számú mellékletének I.10.3. pontjában meghatározott nem önálló, hanem a 

hitelezési tevékenységhez tipikusan hozzátartozó szolgáltatások ellentételezéseként akkor tisztességes, 

ha egyrészt megfelel a ténylegesség elvének és a nyújtott szolgáltatással egyenértékű az 

ellenszolgáltatás, másrészt a főszolgáltatásként kikötött ellenszolgáltatásnak (az ügyleti kamatnak) erre 

tekintettel arányosan csökkennie kell, azaz a kikötés ebben az értelemben is megfelel az arányosság 

követelményének. 

A kezelési költség az adott esetben a folyósítás után, a teljes futamidő alatt, rendszeresen (időszakonként 

visszatérően) felmerülő, a tartozás nyilvántartásával, figyelemmel kísérésével, ellenőrzésével 

kapcsolatban felmerülő intézkedések (tevékenységek) ellenértéke, melyek az alperesi jogelőd mint 
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pénzintézet oldalán folyamatos tevékenység ellátását – és ehhez állandó apparátus fenntartását – igényli, 

ami a pénzintézetnek a főkötelezettségéhez (a kölcsön folyósításához) szorosan kapcsolódó, de nem 

önálló, ebben a körben azonosítható mellékszolgáltatása. A kezelési költség a mellékkötelezettségért 

fizetendő ellenértékként a kamat szintjéhez viszonyítottan és együttes hatásukat illetően is arányos, és a 

kölcsön nyilvántartási devizaneméből eredően az ugyanezen devizanemben történő felszámítása miatt 

sem tisztességtelen. 

A perbeli kölcsön célja egy korábbi, szintén CHF alapú kölcsön kiváltása volt, továbbá a felek a 

szerződés 2. pontjának 2.1.-2.4. alpontjaiban a kölcsön folyósításának együttes feltételeit részletesen 

szabályozták. Ezekből kiindulva az alperesi jogelőd által a folyósítási jutalék ellenében nyújtott, 

beazonosítható szolgáltatást vizsgálva okszerűen állapítható meg, hogy a folyósítási feltételek 

ellenőrzésével, a kölcsön összegének adminisztrációjával, folyósításával kapcsolatban az alperesi 

jogelődnél indokolt költségek merültek fel, melyeket a szerződési cél is igazol. A szerződés említett 

feltételére tekintettel a folyósítási jutalék mint költségelem a szerződéskötés után, de a folyósítás előtti 

időszakban a folyósítási feltételek fennálltával összefüggésben a pénzintézet által kifejtett 

adminisztrációs (ellenőrzési) tevékenység ellenértékeként fizetett összeg, amely így átláthatóan az 

alperesi jogelőd beazonosítható szolgáltatásának ellenértékeként merül fel. Mértéke pedig nem túlzott, 

aránytalannak nem tekinthető. 

 

Gfv.VI.30.448/2021/7. 

Az elszámolás során egyébként orvosolt árfolyamrés alkalmazása és az egyoldalú szerződésmódosítás 

tisztességtelen szabályozása önmagában, minden további vizsgálat nélkül nem tette átláthatatlanná a 

szerződés megkötésekor a felperesre háruló kockázatokat. Az ügyféltájékoztató a felperes fizetési 

kötelezettségét együttesen befolyásoló tényezők kumulatív hatását is figyelembe véve kellő részletességű 

volt. Abból a felperes felmérhette és megérthette, hogy a fizetési kötelezettségi alakulását az 

árfolyamváltozás mellett, illetve attól függetlenül is más tényezők is befolyásolják, illetve 

befolyásolhatják. A kezelési költség nem tartozik a főszolgáltatás körébe. A fogyasztói szerződésben 

egyedileg meg nem tárgyalt szerződéses rendelkezéssel kikötött kezelési költség tisztességtelenségének 

megállapítása iránti perben a világos és érthető megfogalmazás (átláthatóság) mellett vizsgálni kell, 

hogy az megfelel-e a jóhiszeműség, valamint az egyensúly (arányosság) elvének. 

I. Az alperes által a felperesnek adott árfolyamkockázati tájékoztatás alapján a felperes a szerződéskötést 

megelőzően tudomást szerezhetett a külföldi devizában való finanszírozás kockázatairól, valamint az 

árfolyamkockázat viselésének vállalása alapján – az általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és 

körültekintő, átlagos fogyasztó mércéjével mérve – nem csak azt vehette számításba, hogy a perbeli 

szerződéshez kapcsolódik árfolyamkockázat, hanem fel kellett ismernie annak lényegét, a fizetési 

kötelezettségére gyakorolt hatását, továbbá azt, hogy kockázatviselésének nincs felső határa, tehát az 

korlátlan [1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: rPtk.) 205. § (3) bekezdés, 209. § (1) és (2) bekezdés; 

2/2014. PJE határozat, 93/13/EGK irányelv 4. cikk (2) bekezdése és azt értelmező Európai Unió 

Bírósága C-186/16. és C-51/17. számú ítéletek]. 

Az Európai Unió Bírósága C-51/17. ítéletének 83. pontja értelmében a szerződési feltételek világosságát 

és érthetőségét a szerződés megkötésekor fennálló körülmények alapján kell értékelni, függetlenül a 

nemzeti jog utóbb bekövetkező, ex tunc jogalkotásától. Ebből azonban – szemben a jogerős határozatban 

írtakkal – nem következik automatikusan, hogy az elszámolás során egyébként orvosolt árfolyamrés 

alkalmazása és az egyoldalú szerződésmódosítás tisztességtelen szabályozása önmagában, minden 

további vizsgálat nélkül átláthatatlanná tette a szerződés megkötésekor a felperesre háruló kockázatokat. 

Az árfolyamkockázat mint az adott szerződéstípus jellegadó sajátossága a fenti rendelkezésektől 

függetlenül is fennállt. Amennyiben az Európai Unió Bírósága úgy ítélte volna meg, hogy ezen 

tisztességtelen szerződési feltételek és az árfolyamkockázat együtt eleve kizárta a szerződés gazdasági 

következményeinek átlátását, úgy nem adott volna szempontokat a nemzeti bíróság számára az 

árfolyamkockázatra vonatkozó tájékoztatás tisztességességének megítéléséhez. Ezzel azonosan foglalt 

állást a Kúria a Gfv.VI.30.226/2021/9. és a Gfv.VII.30.286/2020/5. számú határozataiban. 

Az adott ügyben az ügyféltájékoztató a felperes fizetési kötelezettségét együttesen befolyásoló tényezők 

kumulatív hatását is figyelembe véve kellő részletességű volt. A devizahitelek kapcsán mérlegelendő 
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tényezők körében külön címekre bontva szerepeltette és magyarázta a vételi és eladási árfolyam 

különbségét (az árfolyamrést), az árfolyamváltozást és a kamatváltozás lehetőségét. Kifejezetten 

felhívta a figyelmet a kamatemeléssel párhuzamosan vagy attól függetlenül is bekövetkezhető 

árfolyamváltozás lehetőségére és adott esetben együttesen érvényesülő hatására. Mindebből a felperes 

felmérhette és megérthette, hogy a fizetési kötelezettségi alakulását az árfolyamváltozás mellett, illetve 

attól függetlenül is más tényezők is befolyásolják, illetve befolyásolhatják, amelyeknek összeadódó 

hatását számszaki példával is bemutatta az alperes. 

Figyelemmel arra, hogy az alperes tájékoztatása a fentebb kifejtettek értelmében világos és érthető volt, 

a deviza alapú szerződés jellegadó szolgáltatásának minősülő, az árfolyamkockázatot a felperesre mint 

fogyasztóra telepítő rendelkezésre nem alkalmazhatók a tisztességtelen szerződési feltételekre 

vonatkozó rendelkezések [2/2014. PJE határozat 1. pont]. Mindezekre tekintettel a jogerős közbenső 

ítélet az árfolyamkockázati tájékoztatás tekintetében sérti az rPtk. 209. § felülvizsgálati kérelemben 

hivatkozott rendelkezéseit. 

II. A kezelési költséggel összefüggésben a Kúria elsődlegesen azt hangsúlyozta, alaptalanul hivatkozott 

az alperes arra, hogy annak tisztességtelensége nem vizsgálható az rPtk. szerződéskötéskor hatályos (5), 

utóbb (6) bekezdésének azon rendelkezése alapján, amely szerint nem minősülhet tisztességtelennek a 

szerződési feltétel, ha azt jogszabály állapítja meg, vagy jogszabály előírásának megfelelően határozzák 

meg. Az e rendelkezés alapján kialakult következetes bírói gyakorlat értelmében vizsgálható azon 

szerződési feltétel tisztességtelensége, amely a jogszabály rendelkezését tölti ki tartalommal (Kúria 

Gfv.VII.30.570/2017/5. közzétéve: BH2018. 256.; Gfv.VII.30.067/2018/7.). A perbeli 

kölcsönszerződések megkötésének időpontjában nem volt hatályban olyan jogszabály, amely előírta 

vagy kifejezetten megengedte volna a tőkeösszeg meghatározott százalékában megállapított kezelési 

költség kikötését. A kezelési költség fogalmának egyes jogszabályokban való előfordulása a fentiek 

értelmében nem teszi alkalmazhatóvá az rPtk. 209. § (5) bekezdésének alkalmazását. 

A kezelési költség nem tartozik a főszolgáltatás körébe (Kúria Gfv.VII.30.356/2019/11. részítélet [38], 

Gfv.VII.30.088/2020/10. számú ítélet [34]), ezért az ezt előíró szerződéses kikötés 

tisztességtelenségének megítélésekor annak világossága és érthetősége mellett vizsgálni kell a 

jóhiszeműség követelményének az esetleges megsértését, és a fogyasztó kárára kialakult jelentős 

egyenlőtlenség esetleges fennállását is (93/13/EGK irányelv 3. cikk (1) bekezdés, 5. cikk, Európai Unió 

Bírósága C-621/17. számú ítélet 49. pont). A másodfokú bíróság ez utóbbi kritériumok tekintetében 

ítélte a kezelési költséget az adott esetben tisztességtelennek, önmagában abból az okból, hogy azt az 

alperes százalékos mértékben és devizához kötötten határozta meg. 

A Kúria megítélése szerint az 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: rHpt.) 2011. november 15-től 

hatályba lépett 210. § (5a) bekezdéséből nem következik, hogy e jogszabályi előírásnak nem megfelelő 

korábbi szerződéses rendelkezés automatikusan tisztességtelennek minősül. Az általános szerződési 

feltétel tisztességtelenségét a szerződés megkötésekor fennálló körülmények alapján kell értékelni, azt 

vizsgálva, hogy a nem a főszolgáltatás körébe tartozó rendelkezés az átláthatóság követelményének 

teljesülése mellett megfelel-e az Európai Unió Bírósága C-621/17. számú ítéletében is hivatkozott, az 

Aziz-ügyben felállított tisztességtelenségi kritériumoknak (Európai Unió Bírósága C‑415/11. sz. ítélet 

69. pont). A jóhiszeműség követelménye abban az esetben érvényesül, ha a bank a fogyasztóval 

szembeni tisztességes és méltányos eljárása esetén észszerűen elvárhatta, hogy utóbbi egyedi tárgyalást 

követően is elfogadja az érintett feltételt. 

Ez abban az esetben valósul meg, ha a kezelési költség címén felszámított szolgáltatások észszerűen a 

kölcsönhöz kapcsolódnak (ténylegesség elve) és e mellékszolgáltatás ellenértéke nem aránytalan, 

amelynek megítéléséhez a kölcsön összegén kívül figyelembe kell venni a szerződés további 

rendelkezéseit is, elsődlegesen a kamat mértékét. Abban az esetben ugyanis, ha a bank a kezelési 

költséget a hitelezési tevékenységhez tipikusan hozzátartozó szolgáltatások ellentételezéseként köti ki, 

amint arra a perben az alperes hivatkozott, úgy ezen költségek, illetve szolgáltatások ellenértéke adott 

esetben akár a kamatban is elszámolható lenne. Erre tekintettel a főszolgáltatásként kikötött 

ellenszolgáltatásnak (az ügyleti kamatnak) arányosan csökkennie kell (Kúria Gfv.VII.30.356/2019/11.; 

Gfv.VI.30.294/2021/7.). 

A Kúria megítélése szerint a fentebb kifejtettekre tekintettel önmagában az, hogy az kezelési költséget 
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az alperes átalány jelleggel a devizában nyilvántartott kölcsönösszeg százalékos mértékében határozta 

meg, nem eredményezi annak tisztességtelenségét, mert amennyiben az a szerződéskötés idején elérhető 

hasonló kondíciójú kölcsönökhöz képest nem jelentett a felperesre nézve többletkötelezettséget, illetve 

egyéb hátrányt, úgy alappal feltételezhető, hogy azt a felperes egyedi megtárgyalást követően is 

elfogadta volna. A Kúria a kezelési költség ilyen meghatározását más döntéseiben sem találta 

tisztességtelennek (Gfv.VII.30.088/2020/10.; Gfv.VI.30.294/2021/7.). 

Az elsőfokú bíróság bár vizsgálta a kezelési költség mértékét, azonban nem a jelen határozatban kifejtett 

szempontok alapján, a másodfokú bíróság pedig eltérő jogi álláspontja miatt a fellebbezésben 

hivatkozottak ellenére ezen vizsgálatot szintén nem végezte el. A Kúria megítélése szerint ezért a 

felülvizsgálati eljárásban ennek tárgyában hozott döntés megfosztaná a feleket a nyilatkozattétel és a 

jogorvoslat lehetőségétől. 

Mindezekre tekintettel a Kúria a kezelési költség vonatkozásában a jogerős közbenső ítéletet az elsőfokú 

bíróság ítéletére is kiterjedően hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra és új 

határozat hozatalára utasította. A megismételt eljárásban az elsőfokú bíróságnak a jelen határozatban 

kifejtett szempontoknak megfelelően a jóhiszeműség és egyensúly (arányosság) feltételei együttes 

teljesülését kell vizsgálnia, tehát azt, hogy a kezelési költség felszámításával (a kamat és a kezelési 

költség mértékére tekintettel) a felperes terhére kialakult-e jelentős egyenlőtlenség a szerződéskötéskor 

hasonló kondíciókkal (pl. pénznem, futamidő, kockázati besorolás) rendelkező kölcsönszerződésekben 

alkalmazott piaci kamatok figyelembevételével. Ehhez támpontot nyújthatnak az alperes 

fellebbezésében és a felülvizsgálati kérelmében hivatkozott, az MNB által közzétett adatok, illetve a 

felek e körben előadott esetleges további nyilatkozatai, bizonyítási indítványa. 

 

Gfv.VI.30.534/2021/8. 

A Kúria közzétett határozatában már vizsgált árfolyamkockázati tájékoztató nem felelt meg a világos és 

érthető megfogalmazás követelményének. 

A Kúria figyelemmel volt a fentieken túl arra is, hogy Jogegységi Panasz Tanácsa a 2021. november 22-

én hozott és a Magyar Közlöny 2021. évi 243. számában 2021. december 28-án közzétett 

Jpe.I.60.015/2021/15. számú jogegységi hatályú határozata (a továbbiakban: JPE határozat) értelmében 

a 2/2014. PJE határozat 1. pontja (Ha a pénzügyi intézménytől kapott nem megfelelő tájékoztatás vagy 

a tájékoztatás elmaradása folytán a fogyasztó alappal gondolhatta úgy, hogy az árfolyamkockázat nem 

valós, vagy az őt csak korlátozott mértékben terheli, a szerződésnek az árfolyamkockázatra vonatkozó 

rendelkezése tisztességtelen, aminek következtében a szerződés részlegesen, vagy teljesen érvénytelen) 

azzal a kötelező (kiegészült) értelmezéssel alkalmazható, amely szerint akkor megfelelő tartalmú az 

árfolyamkockázatról nyújtott tájékoztatás, ha az általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és 

körültekintő, átlagos fogyasztó a tájékoztatás alapján a szerződéshez kapcsolódó árfolyamkockázat 

tényén és mibenlétén kívül azt is felismerheti és értékelni tudja, hogy a nemzeti fizetőeszköz (a forint) 

árfolyama a kölcsön nyilvántartásba vétele szerinti deviza árfolyamához képest számára akár jelentős 

mértékben is kedvezőtlenül változhat, és ezáltal a fogyasztó fennálló tartozásának, a szerződés szerinti 

ütemezésben esedékessé váló fizetési kötelezettségének mértéke jelentősen megemelkedhet (JPE 

határozat elvi tartalom, 34. pont). 

Az alperes perbelivel azonos szerződéses feltételére korlátozódó tájékoztatás fenti elveknek való 

megfelelőségéről a Kúria a PJE határozatot követően szintén állást foglalt már 

(Pfv.VIII.20.551/2021/6.), amelyre tekintettel az előzőekben megjelölt egyedi ügyben folytatott 

joggyakorlata a PJE határozatot követően is kötelező erejűként hivatkozható. Kimondta a Kúria a 

Pfv.VIII.20.551/2021/6. számú ítéletének indokolásában, hogy a kölcsönszerződés VIII.6. pontjában 

foglalt tájékoztatás önmagában nem megfelelő, mert abban csupán az szerepel, hogy a deviza forinttal 

szembeni árfolyamának alakulása a kölcsön forintban történő visszafizetésének terheit egyaránt 

növelheti és csökkentheti, azt viszont nem tartalmazza, hogy mindez az adós számára jelentős gazdasági 

nehézségeket is okozhat. A fogyasztó a részére ezzel a tartalommal adott tájékoztatás alapján nem tudta 

reálisan felmérni az általa vállalt kockázatot, annak lehetséges következményeit. 

Az alperes sem védekezése keretében, sem a felülvizsgálati kérelmében nem hivatkozott a Kúria által 
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korábban még nem vizsgált szempontra, amely megalapozhatta volna a kialakult joggyakorlatától való 

eltérést. Nem volt alkalmas minderre a felülvizsgálati kérelem hivatkozása a kölcsönszerződés hiányos 

tartalmát megerősítő közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatra, és a kölcsönszerződés további, a releváns 

VIII.6. ponttól különböző kikötéseire, amelyeket a felek megállapodása elszórtan, a VIII.6. ponttól 

különböző szerződéses feltételek között tartalmazott, tartalmukat tekintve pedig a deviza alapú 

konstrukcióból következő, de a kockázatfeltárás körében elvárt tartalmat nem hordozó egyéb 

szabályokat takartak – úgy mint a tartozás svájci frankban történő nyilvántartása, a kölcsön és a 

törlesztőrészlet CHF összege, a teljesítéskor irányadó árfolyam, az árfolyamváltozás elszámolása, a 

kamatperiódust követő időközi árfolyamváltozás. Hangsúlyozza egyúttal a Kúria, hogy a szerződési 

feltételek világos és érthető jellegéhez alapvető jelentőségű az alaki, nyelvtani szempontból elvárt 

érthetőség: hogy a releváns szerződéses pontok – szerkezeti elhelyezésükből, valamint 

megszövegezésükből adódóan – áttekinthető szerkezetben, egyértelműen azonosítható és értékelésre 

alkalmas, érthető tartalommal jelenjenek meg a fogyasztó számára (Európai Unió Bírósága C-51/17.). 

Nem teljesül az alaki érthetőség elvárása, ha a fogyasztó az adott szerződéses feltétel tartalmát több 

különböző, a szerződésben elszórtan elhelyezett kikötés alapján csupán kikövetkeztetni tudja. 

 

Gfv.VI.30.050/2022/5. 

Nem megfelelő a tájékoztatás akkor, ha abból világosan és egyértelműen nem ismerhetők fel az 

árfolyamkockázat gazdasági következményei. 

A Kúria nem értett egyet a másodfokú bíróság álláspontjával, amely szerint az üzletszabályzat III.22.1. 

pontjából és a kockázatfeltáró nyilatkozat forintosításra vonatkozó rendelkezéséből az a következtetés 

vonható le, hogy az árfolyamkockázat felperesre telepítése nem lehet tisztességtelen, mert nem teremt 

egyensúlytalan helyzetet, mivel lehetővé tette a felperes részére a kockázat saját maga általi kezelését. 

Ahogyan a Kúria a Gfv.VI.30.480/2021/5. számú precedensképes határozatában már rámutatott, az a 

kikötés, amely szerint a felperes mint adós jogosult volt a futamidő alatt egy alkalommal a banktól a 

devizában nyilvántartott kölcsön forint alapú kölcsönné átalakítását kérni, nem alkalmas a szerződésnek 

az árfolyamkockázatot a fogyasztóra telepítő rendelkezéseit ellensúlyozni. A peres felek közötti 

jogviszonyra a másodfokú bíróság által hivatkozott 2014/17/ЕU irányelv több okból sem irányadó. Ez 

az irányelv 2014. március 20. óta hatályos és a 2016. március 21-től kezdődően megkötött jelzáloghitel-

szerződésekre vonatkozik, azaz a perbeli szerződésre nem irányadó. Másrészt a magyar jogi szabályozás 

és joggyakorlat alapján sem lehet a másodfokú bíróság által levont következtetésre jutni. Az 1959. évi 

IV. törvény (a továbbiakban: rPtk.) 2009. május 22-től hatályos szabálya szerint ugyanis az általános 

szerződési feltétel és a fogyasztói szerződésben egyedileg meg nem tárgyalt feltétel tisztességtelenségét 

önmagában az is megalapozza, ha a feltétel nem világos vagy nem érthető. A 2/2014. PJE határozat 1. 

pontja – a 93/13/EGK irányelv rendelkezéseit a magyar jogba implementáló rPtk. rendelkezéseket 

értelmezve – kizárólag azt tartalmazza, hogy önmagában a nem világos, nem egyértelmű szerződéses 

rendelkezés (tájékoztatás) megalapozza a korlátlan árfolyamkockázat fogyasztóra hárításának 

tisztességtelenséget. A 2/2014. PJE határozat 1. pontjának indokolása kifejezetten azt az útmutatót adja, 

hogy annak kérdése, hogy az adott szerződés árfolyamkockázatra vonatkozó rendelkezése világos, 

illetve érthető-e, annak ellenére vizsgálható, hogy a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések 

túlnyomó többségét a Ptk.-nak a 2009. évi XXXI. törvénnyel történt módosítása előtt kötötték meg. 

A 93/13/EGK irányelv 4. cikk (2) bekezdésének értelmében a szerződés elsődleges tárgya csak abban 

az esetben eshet a 3. cikk (1) bekezdésében előírt értékelés alá, ha az adott feltételek nincsenek világosan 

és érthetően megfogalmazva, azaz az árfolyamkockázat fogyasztóra telepítése tisztességtelen jellegének 

vizsgálatára akkor kerülhet sor, ha az azt feltáró tájékoztatás nem világos és nem érthető. A 3. cikk (1) 

bekezdésének értelmében a szerződési feltételek tisztességtelenek, ha ellentétesek a jóhiszeműség 

követelményével, és a felek szerződésből eredő jogaiban és kötelezettségeiben jelentős egyenlőtlenséget 

idéznek elő a fogyasztó kárára. 

A 93/13/EGK irányelv 8. cikke azonban lehetővé teszi a tagállamok számára a fogyasztók magasabb 

szintű védelme érdekében szigorúbb nemzeti rendelkezések elfogadását. Az Európai Unió Bírósága (C-

96/16. és C-94/17. egyesített ügyek 69. pont) azt megerősítette, hogy főszabály szerint a tagállami 

legfelsőbb bíróságok ítélkezési gyakorlata nem tartozik a 8. cikk szerinti szigorúbb nemzeti 
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rendelkezések közé, ugyanakkor, ha a nemzeti legfelsőbb bíróságok a szerződési feltételek 

tisztességtelen jellegének értékelésére szolgáló bizonyos kritériumokat dolgoznak ki, amelyeket az 

alsóbb fokú bíróságoknak de facto be kell tartaniuk, vagy amelyek alkalmazása kötelező a számukra, 

akkor ez összeegyeztethető a 93/13/EGK irányelvvel, ha az így használt kritériumok képesek hatékony 

jogorvoslatot nyújtani a fogyasztónak, és az alsóbb fokú bíróságokat ez nem korlátozza az előzetes 

döntéshozatali kérdéseik Európai Unió Bírósága elé terjesztésében (C-96/16. és C-94/17. egyesített 

ügyek 62–71. pont; C-118/17. 60–64. pont). A magyar jog szabályai és gyakorlata (rPtk., jogegységi 

határozat) a fenti elveknek megfelelően az irányelvi minimumszabályozásnál szigorúbb mércét 

alakítottak ki. A Kúria által – a jogegység, a bíróságok egységes ítélkezési gyakorlatának biztosítása 

érdekében – elfogadott jogegységi határozat a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi 

CLXI. törvény 24. § (1) bekezdés c) pontja alapján a bíróságokra kötelező (Kúria 

Gfv.VI.30.480/2021/5.). 

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 

érvénytelen. 

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa a Jpe.I.60.015/2021/15. számú jogegységi hatályú határozatában (a 

továbbiakban: JPE határozat) – az Európai Unió Bírósága határozataira is figyelemmel – azt az elvi 

tartalmú döntést hozta, hogy a 2/2014. PJE határozat 1. pontja azzal kötelező értelmezéssel 

alkalmazható, amely szerint akkor megfelelő tartalmú az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás, ha az 

átlagosan 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. Rendelkezett arról is, hogy a Kúria bármely határozatának ezzel (a JPE határozatban 

elfogadott értelmezéssel) ellentétes jogértelmezése kötelező erejűként már nem hivatkozható. 

A Kúria egyértelmű joggyakorlata szerint nem felel meg a tisztességes tájékoztatás követelményének 

az, ha a szerződés különböző rendelkezéseiből csak kikövetkeztethető az árfolyamkockázat fogyasztóra 

gyakorolt gazdasági következménye (Kúria Gfv.VI.30.074/2020/6., Gfv.VI.30.330/2020/8.). Ez a 

megállapítás igaz a kockázatfeltáró nyilatkozat tartalmára is. A JPE határozat által megfogalmazott 

jogértelmezési mércéből az következik, hogy nem felel meg a világosság és érthetőség követelményének 

az a tájékoztatás, amelyből az átlagosan tájékozott fogyasztó számára az ugyan érthető, miszerint az 

árfolyamkockázat korlátozás nélkül őt terheli, de az nem, hogy ez akár jelentősen megemelheti fizetési 

kötelezettségeit, és amely lényegében (csak) arra terjedt ki, hogy az árfolyam a fogyasztó javára és 

terhére is változhat (Kúria Gfv.VII.30.315/2020/5.), mert ez nem elegendő arra, hogy az átlagosan 

tájékozott fogyasztó megalapozott döntést hozzon. 

A perbeli kockázatfeltáró nyilatkozat bár kétségtelenül elmagyarázza, hogy mit kell érteni deviza alapú 

hitel alatt (amelynek összege nem magyar forintban, hanem az igényelt devizanemben kerül 

meghatározásra; a bank a folyósított devizahitel összegét átszámítja forintra, a hitelt forintban bocsátja 

rendelkezésére, de a tartozást devizában tartja nyilván, a hitel visszafizetése is forintban történik) és 

kitér mind az árfolyamrésnek, mind a nemzetközi kamatok változásának árfolyamváltozástól független 

fizetési kötelezettséget befolyásló hatására, azonban az árfolyamváltozásból eredő kockázatra 

vonatkozóan csak annyit tartalmaz, hogy „amennyiben a deviza alapú hitel devizaneme és a forint 

közötti árfolyam változik, az hatással lesz mind a folyósítandó hitelösszeg, mind a tőkét és 

kamattartozást is magában foglaló törlesztőrészletek, valamint egyéb devizában nyilvántartott járulékok, 

költségek nagyságára; abban az esetben, ha a futamidő alatt a forint árfolyama erősödik, úgy kevesebb 

forintot kell fizetni a devizában nyilvántartott törlesztőrészletek ellenértékeként, amennyiben gyengül, 

úgy fizetési terhei nőnek”. 

Konkrétan az árfolyamkockázattal kapcsolatos tájékoztatás tehát lényegében annyit tartalmaz, hogy az 

árfolyamváltozás hatással van, azaz befolyásolja a fogyasztó fizetési kötelezettségének a mértékét, ami 
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ezáltal csökkenhet vagy nőhet. Alappal hivatkozott arra a felperes, hogy a tájékoztatás e két lehetőségnek 

az egyenlő esélyét vetíti előre, nem hívja fel a fogyasztó figyelmét az általa vállalt reális és az anyagi, 

gazdasági helyzetét adott esetben súlyosan hátrányosan érintő kockázatra. Maga a kockázatfeltáró 

nyilatkozat elnevezése is „esetleges kockázatok” tudomásulvételét tartalmazza. A felperes vállalása 

azért ezen, kellően fel nem tárt, el nem magyarázott kockázatok kizárólagos viselésére vonatkozhatott 

csupán. 

A 93/13/EGK irányelv által létrehozott védelmi rendszer azon az elven alapszik, hogy a fogyasztó a 

pénzügyi szolgáltatóhoz képest hátrányos helyzetben van többek között az információs szintje 

tekintetében. A szerződési feltételek világos és érthető megfogalmazásának, és következésképpen az 

átláthatóságnak ezért a 4. cikk (2) bekezdésében írt követelményét kiterjesztő módon kell érteni (C-

186/16. 44. pont). Mindezért magának a pénzügyi intézménynek a fogyasztó részére adott 

tájékoztatásából kell kitűnnie mindazon információnak, amely alapján egy általánosan tájékozott, 

észszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó megalapozott döntéseket hozhat (C-186/16. 49. 

és 51. pontok), és nem elégséges a korábban hivatkozott bírói gyakorlatnak megfelelően az, ha azok 

csupán kikövetkeztethetők (Kúria Gfv.VI.30.366/2021/12.). E követelménynek pedig az alperes által 

adott tájékoztatás nem felel meg (megjegyzi a Kúria, hogy e kérdésben a másodfokú bíróság is ezt az 

álláspontot képviselte). 

 

Gfv.I.30.128/2022/3. 

Az árfolyamkockázati tájékoztatás világos és érthető, megállapítható abból, hogy a forint árfolyama a 

kölcsön svájci frank árfolyamához képest a futamidő alatt jelentős mértékben a felperesek számára akár 

kedvezőtlenül is változhat. 

Az 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: rPtk.) 205.§ (3) bekezdése értelmében a felek a szerződés 

megkötésénél együttműködni kötelesek és tájékoztatniuk kell egymást a megkötendő szerződést érintő 

minden lényeges körülményről. Ezt az általános együttműködési és tájékoztatási kötelezettséget a 

fogyasztónak minősülő ügyféllel megkötésre kerülő, devizahitel nyújtására irányuló szerződés esetén az 

1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: rHpt.) 203.§-a akként konkretizálja, hogy a pénzügyi 

intézménynek fel kell tárnia a szerződéses ügyletben az ügyfelet érintő kockázatot, amelynek 

tudomásulvételét az ügyfél aláírásával igazolja. 

Az Európai Unió Bíróságának az árfolyamkockázati tájékoztatással összefüggésben felállított 

követelményrendszere szerint a tájékoztatásnak ki kell terjednie a kölcsönfelvevő lakóhelye szerinti 

tagállam fizetőeszköze súlyos leértékelődésének és a külföldi kamatlábak emelkedésének a törlesztő 

részletekre gyakorolt hatására, annak a mechanizmusnak a konkrét működésére, amelyre az érintett 

feltétel utal. A tájékoztatásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a szokásosan tájékozott, észszerűen 

figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó megértse: az árfolyamkockázatot ő viseli, az 

árfolyamváltozásnak nincs felső határa, az korlátlan. Nem elegendő annak a lehetőségéről tájékoztatni 

a fogyasztót, hogy annak a devizának az árfolyama, amelyben a kölcsönszerződést megkötötték 

emelkedhet vagy csökkenhet, hanem értékelni kell tudnia az árfolyamkockázatnak a pénzügyi 

kötelezettségeire gyakorolt – esetlegesen jelentős – gazdasági következményeit is. 

A felperesek az árfolyamkockázat viseléséről két alkalommal kaptak tájékoztatást: a kölcsön 

igénylésekor, 2008. július 29-én, amikor kockázatfeltáró nyilatkozatot írtak alá, továbbá 2008. augusztus 

28-án, amikor megkötötték a kölcsönszerződést. Az alperes a kölcsönszerződés V.4. pontjába foglaltan 

tájékoztatta a felpereseket az árfolyamkockázat mibenlétéről. Az alperes által alkalmazott megoldás 

biztosította azt, hogy a szerződéskötés következményeiről megfelelő tartalommal és kellő időben 

tájékozódjanak a felperesek. Lehetséges, hogy a felperesek egyéni megítélése szerint az ügyintézési 

folyamat rövid időt vett igénybe, azonban a kölcsön igénylésétől, az ekkor kapott árfolyamkockázati 

tájékoztatástól a kölcsönszerződés megkötéséig egy hónap telt el, amely időtartam alatt át tudták 

gondolni, hogy milyen kockázat fogja őket terhelni a deviza alapú kölcsönszerződésből eredően. 

A felülvizsgálati érveléssel ellentétben a másodfokú bíróság döntéshozatala során alappal vette 

figyelembe a Kúria Gfv.VII.30.407/2020/5. számú részítéletében foglaltakat, hiszen abban az ügyben a 

perbelivel azonos tartalmú árfolyamkockázati tájékoztatást vizsgált és azt megfelelő tartalmúnak 
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minősítette. A Kúria említett számú, közzétett határozatában jogkérdésben a későbbi, folyamatban lévő 

ügyekben kötelező erejű értelmezést adott, s ez a kötőerő mindaddig fennáll, amíg az adott 

jogértelmezéstől a Kúria tudatosan el nem tér. A felperesek nem igazoltak olyan egyedi körülményt, ami 

az eltérés alapjául szolgálhatna. 

A Kúria a perbelivel azonos tartalmú árfolyamkockázati tájékoztatással összefüggésben a 

Gfv.VII.30.407/2020/5. számú részítéletében azt állapította meg, hogy az alperes a forint árfolyamának 

a szerződésben kikötött devizához képest lehetséges változására részletes, szemléletes és informatív 

szöveges magyarázatot adott, felhívta a figyelmet a deviza alapú kölcsönügyletekben rejlő – a forint 

ügyletektől eltérő – kockázatokra, egyben a svájci frank alapú kölcsönügyleteknek az euró alapú 

ügyleteket is meghaladó kockázatára (erre utal az a figyelmeztetés, hogy a kölcsönszerződésben 

rögzített deviza árfolyama napról napra változik, svájci frank esetében bármilyen irányban és bármilyen 

mértékben). 

A rendelkezésre álló iratok azt igazolják, hogy a felperesek a szerződéskötés előtt egy hónappal kellő 

tartalmú írásbeli tájékoztatást kaptak, és emellett az egyedi kölcsönszerződésben is szerepel az 

árfolyamkockázattal összefüggő tájékoztatás. Az árfolyamkockázati tájékoztatás „megfelelőségét” 

illetően a kockázatfeltáró nyilatkozatban és a szerződésben foglaltakat együttesen kellett figyelembe 

venni és értékelni. Ennek eredményeként az állapítható meg, hogy a felperesek minden lényeges 

körülményre kiterjedő, megfelelő tartalmú tájékoztatásban részesültek. Tudtak arról, hogy a devizában 

megállapított törlesztő részletek forintban fizetendő ellenértéke akár jelentős mértékben is emelkedhet, 

és ennek vagyoni kihatásait teljes mértékben viselik. A felperesek ezen információk birtokában 

jelentették ki, hogy az árfolyamkockázatból adódó veszteség lehetőségét gondosan megfontolták és 

fizetőképességüknek megfelelően mérlegelték. 

Figyelemmel a C-670/20. számú ügyben kifejtettekre: a fogyasztó kijelentésének, amely szerint teljes 

mértékben tudatában van a szerződés megkötéséből eredő lehetséges kockázatoknak, önmagában nincs 

hatása annak értékelésére, hogy az eladó vagy szolgáltató eleget tett-e az átláthatósági követelménynek, 

azonban a perbeli esetben a felperesek nem csupán formális tájékoztatásban részesültek, hanem az 

alperestől kapott tájékoztatás alapján fel tudták mérni, hogy az árfolyamváltozás a pénzügyi 

kötelezettségeikre a szerződés teljes időtartama alatt jelentős, kedvezőtlen gazdasági következményeket 

is gyakorolhat. A felperesek tettek olyan kijelentést, mely szerint tudomásuk van a szerződés 

megkötéséből eredő lehetséges kockázatokról, azonban nem csupán ezen a kijelentésen alapul a 

felpereseket terhelő kockázatviselési kötelezettség, hanem a kijelentés alapját képező átlátható, az elvárt 

követelményrendszernek megfelelő tájékoztatáson, ami alkalmas volt arra, hogy annak alapján a 

felperesek fel tudják mérni az árfolyamváltozás jelentős, esetleg kedvezőtlen gazdasági 

következményeit is. 

A kockázatfeltáró nyilatkozat megfelelő tartalmú értelmezéséből következően „fix” törlesztő részlettel 

nyújtott devizakölcsön esetében is változhat a törlesztő részlet az árfolyamváltozás következtében, az 

árfolyam kedvezőtlen változása esetében a „fix törlesztő részlet periódus” lejártával az új törlesztő 

részlet összegben jelenik meg a változás következménye, azaz az árfolyamváltozás hatására 

figyelemmel az új törlesztő részlet összege jelentősen emelkedhet az eredeti törlesztő részlet összeghez 

képest. Így a felperesek alappal nem gondolhatták azt, hogy az árfolyamváltozásnak nem lesz hatása a 

törlesztő részlet összegére. 

A felperesek az elsőfokú ítélet elleni fellebbezésükben a kezelési költséget illetően utaltak a C-621/17. 

számú Európai Unió Bírósága döntésben foglaltakra és a Kúria 2020. február 26-án kelt határozatában 

írtakra, arra, hogy ebben a határozatában a Kúria a kezelési költséggel összefüggésben az arányosság 

feltételeinek teljesülését illetően milyen vizsgálat elvégzésére utasította az elsőfokú bíróságot. A 

másodfokú bíróság ugyanakkor megalapozottan állapította meg, hogy a felperesek a kezelési költség – 

esetleges – aránytalanságára az elsőfokú eljárásban nem hivatkoztak, kereseti hivatkozás hiányában az 

adott kérdés vizsgálata nem képezhette a peres eljárás tárgyát, ezért az elsőfokú bíróságnak ezt a kérdést 

nem kellett vizsgálnia, így a felperesek által a fellebbezésükben megjelölt okból a perbeli szerződés 

kezelési költségre vonatkozó kikötése nem tekinthető aránytalannak, ezáltal tisztességtelennek. 
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Gfv.VI.30.366/2021/12. 

Nem megfelelő a tájékoztatás akkor, ha abból világosan és egyértelműen nem ismerhetők fel az 

árfolyamkockázat gazdasági következményei. 

I. A felperes az Üzletszabályzat és a Hirdetmény szerződés részévé válását többek között azon az alapon 

vitatta, hogy azokat az 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: rHpt.) 210. § (1) bekezdésében előírt 

kötelező alakiság ellenére a felek nem írták alá. Egy szlovák nemzeti bíróság a felperes által is 

indítványozottal lényegében azonos kérdés intézett az Európai Unió Bírósága-hoz a C‑42/15. sz. ügyben 

a 2008/48 irányelv értelmezésével összefüggésben [C-42/15. 27.1), 28.]. Az Európai Unió Bírósága a 

hivatkozott ítéletében akként foglalt állást, hogy a hitelmegállapodást nem kell szükségszerűen egy 

dokumentumba foglalni, és az összes dokumentumot csak akkor kell a feleknek aláírniuk, ha azt a 

nemzeti jog kifejezetten előírja. Ezzel nem ellentétes az 1/2016. PJE határozat III.1. b) pontja, amely 

szerint a pénzügyi intézmények által kötött kölcsönszerződések jellemzője, hogy a kölcsönszerződés 

egyrészt egyedileg megtárgyalt, másrészt egyedileg meg nem tárgyalt részekből áll, továbbá a szerződés 

részét képezik – a szerződés tételes rendelkezése folytán – az ott megjelölt általános szerződési feltételek 

(ilyennek minősül a Hpt. 203. §-ában meghatározott üzletszabályzat és hirdetmény is). Az általános 

szerződési feltételek a felek, így a fogyasztó aláírása nélkül is a szerződés részévé válhatnak, 

megfelelhetnek a Hpt. 210. § (1) bekezdése által előírt alaki követelményeknek. Nem volt ezért indokolt 

a Kúria álláspontja szerint előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése a felperes által felvetett 

kérdésben, különös tekintettel arra, hogy az adott ügyben a később kifejtettek szerint a kérdésre adott 

válasznak nem lenne kihatása az érdemi döntésre. 

II. A 93/13/EGK irányelv 4. cikk (2) bekezdésének értelmében a szerződés elsődleges tárgya csak abban 

az esetben eshet a 3. cikk (1) bekezdésében előírt értékelés alá, ha az adott feltételek nincsenek világosan 

és érthetően megfogalmazva, azaz az árfolyamkockázat fogyasztóra telepítése tisztességtelen jellegének 

vizsgálatára akkor kerülhet sor, ha az azt feltáró tájékoztatás nem világos és nem érthető. A 3. cikk (1) 

bekezdésének értelmében a szerződési feltételek tisztességtelenek, ha ellentétesek a jóhiszeműség 

követelményével, és a felek szerződésből eredő jogaiban és kötelezettségeiben jelentős egyenlőtlenséget 

idéznek elő a fogyasztó kárára. 

A 93/13/EGK irányelv 8. cikke azonban lehetővé teszi a tagállamok számára a fogyasztók magasabb 

szintű védelme érdekében szigorúbb nemzeti rendelkezések elfogadását. Az Európai Unió Bírósága (C-

96/16. és C-94/17. egyesített ügyek 69. pont) azt megerősítette, hogy főszabály szerint a tagállami 

legfelsőbb bíróságok ítélkezési gyakorlata nem tartozik a 8. cikk szerinti szigorúbb nemzeti 

rendelkezések közé, ugyanakkor, ha a nemzeti legfelsőbb bíróságok a szerződési feltételek 

tisztességtelen jellegének értékelésére szolgáló bizonyos kritériumokat dolgoznak ki, amelyeket az 

alsóbb fokú bíróságoknak de facto be kell tartaniuk, vagy amelyek alkalmazása kötelező a számukra, 

akkor ez összeegyeztethető a 93/13/EGK irányelvvel, ha az így használt kritériumok képesek hatékony 

jogorvoslatot nyújtani a fogyasztónak, és az alsóbb fokú bíróságokat ez nem korlátozza az előzetes 

döntéshozatali kérdéseik Európai Unió Bírósága elé terjesztésében (C-96/16. és C-94/17. egyesített 

ügyek 62–71. pont; C-118/17. 60–64. pont). A magyar jog szabályai és gyakorlata (1959. évi IV. törvény 

(a továbbiakban: rPtk.), jogegységi határozat) a fenti elveknek megfelelően az irányelvi 

minimumszabályozásnál szigorúbb mércét alakítottak ki. A Kúria által – a jogegység, a bíróságok 

egységes ítélkezési gyakorlatának biztosítása érdekében – elfogadott jogegységi határozat a bíróságok 

szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 24. § (1) bekezdés c) pontja alapján a 

bíróságokra kötelező (Kúria Gfv.VI.30.480/2021/5.). 

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 

érvénytelen. 

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa a Jpe.I.60.015/2021/15. számú jogegységi hatályú határozatában (a 

továbbiakban: JPE határozat) – az Európai Unió Bírósága határozataira is figyelemmel – azt az elvi 

tartalmú döntést hozta, hogy a 2/2014. PJE határozat 1. pontja azzal kötelező értelmezéssel 

alkalmazható, amely szerint akkor megfelelő tartalmú az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás, ha az 
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átlagosan 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. Rendelkezett arról is, hogy a Kúria bármely határozatának ezzel (a JPE határozatban 

elfogadott értelmezéssel) ellentétes jogértelmezése kötelező erejűként már nem hivatkozható. 

A Kúria egyértelmű joggyakorlata szerint nem felel meg a tisztességes tájékoztatás követelményének 

az, ha a szerződés különböző rendelkezéseiből csak kikövetkeztethető az árfolyamkockázat fogyasztóra 

gyakorolt gazdasági következménye (Kúria Gfv.VI.30.074/2020/6., Gfv.VI.30.330/2020/8.). Ez a 

megállapítás igaz a kockázatfeltáró nyilatkozat tartalmára is. A JPE határozat által megfogalmazott 

jogértelmezési mércéből az következik, hogy nem felel meg a világosság és érthetőség követelményének 

az a tájékoztatás, amelyből az átlagosan tájékozott fogyasztó számára az ugyan érthető, miszerint az 

árfolyamkockázat korlátozás nélkül őt terheli, de az nem, hogy ez akár jelentősen megemelheti fizetési 

kötelezettségeit, és amely lényegében (csak) arra terjedt ki, hogy az árfolyam a fogyasztó javára és 

terhére is változhat (Kúria Gfv.VII.30.315/2020/5.), mert ez nem elegendő arra, hogy az átlagosan 

tájékozott fogyasztó megalapozott döntést hozzon. 

A perbeli kockázatfeltáró nyilatkozat bár kétségtelenül elmagyarázza, hogy mit kell érteni deviza alapú 

hitel alatt (amelynek összege nem magyar forintban, hanem az igényelt devizanemben kerül 

meghatározásra; a bank a folyósított devizahitel összegét átszámítja forintra, a hitelt forintban bocsátja 

rendelkezésére, de a tartozást devizában tartja nyilván, a hitel visszafizetése is forintban történik) és 

kitér mind az árfolyamrésnek, mind a nemzetközi kamatok változásának árfolyamváltozástól független 

fizetési kötelezettséget befolyásló hatására, azonban az árfolyamváltozásból eredő kockázatra 

vonatkozóan csak annyit tartalmaz, hogy „amennyiben a deviza alapú hitel devizaneme és a forint 

közötti árfolyam változik, az hatással lesz mind a folyósítandó hitelösszeg, mind a tőkét és 

kamattartozást is magában foglaló törlesztőrészletek, valamint egyéb devizában nyilvántartott járulékok, 

költségek nagyságára; abban az esetben, ha a futamidő alatt a forint árfolyama erősödik, úgy kevesebb 

forintot kell fizetni a devizában nyilvántartott törlesztőrészletek ellenértékeként, amennyiben gyengül, 

úgy fizetési terhei nőnek”. 

Konkrétan az árfolyamkockázattal kapcsolatos tájékoztatás tehát lényegében annyit tartalmaz, hogy az 

árfolyamváltozás hatással van, azaz befolyásolja a fogyasztó fizetési kötelezettségének a mértékét, ami 

ezáltal csökkenhet vagy nőhet. Alappal hivatkozott arra a felperes, hogy a tájékoztatás e két lehetőségnek 

az egyenlő esélyét vetíti előre, nem hívja fel a fogyasztó figyelmét az általa vállalt reális és az anyagi, 

gazdasági helyzetét adott esetben súlyosan hátrányosan érintő kockázatra. Maga a nyilatkozat 

elnevezése is „esetleges kockázatok” tudomásulvételét tartalmazza. Az alperes nyilatkozatban szereplő 

vállalása ezen, kellően fel nem tárt, el nem magyarázott kockázatok kizárólagos viselésére 

vonatkozhatott csupán. 

Az esetleges kedvezőtlen árfolyamváltozás esetére jelzett pótfedezetre vonatkozó részből ugyan lehet 

arra következtetni, hogy előfordulhat a fogyasztó fizetési kötelezettségének a nyújtott fedezetet 

meghaladó növekedése, azonban a 93/13/EGK irányelv által létrehozott védelmi rendszer azon az elven 

alapszik, hogy a fogyasztó a pénzügyi szolgáltatóhoz képest hátrányos helyzetben van többek között az 

információs szintje tekintetében. A szerződési feltételek világos és érthető megfogalmazásának, és 

következésképpen az átláthatóságnak ezért a 4. cikk (2) bekezdésében írt követelményét kiterjesztő 

módon kell érteni (C-186/16. 44. pont). Mindezért magának a pénzügyi intézménynek a fogyasztó 

részére adott tájékoztatásából kell kitűnnie mindazon információnak, amely alapján egy általánosan 

tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó megalapozott döntéseket hozhat (C-

186/16. 49. és 51. pontok), és nem elégséges a korábban hivatkozott bírói gyakorlatnak megfelelően az, 

ha azok csupán kikövetkeztethetők. 

Az Európai Unió Bírósága gyakorlata szerint sem követelhető meg meghatározott kifejezések (jelentős, 

korlátlan) használata a tájékoztatásban, feltéve, hogy a tájékoztatás egészéből a fogyasztó enélkül is 

értékelni tudja az árfolyamkockázatnak a pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt – esetlegesen jelentős – 

gazdasági következményeit (C-227/18. 40. pont). A perbeli tájékoztatásból ez a figyelemfelhívó, 
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figyelmeztető jelleg teljes mértékben hiányzott és a kölcsönszerződés sem tartalmazott 

többlettájékoztatást, annak II.3. pontja is csak annyit rögzített, hogy a tartozás forintban kifejezett 

összege „változhat”. 

A kölcsönszerződés A II.10.6. pontjának, amelyben az adós elismerte, hogy a banktól azt az előzetes 

felvilágosítást, amely szerint deviza alapú kölcsön vonatkozásában árfolyamkockázata keletkezhet, 

megértette és kijelentette, hogy ezen információ ismeretében is igénybe kívánja venni a kölcsönt, 

önmagában az adós által elismert tartalom pénzintézet általi igazolásának hiányában nincs relevanciája 

(Kúria Gfv.VII.30.090/2020/9.). 

Az I. rendű alperes perbeli tájékoztatással megegyező kockázatfeltárását a Kúria már más ügyekben is 

vizsgálta, és azt a Pfv.I.20.297/2020/13. számú határozatában megfelelőnek, míg az ezt követően hozott 

Pfv.I.21.020/2020/6. számú ítéletében nem megfelelőnek, ezáltal az árfolyamkockázatra vonatkozó 

szerződéses rendelkezést tisztességtelennek találta. E második döntése illeszkedik az Európai Unió 

Bírósága és Kúria újabb gyakorlatához és felel meg a később (2021. november 22-én meghozott) JPE 

határozatnak, amelynek értelmében a Pfv.I.20.297/2020/13. számú döntés a továbbiakban kötelező 

erejűként már nem hivatkozható. 
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Emberi jogi közlemények 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei 

Az adott időszakban nem vált véglegessé ilyen határozat. 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei 

1. Savickis és mások Lettország elleni ügye (49.270/11. sz. ügy)47 

Lettország 1996-ban létrehozott egy olyan szociális biztonsági rendszert, amely figyelembe vette a 

Lettországban a függetlenségének visszaállítása előtti szolgálati időt. A lett állampolgárok esetében a 

nem szovjet tagköztársaságokban eltöltött szolgálati időket is figyelembe vették. Az „állandó 

tartózkodási hellyel rendelkező külföldiek” (nepilsoņi), tehát olyan emberek esetében, akik Lettország 

szovjet megszállása idején más tagköztársaságokból költöztek be, a más tagköztársaságokban végzett 

munkát csak különleges körülmények között veszik figyelembe, ahogy a kérelmezők esetében is. 

Az első kérelmező az oroszországi Kalinyin megyében született; körülbelül 21 évig dolgozott abban az 

államban. Sikerült olyan határozatot elérnie, hogy ezt az időszakot beszámítsák a nyugdíjába, de ez a 

döntés nem volt visszamenőleges hatályú.48 A második kérelmező az azerbajdzsáni Bakuban született, 

a Szovjetunióban végzett munka és NDK-s sorkatonai szolgálat után, 30 évesen Lettországban kezdett 

dolgozni; nyugdíjazásánál nem vették figyelembe a Lettországon kívüli szolgálati idejét. A harmadik 

kérelmező az oroszországi Vlagyivosztokban született; sorkatonai szolgálatát Oroszországban töltötte, 

majd 1968-tól Lettországban dolgozott; nyugdíjazásánál nem vették figyelembe a katonai szolgálatot, 

és ez alapján megtagadták tőle a korengedményes nyugdíjba vonulást. A negyedik kérelmező az 

üzbegisztáni Termezben született. Dolgozott Üzbegisztánban, Németországban, Oroszországban és 

Fehéroroszországban, önkéntesként a katonaságban is szolgált, mielőtt 41 évesen Lettországban kezdett 

dolgozni. Nyugdíját eredetileg a Lettországon kívül eltöltött szolgálati idejének figyelmen kívül 

hagyásával számították ki. Ezt később előbb úgy módosították, hogy figyelembe vették a 

Fehéroroszországban töltött időt, majd az Oroszországban töltött időt is, de az üzbegisztáni időszakot 

nem. E kérelmező nem sérelmezte, hogy a Németországban vagy a katonai szolgálatban töltött idejét 

nem vették figyelembe. Az ötödik kérelmező az oroszországi Sizranyban született, és ebben az 

államban, Üzbegisztánban, Türkmenisztánban és Tádzsikisztánban dolgozott, mielőtt 44 éves korában 

Lettországba költözött. Kezdetben a külföldön eltöltött időt nem vették figyelembe a nyugdíjszámítás 

során. Ezt később úgy módosították, hogy csak az Oroszországban eltöltött időt vették figyelembe. 

Amióta a Bírósághoz fordult, a kérelmező orosz állampolgárságot szerzett. Az öt kérelmező közül 

négynél e nyugdíjszámítások alapján megtagadták a korengedményes nyugdíjazást. 

A lett alkotmánybíróság 2001-ben határozatot hozott az ügyben, és úgy ítélte meg, hogy mivel a 

nyugdíjkifizetések a szolidaritás elvén alapulnak, és mint ilyenek nem teremtenek kapcsolatot a 

járulékok és a későbbi kifizetések között, így nem minősülnek vagyoni jognak. Úgy ítélte, hogy 

Lettország nem vállalhat felelőséget más államok helyett az ilyen kifizetések tekintetében. 

A Bíróság 2009-ben ítéletet hozott Andrejeva Lettország elleni ügyében,49 és úgy ítélte, hogy 

indokolatlanul eltérő bánásmódban részesítették a lett állampolgárokat és az „állandó tartózkodási 

hellyel rendelkező külföldieket”, és hogy az állam nem mentesülhet a felelősség alól annak ellenére, 

hogy nincsenek e területet szabályozó nemzetközi egyezmények, továbbá elutasította a Kormányzat 

azon érveit, miszerint a kérelmező lett állampolgár lehet a jogok megszerzése érdekében, ezért 

 
47 Az ítéletet a Nagykamara hozta 2022. június 9-én; az ítélet végleges.  
48 Az első kérelmező azóta elhunyt, és mivel nem volt olyan közeli hozzátartozója, aki hajlandó lett volna helyette 

folytatni az ügyet., ügyében a Bíróság nem hozott döntést. 
49 A Nagykamara által az 55.707/00. sz. ügyben 2009. február 28-án hozott ítélet. 
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megállapította az Egyezmény 14. cikkének megsértését az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke 

tekintetében.  

Az Andrejeva-ítéletet követően elmulasztották az első, a második, a negyedik és az ötödik kérelmező 

nyugdíjának felülvizsgálatát, ezért közigazgatási eljárást indítottak. Keresetüket 2009-ben elutasították. 

A hazai bíróság úgy ítélte meg, hogy a Bíróság határozata csak Andrejeva asszonyra vonatkozott. 

Kimondta, hogy az újabb eljáráshoz jogszabályi változtatásra lenne szükség. E négy kérelmező ezen 

ítélet felülvizsgálatát kérte az Alkotmánybíróságtól az állampolgárok és az „állandó lakhellyel 

rendelkező külföldiek” öregségi nyugdíjának kiszámítása során vitatott eltérő bánásmód miatt, amely 

ellentétes az Alkotmánnyal és az Egyezménnyel. A harmadik kérelmező külön kérelmét később 

ügyükhöz egyesítették. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy Lettország nem jogutóda a volt 

Szovjetuniónak, így „az államfolytonosság doktrínája szerint a helyreállított államnak nem kellett 

semmilyen, a megszálló állam kötelezettségeiből fakadó kötelezettséget vállalnia"; ezenkívül úgy ítélte, 

hogy „az állampolgárok és az állandó lakhellyel rendelkező külföldiek nélküliek nyugdíjának 

kiszámításakor alkalmazott eltérő bánásmódnak tárgyszerű és észszerű indokai vannak”. A hazai bíróság 

úgy ítélte, hogy a kérelmezőket nem fosztották meg nyugdíjuktól, és az eltérő bánásmód indokolt és 

arányos volt, ezért a kérelmezők keresetét elutasította. 

A kérelmezők – az Egyezmény 14. cikkére az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke tekintetében 

hivatkozva – sérelmezték, hogy „állandó tartózkodási hellyel rendelkező külföldi” jogállásúként 

tisztességtelenül bántak velük a lett állampolgárokkal szemben a nyugdíjuk összegét és a 

korengedményes nyugdíjra való jogosultságukat illetően.  A kérelmezők panasza csak azokra az államon 

kívüli munkavégzési időszakokra vonatkozott, amelyeket egy lett állampolgár nyugdíjszámításánál 

figyelembe vettek volna.  

A Bíróság emlékeztetett, hogy az Egyezmény nem biztosít nyugdíjhoz vagy meghatározott összegű 

nyugdíjhoz való jogot. Ha azonban egy állam nyugdíjrendszert hoz létre, azt az Egyezmény 14. cikkével 

összhangban kell megtennie. A Bíróság megállapította, hogy az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke és 

az Egyezmény 14. cikke alkalmazható ebben az esetben. 

A Bíróság kiemelte különösen a következő tényeket: valamennyi kérelmező, kivéve a harmadik 

kérelmezőt, felnőttként Lettországba költözött; az Azerbajdzsánnal és Üzbegisztánnal nincs kétoldalú 

megállapodás, ami hatással volt néhány kérelmező nyugdíjára; a katonai szolgálatban töltött időre 

vonatkozó megállapodás nincs; a nyugdíjakat újraszámították a Lettország és Oroszország között 

létrejött kétoldalú megállapodást követően, amely javított néhány kérelmező helyzetén. 

A Bíróság emlékeztetett az Andrejeva-ítéletben levont következtetésére – miszerint az állampolgárság 

volt az egyetlen kritérium, amely megkülönböztette a nyugdíjjogosultságokat a Lettországban élők 

különböző kategóriái között, különösen az állampolgárok és az „állandó tartózkodási hellyel rendelkező 

külföldiek” között –, és úgy találta, hogy ez a jelen ügyben is érvényes. Erre tekintettel a Bíróság 

megállapította, hogy az eset sajátosságaira és a tagállamok számára biztosított mérlegelési jogkörre 

(„értékelési mozgástérre”) tekintettel nyomós indokok szükségesek egy ilyen különbségtétel 

igazolásához. 

A Bíróság meggyőződött arról, hogy a kérelmezők nyugdíj tekintetében viszonylag hasonló helyzetben 

voltak, mint a lett állampolgárok. Úgy ítélte, hogy az állam kitűzött céljai – a függetlenség helyreállítását 

követő nemzeti élet újjáépítése és az ország gazdasági rendszerének védelme – törvényesek. 

A lett hatóságok által hozott intézkedések arányosságát illetően a Bíróság úgy ítélte, hogy Lettországnak 

nem volt kötelessége a szovjet időszakból származó vagy annektálásából származó 

nyugdíjkötelezettségeket átvállalni. Kijelentette, hogy a lett állampolgároknak nyújtott kedvezményes 

elbánás összhangban van a nemzeti élet újjáépítésének céljával. 

Kiemelte, hogy a kérelmezők jogállás nagyrészt személyes törekvés kérdése, nem pedig 

megváltoztathatatlan helyzet, különös tekintettel arra a hosszú időszakra, amely alatt a kérelmezők 

megszerezhették a lett állampolgárságot, ellentétben Andrejeva asszony esetével. A kérelmezőktől nem 

tagadták meg az alapnyugdíj-ellátást, és nem is veszítették el a kérdéses szolgálati időből származó 

juttatásokat. A Bíróság megismételte, hogy Lettországban a foglalkoztatási nyugdíjak a szolidaritás elve 

alapján, társadalombiztosítási járulékokon alapulnak, és az államok széles mérlegelési jogkörrel 
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rendelkeznek ezen a területen. A Bíróság meggyőződött arról, hogy az eltérő bánásmód a kitűzött célokat 

követte, és a Kormányzat által erre adott indokok valóban kellően súlyosak voltak. 

Így a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a hazai hatóságok mérlegelési jogkörükön belül jártak 

el a kérelmezők nyugdíjjogosultságának értékelése során, és ezért nem állapított meg jogsértést. 

 

2. OOO Memo Oroszország elleni ügye (2.840/10. sz. ügy)50 

A kérelmező egy orosz cég, amely a Kavkazskij Uzel („Kaukázusi csomó”), egy bejegyzett online 

sajtóorgánum tulajdonosa, amely a dél-oroszországi politikai és emberi jogi helyzettel foglalkozik, 

ideértve a volgográdi régiót is. A Kavkazskij Uzel 2008 júliusában cikket tett közzé a Volgográd régiótól 

Volgográd városának nyújtott 5 294 000 orosz rubel összegű támogatás átutalásának felfüggesztésével 

összefüggésben. A cikk címe „[S úr]: Volgográd Polgármesteri Hivatala összeveszett a Volgográdi 

Tartományi Hatósággal egy buszgyár miatt” volt. 

A Volgográdi Régió 2008. októberében a rágalmazási pert indított a kérelmező cég és a Kavkazskij Uzel 

szerkesztősége ellen, a következő kijelentések visszavonását kérve: 

(a) „... két fő oka van annak a pénzügyi konfliktusnak, amely abból eredt, hogy a Volgográdi Regionális 

Hatóság elrendelte, hogy felfüggeszti a regionális költségvetésből Volgográd városa számára nyújtott 

támogatásokat. ... Az első ok kétségtelenül politikai. A [2008. március 2-i] regionális választások 

[eredményeihez] kapcsolódik. A második ok nem ismert széles körben. Ez tisztán gazdasági jellegű.” 

(b) „Nemrég a Polgármesteri Hivatal nyílt pályázati felhívást írt ki buszok vásárlására… A Volgográdi 

Régió lobbizott a Volzhanin nevében, hogy segítsen megnyerni a pályázatot, de egy másik cég nyerte 

meg.” 

(c) „A Hatóság tisztviselői erősen bírálták a Polgármesteri Hivatalt, mondván: „Hogy lehet, hogy nem 

támogatta a helyi termelőt!” Számomra úgy tűnik, hogy a Volzhanin gyárral való üzletkötés 

elutasítása a Polgármesteri Hivatal részéről volt a fő oka a regionális tisztviselők haragjának. 

d) „... a Volgográd városnak a regionális költségvetésből nyújtott támogatások felfüggesztése bosszú 

volt az elveszett pályázat miatt.” 

A kérelmező cég azzal érvelt, hogy a vitatott kitételek értékítéletnek minősültek, és a felperesnek – mint 

állami szervnek – mindenképpen nagyobb mértékű bírálatra kell számítania, mint egy 

magánszemélynek. Az elsőfokú bíróság ezzel nem értett egyet, úgy ítélte meg, hogy az állítások hamisak 

és rontják a Volgográdi Regionális Hatóság jó hírnevét, és elrendelte az erre vonatkozó helyreigazítás 

közzétételét, azzal, hogy az ítélet rendelkező részét a társaság honlapján tegyék közzé. Ezt az ítéletet és 

az indokolást a Moszkvai Városi Bíróság másodfokon helybenhagyta. 

Számos egyéb kereset van folyamatban a Bíróság előtt az oroszországi állami hatóságok által indított 

rágalmazási perek kapcsán. 

A kérelmező – az Egyezmény 10. cikkére hivatkozva – a véleménynyilvánítás szabadságához való 

jogának megsértését sérelmezte. 

A Bíróság meggyőződött arról, hogy a Volgográdi Regionális Hatóság – amely jogi személyiséggel 

rendelkezett – a törvény értelmében jogosult volt rágalmazási per megindítására. 

Azzal kapcsolatban, hogy a kérelmező társaság szólásszabadságába való beavatkozás „törvényes célt” 

követett-e, a Bíróság először is kiemelte, hogy a Volgográdi Regionális Hatóság az Orosz Föderációt 

alkotó egyik jogalany végrehajtó hatósága. A Kormányzat szerint a legitim cél „mások jó hírnevének és 

jogainak védelme” volt. A kérelmező cég azzal érvelt, hogy egy ilyen hatóság nem hivatkozhat arra, 

hogy „üzleti hírnévvel” rendelkezik. 

Bár a jó hírnév védelme az Egyezmény 8. cikkében foglalt jog, a Bíróság kiemelte, hogy a jó hírnév 

elleni támadásnak elég súlyosnak kell lennie ahhoz, hogy e cikk értelmében védelmet érdemeljen. A 

Bíróság rámutatott, hogy egy társaság jó hírnevének védelme – a részvényesek, a munkavállalók és a 

 
50 Az ítélet 2022. június 15-én vált véglegessé. 
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gazdaság érdekében – a Bíróság ítélkezési gyakorlatában is védelmet kapott. 

A közjogi testületekkel kapcsolatban a Bíróság hangsúlyozta: úgy találta, hogy csak kivételes 

körülmények között lehet indokolt egy választott szerv cselekményeit vagy mulasztásait kritizáló 

nyilatkozatokat tiltó intézkedés. Az állami végrehajtó szervek alapvetően különböznek az állami 

tulajdonú társaságoktól vagy más jogi személyektől, mivel ez utóbbiaknak versenyezniük kellett a 

piacon, következésképpen a hírnév fontos volt számukra az ügyfelek vonzásához és megtartásához. 

Ezzel szemben a végrehajtó hatóságokat az adófizetők finanszírozzák. A Bíróság emlékeztetett, hogy 

aránytalanul nagy terhet ró a médiára, ha lehetővé teszik az állami végrehajtó szervek számára, hogy 

rágalmazási pert indítsanak a médiával szemben. 

A jelen ügyben a Bíróság úgy ítélte, hogy nem fűződhetett érdek a Volgográdi Regionális Hatóság 

kereskedelmi sikerének védelméhez, ami esetleg indokolta volna a jogi lépéseket; és a szervezet 

alkalmazottait sem sértették az állítások. A rágalmazási per tehát nem követett törvényes célt, ami az 

Egyezmény 10. cikkének megsértéséhez vezetett. 

A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai 

Büntető ügyszak 

Bpkf.II.530/2022/2. 

Az V. rendű terhelt az eljárás során megszökött, vonatkozásában a szökés, elrejtőzés, valamint a 

bűnismétlés veszélye személyi körülményeinek, a büntetőeljárás során mutatott magatartásának 

vizsgálata alapján - olyan közeli, hogy a bírói engedélyes kényszerintézkedéssel elérni kívánt cél csak a 

letartóztatással érhető el. Erre tekintettel a Fővárosi Ítélőtábla végzésének helybenhagyására került sor. 

A bírói engedélyes kényszerintézkedés eljárási törvényben meghatározott különös feltételei – így a Be. 

276. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja szerinti szökés, elrejtőzés, valamint a Be. 276. § (2) 

bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti bűnismétlés veszélye is – fennállnak. 

Tényként állapítható meg, hogy az V. rendű vádlott a nyomozati szakban a vele szemben 2018. 

augusztus 27-én elrendelt bűnügyi felügyelet szabályait 2018. szeptember 13-án megszegte, a mozgását 

nyomon követő technikai eszközt levágta, a kijelölt ingatlant elhagyta és az Egyesült Királyságba 

távozott, a magyar hatóságok számára elérhetetlenné vált. Ebből következően helyes az ítélőtábla azon 

megállapítása, hogy a Be. 276. § (2) bekezdés aa) alpontjában írt ok – a vádlott a hatóság elől megszökött 

– tényszerűen igazolt. A tényeknek ugyanakkor ellentmond az a védői álláspont, hogy az V. rendű vádlott 

Magyarországra hazatért, s önként „feladta” magát. Az V. rendű vádlott ugyanis 2020. március 15-én 

más nevére szóló hamis személyi igazolvány felhasználásával kívánt Magyarország területére belépni, 

amikor az ellen kibocsátott elfogatóparancs alapján elfogására sor került. Az V. rendű vádlott terhére 

rótt bűncselekmények tárgyi súlya jelentős, a halmazati büntetés szabályaira, valamint a 

bűnszervezetben történő elkövetésre tekintettel a cselekmények szabadságvesztéssel fenyegetettsége 

magas, 1 évtől 15 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható a vádlottal szemben. Az ügyész az 

előkészítő ülésen – beismerése esetére, ami nem teljesült – az V. rendű vádlottal szemben 6 év 

szabadságvesztés és 5 év közügyektől eltiltás kiszabására és 236.000 forint vagyonelkobzásra tett 

indítványt. Ezen tények alapján megalapozottan feltehető, hogy az V. rendű vádlott szabadon bocsátása 

esetén ismét megszökne, a hatóságok számára elérhetetlenné válna. 

Az V. rendű vádlott egzisztenciális helyzete bizonytalan. S annak lehetősége, hogy az V. rendű vádlottat 

hozzátartozója – nyilatkozata szerint – ingatlanába befogadja, s gondoskodik az ellátásáról, a 

legsúlyosabb kényszerintézkedés alkalmazását nem teszi szükségtelenné. A bűnismétlés veszélyét 

ugyanis nem csupán az egzisztenciális bizonytalanság alapozza meg, hanem az is, hogy az V. rendű 

vádlott többszörösen büntetett előéletű, a jelen ügy tárgyát képező cselekményeket – a vádirat szerint – 

korábbi, vagyon elleni bűncselekmény miatti elítélését követően rövid idővel, büntetőeljárás hatálya 

alatt követte el. 

A vádlott esetében a kényszerintézkedésnek a Be. 276. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja, 
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valamint c) pont cb) alpontja is megállapítható. 

A fentieken túlmenően a vádlottal szembeni, a személyi szabadságot elvonó kényszerintézkedéssel sem 

az arányosság, sem a szükségesség elve nem sérült, figyelemmel a vád tárgyává tett kiemelkedő tárgyi 

súlyú bűncselekményre. Emellett – ahogy azt az Emberi Jogok Európai Bírósága az Imre-Magyarország 

elleni ügyében hozott ítéletében kifejtette, s arra helyesen utalt az ítélőtábla – a hosszú időn át tartó 

kényszerintézkedés fenntartását indokolhatja a közérdek is, ami nagyobb súllyal esik latba, mint a 

személyi szabadság sérthetetlenségének követelménye (BH 2009.7.). 

A letartóztatás Be. 277. § (4) bekezdés c) és e) pontjában írt többletfeltételei az V. rendű vádlott esetében 

fennállnak. Ennek megállapíthatóságát az V. rendű vádlott egzisztenciális körülményei és a 

büntetőeljárás során tanúsított magatartása alapozzák meg. 

A Kúria nem látott lehetőséget enyhébb kényszerintézkedés – bűnügyi felügyelet – elrendelésére. Ezen 

kényszerintézkedés rendeltetéséből, jellegéből következik, hogy a bűnügyi felügyelet elrendelésére csak 

abban az esetben kerülhet sor, ha a vádlott tartózkodási helyére is figyelemmel biztosított, hogy az 

ügyben a hatóságok számára ténylegesen elérhető lesz (EBH 2019.B.21.IV.). 

Ezért a letartóztatás elrendelésének alapjául szolgáló ok [Be. 276. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) 

alpont, c) pont cb) alpont] továbbra is fennáll, és enyhébb személyi szabadságot érintő 

kényszerintézkedés alkalmazása – a végzésben vázolt körülmények mellett – nem szolgálná kellően a 

letartóztatással elérni kívánt cél megvalósulását [Be. 271. § (2) bekezdés]. 

 

Bpkf.I.669/2022/3. 

A letartóztatás időszakos felülvizsgálatát elvégző végzés helybenhagyása. 

A II. rendű és a IV. rendű vádlott esetében az vizsgálandó, hogy a letartóztatás, illetve a bűnügyi 

felügyelet további fenntartása tényszerű alapon áll-e, észszerűen alátámasztott-e, az abból vont 

következtetés okszerű-e, s ekként a kényszerintézkedés alkalmazása célszerű-e. 

Figyelemmel az elsőfokú bíróság által a vádlottakkal szemben kiszabott szabadságvesztés hosszabb 

tartamára – különös tekintettel mindkét vádlottnál a bűnszervezetben történt elkövetés megállapítására, 

és ennek kapcsán a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségének kizárására – alaposan tartani lehet a 

vádlottak szökésétől vagy elrejtőzésétől, ezért velük szemben kényszerintézkedés továbbra is indokolt. 

A 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 552. § (2) bekezdése vonatkozásában az ítélőtábla 

okszerűen hivatkozott arra, hogy e különös ok a Be. 276. § (2) bekezdésében felsoroltakon kívül eső, 

önálló letartóztatási ok, amelynek alapján a szökés, elrejtőzés veszélye önmagában, a kiszabott 

szabadságvesztés tartamára tekintettel vizsgálandó. A nem jogerősen kiszabott szabadságvesztés tartama 

a vádlottat a szökésre, elrejtőzésre motiválhatja. Ha a bíróság az ügyben ennek veszélyét reálisan 

fennállónak ítéli, úgy az új helyzet szülte önálló törvényi okból a letartóztatást elrendeli (EBH 

2017.B.15.I-II.). 

A büntetőeljárásnak ebben az – ügydöntő határozat meghozatalát követő – szakaszában a 

letartóztatásnak a szabadságvesztés végrehajthatóságát biztosító rendeltetése is van. A szökés, elrejtőzés 

megakadályozása olyan közérdek, amely megelőzi a nem jogerősen hosszabb tartamú 

szabadságvesztésre ítélt személy szabadságának tiszteletben tartását. Ez, valamint a szabadságvesztés 

végrehajtását biztosító célszerűség olyan súllyal figyelembe veendő szempontok, hogy azokra tekintettel 

– enyhébb kényszerintézkedésekkel szemben – a letartóztatás tekintendő szükségszerű és arányos 

kényszerintézkedésnek (BH 2017.46, EBH 2017.B.15.III.). 

Az Alkotmánybíróság kapcsolódó IV/1118/2015. számú AB határozata {[40] bekezdés} szerint a nem 

jogerősen kiszabott szabadságvesztés tartama önmagában megalapozhatja az előzetes letartóztatás 

elrendelését vagy fenntartását kitétel kettős jelentésű az ítélkezési gyakorlatban: egyfelől azt takarja, 

hogy lehetőség van a kényszerintézkedés elrendelésére, fenntartására a letartóztatás különös okainak 

párhuzamos felhívása nélkül erre az okra alapítottan (BH 2004.134.). Másfelől azt jelenti, hogy a szökés, 

elrejtőzés veszélyére a kiszabott büntetés súlyossága nyújt következtetési alapot (EBH 2003.842.). 

A II. rendű vádlott védője által is felhívott BH 2022.8. számú – az Emberi Jogok Európai Bírósága 
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Letellier kontra Franciaország ügyére és a Neumeister kontra Ausztria ügyére is hivatkozó – döntés elvi 

tartalma szerint a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedések különös feltételei 

kapcsán a szökés veszélyének megítélésekor nem lehet kizárólag a várható büntetés súlyosságára 

hivatkozni, azt több más elem fényében kell felmérni. A szökés esélyét a terhelt személyiségére, 

lakóhelyére, jövedelmére, foglalkozására, családjára, egyéb kötődésére figyelemmel kell megállapítani. 

Olyan tényezőket is figyelembe kell venni, mint a terhelt erkölcsisége, lakhatása, foglalkozása, 

munkahelye, vagyona, családi kapcsolatai, az országhoz való kötődései. 

A döntés azonban a Be. 276. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában foglalt szökés-elrejtőzés veszély 

kapcsán fogalmazza meg e kritériumokat. A nem jogerős ítéletet követően – a már jelzettek szerint – új 

helyzetben, konkrét mértékű büntetésből kiindulva, a büntetés végrehajtásához fűződő (köz)érdeket is 

mérlegelheti a bíróság, amely az egyéb, akár kizárólag kedvező személyi körülmények vizsgálatát 

kevésbé teszi hangsúlyossá. 

Az ítélőtábla a fellebbezéssel érintett vádlottak személyi körülményeit rögzítette és értékelési körébe 

vonta, és ennek figyelembe vételével megfelelő és okszerű álláspontot alakított ki, azok nem indokolnak 

ellentétes döntést. A bűnszervezeti elkövetés – magából a szervezett elkövetésből eredően – 

fokozottabban veti fel a büntetés elkerülésének szándékát, illetve lehetőségét. 

Az, hogy a vádlottak az eljárás korábbi szakaszában együttműködő magatartást tanúsítottak, döntő 

tényezőként a nem jogerő elítélést követően nem értékelhető, így jelen esetben sem alkalmas arra, hogy 

a kényszerintézkedés szükségtelenségét vesse fel. 

A vádlottak személyi körülményeiben a letartóztatás, bűnügyi felügyelet elrendelését követően nem 

következett be olyan jelentős változás, amely a kényszerintézkedés megszüntetését tenné indokolttá. 

A Be. 552. § (2) bekezdésében írt letartóztatási ok továbbra is fennáll, az eljárás célja a személyi 

szabadság enyhébb korlátozásával nem biztosítható és a vádlottak rendezettnek tűnő személyi 

körülményei sem ellensúlyozzák a kiszabott hosszú tartamú szabadságvesztésből adódó szökés, 

elrejtőzés veszélyét. Az eljárt bíróság – az egyéniesítés követelményének is megfelelve – a két vádlott 

nem jogerős ítélettel kiszabott büntetésének mentén különbséget tett a szökés-elrejtőzés veszélyének 

fokát illetően, így a nem jogerős ítélettel öt évet el nem érő szabadságvesztéssel sújtott IV. rendű 

vádlottal szemben enyhébb fokú szabadságkorlátozó intézkedést alkalmazott. 

 

Bpkf.I.689/2022/2. 

Az ítélőtábla helyesen állapította meg, hogy a vádlott vonatkozásában továbbra is fennállnak a személyi 

szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés általános feltételei, valamint Be. 276. § (2) 

bekezdés a) pont ab) alpontjában, valamint a (2) bekezdés c) pont cb) alpontjában foglalt különös okai. 

A kényszerintézkedéssel védendő cél a letartóztatásnál enyhébb kényszerintézkedéssel nem érhető el, a 

Be. 277. § (4) bekezdés a), c) és d) pontjaiban meghatározott okokra figyelemmel a kényszerintézkedés 

célja enyhébb kényszerintézkedés alkalmazásával nem elérhető. A kényszerintézkedés teljes körű 

megszüntetésére nem kerülhet sor, mivel az elrendelés alapjául szolgáló okok nem szűntek meg, azok 

továbbra is fennállnak 

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 2013.53129/2019. 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 jelei 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 jelen eljárásban is alkalmazandók: eszerint, amikor a bíróság a 

letartóztatás különös feltételeit vizsgálja, rendkívüli gondossággal kell eljárnia. Figyelembe kell vennie, 

hogy egy olyan feltételezés, amely egy jövőbeli esemény bekövetkezésének a valószínűsítéséből áll, 

csak tényeken alapuló következtetések útján történhet. A „megalapozottan feltehető” kifejezés olyan 
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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 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 

jellemzőjének egybevetett vizsgálata eredményeként válik megismerhetővé (BH 2007.403.). 

A jelen ügyben a terhelttel szemben elrendelt és az ítélőtábla által továbbra is fenntartott letartóztatás 

alapjául szolgáló okok ilyen, megalapozott feltevésen alapuló okok, ezért azok megállapításához az ügy 

konkrét körülményeinek vizsgálata szükséges. Önmagában az eljárás tárgyát képező bűncselekmény 

büntetési tételében megnyilvánuló tárgyi súly nem ad alapot az ilyen következtetés levonására, a 

letartóztatás fenntartásának indokolása körében vizsgálni kell az ügy egyéni körülményeit. 

Az ítélőtábla e körben a 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról (a továbbiakban: Be.) 276. § (2) 

bekezdés a) pont ab) alpontjában írt szökés, elrejtőzés veszélyeinek ténybeli alátámasztásaként helyesen 

hivatkozott arra, hogy a vád tárgyává tett nemi élet szabadsága és nemi erkölcs elleni nagy számú 

bűncselekmények közül a legsúlyosabb büntetési tétele 5 évtől 20 évig terjedő szabadságvesztés. A 

vádlottnak a büntetőjogi felelősség megállapítása esetén a halmazati szabályokra is figyelemmel hosszú 

tartamú szabadságvesztés büntetés kiszabására kell számítania. Önmagában az ebben megnyilvánuló 

szökés, elrejtőzés veszélyét a vádlott eddig feltárt személyi körülményei (a szoros családi kötelékek 

hiánya) nem képesek ellensúlyozni. Az ítélőtábla helyesen állapította meg, hogy lakóhelyéhez kötődés 

hiányában személyi körülményei összességükben nem oltják ki a várható büntetés súlyosságában 

megnyilvánuló azon megalapozott veszélyt, mely szerint a vádlott eljárási cselekményeken történő 

jelenlétének biztosítása a letartóztatás, mint személyi szabadságot elvonó kényszerintézkedés 

alkalmazása nélkül biztosítható lenne. 

Az ítélőtábla a Be. 276. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontjában megnyilvánuló bűnismétlés veszélyének 

vizsgálatakor helyesen állapította meg, hogy megalapozott az a feltevés, hogy a vádlott szabadlábra 

kerülése esetén újabb szabadságvesztéssel büntetendő szándékos, a nemi élet szabadsága és nemi 

erkölcs elleni bűncselekményt követne el. Ez a vád tárgyát képező bűncselekmények különös 

jellemzőire – azok időben elhúzódó voltára, ismétlődő jellegére, a sértettek számára, valamint arra, hogy 

a vádiratban foglalt cselekményeket a kiskorú sértettekkel szemben fennálló befolyása, életkori 

különbségből és egyéb személyes jellemzőkből fakadó befolyásának felhasználásával kitartóan követte 

el – alapozható. 

Az ítélőtábla helyesen hivatkozott a hosszú időn át tartó kényszerintézkedés fenntartásának körében az 

azt indokolható közérdekkel kapcsolatos következetes bírói gyakorlatra. Ugyanakkor az indokolást 

annyiban kiegészíti, hogy nem csak a kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekmények miatti 

büntetőeljárásban a vádlott jelenlétének biztosítása és az eljárás sikeres lefolytatása, hanem a kiskorúak 

sérelmére elkövetett újabb súlyos bűncselekmények megakadályozása is kiemelkedő közérdek. 

Az ítélőtábla helytállóan állapította meg, hogy a kényszerintézkedés célja a letartóztatásnál enyhébb 

kényszerintézkedéssel, a Be. 277. § (4) bekezdés a), c) és d) pontjaiban meghatározott okokra 

figyelemmel nem érhető el. A kényszerintézkedés megszüntetésére pedig nem kerülhet sor, mivel az 

elrendelés alapjául szolgáló okok nem szűntek meg, azok továbbra is fennállnak (BH 2011.274.). 

Közigazgatási ügyszak 

Kfv.III.38.013/2021/18. 

Ha a kisajátítás jogalapja helyi építési szabályzaton alapul, akkor a jogalap fennáll, a kisajátítási cél 

közérdekűségének további bizonyítása nem szükséges, azt önmagában a helyi építési szabályzat 

megalapozza. 

Az 5/2017. (III.10.) AB határozatában az Alkotmánybíróság azt állapította meg, hogy az ügyintézési 

határidő leteltét követően a hatóság szankciót nem szabhat ki. Jelen esetben az eljárás nem hivatalból, 

hanem kérelemre indult, az I. rendű alperes a kérelmet bírálta el, nem szankciót alkalmazott. Erre 
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tekintettel a felperes által hivatkozott fenti AB határozat a perbeli jogviszonyra nem irányadó. 

Az EJEB 59026/14. számú ítéletében (a továbbiakban: EJEB ítélet)  kisajátítási ügyben született, annak 

tényállása azonban jelentősen eltér a perbelitől. Ugyanis az ügy alapja az, hogy a hatóságok hosszú időn 

át elmulasztották a kérelmező tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzését, és közel 4 

éven keresztül nem sajátították ki a kérelmező földjét, amely idő alatt nem tudta a kérelmező használni 

az ingatlant és kártérítést sem kapott. A perbeli esetben a hatóság késedelme nem haladta meg az 5 

hónapot és az ingatlan kártalanítás ellenében kisajátításra került. 

A felülvizsgálati bíróság hivatkozik a Kfv.V.35.683/2018/5. számú kúriai ítéletben írtakra, amely szerint 

a határozathozatalra meghatározott törvényi határidő túllépése önmagában nem teszi a közigazgatási 

eljárást tisztességtelenné. 

Sem a 2007. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Kstv.), sem a Kstv. 22. § (1) bekezdésére alapítottan 

a kisajátítási eljárásra mögöttesen alkalmazandó 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) nem 

tartalmaz olyan rendelkezést, hogy az ügyintézési határidő leteltét követően beszerzett bizonyítékok az 

eljárásban nem használhatók fel, ilyen jogszabályhelyre a felperes sem tudott hivatkozni. 

A felperes által ebben a körben megjelölt EBH2017.K.5. kúriai döntés egy jogellenesen elrendelt 

kiegészítő ellenőrzés során végzett eljárási cselekmény jogszerűségéről foglal állást az adózás rendjéről 

szóló 2003. évi XCII. törvényt alkalmazva, így a jelen perrel érintett kisajátítási jogviszonyban 

precedens döntésként nem fogadható el. 

 

Kfv.III.38.063/2021/33. 

Az ügy érdemére kiható módon jogszabálysértő az ítélet, ha nem tartalmaz döntést a perben érvényesített 

valamennyi kereseti kérelemről. 

A felperes keresetében állította, hogy az alperesi határozat sérti az emberi jogok és az alapvető 

szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 

1993. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Egyezmény) 6. cikk (1) bekezdésében szabályozott 

tiszteséges eljáráshoz való jogot, a 18. cikkében megjelölt hatalommal való visszaélés 

megakadályozására vonatkozó elvet és az I. számú Jegyzőkönyv 1. cikkében szereplő tulajdon védelmét 

kimondó rendelkezést. 

A Kúria megítélése szerint az Egyezmény 6. cikk (1) bekezdés, 18. cikk és 1. számú Kiegészítő 

Jegyzőkönyv 1. cikk sérelmét állító keresetet a törvényszék érdemben nem bírálta el. A felperes helyesen 

mutatott rá arra, hogy a keresetben megjelölt Egyezmény-sértések körében az ítélet specifikus és tételes 

indokolást nem tartalmaz, az alkotmányos és uniós jogi indoklás részekben találhatók közvetett utalások 

az Egyezményre. 

Az elsőfokú bíróság ítélete indokolásában nem nevesíti az Egyezmény keresettel érintett rendelkezéseit. 

Az ítélet [44] pontjában felhívja az indokolási kötelezettséget, amely egyik részeleme az Egyezmény 6. 

cikk (1) bekezdésében szabályozott követelményeknek. Azonban az ehhez kapcsolódó ítéleti indokolás 

nem a kereset vonatkozó részére ad választ, az általános, nem tartalmaz érveket a felperesi okfejtés 

körében. 

Az ítélet az Egyezmény 18. cikkével és 1. számú Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. cikkével, azok 

megsértésével kapcsolatos indokolást nem tartalmaz. 

A Kúria a fentiekre tekintettel megállapította, hogy a törvényszék az Egyezmény-sértéseket állító 

jogsérelmet ugyan ítéletében rögzítette, azonban azokat érdemben nem bírálta el, így a keresetet ebben 

a körben nem merítette ki. 

Munkaügyi ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 
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Polgári ügyszak 

Pfv.V.21.205/2021/6. 

Az elővásárlásra jogosultnak az igényérvényesítéshez, a földadásvételi szerződés relatív 

hatálytalanságának a megállapításához azon szerződést kötő felek ellen kell a pert megindítani, akik 

által megkötött szerződés okozta az elővásárlásra jogosult elővásárlási jogának a megsértését. 

A Kúria a felülvizsgálati kérelemnek a Magyarország Alaptörvénye és az Emberi Jogok Európai 

Egyezménye sérelmét állító tartalma folytán rámutatott arra, hogy az Alaptörvény 24. cikk (1) bekezdés 

értelmében az Alaptörvény védelmének legfőbb szerve az Alkotmánybíróság, ennek megfelelően a (2) 

bekezdés d) pont a hatáskörébe utalja a bírói döntés Alaptörvénnyel való összhangjának a 

felülvizsgálatát (az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 27. §). Az 1993. évi XXXI. 

törvény 3. §-ába foglalt nyilatkozattal Magyarország az emberi jogok és az alapvető szabadságok 

védelméről szóló Római Egyezmény és kiegészítő jegyzőkönyvei értelmezésével és alkalmazásával 

összefüggő ügyekkel kapcsolatban az Emberi Jogok Európai Bírósága joghatóságát ismerte el. 

 

Pfv.IV.21.423/2021/5. 

A személyiségvédelem iránt indult perben a kifogásolt közlés tényleges tartalmát nem önmagában, a 

szövegkörnyezetéből kiragadva, hanem a nyilatkozat többi részével együtt vizsgálva, a közlés lényegi 

mondanivalóját szem előtt tartva, a laikus olvasó értelmezését is figyelembe véve kell meghatározni. A 

vélemény tartalmának, helyes vagy helytelen voltának a vizsgálata meghaladja a személyiségi jogi per 

kereteit. 

Az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás 

szabadságához. A (4) bekezdés értelmében a véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem 

irányulhat mások emberi méltóságának a megsértésére. 

A 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:45. § (2) bekezdése kimondja, hogy a jóhírnév 

megsértését jelenti különösen, ha valaki más személyre vonatkozó és e személyt sértő, valótlan tényt 

állít vagy híresztel, vagy valós tényt hamis színben tüntet fel. E rendelkezés értelmében tehát a jóhírnév 

sérelmét az érintett személyére vonatkozó, valótlan és a közfelfogás szerint sértő tény állítása 

(híresztelése, hamis színben való feltüntetése) okozza. 

Az Alkotmánybíróság a véleménynyilvánításhoz való jog tekintetében – a jóhírnév sérelmének 

megítéléséhez kapcsolódóan is – megállapította a bírói mérlegeléshez szükséges alkotmányos 

szempontrendszert. Eszerint a véleményt kifejező nyilvános közlés közérdekű vitában kifejtett 

álláspontot tükröz-e; a nyilvános közléssel érintett személy közszereplői minőségben jelenik-e meg; 

tényállítást vagy értékítéletet foglal-e magában és sérti-e az érintett személy emberi méltóságát vagy jó 

hírnevét (becsületét) {3145/2018. (V. 7.) AB határozat, Indokolás [38]} és meghatározta ennek 

mérlegeléséhez az alkotmányos alapelveket {13/2014. (IV.18.) AB határozat, Indokolás [39]-[41]}. 

A felülvizsgálati eljárásban nem volt vitatott, hogy a cikk témája a közéleti vita körébe tartozik, illetve 

a felperes közszereplő. A felperes felülvizsgálati kérelmében a sérelmezett közlések értékítéletként 

(véleményként) történt minősítését vitatta, ezért a felülvizsgálati kérelemben kifejtettek alapján az 

eldöntendő jogkérdés a közlések tényállításként vagy véleményként való megítélése volt. 

A felperes helyállóan hivatkozott arra, hogy a kifogásolt kifejezések nem ragadhatók ki a szöveg 

összefüggéseiből, a PK 12. számú állásfoglalásra is tekintettel azt szükséges vizsgálni, hogy a közlés az 

olvasók számára ténylegesen milyen tartalmat hordoz. A kifogásolt közléseket, kifejezéseket nem 

formális megjelenésük, hanem valóságos tartalmuk szerint kell figyelembe venni, a cikk egymással 

összetartozó részeit összefüggésükben kell értékelni, és az értékelésnél tekintettel kell lenni a 

társadalmilag kialakult közfelfogásra is {PK.12. állásfoglalás II. pont, 3217/2020. (VI. 19.) AB 

határozat, Indokolás [80]}. A felperes azonban ezzel szemben mégis a szövegkörnyezetből kiragadva 

kérte értékelni a sérelmezett kifejezéseket, ezáltal a szövegben szereplő tartalomtól eltérő jelentést 

tulajdonított azoknak. 
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Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint a véleménynyilvánítás szabadsága kiterjed 

egyrészt az értékítéletet kifejező, az egyén személyes meggyőződését közlő megszólalásokra, 

függetlenül attól, hogy a vélemény értékes vagy értéktelen, helyes vagy helytelen, tiszteletre méltó vagy 

elvetendő. Másrészt a szólásszabadságnak részei a tényállást tartalmazó megnyilvánulások is, mert 

valamely tény közlése is kifejezhet személyes véleményt, továbbá tényközlések nélkül a 

véleményformálás ellehetetlenülne {3145/2018. (V. 7.) AB határozat Indokolás [53]}. 

Mindkét sérelmezett közlés – a cikk tartalma alapján, a szövegösszefüggéseiben értékelve – ténybeli 

alapokkal rendelkező, közügyben kinyilvánított politikai véleménynek minősül. A közlés 

körülményeiből megállapíthatóan a szerző a közéleti vitában kizárólag a saját negatív álláspontját 

mutatja be, amelyet abból a tényből vezetett le, hogy a felperes a város érdekei ellen szavazott. A 

felperesre használt "korrupt" és "megbízhatatlan" jelzők, akárcsak az "önkormányzat tönkretétele" is 

konkrét esemény, vagy cselekmény megnevezésének hiányában csak úgy értelmezhető, hogy a szerző 

kétségtelenül erőteljes kifejezésekkel, a felperes szavazása miatt fejezte ki az elmarasztaló véleményét. 

A második közlés, amint azt a másodfokú bíróság is helytállóan megállapította, a felperes országgyűlési 

képviselői pozíciójához kapcsolódik. A kenőpénz elfogadására és a tolvajok közé állásra vonatkozó 

kitételek alatt a kormányzathoz való lojalitás ellentételezéseként feltételezett, a cikkben konkrétan meg 

nem nevezett előnyök értendők. E vélemény alapja ugyancsak a felperesnek a költségvetési törvény 

javaslatát támogató szavazata. Mindezekből vonja le a szerző azt a következtetését, hogy a felperes 

ahelyett, hogy városa érdekeit képviselné, az önkormányzat számára hátrányos törvényjavaslatot 

elfogadva - a cikkben pontosan meg nem nevezett - előnyhöz jut. Nem konkrét bűncselekmény 

elkövetésével vádolja a felperest, hanem a város képviseletében ellátott tevékenységét (a leadott 

szavazatot) kritizálja, kitérve a felpereshez köthető politikai párt bírálatára is. Ez a kritika kétségtelenül 

erőteljes, túlzó, azonban nem lépi túl a szabad véleménynyilvánítás közügyekben megengedett tágabb 

kereteit. 

Az alperes ebben a körben megalapozottan hivatkozott a Kúria egyedi ügyekben hozott határozataira, 

amelyekben a Kúria már megállapította, hogy hasonló kifejezések (pl. korrupcióhoz köthető kenőpénz) 

használata az ilyen szövegösszefüggésben, a közvagyon felhasználása körében túlzást tartalmazó 

értékítéletként, erős szóhasználatként, politikai közszereplő tevékenységét illetően jogsértés 

megállapítása nélkül használható (Kúria Pfv.IV.21.113/2021/5., Pfv.IV.22.258/2017., 

Pfv.IV.22.614/2017.), amennyiben nem sérti a személy emberi méltóságát. A közügyekkel kapcsolatos 

véleménynyilvánítás ennek megfelelően csak szűk körben korlátozható, akkor, ha sérti az emberi 

méltóság korlátozhatatlan, az emberi státuszt meghatározó lényegét, vagyis a másik személy emberi 

mivoltában való megalázására irányul. A véleménynyilvánítás szabadsága az ilyen jellegű közlésekre 

nem terjed ki, a perben sérelmezett közlések azonban nem tartoznak ebbe a körbe. 

A közügyekben zajló vita lefolytatásához fűződő érdek megelőzi a közszereplő felperes személyiségi 

jogai védelméhez fűződő érdekét. Az alperes a helyi közéleti vita körébe tartozó témában ténybeli 

alappal rendelkező véleményt formált, amely nem lépte túl a szabad véleménynyilvánítás megengedett 

határait, mivel a politikai véleménynyilvánítás keretén belül közszereplőre tett túlzó kritikai 

megfogalmazások is a véleménynyilvánítás szabadságának a védelme alatt állnak. 

 

Pfv.IV.20.116/2022/8. 

A közügyekkel kapcsolatos véleménynyilvánítás csak szűk körben korlátozható, akkor, ha sérti az emberi 

méltóság korlátozhatatlan, az emberi státuszt meghatározó lényegét, vagyis a másik személy emberi 

mivoltában való megalázására irányul. A vélemény tartalmának, helyes vagy helytelen voltának a 

vizsgálata meghaladja a személyiségi jogi per kereteit. 

Az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás 

szabadságához. A (4) bekezdés értelmében a véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem 

irányulhat mások emberi méltóságának a megsértésére. 

A 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:45. § (2) bekezdése kimondja, hogy a jóhírnév 

megsértését jelenti különösen, ha valaki más személyre vonatkozó és e személyt sértő, valótlan tényt 

állít vagy híresztel, vagy valós tényt hamis színben tüntet fel. E rendelkezés értelmében tehát a jóhírnév 
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sérelmét az érintett személyére vonatkozó, valótlan és a közfelfogás szerint sértő tény állítása 

(híresztelése, hamis színben való feltüntetése) okozza. 

A Ptk. 2:44. § (1) értelmében a közügyek szabad vitatását biztosító alapjogok gyakorlása a közéleti 

szereplő személyiségi jogainak védelmét szükséges és arányos mértékben, az emberi méltóság sérelme 

nélkül korlátozhatja; azonban az nem járhat a magán- és családi életének, valamint otthonának 

sérelmével. 

Az Alkotmánybíróság a véleménynyilvánításhoz való jog tekintetében – a jóhírnév sérelmének 

megítéléséhez kapcsolódóan is – megállapította a bírói mérlegeléshez szükséges alkotmányos 

szempontokat. Eszerint azt szükséges vizsgálni, hogy a véleményt kifejező nyilvános közlés közérdekű 

vitában kifejtett álláspontot tükröz-e; a nyilvános közléssel érintett személy közszereplői minőségben 

jelenik-e meg; tényállítást vagy értékítéletet foglal-e magában és sérti-e az érintett személy emberi 

méltóságát vagy jóhírnevét (becsületét) {3145/2018. (V. 7.) AB határozat, Indokolás [38]}. 

Meghatározta továbbá e szempontok mérlegeléséhez az alkotmányos alapelveket {13/2014. (IV.18.) AB 

határozat, Indokolás [39]-[41]}. 

Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata alapján a véleményszabadság gyakorlásának határait a 

közügyeket érintő kérdésekben aszerint különbözteti meg, hogy az adott közlés értékítéletnek, avagy 

tényállításnak minősül-e. E minősítésnek azért kell összhangban állnia az Alaptörvény IX. cikkében 

biztosított véleményszabadság követelményeivel, mert egyben döntően és közvetlenül befolyásolja 

annak határait is, így az alapjog gyakorolhatóságát és tényleges érvényesülését. A véleményszabadság 

nemcsak bizonyos felfogások vagy eszmék, hanem magának a véleménynyilvánításnak a lehetősége 

előtt nyit szabad utat. Ebből következik, hogy a közügyeket érintő értékítéletek szabad folyása 

biztosított, hiszen a tényállításokkal szemben az értékítéletek közös sajátossága, hogy igazságtartalmuk 

nem ellenőrizhető és objektív módon nem igazolható. Az értékítéletekkel szemben a tényállítások 

mindig olyan konkrétumokat tartalmaznak, amelyek valósága bizonyítás útján igazolható, ellenőrizhető. 

Míg az értékítéletet megjelenítő vélemények nagyobb toleranciát követelnek, addig a tényeket állító, 

avagy híresztelő kifejezések esetében fokozottabb gondosság követelhető meg. Az Alkotmánybíróság 

mércéje szerint az értékítéletet és személyes meggyőződést közvetítő vélemények mindaddig, amíg 

összefüggésben állnak a közügyekkel, attól függetlenül élvezik a véleményszabadság alkotmányos 

oltalmát, hogy helyes vagy helytelen, tetsző vagy nem tetsző, egyes megítélések szerint értékes vagy 

éppen értéktelen gondolatot tartalmaznak. Ezt kívánja meg a nézőpontsemleges véleménynyilvánítási 

fórum szabadságának értéke is [{3051/2022, (II,11.) AB határozat, Indokolás [44]-[47],6/2021. (II. 22.) 

AB határozat, Indokolás [22]}. 

A Kúria megállapítása szerint a másodfokú bíróság, bár hivatkozott az Alkotmánybíróság által 

meghatározott szempontrendszerre, részben figyelmen kívül hagyta azokat. A felülvizsgálati eljárásban 

nem volt vitatott, hogy a peres felek közszereplők. Az alperes a sérelmezett közléseket a felperes 

kilépése miatt indult közéleti vitához kapcsolódóan fogalmazta meg. Az alperes felülvizsgálati 

kérelmében az első közlés tényállítás minősítését, míg a felperes csatlakozó felülvizsgálati kérelmében 

a második közlés jogsértő jellegének hiányát vitatta. Ezért a felülvizsgálati eljárásban az eldöntendő 

jogkérdés a közlések tényállításként vagy véleményként való megítélése volt. 

Az eljárt bíróságok helyállóan hivatkoztak arra, hogy a kifogásolt kifejezések nem ragadhatók ki a 

szöveg összefüggéseiből, a PK 12. számú állásfoglalásra is tekintettel azt szükséges vizsgálni, hogy a 

közlés az olvasók számára ténylegesen milyen tartalmat hordoz. A kifogásolt közléseket, kifejezéseket 

nem formális megjelenésük, hanem valóságos tartalmuk szerint kell figyelembe venni, a közlés 

egymással összetartozó részeit összefüggésükben kell értékelni, és az értékelésnél tekintettel kell lenni 

a társadalmilag kialakult közfelfogásra is {PK.12. állásfoglalás II. pont, 3217/2020. (VI. 19.) AB 

határozat, Indokolás [80]}. A felperes ezeket a szempontokat figyelmen kívül hagyva, a 

szövegkörnyezetből kiragadva kérte értékelni a sérelmezett kifejezéseket, ezáltal a szövegben szereplő 

tartalomtól eltérő értelmet tulajdonított azoknak. 

A Ptk. 2:44. §-a a nevesített személyiségi jogokat megelőzően, valamennyi személyiségvédelmi 

eszközre kiterjedően szabályozza a közszereplők fokozott tűrési kötelezettségét. A személyiségvédelmi 

eszközök és a véleménynyilvánítás szabadsága határának megvonása esetén a közügyet érintő témában 

közszereplő részéről elhangzott politikai vélemény esetén a véleménynyilvánítás határai tágabbak, ezért 
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azt az érintett személy, függetlenül attól, hogy mely személyiségi jogának sérelmére hivatkozik, 

fokozottan tűrni köteles. 

A Kúria megállapítása szerint mindkét sérelmezett közlés – a bejegyzés teljes tartalma és a 

szövegösszefüggések alapján értékelve – ténybeli alapokkal rendelkező, közügyben kinyilvánított 

politikai véleménynek minősül. A közlés körülményeiből megállapíthatóan az alperes a helyi közéleti 

vitához kapcsolódóan kizárólag a személyes csalódása miatt megfogalmazott negatív álláspontját 

mutatta be, amelyet abból a tényből vezetett le, hogy a felperes kilépett a Szövetségből. A felperest nem 

hozza összefüggésbe bűncselekmény elkövetésével, nem használja a "korrupt" jelzőt. Az alperes 

közéleti szereplőként a felperest elmarasztaló véleményét fogalmazta meg a közgyűlésbe delegáló 

pártszövetségből való kilépése miatt, amelyet úgy fejezett ki, hogy korábbi szövetségeseinek hátat 

fordított. E véleménynek ténybeli alapja a felperes Szövetségből való kilépése. Az alperes e tényből von 

le olyan a következtetést, hogy a felperest nem elvi okok, hanem anyagi érdekek motiválták, ezzel 

kapcsolatban utal az épület felújítására kapott pénzre. Ez a negatív tartalmú, kritikai vélemény azonban 

nem lépi túl a szabad véleménynyilvánítás közügyekben megengedett tágabb kereteit. 

A Kúria következetes gyakorlata (Pfv.IV.21.423/2021/5., Pfv.IV.20.028/2018/6.) szerint ugyanis a 

közügyekkel kapcsolatos véleménynyilvánítás csak szűk körben korlátozható, akkor, ha sérti az emberi 

méltóság korlátozhatatlan, az emberi státuszt meghatározó lényegét, vagyis a másik személy emberi 

mivoltában való megalázására irányul. A véleménynyilvánítás szabadsága az ilyen jellegű közlésekre 

nem terjed ki, a perben sérelmezett közlések azonban nem tartoznak ebbe a körbe. 

Miután a kifogásolt közlések véleménynek minősülnek, tévesen rótta a másodfokú bíróság az alperes 

terhére annak bizonyítatlanságát, hogy azok megfelelnek a valóságnak. A személyiségi jogi per kereteit 

pedig meghaladja a közéleti vitában véleményt nyilvánító személy szándékának a vizsgálata. Ezért a 

jogsértés megítélésének szempontjából nem volt relevanciája annak, hogy az alperes rosszhiszemű volt-

e a bejegyzés írásakor. 

Mindezeket tekintetbe véve az adott esetben a Kúria úgy ítélte meg, hogy a közügyekben zajló vita 

lefolytatásához fűződő érdek megelőzi a közszereplő felperes személyiségi jogai védelméhez fűződő 

érdekét. Az alperes a helyi közéleti vita körébe tartozó témában ténybeli alappal rendelkező véleményt 

formált, amely nem lépte túl a szabad véleménynyilvánítás megengedett határait, mivel a politikai 

véleménynyilvánítás keretén belül közszereplőre tett túlzó kritikai megfogalmazások is a 

véleménynyilvánítás szabadságának a védelme alatt állnak. 

 

Pfv.II.20.332/2022/10. 

A másodfokon eljárt tanács összetételének indok nélküli megváltoztatása sérti a törvényes bíróhoz való 

jogot. 

Az Emberi Jogok Európai Egyezménye 6. Cikk (1) bekezdése mindenkinek jogot biztosít arra, hogy 

ügyét a törvény által létrehozott független és pártatlan bíróság tisztességesen, nyilvánosan és észszerű 

időn belül tárgyalja és hozzon határozatot polgári jogai és kötelezettségei tárgyában. Ezzel összhangban 

áll az Alaptörvény XXVIII. Cikk (1) bekezdésével, amely alkotmányos alapjogként rögzíti a pártatlan 

elbíráláshoz való jogot. Az általános emberi és alkotmányos jog tartalmát az Alkotmánybíróság több 

határozatában értelmezte: az egyrészt a fél iránti előítéletmentesség és elfogulatlanság követelményét 

támasztja a bírósággal szemben, másrészt az eljárás szabályozásával kapcsolatos objektív körülményt 

tartalmazza, miszerint el kell kerülni minden olyan helyzetet, amely jogos kétséget kelt a bíró 

pártatlansága tekintetében [67/1995. (XII.7.) AB határozat]. A független és pártalan bíróságokhoz való 

részjogosítványok egymással szorosan összefüggenek és a tisztességes eljárás 

követelményrendszerének az elemei. 

Az Alkotmánybíróság több határozatában rámutatott arra is, hogy a tisztességes eljáráshoz való jog 

abszolút jog, vele szemben nem létezik mérhető más alapvető jog vagy alkotmányos cél, mert már maga 

is mérlegelés eredménye [14/2004. (V.7.) AB határozat]. 

A tisztességes eljárás (fair trial) olyan minőség, amelyet az eljárás egészének és körülményeinek a 

figyelembevételével lehet csupán megítélni. Ezért egyes részletek hiánya ellenére éppúgy, mint az 
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összes részletszabály betartása dacára, lehet az eljárás méltánytalan vagy igazságtalan, avagy nem 

tisztességes {6/1998. (III.11.) AB határozat, 7/2013. (III.1.) AB határozat indokolás [24]}. Egy eljárás 

tisztességességét mindig esetről esetre lehet megítélni, a konkrét ügy körülményeinek a 

figyelembevételével. 

A tisztességes eljáráshoz való jog részjogosítványai közül a törvény által létrehozott bíróság (más néven 

a törvényes bíróhoz való jog) kapcsán irányadó az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése: 

mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyét a törvény által felállított bíróság bírálja el. A törvény által 

felállított bíróságra vonatkozó követelmény magában foglalja a törvényes bíróhoz való jogot, vagyis azt, 

hogy egy konkrét ügyben az eljárási törvényekben megállapított, általános hatásköri és illetékességi 

szabályok szerint irányadó bíróság járjon el. Ezt az alkotmányos elvet a 2011. évi CLXI. törvény (a 

továbbiakban: Bszi.) az alapelvek között fogalmazza meg úgy, hogy senki nem vonható el törvényes 

bírójától [8. § (1) bekezdés]. A törvény által rendelt bíró – a definició szerint - az eljárási szabályok 

szerint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságon működő, előre megállapított ügyelosztási 

rend alapján kijelölt bíró [8. § (2) bekezdés]. Az ügyelosztási rendet az objektivitás és a személytelenség 

biztosítása, az önkényesség kizárása érdekében előző évben állapítja meg a bíróság elnöke, amely a 

tárgyévben kizárólag szolgálati érdekből vagy a bíróság működését érintő fontos okból módosítható {9. 

§ (1) bekezdés, 36/2013. (XII.5.) AB határozat indokolás 32.}. 

A törvényes bírótól való elvonás tilalma az önkényes ügyelosztási renddel szemben az eljárás részvevőit 

megillető biztosíték, aminek csak egyik eleme a Bszi. szabályaira épülő szolgálati beosztás szisztémája 

(993/B/2008. AB határozat). Annak megítélésekor, hogy a konkrét ügyben ki tekinthető törvényes 

bírónak, ugyanilyen súllyal jönnek számításba többek között az eljárási törvénynek a hatáskörre, 

illetékességre, jogorvoslati rendre és a tisztességes eljárás követelményének biztosítására vonatkozó 

további rendelkezései. Az pedig éppen a törvény előtti egyenlőség érvényesülését szolgálja, hogy az 

említett jogszabályok mindenki számára olyan bíró közreműködését garantálják, akitől az ügy 

tárgyilagos megítélése nyilvánvalóan elvárható {21/2014. (VII.15.) AB határozat, indokolás [75]-[76], 

3128/2020. (V.15.) AB határozat indokolás [38] pont}. 

Az Alkotmánybíróság több határozatban is vizsgálta az ügyelosztási rend és a törvényes bíróhoz való 

jog összefüggését [3070/2022. (II.16.) AB határozat]. Megállapította, hogy ha az ügyet elvonják attól a 

bírótól (bírói tanácstól), akinek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságon érvényes 

ügyelosztási rend alapján el kellene járnia, akkor ez adott esetben a törvényes bíróhoz való jog 

sérelmének a megállapítására vezethet, ugyanakkor az ügyelosztási rendtől való eltérés, megfelelő 

indokok esetben elfogadható {21/2014. (VII.15.) AB határozat, 3003/2019. (I.7.) AB határozat, illetve 

3357/2017. (XII.22.) AB határozat}. Az Alkotmánybíróság arra fókuszálva vizsgálódott, hogy történt-e 

olyan beavatkozás – jellemzően külső behatás – a konkrét ügyben, amely érintette, befolyásolta az eljáró 

bíró személyét, az eljáró bíróságot, bírói tanácsot, esetleg annak összetételét és ez a külső behatás nem 

igazolható önkényes változást eredményezett az ügy elbírálásában {21/2014. (VII.15.) AB határozat, 

36/2013. (XII.5.) AB határozat, 33/2012. (VII.17.) AB határozat}. 

A jelen ügyben a fentiek alapján az vizsgálandó, hogy jogszabálysértő-e a jogerős ítélet azért, mert azt 

nem az előre megállapított ügyelosztási rend alapján kijelölt bírókból álló tanács hozta. 

A Törvényszék 2021. január 1-től hatályos ügyelosztási rendje az általánosan alkalmazott ügykiosztási 

módszertől történő eltérés meghatározásánál (3.4.2. pont) azt tartalmazza, hogy ha a másodfokú tanács 

tagjai az ügy elbírálásából kizártak, az a sorrendben történő szignálást eredményezi (3.4.2.3.), azaz a 

sorrendben következő és a kizárással nem érintett tanácsra kerül átosztásra az ügy. A tanácsokban 

tárgyaló vezetők részére a tanácsok ügyelosztási szabályai alapulvételével kerülnek az ügyek kiosztásra 

(3.5.). 

A másodfokon eljárt 1.Pf. tanács 2021. október 5-től az alábbi személyi összetételben ítélkezett: a tanács 

elnöke: X.; beosztott bírák: Y., W., Z. és Q. a törvényszék elnöke (részleges ügykiosztással igazgatási 

ügyek intézésére figyelemmel). A helyettesítés a tanács elnökének vagy tagjának akadályoztatása esetén: 

az 1.Pf. vagy 2.Pf. tanács elnökének vagy tagjainak akadályoztatása esetében elsősorban az ezen 

tanácsokba beosztott negyedik tag, ennek akadályoztatása esetén pedig a másik, 1.Pf., illetve 2.Pf. 

tanácsok elnöke vagy tagjai járnak el. Az ügyelosztási szabályzat szerint az 1.Pf. tanácsban a jelen 

ügyben a kizárással nem érintett bíró volt W., N. és a tanácsba beosztott igazgatási vezető Q.. Az 1.Pf. 
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tanácsban tehát volt három, a kizárással nem érintett bíró, mivel a törvényszék vezetője a tanácsba 

beosztott (negyedik) törvényes bírónak minősül. 

A törvényszék elnöke igazgatási jogkörénél fogva ideiglenes másodfokú tanács alakítását rendelte el. 

Határozatában nincs utalás arra, hogy igazgatási vezetői feladataiból adódóan elfoglaltsága miatt a 

konkrét ügyben nem tudott eljárni. A határozat úgy rendelkezett a 2.Pf. tanácsból egy bíró tanácsba 

bevonásáról, hogy nem adott érdemi indokot a tanácsba beosztott negyedik bíró törvényes bíróként való 

eljárásának hiányára (helyettesítésére). 

Ebből következően a másodfokon eljárt tanács összetétele indok nélkül eltért a hatályos ügyelosztási 

rendtől ([55] pont), ami a megalapozza a törvényes bíróhoz való jog megsértését. A törvényes bíróhoz 

való jog sérelme pedig a tisztességes eljáráshoz való jog sérelmét vonja maga után. 

A fentiek alapján a jogerős ítélet a Bszi. 8. § (1) és (2) bekezdésében rögzített törvényes bíróhoz való 

jog megsértése miatt sérti az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 2. § (1) bekezdését, ami a 

jogerős ítélet hatályon kívül helyezését és a másodfokú eljárás megismétlését vonja maga után [Pp. 275. 

§ (4) bekezdés]. 

 

Pfv.V.20.542/2022/8. 

Az állami tulajdonban lévő szovjet csapatkivonás kapcsán megüresedett laktanya ingatlancsoport 

(részben jelképes értéken visszterhesen történt) átadása, egymással funkcionális kapcsolatban levő, 

fizikailag ugyan osztható szolgáltatásnak minősülő, a gazdasági forgalomban azonban egységet alkotó, 

egymással szomszédos, egy gazdasági cél megvalósítását szolgálóként, azaz dologösszességként történt. 

Az értékesítés ezen módjához mindkét félnek méltányolható jogos érdeke fűződött. A dologösszességként 

átadott ingatlanok jogi sorsukban osztoznak. 

Az Alaptörvény 24. cikk (1) bekezdés értelmében az Alaptörvény védelmének legfőbb szerve az 

Alkotmánybíróság, a (2) bekezdés d) pont a hatáskörébe utalja a bírói döntés Alaptörvénnyel való 

összhangjának a felülvizsgálatát (az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 27. §). Az 

emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló Római Egyezmény és kiegészítő 

jegyzőkönyvei értelmezésével és alkalmazásával összefüggő minden üggyel kapcsolatban 

Magyarország az 1993. évi XXXI. törvény 3. §-ába foglalt nyilatkozattal elismerte az Emberi Jogok 

Európai Bírósága joghatóságát.  

Gazdasági ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 
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