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Európai uniós jogi közlemények 

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek 

Büntető ügyszak 

3. A Rayonen sad Svilengrad (Bulgária) által 2017. december 19-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-707/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: bolgár 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 65. cikk (3) bekezdését és a Közösség területére belépő, illetve a 

Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikkének (1) bekezdését, hogy ezekkel ellentétesek az olyan nemzeti 

rendelkezések, amelyek a rendelet 3. cikke szerinti nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztásának 

esetére a Nakazatelen kodeks (büntető törvénykönyv; a továbbiakban: NK) 251. cikkében 

meghatározott büntetési nemnek és tételnek megfelelő szankciókat írnak elő – amely az (1) 

bekezdésben alternatív jelleggel hat évig terjedő, első elkövetés esetén sem felfüggeszthető 

szabadságvesztés-büntetést vagy az elkövetési érték kétszeresében meghatározott pénzbüntetést ír elő, 

a (2) bekezdésben pedig a kiszabott büntetés mellett kumulatív jelleggel a be nem jelentett készpénz 

teljes összegére kiterjedő, az állam javára történő elkobzást, anélkül hogy az pénz származását és 

tervezett felhasználását vizsgálni kellene –, mivel a büntetések olyan kombinációját alkalmazza, amely 

a Charta 49. cikkének (3) bekezdésében meghatározott, a bűncselekmények és büntetések 

arányosságának elvét sértve meghaladja a rendelet céljainak eléréséhez szükséges mértéket, és a 

szabad tőkemozgás rejtett korlátozásának eszközéül szolgál? 

2) Úgy kell-e értelmezni az említett uniós rendelkezéseket, vagyis az EUMSZ 65. cikk (3) bekezdését, 

az 1889/2005 rendelet 3. cikkét és 9. cikkének (1) bekezdését, illetve a Charta 49. cikkének (3) 

bekezdését, hogy azokkal ellentétesek az olyan nemzeti rendelkezések, különösen pedig az NK 251. 

cikkének (2) bekezdése, amely az 1889/2005 rendelet 3. cikke szerinti nyilatkozattételi kötelezettség 

elmulasztásának esetére kilátásba helyezett büntetőjogi szankciók mellett a be nem jelentett készpénz 

teljes összegének az állam javára történő – a származástól és tervezett felhasználástól független – 

elkobzását is elrendeli? 

3) Úgy kell-e értelmezni a Charta 17. cikkének (1) bekezdését, hogy az NK 251. cikkének (2) 

bekezdése szerinti, a nyilatkozattételi kötelezettség egyszerű elmulasztásának esetére elkobzás 

intézkedést elrendelő nemzeti rendelkezés, nem teremt egyensúlyt a közérdek és a tulajdon 

védelmének a Charta 17. cikkében meghatározott kötelezettsége közt? 

Közigazgatási ügyszak 

47. A Sąd Najwyższy (Lengyelország) által 2017. október 30-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-617/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Értelmezhető-e úgy az Európai Unió Alapjogi Chartájának 50. cikke, hogy a non bis in idem elve 

alkalmazásának nemcsak a jogsértő és a tényállás azonossága, hanem az azonos védett jogi tárgy is a 

feltétele? 

2) Úgy kell-e értelmezni a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok 

végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendeletnek az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának 50. cikkével összefüggésben értelmezett 3. cikkét, hogy a valamely tagállam 
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versenyhatósága által párhuzamosan alkalmazott uniós jogi és nemzeti versenyszabályok ugyanazt a 

jogi tárgyat védik? 

 

48. A Sąd Najwyższy (Lengyelország) által 2017. november 8-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-628/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

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

tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 

98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikkével és 2. cikkének j) pontjával összefüggésben értelmezett 8. 

cikkét, hogy nem megengedett befolyásolás útján megvalósuló agresszív kereskedelmi gyakorlatnak 

minősül az, ha a kereskedő a távközlési szolgáltatások nyújtásáról szóló távértékesítési szerződések 

megkötése során olyan modellt alkalmaz, amelynél a fogyasztónak a végleges ügyleti döntést a 

szerződésmintákat kézbesítő futár jelenlétében kell meghoznia: 

a) minden esetben, ha a fogyasztó a futár látogatásakor nem ismerheti meg zavartalanul az átadott 

szerződésminták tartalmát; 

b) csak abban az esetben, ha a fogyasztó nem kapta meg előzetesen és egyéniesített módon (például 

email címére, lakcímére) valamennyi szerződésmintát, még akkor is, ha a futár látogatása előtt 

lehetősége volt arra, hogy azok tartalmát a kereskedő weboldalán megismerje; 

c) csak abban az esetben, ha további megállapítások arra utalnak, hogy ez a kereskedő vagy az ő 

kérésére más tisztességtelen gyakorlatokat alkalmazott annak érdekében, hogy az ügyleti döntés 

meghozatala során a fogyasztó választási szabadságát korlátozza? 

 

49. A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2017. november 3-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-625/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Ellentétes-e az EUMSZ 56. és azt követő cikkei szerinti szolgáltatásnyújtás szabadságával és/vagy az 

EUMSZ 63. cikk szerinti tőke- és fizetési műveletek szabadságával a hitelintézetek mérlegfőösszegére 

adót kivető szabályozás, ha valamely egyéb európai uniós ügyfelekkel banki műveleteket végző 

ausztriai székhelyű hitelintézetet köteleznek az adó megfizetésére, míg ez az olyan ausztriai székhelyű 

hitelintézetre, amely ilyen műveleteket hitelintézeti csoport élén álló anyavállalatként olyan, a 

csoporthoz tartozó egyéb európai uniós székhelyű hitelintézeten keresztül végez, amelynek mérlegét a 

csoporthoz tartozás miatt a csoport élén álló anyavállalatként működő hitelintézet mérlegével kell 

konszolidálni, nem vonatkozik, mert az adót a nem konszolidált (a konszolidált pénzügyi kimutatásba 

be nem vont) mérlegfőösszegből kell megfizetni? 

 

50. A Finanzgericht München (Németország) által 2017. november 17-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-641/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétes-e az EUMSZ 65. cikkel összefüggésben értelmezett EUMSZ 63. cikk (1) bekezdése 

szerinti tőke szabad mozgásával az a tagállami szabályozás, amely révén a lényegi elemeit tekintve a 

német nyugdíjalapokhoz hasonló, foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató nem belföldi illetőségű 

szervezet a kapott osztalékok tekintetében nem mentesül a tőkejövedelem adó alól, miközben a 
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belföldi illetőségű nyugdíjalapok részére történő megfelelő osztalékfizetés esetében a társasági adó 

nem vagy csak csekély mértékben növekszik, mivel a belföldi illetőségű nyugdíjalapoknak 

lehetőségük van adóköteles eredményüket az adómegállapítási eljárásban a nyugdíj fizetésére 

vonatkozó kötelezettségek tekintetében képzett céltartalék levonásával csökkenteni, és a fizetendő 

tőkejövedelem adót jóváírás, és – amennyiben a fizetendő társasági adó összege nem éri el a jóváírás 

összegét – visszatérítés révén semlegesíteni? 

2) Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén: Megengedhető-e az EUMSZ 64. cikk (1) bekezdésével 

összefüggésben értelmezett EUMSZ 63. cikk alapján harmadik országokkal szemben a tőke szabad 

mozgásának a KStG 32. §-a (1) bekezdésének 2. pontja szerinti korlátozása azért, mert az pénzügyi 

szolgáltatásokhoz kapcsolódik? 

 

51. A Centrale Raad van Beroep (Hollandia) által 2017. december 4-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-677/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Úgy kell-e értelmezni a 3/80 határozat 6. cikkének (1) bekezdését a kiegészítő jegyzőkönyv 59. 

cikkére figyelemmel, hogy azzal ellentétes az olyan tagállami jogszabályi rendelkezés, mint a 

[Toeslagenwet (a kiegészítő szociális támogatásokról szóló holland törvény)] 4a. cikke, amely alapján 

a megállapított különbözeti ellátás megvonására kerül sor, ha a kedvezményezett Törökországba 

költözik, mégpedig akkor is, ha a tagállam területét saját akaratából hagyta el? Jelentőséggel bír-e 

ennek körében az, hogy az érintett az elköltözésekor már nem rendelkezik tartózkodási joggal a 

társulási megállapodás alapján, rendelkezik azonban a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező 

személy EU tartózkodási engedélyével? Jelentőséggel bír-e ennek körében az, hogy az érintett a 

nemzeti rendelkezések alapján az elköltözést követő egy éven belül visszatérhet, és ezáltal újból 

jogosultságot szerezhet a kiegészítésre, és hogy e lehetőség egészen addig fennáll, amíg az érintett a 

huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személy EU tartózkodási engedélyével rendelkezik? 

 

52. A Hof van beroep Antwerpen (Belgium) által 2017. december 4-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-679/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 63. cikke szerinti szabad tőkemozgás megsértése 

valósul-e meg akkor, ha a külföldön található és fenntartható módon művelt erdőterület örököse nem 

kap mentességet ezen erdőterület tekintetében az öröklési illeték alól a Vlaams wetboek der 

successierechten (a flamand régió öröklési illetékekről szóló törvénykönyve, a továbbiakban: WS) 

55quater cikke (jelenleg a Vlaamse Codex Fiscaliteit [az adókról szóló flamand törvénykönyv, a 

továbbiakban: CF] 2.7.6.0.3. cikke) alapján, míg a belföldön található és fenntartható módon művelt 

erdőterület örököse mentességet kap ezen erdőterület tekintetében az öröklési illeték alól a WS 

55quater cikke (jelenleg a CF 2.7.6.0.3. cikke) alapján? 

2) Olyan közérdeken alapuló nyomós oknak minősül-e a WS 55quater cikke (jelenleg a CF 2.7.6.0.3. 

cikke) értelmében vett flamand erdőterülethez fűződő érdek, amely igazolja az öröklési illeték alóli 

mentesség alkalmazását a Flandriában található és fenntartható módon művelt erdőterületekre 

korlátozó szabályozást? 
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53. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2017. december 6-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-681/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Előzetes döntéshozatal céljából az EUMSZ 267. cikk alapján a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK 

tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 

85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikke e) 

pontjának, valamint – adott esetben – 6. cikke (1) bekezdése k) pontjának értelmezésére vonatkozó 

következő kérdéseket terjeszti az Európai Unió Bírósága elé: 

1) Úgy kell-e értelmezni a fogyasztói jogokról szóló irányelv 16. cikkének e) pontját, hogy az ott 

említett, egészségvédelmi vagy higiéniai okokból vissza nem küldhető áruk körébe tartoznak az olyan 

áruk (mint például a matracok) is, amelyek ugyan a rendeltetésszerű használat során közvetlenül 

érintkezhetnek az emberi testtel, de a kereskedő megfelelő (tisztítási) intézkedései révén újból 

értékesíthetővé tehetők? 

2) Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén: 

a) Milyen követelményeknek kell megfelelnie egy áru csomagolásának ahhoz, hogy a fogyasztói 

jogokról szóló irányelv 16. cikkének e) pontja szerinti csomagolásról lehessen beszélni, 

és 

b) oly módon kell-e megtörténnie a szerződés kötőerejének létrejötte előtt a fogyasztói jogokról szóló 

irányelv 6. cikke (1) bekezdésének k) pontja szerinti tájékoztatásnak, hogy a fogyasztóval az 

adásvétel tárgyára (jelen esetben matracra) és az alkalmazott csomagolásra való konkrét 

hivatkozással közlik, hogy a lezárt csomagolás felbontásával az elállás jogát elveszíti? 

 

54. A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2017. december 6-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-682/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. A 2003/87/EK irányelv (a továbbiakban: 2003/87 irányelv) 3. cikkének u) pontja értelmében vett 

villamosenergia-termelőnek minősül-e egy létesítmény, amely olyan terméket (a jelen esetben ként) 

állít elő, amelynek előállítása nem tartozik a 2003/87 irányelv I. melléklete szerinti tevékenységek 

közé, és amely egyúttal a „tüzelőanyag-berendezések 20 MW-ot meghaladó teljes bemenő 

hőteljesítménnyel” tevékenységét folytatja, amely a 2003/87 irányelv I. melléklete szerint a 

kibocsátás-kereskedelmi rendszerben való részvételi kötelezettség hatálya alá tartozó tevékenységet is 

végeznek, amennyiben e létesítmény mellékberendezése villamos energiát is termel a létesítmény 

számára, és ennek egy (csekély) részét a közcélú villamos hálózatba ellenérték fejében átadják? 

2. Ha az első kérdésre igenlő válasz adandó: 

Amennyiben az első kérdésben leírt létesítmény a 2003/87 irányelv 3. cikkének u) pontja értelmében 

vett villamosenergia-termelőnek minősül, a létesítmény akkor is részesülhet-e a 2011/278/EU 

bizottsági határozat (2) szerinti hő-referenciaérték szerinti kiosztásban, ha a hő megfelel a 

2011/278/EU határozat 3. cikke c) pontjában foglalt követelményeknek, ugyanakkor nem teljesíti a 

2003/87 irányelv 10a. cikke (1) bekezdése harmadik albekezdésében, valamint (3) és (4) bekezdésében 

foglalt kategóriák – hőtermelés hulladékgázok égetésével történő villamosenergia-előállítás révén, 

távfűtés és nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés – követelményeit. 

3. Amennyiben az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első két kérdés megválaszolását követően a 

felperesi létesítmény által termelt hőre tekintettel szóba jöhet a kiosztás: 

A földgáz feldolgozással összefüggésben (savanyú gáz formájában) az úgynevezett Claus-eljárás 
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keretében, a földgázban található CO2-nek a gázkeverékből történő kivonásakor a légkörbe juttatott 

CO2 esetén olyan kibocsátásról van-e szó, amely a 2011/278/EU bizottsági határozat 3. cikke h) 

pontjának első mondata értelmében a 3. cikk h) pont v) alpontjában említett folyamatból származik? 

a) A 2011/278/EU bizottsági határozat 3. cikke h) pontjának első mondata értelmében vett CO2-

kibocsátás „származhat-e” olyan folyamatból, amely során a nyersanyagban található CO2–t 

fizikailag a gázkeverékből vonják ki, és juttatják a légkörbe, anélkül, hogy e folyamat keretében 

további szén-dioxid keletkezne, vagy ez az előírás megköveteli, hogy a légkörbe juttatott CO2 

eleve a folyamat eredményeképpen keletkezzen? 

b) A 2011/278/EU bizottsági határozat 3. cikke h) pontjának v) alpontja értelmében vett széntartalmú 

nyersanyag „felhasználásáról” van-e szó, ha az úgynevezett Claus-eljárás során a természetben 

előforduló földgázt kén előállításához használják fel, és ennek során a földgázban található szén-

dioxidot a légkörbe juttatják, anélkül, hogy a földgázban található szén-dioxid a folyamatban 

végbemenő kémiai reakcióban részt venne, vagy a „felhasználás” fogalma szükségszerűen 

megköveteli, hogy a szén a végbemenő kémiai reakcióban részt vegyen, illetve ahhoz akár 

szükséges legyen? 

4. Amennyiben a harmadik kérdésre a válasz „igenlő”: ha egy a kibocsátás-kereskedelmi rendszerben 

való részvételi kötelezettség hatálya alá tartozó létesítmény mind a hő-referenciaérték szerinti 

létesítményrész, mind a technológiai kibocsátások szerinti létesítményrész létesítése tényállási 

feltételeit teljesíti, akkor melyik referenciaérték szerint történik a kibocsátási egységek ingyenes 

kiosztása? A hő-referenciaérték szerinti kiosztási igény elsőbbséget élvez a technológiai kibocsátások 

szerinti igényhez képest, vagy a technológiai kibocsátások szerinti igény élvez elsőbbséget a 

specialitás okán a hő-referenciaértékkel és a tüzelőanyag-referenciaértékkel szemben? 

 

55. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2017. december 7-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-686/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A származási ország 1234/2007/EK rendelet 113a. cikke (1) bekezdése és az 1308/2013/EU rendelet 

76. cikke (1) bekezdése szerinti fogalmának meghatározásához figyelembe kell-e venni a Vámkódex 

23. és azt követő cikkeiben és az Uniós Vámkódex 60. cikkében foglalt fogalom-meghatározásokat? 

2) A belföldön betakarított termesztett gombák belföldi eredetűek-e a 2913/92/EGK rendelet 23. cikke 

és a 952/2013/EU rendelet 60. cikke (1) bekezdése értelmében, amennyiben a termesztés lényeges 

fázisaira az Európai Unió más tagállamában kerül sor, és a termesztett gombákat csak az első 

betakarítást megelőző három vagy annál kevesebb nappal korábban hozták belföldre? 

3) Alkalmazni kell-e a 2000/13/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdése a) pontja i) alpontjában és az 

1169/2011/EU rendelet 7. cikke (1) bekezdése a) pontjában meghatározott megtévesztési tilalmat a 

származási hely 1234/2007/EK rendelet 113a. cikke (1) bekezdésében és 1308/2013/EU rendelet 76. 

cikke (1) bekezdésében előírt feltüntetése során? 

4) A 2000/13/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdése a) pontja i) alpontjában és az 1169/2011/EU rendelet 

7. cikke (1) bekezdése a) pontjában tilalmazott megtévesztés elkerülése érdekében feltüntethetőek-e az 

1234/2007/EK rendelet 113a. cikke (1) bekezdésében és az 1308/2013/EU rendelet 76. cikke (1) 

bekezdésében előírt, a származási helyet egyértelműsítő információk? 
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56. A Landgericht München I (Németország) által 2017. december 8-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-689/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Egy hajó fedélzetén baleset következtében, fémhulladék és iszappal és rakománymaradványokkal 

kevert oltóvíz formájában keletkezett maradványok „a hasznosítás, vagy ártalmatlanítás érdekében 

történő kirakásáig a járműveken, vonatokon, repülőgépek és hajók fedélzetén keletkező hulladéknak” 

minősülnek-e az 1013/2006/EK rendelet 1. cikke (3) bekezdésének b) pontja alapján? 

 

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

december 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-691/17. sz. 

ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 2006/112/EK irányelv rendelkezéseit úgy kell-e értelmezni, különösen az arányosság, 

adósemlegesség és a tényleges érvényesülés elvét, hogy azzal ellentétes az olyan tagállami 

adóhatósági gyakorlat, amely adócsalás hiányában, a határozathozatal során megtagadja az 

egyenes adózás alapján kiállított áfás számla alapján gyakorolható adólevonási jogot, 

figyelemmel arra, hogy az ügyletről fordított adózású számla kiállítása lett volna helyes, de az 

adólevonási jog megtagadása előtt 

— nem vizsgálja meg, hogy a számlakibocsátó képes-e a számlabefogadó javára a tévesen 

megfizetett áfa összeg visszafizetésére, továbbá 

— nem vizsgálja meg, hogy a számlakibocsátó jogszerűen (a tagállami jogi keretek között) 

képes-e számla reparációra, önellenőrzésre, és ez alapján az általa tévesen befizetett adó 

visszatéríttetésére az adóhatóságtól? 

2) A 2006/112/EK irányelv rendelkezéseit úgy kell-e értelmezni, különösen az arányosság, 

adósemlegesség és a tényleges érvényesülés elvét, hogy azzal ellentétes az olyan tagállami 

adóhatósági gyakorlat, amely a határozathozatal során megtagadja az egyenes adózás alapján 

kiállított áfás számla alapján gyakorolható adólevonási jogot, figyelemmel arra, hogy az 

ügyletről fordított adózású számla kiállítása lett volna helyes, de a határozathozatal során nem 

rendelkezik a tévesen megfizetett adó visszatérítése iránt a számlabefogadó javára, annak 

ellenére, hogy a számlakibocsátó egyébként a számlák áfa tartalmát a költségvetésbe 

befizette? 

 

58. A Supremo Tribunal Administrativo (Portugália) által 2017. december 11-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-692/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: portugál 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

A héairányelv 135. cikke (1) bekezdésének b) pontjában előírt mentesség alkalmazása szempontjából a 

„hitelnyújtás”, „hitelközvetítés” vagy „hitelkezelés” fogalma magában foglalja-e azon eljárásbeli 

jogállás harmadik személy részére történő visszterhes engedményezését, amellyel a bírósági 

határozattal elismert és ingatlanközvetítési szerződés nemteljesítéséből következő követelés, továbbá a 

kifizetés teljesítésének időpontjában hatályos héa és a már esedékes vagy a teljes összeg kifizetéséig 

esedékessé váló késedelmi kamatok beszedésére irányuló végrehajtási eljárásban a héaalany 

rendelkezik? 
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59. A Helsingin käräjäoikeus (Finnország) által 2017. december 12-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-695/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: finn 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Amennyiben az úgy rendelkezik, hogy a behajtási megkeresés alapján behajtandó követeléseket a 

megkeresett tagállamban úgy kell kezelni, mintha azok a megkeresett tagállam saját követelései 

lennének, úgy kell-e értelmezni a 2010/24/EU irányelv 13. cikkének (1) bekezdését, 

a) hogy a megkeresett tagállam minősül félnek abban a bírósági eljárásban is, amelynek tárgyát a 

behajtás nyomán megfizetett összegeknek a fizetésképtelenségi eljárással érintett vagyontömegbe 

történő visszautalása képezi, vagy úgy, 

b) hogy a megkeresett tagállam csak a követelés végrehajtás keretében történő behajtásáról 

gondoskodik, és a követelést bejelenti a voltaképpeni fizetésképtelenségi eljárásban, a 

fizetésképtelenségi eljárással érintett vagyontömegbe tartozó vagyon körét illetően a 

fizetésképtelenséggel kapcsolatban indított megtámadási eljárás keretében viszont a megkereső 

tagállam az alperes? 

2) Úgy kell e értelmezni az irányelvet, hogy valamely másik állam követeléseinek behajtási 

megkeresés alapján történő behajtására azonos eszközökkel kerül sor, de oly módon, hogy a behajtott 

vagyoni eszközök elkülönítve maradnak, és nem keverednek össze a megkeresett állam vagyonával, 

vagy úgy, hogy a követelések behajtására a saját követelések mellett kerül sor, és azok ezért 

összekeverednek a megkeresett tagállam vagyonával? Más szavakkal: kizárólag az e az irányelv célja, 

hogy megtiltsa valamely másik állam követeléseinek hátrányosabb kezelését? 

3) A 14. cikk (2) bekezdése szerinti végrehajtási intézkedésekkel kapcsolatos vitával egy tekintet alá 

vehető-e a fizetésképtelenséggel kapcsolatban indított megtámadási kereset tárgyában folyamatban 

lévő jogvita, és az a következtetés vonható-e le ebből, hogy az irányelv alapján a megkeresett tagállam 

e jogvitában is alperesnek minősül? 

 

60. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2017. december 11-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-697/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Úgy kell-e értelmezni a 2014/24/EU irányelv 28. cikke (2) bekezdésének első albekezdését, hogy az 

előírja, hogy az előzetesen kiválasztott gazdasági szereplőknek és a meghívásos eljárásban ajánlatot 

benyújtó gazdasági szereplőknek jogi és gazdasági szempontból teljes mértékben azonosnak kell 

lenniük, és különösen úgy kell-e értelmezni e rendelkezést, hogy az kizárja a két előzetesen 

kiválasztott gazdasági szereplőt ellenőrző holding társaságok által egy, az előzetes kiválasztás és az 

ajánlatok benyújtásának időpontja között kötött megállapodást, ha  

a) e megállapodás tárgya és joghatása (többek között) az előzetesen kiválasztott vállalkozások 

egyikének egy másik ilyen vállalkozásba való beolvadásával történő egyesülés megvalósítása 

(amely jogügyletet egyébként az Európai Bizottság engedélyezett);  

b) az egyesülési jogügylet joghatásai az átvevő társaság ajánlatának benyújtását követően következtek 

be (amelynek következtében az ajánlat benyújtásának időpontjában e társaság összetétele nem 

változott meg az előzetes kiválasztás időpontjában fennálló összetételhez képest);  

c) a később beolvadó vállalkozás (amelynek összetétele nem módosult az ajánlatok benyújtására előírt 

határidőig) egyébként úgy határozott, hogy nem vesz részt a meghívásos eljárásban, 

valószínűsíthetően a holding társaságok által kötött megállapodásban foglalt szerződéskötési 

program végrehajtása miatt? 
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61. A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2017. december 14-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-699/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Alkalmazhatók-e a közbeszerzésről szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és 

tanácsi irányelv rendelkezései, illetve az EUMSZ 49. és EUMSZ 56. cikk, valamint e 

rendelkezésekből eredően a közbeszerzésre vonatkozó elvek – az egyenlő bánásmód elve, a hátrányos 

megkülönböztetés tilalma és az átláthatóság elve – a díjazási hozzájárulások kezelésére és 

befektetésére vonatkozó szerződések ajánlatkérő szervek által foglalkoztatói előtakarékossági 

pénztárakkal való megkötésére, ha a szerződéskötés és ezáltal az előtakarékossági pénztár kiválasztása 

a munkavállalók, illetve képviselőik általi jóváhagyást igényel, az ajánlatkérő szerv tehát nem 

végezheti el ezeket egyedül? 

 

62. A Bundesfinanzhof (Németország) által 2017. december 14-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-700/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az alapügyben szóban forgó körülmények között a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 

2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 132. cikke (1) bekezdésének c) pontja vagy a 

közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 132. 

cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján kell-e megítélni a klinikai kémiai és laboratóriumi 

diagnosztikai szakorvos által nyújtott egészségügyi ellátások adómentességét? 

2) Alkalmazhatósága esetén az orvos és a kezelt személy közötti bizalmi viszonyt feltételez-e a közös 

hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 132. cikke 

(1) bekezdése c) pontjának alkalmazása? 

 

63. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2017. december 14-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-702/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Állapítsa meg a Bíróság, hogy az említett elvekkel és szabályokkal ellentétes e a fent hivatkozotthoz 

hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely a volt koncessziójogosultaknak járó megtérítés összegének 

meghatározására irányadó szempontok visszaható hatályú, a fennálló szerződéses jogviszonyokra 

kiható alkalmazását írja elő, vagy pedig az említett jogszabály alkalmazását – az arányosság elvére is 

figyelemmel – olyan más, uniós relevanciájú közérdek védelmének követelménye igazolja, mint az 

érintett piacon a versenyhelyzet hatékonyabb védelmének biztosítása és a szolgáltatás 

igénybevevőinek fokozottabb védelme, akik közvetve ki lehetnek téve a volt koncessziójogosultaknak 

járó összeg esetleges növeléséből eredő hatásoknak? 

 

64. A Nejvyšší správní soud (Csehország) által 2017. december 15-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-704/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: cseh 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Ellentétes-e a 2013/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikkének az Európai Unió 

Alapjogi Chartájának 6. és 47. cikkével együttesen történő értelmezésével az olyan nemzeti 

szabályozás, amely nem teszi lehetővé a Nejvyšší správní soud (legfelsőbb közigazgatási bíróság) 
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számára, hogy felülvizsgáljon egy külföldi állampolgár őrizetére vonatkozó bírósági határozatot azt 

követően, hogy a külföldi állampolgárt szabadon bocsátották? 

 

65. A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2017. december 18-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-706/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: litván 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdése alkalmazásában állami 

támogatásnak (állami támogatási programnak) tekintendő-e a villamosenergia-ágazatban nyújtott 

közérdekű szolgáltatásokra (a továbbiakban: közérdekű szolgáltatások) és azok finanszírozására 

(ellentételezésére) vonatkozó – a villamos energiáról szóló litván törvényben, a megújuló forrásokból 

származó energiáról szóló litván törvényben, a megújuló forrásokból származó energiáról szóló 

törvény 2., 11., 13., 14., 16., 20. és 21. cikkének módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény 

végrehajtásáról szóló törvényben, valamint e törvények végrehajtásáról szóló jogszabályokban, 

egyebek mellett a Litván Köztársaság kormányának 2012. július 18-i 916. sz. határozatával 

jóváhagyott, a villamosenergia-ágazatban nyújtott közérdekű szolgáltatásokra vonatkozó eljárásban, a 

Litván Köztársaság kormányának 2012. szeptember 19-i 1157. sz. határozatával jóváhagyott, a 

villamosenergia-ágazatban nyújtott közérdekű szolgáltatások díjának adminisztrálására vonatkozó 

eljárásban meghatározott – jogi keret (a továbbiakban: közérdekű szolgáltatási rendszer) 2014-ben 

hatályban lévő változata vagy annak része, ideértve a következő kérdéseket is: 

— a jelen ügyben szereplő körülmények között az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdését úgy kell-e 

értelmezni, miszerint a közérdekű szolgáltatási díjak állami forrásnak minősülnek? 

— az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdését úgy kell-e értelmezni, miszerint nem tekintendő a 

villamosenergia-termelőknek nyújtott, állami forrásból származó támogatásnak, ha esetleg állami 

forrásnak betudható pénzekből ellentételezést nyújtanak a hálózatüzemeltetők (vállalkozások) 

számára előírt azon kötelezettség után, hogy rögzített áron vásároljanak villamos energiát 

villamosenergia-termelőktől és/vagy a villamos energiát kiegyenlítsék, valamint az e kötelezettség 

miatt a hálózatüzemeltetőknél felmerült veszteség után? 

— az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdését úgy kell-e értelmezni, hogy a jelen ügyben szereplőkhöz 

hasonló körülmények között az alábbi támogatás úgy tekintendő, hogy szelektív és/vagy alkalmas 

arra, hogy a tagállamok közötti kereskedelmet érintse: stratégiai jelentőségű projektet, például a 

„NordBalt” projektet végrehajtó vállalkozásnak nyújtott támogatás; egy adott időszakra a 

villamosenergia-ellátás biztosításával megbízott vállalkozásoknak nyújtott támogatás; személyek, 

például a szóban forgó fotovoltaikus napenergia-létesítmények fejlesztőinek a piaci feltételeket 

tükröző és ténylegesen felmerült olyan veszteségeinek ellentételezésére irányuló támogatás, 

amelyek amiatt merültek fel, hogy az állam (a nemzeti jogszabályok változása miatt) nem 

teljesítette vállalt kötelezettségét; a vállalkozásoknak (hálózatüzemeltetőknek) azzal a célkitűzéssel 

biztosított támogatás, hogy ellentételezést nyújtsanak azon kötelezettségük teljesítése során 

felmerült tényleges veszteségeik után, hogy közérdekű szolgáltatást nyújtó villamosenergia-

termelőktől rögzített áron villamos energiát vásároljanak és a villamos energiát kiegyenlítsék? 

— az EUMSZ 106. cikk (2) bekezdésével összefüggésben alkalmazott EUMSZ 107. cikk (1) 

bekezdését úgy kell-e értelmezni, hogy a jelen ügyben szereplőkhöz hasonló körülmények között a 

szóban forgó közérdekű szolgáltatási rendszer (vagy annak egy része) úgy tekintendő, mint amely 

teljesíti az Európai Unió Bírósága 2003. július 24-i Altmark Trans és Regierungspräsidium 

Magdeburg ítéletének (C-280/00) 88–93. pontjában meghatározott feltételeket? 

— az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdését úgy kell-e értelmezni, hogy a jelen ügyben szereplőkhöz 

hasonló körülmények között a közérdekű szolgáltatási rendszer (vagy annak egy része) torzítja a 

versenyt vagy azzal fenyeget? 

 

66. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2017. december 18-án benyújtott előzetes 
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döntéshozatal iránti kérelem (C-710/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Összeegyeztethető-e a 2004. március 31 i 2004/18/EK irányelv 48.cikkével a 2006. április 16 i 163. sz. 

d.lgs. 53. cikkének (3) bekezdésében foglalthoz hasonló olyan szabályozás, amely lehetővé teszi, hogy 

egy vállalkozás egy olyan „megjelölt” tervezővel vegyen részt a közbeszerzési eljárásban, aki nem 

minősül ajánlattevőnek, és így nem alkalmazhatja az erőforrást nyújtó szervezet kapacitására való 

hivatkozás jogintézményét? 

 

67. A Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia (Németország) által 2017. 

december 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-712/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Nem létezőnek tekintett olyan jogügyletek esetén, amelyek nem okoznak kárt a költségvetésben, és 

semmilyen adóelőnnyel nem járnak az adófizető számára, az 1972. október 26 i 633. sz. D. P. R. 19. 

cikkéből (Adólevonás) és 21. cikkének (7) bekezdéséből (A jogügyletekre vonatkozó számlák 

kiállítása), valamint az 1997. december 18 i 471. sz. D.lgs. 6. cikkének (6) bekezdéséből (A 

jogügyletek dokumentálására, nyilvántartására és megállapítására vonatkozó kötelezettségek 

megsértése) eredő nemzeti szabályozás összeegyeztethető-e a Bíróság által a héára vonatkozóan 

kidolgozott közösségi elvekkel, amennyiben a nemzeti jogszabályok együttes alkalmazása az 

alábbiakat eredményezi: 

a) a beszerzések tekintetében előzetesen felszámított, vevő által megfizetett adó levonásának egymást 

követő és ismétlődő kizárása valamennyi olyan vitatott jogügylet esetében, amely ugyanarra a 

jogalanyra és adóalapra vonatkozik; 

b) az adó kivetése és eladó által történő megfizetése (és a tartozatlanul kifizetett összegek 

visszatérítésének kizárása) a megfelelő és fiktív, és nem létezőnek is tekintett értékesítések után; 

c) a beszerzések után le nem vonhatónak ítélt adó összegének megfelelő szankció alkalmazása? 

 

68. A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2017. december 28-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-720/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Ellentétes-e az uniós jogi rendelkezésekkel, különösen a 2011. december 13-i 2011/95/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv (jogállási irányelv) 19. cikkének (3) bekezdésével valamely tagállamnak 

a kiegészítő védelmi jogállás visszavonásának lehetőségére vonatkozó olyan nemzeti rendelkezése, 

amely szerint a kiegészítő védelmi jogállás visszavonható, ha nem változtak meg maguk az elismerés 

szempontjából lényeges ténybeli körülmények, hanem csupán a hatóság azokkal kapcsolatos ismeretei 

változtak, és ennek körében a kiegészítő védelmi jogállás elismerésében sem az nem játszott döntő 

szerepet, hogy a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy nyilatkozata során 

megváltoztatta a tényeket, sem az, hogy tényeket hallgatott el? 

 

69. A Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgium) által 2017. december 29-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-723/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az Európai Unióról szóló szerződésnek az Európai Unió működéséről szóló 
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szerződés 288. cikkének (3) bekezdésével és a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt 

Európának elnevezésű programról szóló, 2008. május 21-i 2008/50 irányelv 6. és 7. cikkeivel 

összefüggésben értelmezett 4. cikkének (3) bekezdését és 19. cikke (1) bekezdésének második 

albekezdését, hogy – amennyiben valamely tagállam valamely zónában nem az irányelv III. melléklete 

B. szakasza 1. pontjának a) alpontjában foglalt kritériumoknak megfelelően állított fel mintavételi 

pontokat – a tagállami bíróságok feladata az irányelv 13. cikkének (1) bekezdésében megjelölt 

határértékek túllépésével közvetlenül érintett magánszemélyek kérelmére annak vizsgálata hogy a 

mintavételi pontok felállítására ezen kritériumokkal összhangban került-e sor, és amennyiben nem ez 

az eset áll fenn, köteles-e valamennyi szükséges intézkedést meghozni – mint például meghagyást 

kibocsátani – a nemzeti hatóságokkal szemben annak érdekében, hogy a mintavételi pontokat e 

kritériumoknak megfelelően felállítsák? 

2) A környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló, 

2008. május 21-i 2008/50/EK irányelv 13. cikkének (1) bekezdése és 23. cikkének (1) bekezdése 

értelmében fennáll-e már abban az esetben is a határérték túllépése, amennyiben valamely határérték 

túllépését az egy naptári évre számított átlagszámítási időszakban – amint azt az irányelv XI. 

melléklete előírja – csak egy, az irányelv 7. cikke értelmében vett mintavételi pont mérési eredményei 

alapján állapítják meg, vagy ilyen túllépés csak akkor áll fenn, amennyiben az egy meghatározott zóna 

valamennyi mérési pontja mérési eredményeinek átlagából adódik az irányelv értelmében? 

 

70. Az Augstākā tiesa (Lettország) által 2018. január 2-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-1/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lett 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Amennyiben az importált áruk esetén gyógyszerekről van szó, az importált áruk vámértékének a 

Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 30. cikke 

(2) bekezdése c) pontja és a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet 

végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK 

bizottsági rendelet 152. cikke (1) bekezdése b) pontja szerinti kiszámítása során figyelembe kell-e 

venni, hogy hasonló áruknak minősülnek azok a gyógyszerek, amelyek hatóanyaga és annak 

mennyisége azonos (illetve hasonló), vagy a hasonló áruk azonosításához a szóban forgó importált 

gyógyszer és gyártója piaci helyzetét is figyelembe kell-e venni, azaz, a népszerűséget és a keresletet? 

2) Az importált áruk vámértékének a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 

2913/92/EGK tanácsi rendelet 30. cikke (2) bekezdésének c) pontja szerinti kiszámítása során 

rugalmasan alkalmazható-e a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi 

rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK 

bizottsági rendelet 152. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott kilencven napos határidő? 

3) Ha az említett kilencven napos határidő rugalmasan alkalmazható, az értékelendő áruk 

importálásához közelebb eső időpontban létrejövő azon ügyletekre vonatkozó adatoknak kell-e 

elsőbbséget biztosítani, amelyek tárgyát az egységár megállapításhoz elegendő mennyiségben 

értékesített azonos vagy hasonló áruk képezik, vagy ellenkezőleg, olyan ügyletekre vonatkozó 

adatokat kell-e előnyben részesíteni, amelyek kevésbé közeliek, de tárgyukat konkrétan az importált 

áruk képezik? 

4) Az importált áruk vámértékének a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 

2913/92/EGK tanácsi rendelet 30. cikke (2) bekezdése c) pontja szerinti kiszámítása során alkalmazni 

kell-e az áruk értékesítésének valós árát meghatározó adott árengedményeket? 
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71. A Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (Litvánia) által 2018. január 2-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-2/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: litván 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az 1308/2013 rendelet 148. cikkének (4) bekezdése értelmezhető-e úgy, hogy azzal nem ellentétes, 

hogy a nyerstej-termelők tárgyalási pozíciójának erősítése és a tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlatok megakadályozása, továbbá annak érdekében, hogy a tagállam tej- és tejtermékágazatának 

bizonyos szerkezeti jellemzőit, valamint a tejpiacon tapasztalható változásokat figyelembe lehessen 

venni, olyan nemzeti szabályozási keretet hozzanak létre, amely korlátozza a szerződő felek tárgyalási 

szabadságát abban az értelemben, hogy a nyerstej-értékesítő nem fizethet eltérő nyerstej-beszerzési 

árat az értékesített tej mennyisége alapján megállapított, ugyanazon csoportba sorolt, a termelők 

valamely elismert szervezetéhez nem tartozó nyerstej-értékesítők számára az olyan tej 

vonatkozásában, amely ugyanolyan minőségű és összetételű, mint a felvásárló részére ugyanazon 

módszerrel leszállított tej, és ezért a felek bármely más tényezőt figyelembe véve nem egyezhetnek 

meg eltérő nyerstej beszerzési árról? 

2) Az 1308/2013 rendelet 148. cikkének (4) bekezdése értelmezhető-e úgy, hogy azzal nem ellentétes, 

hogy a nyerstej-termelők tárgyalási pozíciójának erősítése és a tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlatok megakadályozása, továbbá annak érdekében, hogy a tagállam tej- és tejtermékágazatának 

bizonyos szerkezeti jellemzőit, valamint a tejpiacon tapasztalható változásokat figyelembe lehessen 

venni, olyan nemzeti szabályozási keretet hozzanak létre, amely korlátozza a szerződő felek tárgyalási 

szabadságát abban az értelemben, hogy a nyerstej-felvásárló nem csökkentheti indokolatlanul a 

nyerstej beszerzési árát, és az ár 3 %-ot meghaladó csökkentésére kizárólag akkor van mód, ha egy 

állami intézmény a szóban forgó csökkentést indokoltnak találja? 

 

72. A Conseil d’État (Belgium) által 2018. január 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal 

iránti kérelem (C-43/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

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

27-i] 2001/42/EK [európai parlamenti és tanácsi] irányelv értelmében vett tervnek vagy programnak 

minősül-e azon rendelet, amelynek útján valamely tagállami szerv a természetes élőhelyek, valamint a 

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

alapján különleges természetmegőrzési területet jelöl ki, amely rendelet a megőrzésre vonatkozó 

célkitűzéseket és szabályozó erővel bíró általános megelőző intézkedéseket tartalmaz? 

2) Közelebbről, az ilyen rendelet a 3. cikk (4) bekezdésében szabályozott olyan tervnek vagy 

programnak minősül-e, amely meghatározza a projektek jövőbeli engedélyének a kereteit, ezért a 

tagállamoknak az (5) bekezdéssel összhangban meg kell határozniuk, hogy jelentős hatással lehetnek-e 

a környezetre? 

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

kijelölésről szóló rendelet nem tartozik ezen irányelv 3. cikke (4) bekezdésének hatálya alá? 

Munkaügyi ügyszak 

10. A Cour de travail de Liège (Belgium) által 2018. január 18-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-33/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

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

parlamenti és tanácsi rendelet 87. cikkének (8) bekezdését úgy kell-e értelmezni, hogy annak a 
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személynek, aki 2010. május 1-jét megelőzően kezdett munkavállalói tevékenységet végezni a 

Luxemburgi Nagyhercegségben és önálló vállalkozói tevékenységet végezni Belgiumban, kifejezett 

kérelmet kell előterjesztenie annak érdekében, hogy a 883/2004/EK rendelet alapján alkalmazandó 

jogszabály hatálya alá tartozzon, még akkor is, ha 2010. május 1-je előtt nem volt semmilyen 

társadalombiztosítási jogviszonya Belgiumban és az önálló vállalkozók társadalombiztosítási 

jogállására vonatkozó belga jogszabályok hatálya alá – a 2010. május 1-jén kezdődő három hónapos 

határidő lejártát követően – csak visszaható hatállyal tartozott? 

2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén a 883/2004/EK rendelet 87. cikkének (8) bekezdése 

szerinti, a fenti körülmények között benyújtott kérelem maga után vonja-e az illetékes tagállam 

jogszabályainak a 883/2004/EK rendelet alapján 2010. május 1-jére visszaható hatállyal történő 

alkalmazását? 

 

11. A Cour de cassation (Franciaország) által 2018. január 19-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-37/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az Európai Unió Bírósága által a 118/97/EK tanácsi rendelettel módosított és naprakésszé tett, a 

2005. április 13-i 647/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított 1408/71/EGK 

rendelet 14. cikke (2) bekezdésének a) pontjára vonatkozóan a fent hivatkozott A-Rosa Flussschiff 

ítéletben (C-620/15 EU:C:2017:309) adott értelmezés vonatkozik-e a színlelt munkaszerződésre 

vonatkozó jogsértésre, amelyben az E 101-es igazolásokat az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására 

vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1972. március 21-i 574/72/EGK tanácsi rendelet 14. 

cikke (1) bekezdésének a) pontja jogcímén, e rendelet 11. cikke (1) bekezdése alapján állították ki, 

holott a tényállás a 14. cikk (2) bekezdése a) pontja i) alpontjának hatálya alá tartozik azon 

munkavállalók vonatkozásában, akik az állampolgárságuk szerinti tagállam területén végzik a 

tevékenységüket, amelynek területén a valamely másik tagállamban székhellyel rendelkező 

légiközlekedési vállalkozás fiókteleppel rendelkezik, és a munkavállaló munkavégzésének helyeként 

egy repülőteret és munkáltatóként egy légitársaságot megjelölő E 101-es igazolás ezekből önmagában 

azon következtetés levonását teszi lehetővé, hogy az igazolást csalárd módon szerezték? 

2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén az európai uniós jog elsőbbségének elvét úgy kell-e 

értelmezni, hogy azzal ellentétes az, hogy egy nemzeti bíróság, amelyet belső jogának alkalmazása 

során köt a büntető bíróság által hozott ítélet jogereje, valamely büntető bíróság által az Európai Unió 

jogszabályaival ellentétesen hozott határozatból következtetéseket vonjon le, mivel polgári ügyben a 

munkavállalóval szemben egyedül azon az alapon kötelezte kártérítésre a munkáltatót, hogy e 

munkáltatót színlelt munkaszerződés miatt büntetőjogilag elmarasztalták? 

Polgári ügyszak 

15. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2017. november 21-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-649/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

A 2011/83/EU irányelv 6. cikke (1) bekezdése c) pontjának értelmezése céljából az alábbi kérdéseket 

terjeszti az Európai Unió Bírósága elé: 

1. Előírhatnak-e a tagállamok olyan rendelkezést, amely – mint az EGBGB (Einführungsgesetz zum 

Bürgerlichen Gesetzbuch – a polgári törvénykönyv bevezetéséről szóló törvény) 246. §-a (1) 

bekezdése első mondatának 2. pontja – arra kötelezi a kereskedőt, hogy a távollevők közötti szerződés 

megkötése során a fogyasztó szerződéses nyilatkozatának megtétele előtt a telefonszámát [nem csak 

adott esetben, hanem] minden esetben a fogyasztó rendelkezésére bocsássa? 

2. Azt jelenti-e a 2011/83/EU irányelv 6. cikke (1) bekezdésének c) pontjában alkalmazott „ha van” 
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fordulat, hogy a kereskedőnek a vállalkozásában már ténylegesen meglévő kommunikációs 

eszközökről kell csak tájékoztatást nyújtania, azaz nem köteles arra, hogy új telefon- vagy faxelérést, 

illetve e-mail fiókot létesítsen, ha úgy dönt, hogy vállalkozásában távollevők közötti szerződéseket is 

kötni fog? 

3. A második kérdésre adott igenlő válasz esetében: 

Azt jelenti-e a 2011/83/EU irányelv 6. cikke (1) bekezdésének c) pontjában szereplő „ha van” fordulat, 

hogy csak olyan kommunikációs eszközök tekintendők egy vállalkozásban már rendelkezésre állónak, 

amelyeket a kereskedő ténylegesen legalábbis a távollevők közötti szerződések megkötése során a 

fogyasztókkal való kapcsolattartás érdekében is használ, vagy olyan kommunikációs eszközök is 

rendelkezésre állónak tekintendők a vállalkozásban, amelyeket a kereskedő ez idáig kizárólag más cél, 

így például vállalkozókkal vagy hatóságokkal való kapcsolattartás érdekében használt? 

4. Taxatívnak tekinthető-e a telefon, fax és e-mail kommunikációs eszközök 2011/83/EU irányelv 6. 

cikke (1) bekezdésének c) pontjában foglalt felsorolása, vagy a kereskedő más, a fenti pontban meg 

nem nevezett kommunikációs eszközöket – így például internetes chatet vagy telefonos visszahívást 

biztosító rendszert – is használhat, amennyiben ezek segítségével biztosított a gyors kapcsolatfelvétel 

és a hatékony kommunikáció? 

5. Fontos-e a 2011/83/EU irányelv 6. cikke (1) bekezdése szerinti átláthatóság követelményének 

alkalmazása esetében, amely alapján a kereskedő köteles a 2011/83/EU irányelv 6. cikke (1) 

bekezdésének c) pontjában foglalt kommunikációs eszközök útján egyértelműen és érthető módon 

tájékoztatást nyújtani a fogyasztónak, hogy az információkat gyorsan és hatékonyan közöljék? 

 

16. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2017. november 30-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-673/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) a) A 95/46/EK irányelv (1) 2. cikkének h) pontjával összefüggésben értelmezett 2002/58/EK 

irányelv 5. cikkének (3) bekezdése és 2. cikkének f) pontja értelmében vett érvényes 

hozzájárulásnak tekinthető-e, ha a felhasználó a végberendezésében mentett információk tárolását 

vagy az ott tárolt információkhoz való hozzáférést előre bejelölt négyzettel engedélyezi, amelyet a 

felhasználónak a hozzájárulása megtagadásához törölnie kell? 

b) A 95/46/EK irányelv 2. cikkének h) pontjával összefüggésben értelmezett 2002/58/EK irányelv 5. 

cikke (3) bekezdésének és 2. cikke f) pontjának alkalmazása során jelentősége van-e annak, hogy a 

tárolt vagy lehívott információk személyes adatoknak minősülnek? 

c) Az (EU) 2016/679 rendelet (3) 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében vett érvényes 

hozzájárulásról van-e szó az 1. a) pontban előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésben 

megjelölt körülmények fennállása esetén? 

2) Milyen információkat köteles a szolgáltató a felhasználóval közölni a 2002/58/EK irányelv 5. 

cikkének (3) bekezdésében kötelezően előírt egyértelmű és teljes körű tájékoztatás keretében? E körbe 

tartozik-e a cookie-k működésének időtartama, és az a kérdés is, hogy harmadik személyek 

hozzáférnek-e a cookie-khoz? 

 

17. A Fővárosi Törvényszék (Magyarország) által 2017. december 8-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-688/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a szellemi tulajdonjogok 

érvényesítéséről szóló 2004. április 29-i 2004/48/EK irányelve 9. cikke (7) bekezdésének 
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„megfelelő kártérítés” szóhasználatát, hogy a tagállamoknak kell meghatározniuk a felek 

felelősségére, valamint a kártérítés mértékére és módjára vonatkozó azon anyagi jogi 

szabályokat, amelyek alapján a tagállami bíróságok elrendelik, hogy a felperes nyújtson 

kártérítést az alperes számára az olyan intézkedések által okozott károkért, amelyet a bíróság 

utóbb hatályon kívül helyezett, vagy amely a felperes cselekménye vagy mulasztása folytán 

később hatályát vesztette, vagy a bíróság a továbbiakban megállapította, hogy nem történt 

szellemi tulajdonjogi jogsértés, vagy annak veszélye nem állt fenn? 

2) Ha az első kérdésre igenlő a válasz, a fenti irányelv 9. cikkének (7) bekezdésével 

ellentétes-e az olyan tagállami szabályozás, amelynek értelmében az irányelv ezen 

rendelkezésének megfeleltethető kártérítésre a polgári jogi felelősségre és kártérítésre 

vonatkozó általános tagállami jogszabályokat kell alkalmazni, és amely tagállami 

jogszabályok alapján a bíróság nem kötelezi a felperest a szabadalom megsemmisítése miatt 

utólagosan megalapozatlanná vált ideiglenes intézkedéssel okozott azon károk megtérítésére, 

amelyek amiatt következtek be, vagy amelyek bekövetkeztéért az alperes felelős azáltal, hogy 

maga nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható, feltéve, hogy a 

felperes az ideiglenes intézkedés kérésével úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában 

elvárható? 

 

18. Az Oberlandesgericht Düsseldorf (Németország) által 2017. december 8-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-690/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az egyedi védjegy jogsértő használatát jelenti-e a közösségi/uniós védjegyrendelet 9. cikke (1) 

bekezdése második mondatának b) pontja, vagy a védjegyirányelv 5. cikke (1) bekezdése második 

mondatának a) pontja értelmében, ha 

— az egyedi védjegy olyan árun van elhelyezve, amely tekintetében az egyedi védjegy nem részesül 

oltalomban, 

— az egyedi védjegy harmadik személy általi elhelyezését a kereskedelmi forgalomban úgynevezett 

vizsgálati tanúsítványként értelmezik, tehát abban az értelemben, hogy az árut a védjegyjogosult 

ellenőrzése alatt nem álló harmadik személy gyártotta és hozta forgalomba, a védjegyjogosult 

azonban ezen áru meghatározott jellemzőit vizsgálta [eredeti 3. o.], és annak alapján meghatározott, 

a vizsgálati tanúsítványban feltüntetett eredménnyel értékelte, 

— és az egyedi védjegyet többek között „a fogyasztók részére az áruk és szolgáltatások 

kiválasztásával kapcsolatban, különösen teszt- és vizsgálati eredmények alkalmazása, valamint 

minőségértékelések révén nyújtott tájékoztatás és tanácsadás” tekintetében lajstromozták? 

2) Amennyiben a Bíróság az 1. pontban megfogalmazott kérdésre nemleges választ adna: 

Az egyedi védjegy jogsértő használatát jelenti-e a közösségi védjegyrendelet 9. cikke (1) bekezdése 

második mondatának c) pontja és a védjegyirányelv 5. cikkének (2) bekezdése értelmében, ha 

— az egyedi védjegy csak – az 1. pontban ismertetett – vizsgálati tanúsítványként ismert, és 

— az egyedi védjegyet harmadik személy vizsgálati tanúsítványként használja? 
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19. A Svea hovrätt (Svédország) által 2017. december 15-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-705/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: svéd 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a védjegyirányelv 4. cikke (1) bekezdésének b) pontját, hogy a releváns 

tényezőknek az összetéveszthetőség értékelésekor elvégzendő átfogó értékelésére kihatással lehet az a 

tény, hogy a védjegy egyik elemét kifejezetten kizárták az oltalomból a lajstromozáskor, vagyis 

oltalmi igény korlátozására vonatkozó nyilatkozat (úgynevezett disclaimer) bejegyzésére került sor a 

lajstromozáskor? 

2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén ilyen esetben hatást gyakorolhat-e az oltalmi igény 

korlátozására vonatkozó nyilatkozat az átfogó értékelésre, oly módon, hogy a hatáskörrel rendelkező 

hatóság figyelembe veszi a szóban forgó elemet, de annak kisebb jelentőséget tulajdonít, és így nem 

tekinti megkülönböztetésre alkalmasnak akkor sem, ha az elem ténylegesen megkülönböztető jellegű 

és domináns a korábbi védjegyen belül? 

3) Az első kérdésre adandó igenlő és a második kérdésre adandó nemleges válasz esetén az oltalmi 

igény korlátozására vonatkozó nyilatkozat hatást gyakorolhat-e az átfogó értékelésre, bármely más 

módon? 

 

20. A Rayonen sad Asenovgrad (Bulgária) által 2017. december 19-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-708/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: bolgár 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétes-e a 2006. április 5-i 2006/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikkének (2) 

[bekezdésével] a távfűtés-szolgáltató vállalkozás azon lehetősége, hogy a közös tulajdonban lévő 

épület távfűtéssel ellátott rendszere által leadott, felhasznált hőenergia díját a külön tulajdonban lévő 

lakások fűthető légterével arányosan, az alaprajznak megfelelően terhelje a fogyasztókra, anélkül, 

hogy figyelembe venné az egyes külön tulajdonban lévő lakásokban ténylegesen leadott hőenergia-

mennyiséget? 

2) Összeegyeztethető-e a 2011/83/EU irányelv 27. cikkével az olyan nemzeti szabályozás, amely arra 

kötelezi a közös lakástulajdonra vonatkozó rendelkezések hatálya alá tartozó épületekben lévő lakások 

tulajdonosainak minősülő fogyasztókat, hogy fizessék meg az igénybe nem vett, de az épület 

távfűtéssel ellátott rendszere által szolgáltatott hőenergia díját, ha e fogyasztók felhagytak a hőenergia 

felhasználásával azáltal, hogy leszerelték a lakásaikban található fűtőberendezéseket, vagy a távfűtés-

szolgáltató vállalkozás alkalmazottai kívánságukra megszüntették a radiátor hő leadására való műszaki 

képességét? 

3) A belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 

2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv értelmében vett tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot teremt-e az ilyen nemzeti 

szabályozás? 

 

21. A Korkein oikeus (Finnország) által 2017. december 22-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-724/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: finn 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az EUMSZ 101. cikk közvetlen alkalmazásával vagy a nemzeti szabályok alapján kell-e választ 

adni arra a kérdésre, hogy ki tartozik felelősséggel az említett cikkbe ütköző magatartással okozott kár 
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megtérítéséért? 

2) Ha a kártérítésre köteles személyeket közvetlenül az EUMSZ 101. cikk alapján kell meghatározni: 

azok tartoznak-e kártérítési felelősséggel, akik az e rendelkezésben említett „vállalkozás” fogalma alá 

tartoznak? Ugyanazokat az elveket kell-e alkalmazni a kártérítésre köteles személyek 

meghatározására, mint amelyeket a Bíróság bírságolási ügyekben az ezen ügyekben felelős személyek 

meghatározására alkalmazott, és amelyek szerint a felelősség különösen az ugyanazon gazdasági 

egységhez való tartozáson vagy a gazdasági folytonosságon alapulhat? 

3) Ha a kártérítésre köteles személyeket a tagállam nemzeti szabályai alapján kell meghatározni: 

ellentétes-e a tényleges érvényesülés uniós jogi követelményével az olyan nemzeti szabályozás, amely 

szerint az EUMSZ 101. cikkbe ütköző kartellben részt vevő társaság összes részvényének 

megszerzését követően e társaságot megszüntető és annak gazdasági tevékenységét folytató társaság 

annak ellenére nem tartozik felelősséggel a megszűnt társaság versenykorlátozó magatartásával 

okozott kár megtérítéséért, hogy a megszűnt társaságtól a gyakorlatban lehetetlen vagy rendkívül 

nehéz lenne kártérítéshez jutni? Ellentétes-e a tényleges érvényesülés követelményével valamely 

tagállam nemzeti jogának olyan értelmezése, amely szerint a kárfelelősség egyik feltétele, hogy az 

ismertetett átalakulásra jogellenesen vagy mesterségesen, a versenyjogi kártérítési kötelezettség 

megkerülése céljából vagy egyébként tisztességtelen módon került sor, vagy legalább hogy az 

átalakuláskor a társaság tudott vagy tudnia kellett volna a versenyjogi jogsértésről? 

 

22. A Sofiyski rayonen sad (Bulgária) által 2017. december 27-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-725/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: bolgár 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A[2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi] irányelv kizárja a hatálya alól a szerződések 

megkötésére vonatkozó hagyományos szerződési jogi rendelkezéseket, kizárja-e azonban a hatálya 

alól a szerződéses viszonyok létrejöttének e rendkívül atipikus, jogszabályban előírt rendszerére 

vonatkozó szabályozást is? 

2) Amennyiben az irányelv ebben az esetben nem zárja ki a külön szabályozást: az irányelv 5. cikke 

szerinti szerződésről vagy valami másról van-e szó? Akár szerződésről, akár nem szerződésről van 

szó: alkalmazható-e az irányelv a jelen ügyben? 

3) Attól függetlenül az irányelv hatálya alá tartozik-e a ráutaló magatartással létrejövő szerződések e 

típusa, hogy e szerződések mikor jöttek létre, vagy az irányelv csak újonnan megszerzett lakásokra 

vagy – még szűkebben – csak újonnan épült lakásokra (tehát a távfűtési hálózathoz való csatlakozást 

kérő felhasználói létesítményekre) vonatkozik? 

4) Az irányelv alkalmazhatósága esetén: ellentétes-e a nemzeti szabályozás az 5. cikknek az e cikk (2) 

bekezdésével összefüggésben értelmezett (1) bekezdésének f) pontjával, amely rendelkezések 

biztosítják a jogviszony felmondásához való jogot, illetve a jogviszony felmondásának főszabály 

szerinti lehetőségét? 

5) Amennyiben szerződést kell kötni: vonatkoznak-e erre formai követelmények, és milyen tartalmú 

információkat kell a fogyasztó (a jelen ügyben: az egyes lakástulajdonosok, nem pedig a 

tulajdonostársak közössége) rendelkezésére bocsátani? Hatással van-e a megfelelő időben, könnyen 

hozzáférhetővé tett információk hiánya a jogviszony létrejöttére? 

6) A fogyasztó kifejezett kérésére, tehát formális akaratnyilvánítására van-e szükség ahhoz, hogy ilyen 

jogviszony részes felévé váljon? 

7) Ha szerződés – akár formális, akár nem formális – megkötésére került sor, a szerződés tárgyának 

részét képezi-e az épület közös részeinek (különösen a lépcsőház) fűtése, és kérte-e a fogyasztó a 

szolgáltatást a szolgáltatás ezen elemét illetően, ha e tekintetben nem áll rendelkezésre a fogyasztó, sőt 

a tulajdonostársak közössége egészének kifejezett kérése sem (például ha a radiátorokat leszerelték; az 

esetek többségében pedig ebből kell kiindulni – a szakértők ugyanis nem említenek az épület közös 
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részeiben elhelyezett fűtőberendezéseket)? 

8) Jelentőséggel bír-e a tulajdonosnak az épület közös részeinek fűtését kérő fogyasztói minősége 

szempontjából (vagy hatással van-e arra), hogy a külön tulajdonban lévő lakásában beszüntette a 

hőellátást? 

 

23. Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2018. január 10-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-18/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Általánosságban ellentétes-e 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”) 15. cikkének (1) bekezdésével a jogellenes információkat haladéktalanul el nem távolító 

tárhelyszolgáltatót terhelő, alábbiakban felsorolt, arra vonatkozó kötelezettségek valamelyike, hogy a 

tárhelyszolgáltató ne csak az említett, az irányelv 14. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti 

jogellenes információt, hanem más szó szerint azonos információkat is távolítson el 

aa) világszerte? 

ab) az adott tagállamban? 

ac) az adott felhasználó tekintetében világszerte? 

ad) az adott felhasználó tekintetében az adott tagállamban? 

2) Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: azonos értelmű információkra is vonatkozik-e 

mindez? 

3) Azonos értelmű információkra is vonatkozik-e mindez attól kezdődően, hogy az üzemeltető 

tudomást szerzett e körülményről? 

 

24. A Svea hovrätt (Svédország) által 2018. január 11-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-21/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: svéd 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell értelmezni [a közösségi védjegyről szóló 207/2009/EK tanácsi rendelet és a közösségi 

védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2868/95/EK bizottsági rendelet 

módosításáról, valamint a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak (védjegyek és formatervezési 

minták) fizetendő díjakról szóló 2869/95/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről] szóló, 

2015. december 16 i (EU) 2015/2424 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkét, hogy a 7. cikk 

(1) bekezdése e) pontja iii. alpontjának új szövege alkalmazandó a törlés azon bírósági értékelésére (a 

védjegyrendelet 52. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján), amelyre a módosítás hatálybalépését, 

vagyis 2016. március 23 át követően kerül sor, még akkor is, ha a kereset a védjegyoltalom olyan 

megszűnésére vonatkozik, amelynek tekintetében a keresetet ezen időpontot megelőzően indították, és 

az ennélfogva egy ezen időpont előtt lajstromozott védjegyet érint? 

2) Úgy kell értelmezni a védjegyrendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontja iii. alpontjának 

alkalmazandó változatát, hogy annak hatálya kiterjed az olyan megjelölésre, amely egy síkbeli áru 

síkbeli ábrázolásából áll, például egy, a szóban forgó megjelöléssel díszített szövetre? 

3) Amennyiben a második kérdésre igenlő választ kell adni, akkor milyen elvek alapján kell értelmezni 

a védjegyrendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontjának iii. alpontjában szereplő, „olyan formából vagy 

egyéb jellemzőből [álló megjelölés], amely lényeges értéket ad az áruhoz” szövegezést egy olyan 

helyzetben, amelyben a lajstromozás áruk számos osztályát érinti és a megjelölés különböző módokon 

helyezhető el az árukon? Az értékelést több objektív vagy általános szempont alapján kell e végezni, 
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például abból kiindulva, hogy miként jelenik meg a védjegy, illetve, hogy miként lehet azt a 

különböző árukon elhelyezni, vagyis anélkül, hogy figyelembe vennék, hogy a védjegyjogosult 

ténylegesen milyen módon helyezte el vagy szándékozhatja elhelyezni a megjelölést különböző 

árukon? 

 

25. Az Okrazhen sad Blagoevgrad (Bulgária) által 2018. január 16-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-25/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: bolgár 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A joghatóság 1215/2012 rendelet 7. cikke 1. pontjának a) alpontja szerinti meghatározására 

tekintettel „szerződéses kötelezettség” alapját képezik-e a – valamely különös joggal való rendelkezés 

folytán a törvény erejénél fogva létrejövő, egyedileg meg nem határozott személyekből álló – jogi 

közösségek tagjainak többsége által meghozott azon döntések, amelyek kötelező erővel bírnak azokra 

is, akik a döntéshozatalkor nem szavaztak? 

2) Amennyiben az első kérdésre nemleges a válasz: alkalmazni kell-e ezekre a döntésekre a 

szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendeletnek („Róma I”-rendelet) a szerződéses jogviszonyok esetén 

alkalmazandó jog meghatározására vonatkozó rendelkezéseit? 

3) Amennyiben az első és a második kérdésre nemleges a válasz: alkalmazni kell-e ezekre a 

döntésekre a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról szóló, 2007. július 11-i 

864/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet („Róma II”-rendelet) előírásait, és a rendeletben 

meghatározott szerződésen kívüli kötelmi viszonyok közül melyik hatálya alá tartoznak ezek a 

döntések? 

4) Amennyiben az első és a második kérdésre igen a válasz: az egyedileg meg nem határozott 

személyekből álló közösségeknek az épület karbantartására vonatkozó feladatairól szóló döntéseit a 

szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet („Róma I”-rendelet) 4. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti 

„szolgáltatási szerződésnek” vagy a rendelet 4. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében vett 

„dologi jognak” vagy „bérleti jognak” kell tekinteni? 

Gazdasági ügyszak 

15. A Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Lengyelország) által 2017. november 9-

én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-632/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

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

szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv rendelkezéseit, különösen a 6. cikkének (1) 

bekezdését és a 7. cikkének (1) bekezdését, valamint a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 

87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseit, különösen a 10. cikkét és a 22. cikkének (1) bekezdését, 

hogy azokkal ellentétes valamely igénynek a bank (hitelező) által a fogyasztóval (adós) szemben a 

Kodeks postępowania cywilnego (polgári perrendtartás) 485. cikkének 3. és azt követő §-ai szerinti 

fizetési meghagyásos eljárás keretében, a bank vagyoni jogaira és kötelezettségeire vonatkozó 

nyilatkozatok megtételére jogosult személyek által aláírt és a bank bélyegzőjével ellátott banki könyvi 

kivonat, valamint az írásbeli fizetési felszólítás adós részére történő kézbesítését alátámasztó 

bizonyíték alapján történő érvényesítése? 
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16. A Landgericht Frankfurt am Main (Németország) által 2017. november 20-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-645/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezi a 2004. február 11-i 261/2004/EK [európai parlamenti és] tanácsi rendelet 5. 

cikkének (3) bekezdését, hogy rendkívüli körülménynek minősül a repülőtérnek egy repülőgép 

leszálláskor történt balesete miatti átmeneti lezárása? 

2) Amennyiben az első kérdésre igenlő választ kell adni: 

Úgy kell-e értelmezi a 2004. február 11-i 261/2004/EK [európai parlamenti és] tanácsi rendelet 5. 

cikkének (3) bekezdését, hogy a repülőtér átmeneti lezárása akkor is rendkívüli körülménynek 

minősül, ha a balesetet szenvedett repülőgép annak a légi fuvarozónak a flottájához tartozott, amely a 

repülőtér átmeneti lezárása miatt késést szenvedett járat tekintetében rendkívüli körülményre 

hivatkozik? 

3) Amennyiben a második kérdésre igenlő választ kell adni: 

Úgy kell-e értelmezi a 2004. február 11-i 261/2004/EK [európai parlamenti és] tanácsi rendelet 5. 

cikkének (3) bekezdését, hogy abban az esetben is, ha a balesetet szenvedett [eredeti 3. o.] repülőgép 

annak a légi fuvarozónak a flottájához tartozott, amely a repülőtér átmeneti lezárása miatt késést 

szenvedett járat tekintetében rendkívüli körülményre hivatkozik, a három órát meghaladó késéssel 

történő érkezést ez a rendkívüli körülmény „okozt[a]”? 

 

17. Az Østre Landsret (Dánia) által 2017. december 22-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-716/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: dán 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az EU Bírósága által a C-461/11. sz. ügyben 2012. november 8-án meghozott ítéletet követően 

alkalmazott értelmezés szerint ellentétes-e az EUMSZ 45. cikkel a dán joghatósági szabályhoz hasonló 

olyan szabály, amely annak biztosítására irányul, hogy az adósságrendezéssel kapcsolatos ügyet 

tárgyaló bíróság értékelésében ismerje és figyelembe vehesse az adós és családjának jelenlegi és 

feltételezhetően a jövőben is folytatódó, sajátos társadalmi és gazdasági helyzetét, és hogy az értékelés 

olyan előre meghatározott szempontok alapján legyen végezhető, amelyek meghatározzák, hogy az 

adósságrendezési megállapodás alapján mi tekinthető elfogadhatóan szerény életszínvonalnak? 

Amennyiben az 1) kérdésre azt a választ kell adni, hogy a korlátozás nem tekinthető indokoltnak, a 

kérdést előterjesztő bíróság az alábbi kérdést megválaszolását kéri az EU Bíróságától: 

2) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 45. cikket, hogy az a jelen ügyben szereplőhöz hasonló 

helyzetben magánszemély felek között közvetlenül alkalmazandó akként, hogy a magánhitelezőknek 

el kell fogadniuk azoknak az összegeknek a csökkenését vagy teljes elvesztését, amelyekkel valamely, 

másik országba költözött adós e hitelezőknek tartozik? 

 

18. A Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgium) által 2017. 

december 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-730/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén 

az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11–i261/2004/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet 3., 5., 6. és 7. cikkét úgy kell–e értelmezni, hogy [amennyiben valamely] közösségi és 

üzemeltető légi fuvarozó a 261/2004 rendelet értelmében utasok légi szállítására vonatkozó szerződést 
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köt a fogyasztókkal, amely magában foglal egy, azon tagállam területén fekvő pályaudvarról induló 

vonatutat, ahol az említett fogyasztók lakóhelye van egy másik tagállam területén fekvő repülőtérre, 

ahonnan a fogyasztók a repülőjáratukkal érik el a végső célállomásukat, nevezetesen egy harmadik 

állam területén fekvő repülőteret; az említett fogyasztók nem állnak semmilyen jogi kapcsolatban a 

vonatutat üzemeltető társasággal, amellyel azonban a légi fuvarozó nyilvánvalóan megállapodott, és a 

szerződésben foglalt vonatút olyan jelentős késést szenvedett, hogy az említett fogyasztók nem érték el 

a másik tagállam területén fekvő említett repülőtérről induló járatukat, az említett fogyasztók 

hivatkozhatnak a 261/2004 rendelet által biztosított jogokra és kártalanítást kérhetnek a 261/2004 

rendelet 5., 6. és 7. cikke értelmében, figyelembe véve még a közlekedési jegy „no show”–t [tiltó] 

jellegét? 

 

19. Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2018. január 17-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-28/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Úgy kell-e értelmezni az euróátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek 

megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2012. március 14-i 260/2012/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet (SEPA-rendelet) 9. cikkének (2) bekezdését, hogy a 

kedvezményezett a SEPA-beszedés útján történő fizetést nem teheti attól függővé, hogy a fizető fél 

lakóhellyel rendelkezzen abban a tagállamban, amelyben a kedvezményezett is lakóhellyel vagy 

székhellyel rendelkezik, ha a fizetésre más módon, például hitelkártyával is van mód? 

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok 

Büntető ügyszak 

6. A Bíróság (nagytanács) 2018. január 23-i ítélete (a Hof van beroep te Brussel 

[Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) –Dawid Piotrowski ellen kibocsátott 

európai elfogatóparancs végrehajtása (C-367/16. sz. ügy)1  

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 3. cikke 3. pontját úgy kell értelmezni, hogy a végrehajtó tagállam igazságügyi 

hatóságának csak akkor kell megtagadnia az európai elfogatóparancs hatálya alatt álló kiskorú 

átadását, ha e kiskorú a végrehajtó tagállam joga szerint nem érte el a vele szemben kibocsátott 

európai elfogatóparancs alapjául szolgáló cselekményért való büntetőjogi felelősségrevonhatóságát 

megalapozó életkort. 

2) A 2009/299 kerethatározattal módosított, 2002/584 kerethatározat 3. cikke 3. pontját úgy kell 

értelmezni, hogy az európai elfogatóparancs hatálya alatt álló kiskorú átadásának engedélyezéséhez a 

végrehajtó tagállam igazságügyi hatóságának csupán azt kell vizsgálnia, hogy az érintett elérte-e az 

európai elfogatóparancs alapjául szolgáló cselekményért a végrehajtó tagállamban történő 

büntetőjogi felelősségrevonhatóságot megalapozó életkort, anélkül hogy figyelembe kellene venni 

esetleges további, egyéni értékeléssel kapcsolatos feltételeket, amelyektől e tagállam joga konkrétan 

függővé teszi a kiskorúakkal szemben az ilyen bűncselekményekkel kapcsolatos büntetőeljárás 

megindítását vagy büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet meghozatalát. 

Közigazgatási ügyszak 

75. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2018. január 11-i végzése (a Tribunale Amministrativo 

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

                                                 
1 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 10. szám, Büntető ügyszak 22. sz. alatt. 
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Capital Italia Sgr SpA (C-654/16. sz. ügy), Amber Capital Uk Llp (C-654/16. sz. ügy), 

Bluebell Partners Limited (C-657/16. sz. ügy), Elliot International LP (C-658/16. sz. 

ügy), The Liverpool Limited Partnership (C-658/16. sz. ügy), Elliot Associates LP (C-

658/16. sz. ügy) kontra Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)2 

A nyilvános vételi ajánlatról szóló, 2004. április 21-i 2004/25/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv 5. cikke (4) bekezdésének második albekezdését akként kell értelmezni, hogy azzal nem 

ellentétes az alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló nemzeti szabályozás, amely lehetővé teszi a 

nemzeti felügyelő hatóság számára, hogy az ajánlattevő vagy a vele konkrét módon együttesen eljáró 

személyek és egy vagy több eladó között összejátszás esetén a nyilvános vételi ajánlatban szereplő árat 

megemelje, ha azon ár tekintetében, amelyre azt növelni lehet, annak előírására szorítkozik, hogy az 

megfelel az e hatóság által megállapított árnak, amennyiben ez az árra a nemzeti szabályozás 

egészéből kellőképpen egyértelműen, pontosan és előreláthatóan következtetni lehet, a belső jogban 

elfogadott értelmezési módszerek révén. 

 

76. A Bíróság (ötödik tanács) 2018. január 16-i ítélete (a Korkein hallinto-oikeus 

[Finnország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – E (C-240/17. sz. ügy) 3 

1) A Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia 

Köztársaság kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről 

szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, 1990. június 19-én 

Schengenben aláírt és 1995. március 26-án hatályba lépett egyezmény 25. cikkének (2) bekezdését úgy 

kell értelmezni, hogy noha azon szerződő állam, amely a valamely másik szerződő állam által kiadott 

érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárral szemben a 

schengeni térségbe való beutazást és ott-tartózkodást is megtiltó kiutasítási határozatot kíván hozni, az 

e rendelkezésben előírt konzultációs eljárást akár az említett határozat meghozatalát megelőzően is 

megkezdheti, ezen eljárást mindenképpen meg kell kezdeni, amint e határozatot meghozták. 

2) A Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 25. cikkének (2) bekezdését úgy kell 

értelmezni, hogy e rendelkezés nem jelenti akadályát annak, hogy valamely szerződő állam 

végrehajtsa az egy másik szerződő állam által kiadott érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkező 

harmadik országbeli állampolgárral szemben általa hozott, beutazási tilalmat is elrendelő kiutasítási 

határozatot – jóllehet az e rendelkezésben előírt konzultációs eljárás még folyamatban van –, 

amennyiben a figyelmeztető jelzést kiadó szerződő állam szerint az említett állampolgár veszélyt jelent 

a közrendre vagy a nemzetbiztonságra, e személy azon lehetőségének sérelme nélkül, hogy éljen az e 

tartózkodási engedély alapján őt megillető jogokkal úgy, hogy ezt követően az utóbbi szerződő állam 

területére távozik. Amennyiben azonban a konzultációs eljárás kezdetétől számított észszerű határidő 

letelt, és a konzultáció céljából megkeresett szerződő állam nem válaszolt, a figyelmeztető jelzést kiadó 

szerződő állam köteles a beléptetési tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzést visszavonni, és adott 

esetben a harmadik országbeli állampolgárt a nemzeti figyelmeztető jelzésekről vezetett listájára 

felvenni. 

3) A Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 25. cikkének (2) bekezdését úgy kell 

értelmezni, hogy a valamely szerződő állam által kiadott érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkező 

harmadik országbeli állampolgár, amellyel szemben egy másik szerződő államban beutazási tilalmat 

is elrendelő kiutasítási határozatot hoztak, a nemzeti bíróság előtt hivatkozhat a figyelmeztető jelzést 

kiadó szerződő állam által megindítandó konzultációs eljárásból eredő joghatásokra, valamint az 

abból fakadó követelményekre. 

 

77. A Bíróság (első tanács) 2018. január 17-i ítélete (a Nejvyšší správní soud [Cseh 

Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – CORPORATE COMPANIES s.r.o. 

                                                 
2 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak 76. sz. alatt. 
3 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 156. sz. alatt. 
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kontra Ministerstvo financí ČR (C-676/16. sz. ügy)4  

A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való 

felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv 3. cikke 7. pontjának a) alpontjával összefüggésben értelmezett 2. cikke (1) bekezdése 3. 

pontjának c) alpontját úgy kell értelmezni, hogy e rendelkezések hatálya alá tartozik az a személy, 

mint akiről az alapügyben szó van, akinek a kereskedelmi tevékenysége olyan társaságok eladásából 

áll, amelyeket a potenciális ügyfelei számára – az eladás tárgyát képező társaságban fennálló 

tőkerészesedésének átruházása révén – történő eladásuk céljából ezen ügyfelek bármiféle előzetes 

kérése nélkül ő maga alapított. 

 

78. A Bíróság (kilencedik tanács) 2018. január 18-i ítélete (az Østre Landsret [Dánia] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Wind 1014 GmbH, Kurt Daell kontra 

Skatteministeriet (C-249/15. sz. ügy)5  

Az EUMSZ 56. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az alapügyben szóban forgóhoz 

hasonló tagállami szabályozás és közigazgatási gyakorlat, amely alapján 

— az e tagállamban illetőséggel rendelkező személy által valamely másik tagállamban székhellyel 

rendelkező lízingtársaságtól lízingbe vett gépjárműnek az első tagállamban való ideiglenes 

használata érdekében való, az e használat időtartama arányában kiszámított regisztrációs adó 

megfizetése ellenében történő forgalomba helyezését e fizetés vonatkozásában az ezen első 

tagállam adóhatóságának olyan előzetes engedélyétől teszik függővé, amely nélkül az említett 

jármű főszabály szerint nem helyezhető forgalomba e tagállam területén, és 

— az arra irányuló lehetőséget, hogy az ilyen gépjárművet ezen első tagállamban azonnal forgalomba 

helyezzék, miközben az adóalany által az említett gépjárműre kivetett, a járműnek az említett 

tagállamban való használata időtartama arányában kiszámított regisztrációs adó megfizetésére 

vonatkozó jogosultság megszerzésére irányulóan benyújtott kérelem vizsgálata folyamatban van, a 

regisztrációs adó teljes összegének az előzetes megfizetésétől teszi függővé, annak fenntartásával, 

hogy az adótúlfizetés kamatokkal növelt összege visszatérítésre kerül, amennyiben az említett 

adóhatóság engedélyezi az adóalany részére, hogy ezen arányosítás szerint fizesse meg a 

regisztrációs adót. 

 

79. A Bíróság (kilencedik tanács) 2018. január 18-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden 

[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Stadion Amszterdam CV kontra 

Staatssecretaris van Financiën (C-463/16. sz. ügy)6  

A 2001. január 19-i 2001/4/EK tanácsi irányelvvel módosított, a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó 

jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-

megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelvet úgy kell értelmezni, 

hogy az alapügyben szereplőhöz hasonló olyan egységes szolgáltatást, amely két különböző, egy 

elsődleges és egy járulékos jellegű elemből áll, amelyekre eltérő héamértékeket kellene alkalmazni, ha 

azokat külön-külön nyújtanák, az ezen egységes szolgáltatásra alkalmazandó, a fő elem függvényében 

meghatározott egyetlen héamérték szerint kell adóztatni, még akkor is, ha azonosítható az egyes 

elemeknek a fogyasztó által az e szolgáltatás igénybevétele céljából fizetett teljes ár egy részét alkotó 

ára. 

 

80. A Bíróság (tízedik tanács) 2018. január 18-i ítélete (a Conseil d'État [Franciaország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Frédéric Jahin kontra Ministre de l'Économie et 

                                                 
4 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 63. sz. alatt. 
5 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 164. sz. alatt. 
6 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 12. szám, Közigazgatási ügyszak 251. sz. alatt. 
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des Finances, Ministre des Affaires sociales et de la Santé (C-45/17. sz. ügy)7  

Az EUMSZ 63. és EUMSZ 65. cikket úgy kell értelmezni, hogy e cikkekkel nem ellentétes az olyan 

tagállami szabályozás, mint amely az alapügy tárgyát képezi, amely szerint e tagállam valamely olyan 

állampolgára, aki az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamain és a Svájci Államszövetségen 

kívüli valamely más harmadik országban rendelkezik lakóhellyel, és e harmadik ország szociális 

biztonsági rendszerében biztosított, az említett tagállamban köteles a tőkejövedelme után levonásokat 

fizetni az e tagállam által bevezetett szociális biztonsági rendszerhez való hozzájárulásként, míg az 

Unió tagállamának olyan állampolgára, aki egy más tagállam szociális biztonsági rendszerében 

biztosított, mentesül e levonások alól a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. 

április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkében előírt azon elv alapján, 

amely szerint csak egyetlen szociális biztonsági szabályozás alkalmazható. 

 

81. A Bíróság (hatodik tanács) 2018. január 18-i ítélete (a Verwaltungsgericht Berlin 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – INEOS Köln GmbH kontra 

Bundesrepublik Deutschland (C-58/17. sz. ügy)8  

A kibocsátási egységekre vonatkozó harmonizált ingyenes kiosztás uniós szintű átmeneti szabályainak 

a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikke értelmében történő meghatározásáról 

szóló, 2011. április 27-i 2011/278/EU bizottsági határozat 10. cikkének h) pontját úgy kell értelmezni, 

hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint amely az alapügy tárgyát képezi, amely 

az e rendelkezés értelmében vett „technológiai kibocsátásokkal rendelkező létesítményrész” fogalma 

alól kiveszi a folyékony halmazállapotú tökéletlenül oxidálódott szén égetése során keletkező 

üvegházhatást okozó gázok kibocsátásait. 

 

82. A Bíróság (nagytanács) 2018. január 23-i ítélete (a Consiglio di Stato [Olaszország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – F. Hoffmann-La Roche Ltd és társai kontra 

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (C-179/16. sz. ügy)9  

1) Az EUMSZ 101. cikket akként kell értelmezni, hogy annak alkalmazása szempontjából a nemzeti 

versenyhatóság az érintett betegségek kezelése céljából engedélyezett gyógyszereken kívül 

belefoglalhat az érintett piacba olyan egyéb gyógyszert is, amelynek a forgalombahozatali engedélye 

nem terjed ki e kezelésre, viszont amelyet használnak e célra, ezáltal pedig konkrét helyettesíthetőségi 

viszonyban van az előbbiekkel. Annak meghatározása érdekében, hogy fennáll-e ilyen 

helyettesíthetőségi viszony, e hatóságnak – amennyiben az erre hatáskörrel rendelkező hatóságok vagy 

a bíróságok lefolytatták annak vizsgálatát, hogy a szóban forgó termék megfelel-e a gyártására vagy a 

forgalmazására vonatkozó rendelkezéseknek – figyelembe kell vennie e vizsgálat eredményét, értékelve 

a kereslet és a kínálat szerkezetére gyakorolt esetleges hatásait. 

2) Az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy a valamely gyógyszer 

hasznosítására vonatkozó hasznosítási szerződésben részes felek között létrejött azon kartell, amely az 

e gyógyszer adott betegségek kezelése érdekében történő felhasználására gyakorolt versenynyomás 

csökkentése érdekében arra irányul, hogy korlátozza harmadik személyek abban megnyilvánuló 

magatartását, hogy ugyanezen betegségek kezelésére valamely más gyógyszer felhasználását 

ösztönzik, nem mentesül e rendelkezés alkalmazása alól azzal az indokkal, hogy e kartell az említett 

szerződéshez képest járulékos. 

3) Az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy az e rendelkezés értelmében vett 

„cél általi” versenykorlátozásnak minősül az egymással versengő két gyógyszert forgalmazó két 

vállalkozás közötti olyan kartell, amely arra irányul, hogy a tudományos bizonytalansággal 

jellemezhető környezetben az Európai Gyógyszerügynökség, az egészségügyi szakemberek és a 

                                                 
7 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak 89. sz. alatt. 
8 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak 102. sz. alatt. 
9 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak 138. sz. alatt. 
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nyilvánosság körében megtévesztő információkat terjesszen az e gyógyszerek egyikének olyan 

javallatokra történő felhasználásával járó mellékhatásokról, amelyekre nem terjed ki e gyógyszer 

forgalombahozatali engedélye, annak érdekében, hogy csökkentse az e felhasználásból eredően a 

másik gyógyszer felhasználására gyakorolt versenynyomást. 

4) Az EUMSZ 101. cikket akként kell értelmezni, hogy az ilyen kartell nem részesülhet az e cikk (3) 

bekezdése által biztosított mentességben. 

 

83. A Bíróság (nagytanács) 2018. január 23-i ítélete (a Supreme Court of Gibraltar 

[Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatali iránti kérelme) – Albert Buhagiar és társai 

kérelme alapján The Queen kontra Minister for Justice (C-267/16. sz. ügy)10 

1) A Dán Királyság, Írország, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága 

csatlakozásának feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány I. melléklete I. részének 4. 

pontjával összefüggésben értelmezett 29. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a 2008. május 21-i 

2008/51/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a fegyverek megszerzésének és 

tartásának ellenőrzéséről szóló, 1991. június 18-i 91/477/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) 

bekezdésével, valamint II. mellékletével összefüggésben értelmezett 12. cikkének (2) bekezdése nem 

alkalmazható Gibraltár területére. 

2) Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: vizsgálata nem tárt fel egyetlen olyan tényezőt 

sem, amely érintheti a 2008/51 irányelvvel módosított 91/477 irányelv érvényességét. 

 

84. A Bíróság (harmadik tanács) 2018. január 25-i ítélete (a Bundesverwaltungsgericht 

[Németország] előzetes döntéshozatali kérelme) – Bundesrepublik Deutschland kontra 

Aziz Hasan (C-360/16. sz. ügy)11  

1) Az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében 

benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására 

vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet 27. cikkének (1) bekezdését e rendelet (19) 

preambulumbekezdésének, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkének a fényében 

akként kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes egy olyan nemzeti szabályozás, mint amely az 

alapügyben szerepel, amely azt írja elő, hogy az átadásra vonatkozó határozat bírósági 

felülvizsgálatának az eljáró bíróság előtt tartott utolsó tárgyaláskor vagy tárgyalás hiányában e 

bíróság jogorvoslat tárgyában való határozathozatalának időpontjában fennálló ténybeli 

körülményeken kell alapulnia. 

2) A 604/13 rendelet 24. cikkét akként kell értelmezni, hogy olyan helyzetben, mint amely az 

alapügyben szerepel, amikor harmadik ország állampolgárát, azt követően, hogy valamely első 

tagállamban nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtott be, átadták e tagállamnak egy második 

tagállamban benyújtott új kérelem elutasítását követően, majd tartózkodásra jogosító engedély nélkül 

visszatért e második tagállam területére, ezen állampolgár tekintetében folytatható visszavételi eljárás, 

és e személy nem adható át újból az első tagállamnak ilyen eljárás lefolytatása nélkül. 

3) A 604/2013 rendelet 24. cikkének (2) bekezdését akként kell értelmezni, hogy olyan helyzetben, mint 

amely az alapügyben szerepel, amikor harmadik ország állampolgára tartózkodásra jogosító engedély 

nélkül visszatért azon tagállam területére, amely korábban átadta őt egy másik tagállamnak, a 

visszavétel iránti megkeresést az e rendelkezésben előírt határidőkön belül kell megküldeni, és e 

határidők nem számíthatók annál korábbi időponttól, mint amikor a kérelmező tagállam tudomást 

szerzett az érintett személynek e tagállam területére való visszatéréséről. 

                                                 
10 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 176. sz. alatt. 
11 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 223. sz. alatt. 
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4) A 604/2013 rendelet 24. cikkének (3) bekezdését akként kell értelmezni, hogy amennyiben a 

visszavétel iránti megkeresésre nem kerül sor az e rendelet 24. cikkének (2) bekezdésében előírt 

határidőn belül, az a tagállam, amelynek területén az érintett személy tartózkodásra jogosító engedély 

nélkül tartózkodik, felelős azon új, nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért, amelynek a 

benyújtását e személy számára lehetővé kell tenni. 

5) A 604/2013 rendelet 24. cikkének (3) bekezdését akként kell értelmezni, hogy azt, hogy egy valamely 

tagállamban benyújtott nemzetközi védelem iránti első kérelmet elutasító határozattal szemben 

benyújtott fellebbezésre vonatkozó eljárás még folyamatban van, nem lehet egyenértékűnek tekinteni 

az e rendelkezés értelmében vett új, nemzetközi védelem iránti kérelem e tagállamban történt 

benyújtásával. 

6) A 604/2013 rendelet 24. cikkének (3) bekezdését akként kell értelmezni, hogy amennyiben a 

visszavétel iránti megkeresésre nem kerül sor az e rendelet 24. cikkének (2) bekezdésében előírt 

határidőn belül, és az érintett személy nem élt az új, nemzetközi védelem iránti kérelem benyújtására 

számára biztosítandó lehetőséggel: 

— az a tagállam, amelynek területén e személy tartózkodásra jogosító engedély nélkül tartózkodik, 

küldhet még visszavétel iránti megkeresést, és 

— e rendelkezés nem teszi lehetővé az említett személy valamely másik tagállam felé történő átadását 

ilyen megkeresés nélkül. 

 

85. A Bíróság (harmadik tanács) 2018. január 25-i ítélete (a Szegedi Közigazgatási 

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

kontra Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (C-473/16. sz. ügy)12  

1) A harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre 

jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító 

jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. 

december 13-i 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkét úgy kell 

értelmezni, hogy azzal nem ellentétes, hogy a nemzetközi védelem iránti kérelmek 

megvizsgálásáért felelős hatóság, vagy adott esetben az e hatóság határozatával szemben 

indított kereset tárgyában eljáró bíróságok szakértői véleményt kérjenek a kérelmező 

állítólagos szexuális irányultságával kapcsolatos tények és körülmények értékelése keretében, 

amennyiben e szakértői vélemény részletes szabályai megfelelnek az Európai Unió Alapjogi 

Chartájában biztosított alapvető jogoknak, az említett hatóság és e bíróságok nem kizárólag e 

szakvélemény következtetéseire alapítják határozatukat, továbbá e hatóságot és bíróságokat 

nem kötik e következtetések a kérelmező szexuális irányultságára vonatkozó nyilatkozatainak 

értékelése során. 

2) Az Alapjogi Charta 7. cikke fényében úgy kell értelmezni a 2011/95 irányelv 4. cikkét, hogy 

azzal ellentétes, hogy az alapügyben szereplőhöz hasonló, olyan pszichológiai szakértői 

véleményt készítsenek és használjanak fel a nemzetközi védelmet kérelmező személy 

állítólagos szexuális irányultsága valódiságának értékeléséhez, amely arra irányul, hogy 

projekciós személyiségtesztek alapján feltérképezze e kérelmező szexuális irányultságát. 

 

86. A Bíróság (nagytanács) 2018. január 30-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden, 

Raad van State [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – College van 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort kontra X BV (C-360/15. sz. 

ügy), Visser Vastgoed Beleggingen BV kontra Raad van de gemeente Appingedam (C-

                                                 
12 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 12. szám, Közigazgatási ügyszak 253. sz. alatt. 



 

 29 

31/16. sz. ügy)13 

1) A belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/13/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv 2. cikke (2) bekezdésének c) pontját úgy kell értelmezni, hogy az nem alkalmazandó 

olyan díjakra, amelyek fizetésére való kötelezettséget keletkeztető tény az elektronikus hírközlési 

szolgáltatások nyújtására és hálózatok szolgáltatására jogosult vállalkozások azon jogaihoz 

kapcsolódik, hogy a nyilvános elektronikus hírközlő hálózatok céljára kábeleket fektethetnek le. 

2) A 2006/123 irányelv 4. cikkének 1. pontját akként kell értelmezni, hogy a termékek 

kiskereskedelmére irányuló tevékenység az említett irányelv alkalmazásában „szolgáltatásnak” 

minősül. 

3) A 2006/123 irányelvnek a szolgáltatók letelepedési szabadságára vonatkozó III. fejezetének 

rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy azok olyan helyzetre is alkalmazhatók, amelynek összes 

releváns vonatkozása kizárólag egyetlen tagállamot érint. 

4) A 2006/123 irányelv 15. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes, ha a 

valamely önkormányzat településrendezési tervében szereplő szabályok megtiltják a nem nagy 

terjedelmű áruk kiskereskedelmét az e település városközpontján kívül elhelyezkedő földrajzi 

területeken, feltéve hogy az említett irányelv 15. cikkének (3) bekezdésében kimondott valamennyi 

feltétel teljesül, aminek a vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata. 

Munkaügyi ügyszak 

10. A Bíróság elnökének 2017. december 8-i végzése (a Tribunal Judicial da Comarca do 

Porto [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-415/16. sz. ügy)14  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

11. A Bíróság (harmadik tanács) 2018. január 18-i ítélete (a Juzgado de lo Social no 1 de 

Cuenca [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Carlos Enrique Ruiz 

Conejero kontra Ferroser Servicios Auxiliares SA, Ministerio Fiscal (C-270/16. sz. ügy)15  

A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek 

létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv 2. cikke (2) bekezdése b) 

pontjának i. alpontját úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely 

úgy rendelkezik, hogy a munkáltató felmondhatja a munkavállaló munkaszerződését annak akár 

igazolt, de rendszeresen ismétlődő távollétei miatt, olyan esetben, amikor e távollétekre a 

munkavállaló fogyatékosságának betudható betegségek miatt kerül sor, kivéve ha e szabályok – 

amelyek a munkahelyi hiányzás elleni küzdelem jogszerű célját szolgálják – nem lépik túl az e cél 

eléréséhez szükséges mértéket, aminek megítélése a kérdést előterjesztő bíróság feladata. 

 

12. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2018. január 24-i ítélete (a Corte suprema di cassazione 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Presidenza del Consiglio dei 

Ministri és társai kontra Gianni Pantuso és társai (C-616/16. és C-617/16. sz. egyesített 

ügyek)16  

1) Az 1982. január 26-i 82/76/EGK tanácsi irányelvvel módosított, az orvosok tevékenységével 

kapcsolatos törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1975. 

június 16-i 75/363/EGK tanácsi irányelv 2. cikke (1) bekezdésének c) pontját, 3. cikkének (1) és (2) 

bekezdését, valamint a mellékletét úgy kell értelmezni, hogy minden 1982-ben megkezdett, 1990-ig 

                                                 
13 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak 225. sz. alatt és Hírlevél VII. évfolyam 5. 

szám, Közigazgatási ügyszak 91. sz. alatt. 
14 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 11. szám, Munkaügyi ügyszak 34. sz. alatt. 
15 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 9. szám, Munkaügyi ügyszak 30. sz. alatt. 
16 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 3. szám, Munkaügyi ügyszak 6. sz. alatt. 
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tartó teljes vagy részidejű szakorvosi képzéssel az említett melléklet szerinti megfelelő díjazásnak kell 

járnia, feltéve hogy e képzés az összes tagállamban közös, illetve a két vagy több tagállamban közös és 

az orvosi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös 

elismeréséről, valamint a letelepedés és szolgáltatásnyújtás szabadsága eredményes gyakorlásának 

elősegítésére vonatkozó intézkedésekről szóló, 1975. június 16-i 75/362/EGK tanácsi irányelv 5. vagy 

7. cikkében említett orvosi szakterületre vonatkozik. 

2) A 82/76 irányelvvel módosított 75/363 irányelv 2. cikke (1) bekezdésének c) pontját, 3. cikke (1) és 

(2) bekezdését, valamint mellékletét úgy kell értelmezni, hogy minden 1982-ben megkezdett és 1990-ig 

tartó teljes vagy részidejű szakorvosi képzésre vonatkozóan járó, az e melléklet szerinti megfelelő 

díjazás előírására vonatkozó kötelezettség valamely tagállam esetében való fennállása nem függ a 

82/76 irányelv átültetésére szolgáló intézkedések ezen állam általi elfogadásától. A nemzeti bíróság, 

amikor a nemzeti jognak akár egy irányelvet megelőzően, akár azt követően elfogadott rendelkezéseit 

alkalmazza, azokat köteles, amennyire csak lehetséges, az irányelvek szövegeinek és céljainak 

fényében értelmezni. Abban az esetben, ha a 82/76 irányelv átültetésére irányuló nemzeti intézkedések 

hiánya miatt az ezen irányelv által előírt eredmény nem érhető el értelmezés útján, a belső jog 

egészére tekintettel, és az által elfogadott értelmezési módszerek alkalmazásával, az uniós jog arra 

kötelezi az érintett tagállamot, hogy térítse meg a magánszemélyeknek az említett irányelv 

átültetésének elmulasztásával okozott károkat. A kérdést előterjesztő bíróság feladata annak 

vizsgálata, hogy a Bíróság ítélkezési gyakorlata által e tekintetben meghatározott valamennyi feltétel 

teljesül-e ahhoz, hogy az uniós jog alapján e tagállam felelőssége megállapítható legyen. 

3) A 82/76 irányelvvel módosított 75/363 irányelv 2. cikke (1) bekezdésének c) pontját, 3. cikkének (1) 

és (2) bekezdését, valamint mellékletét úgy kell értelmezni, hogy az 1982-ben megkezdett és 1990-ig 

tartó teljes és részidejű szakorvosi képzésekért járó, az említett melléklet szerinti megfelelő díjazást a 

képzés 1983. január 1-jétől kezdődő és a képzés végéig tartó időszakára kell megfizetni. 

Polgári ügyszak 

23. A Bíróság (harmadik tanács) 2018. január 25-i ítélete (az Oberster Gerichtshof 

[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Maximilian Schrems kontra 

Facebook Ireland Limited (C-498/16. sz. ügy)17  

1) A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és 

végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 15. cikkét úgy kell 

értelmezni, hogy egy magán Facebook-fiók felhasználó nem veszíti el az e cikk értelmében vett 

„fogyasztói” minőségét, ha könyveket publikál, előadásokat tart, honlapokat üzemeltet, adományokat 

gyűjt és több fogyasztó igényeit is magára engedményezteti a célból, hogy azokat bíróság előtt 

érvényesítse. 

2) A 44/2001 rendelet 16. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az nem alkalmazható a 

fogyasztó olyan keresetére, amely arra irányul, hogy a lakóhelye szerinti bíróság előtt ne csak saját 

igényeit, hanem az ugyanebben a tagállamban, más tagállamokban, vagy harmadik államokban 

lakóhellyel rendelkező fogyasztók által engedményezett igényeket is érvényesítsen. 

 

24. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2018. január 31-i ítélete (a Sąd Okręgowy w Szczecinie 

[Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Paweł Hofsoe kontra LVM 

Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster AG (C-106/17. sz. ügy)18  

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és 

végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. 

cikkének (2) bekezdését, összefüggésben e rendelet 11. cikke (1) bekezdésének b) pontjával, akként kell 

értelmezni, hogy olyan természetes személy, akinek szakmai tevékenysége többek között kártérítési 

                                                 
17 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 12. szám, Polgári ügyszak 72. sz. alatt. 
18 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 7. szám, Polgári ügyszak 33. sz. alatt. 



 

 31 

követelések biztosítóktól való behajtásából áll, és aki egy közlekedési baleset károsultjával kötött, 

követelésre vonatkozó engedményezési szerződés alapján indíthat pert e baleset okozója 

felelősségbiztosítójával szemben, amely biztosítónak a károsult lakóhelye szerinti tagállamtól eltérő 

tagállamban van a székhelye, nem hivatkozhat e rendelkezésre ezen utóbbi tagállam bírósága előtt. 

Gazdasági ügyszak 

15. A Bíróság elnökének 2017. november 14-i végzése (az Amtsgericht Hamburg 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-269/17. sz. ügy)19 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

16. A Bíróság elnökének 2017. november 14-i végzése (az Amtsgericht Hannover 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-534/17. sz. ügy)20 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

17. A Bíróság elnökének 2017. november 15-i végzése (az Amtsgericht Hannover 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-277/17. sz. ügy)21  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt 

VII. 2017. december 22-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Magyarország 

(C-718/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Kereseti kérelmek: 

A Bizottság 2017. december 22-én benyújtott keresetében arra kérte a tisztelt Bíróságot, hogy 

— állapítsa meg, hogy Magyarország azzal, hogy nem jelezte rendszeres időközönként és legalább 

háromhavonta a területére rövid időn belül áthelyezhető kérelmezők megfelelő számát, megszegte 

az (EU) 2015/1601 tanácsi határozat 5. cikkének (2) bekezdéséből adódó kötelezettségeit, és 

következésképpen az előbb említett tanácsi határozat 5. cikkének (4)-(11) bekezdésében előírt 

további áthelyezési kötelezettségeit; 

— kötelezze Magyarországot a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A Tanács 2015 szeptemberében elfogadott két határozata, az (EU) 2015/1523 tanácsi határozat és az 

(EU) 2015/1601 tanácsi határozat ideiglenes és sürgős áthelyezési programot vezetett be, amelynek 

keretében a tagállamok kötelezettséget vállaltak nemzetközi védelemre szoruló személyek 

áthelyezésére Olaszország és Görögország területéről. 

A Tanács határozata arra kötelezi a tagállamokat, hogy háromhavonta ajánljanak fel helyeket az 

áthelyezhető kérelmezők számára, és így biztosítsák az áthelyezési eljárás gyors és rendezett 

lefolytatását. Bár szinte minden tagállam helyezett át kérelmezőket és kötelezettségeket vállalt e téren, 

Magyarország az áthelyezési program kezdetétől semmilyen intézkedést nem tett. 

A Bizottság 2017. június 16-án kötelezettség-szegési eljárást kezdeményezett Magyarország ellen a 

                                                 
19 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 10. szám, Gazdasági ügyszak 38. sz. alatt. 
20 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 1. szám, Gazdasági ügyszak 2. sz. alatt. 
21 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 8. szám, Gazdasági ügyszak 25. sz. alatt. 



 

 32 

Tanács (EU) 2015/1601 határozattal kapcsolatban. 

Mivel a Magyarország által nyújtott választ nem tartotta, kielégítőnek, a Bizottság a kötelezettség-

szegési eljárás következő szakaszába lépve, 2017. július 26-én indoklással ellátott véleményt küldött 

Magyarországnak. 

Mivel az indoklással ellátott véleményre nyújtott választ sem találta kielégítőnek, a Bizottság úgy 

határozott, hogy az ügyet a Bíróság elé utalja annak megállapítása céljából, hogy Magyarország nem 

teljesítette az áthelyezés terén rá vonatkozó kötelezettségeket. 

 

VIII. A Törvényszék 2018. január 31-i ítélete – Gyarmathy kontra FRA (T-196/15. P. sz. 

ügy)22  

1) A Törvényszék a fellebbezést elutasítja. 

2) A Törvényszék Gyarmathy Valéria Annát kötelezi a költségek viselésére. 

A Kúria uniós jogi tárgyú határozatai 

Büntető ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Közigazgatási ügyszak 

Kfv.VI.35.035/2017/6. 

A bizományosi szerződésekhez kapcsolódóan a bizományi díj önálló áfa alapot nem képezhet. A 

megbízó és a bizományos között a bizományi díjjal csökkentett adóalappal történhet számlakibocsátás. 

Az alperes és az elsőfokú bíróság a felperes, a Kft. és a gyártó között 2008. október 20-án létrejött 

bizományi megállapodást – a 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. § (7) bekezdésének 

megfelelően – helyesen minősítette bizományi jogviszonyt tartalmazó bizományosi szerződésnek. Ezt 

alátámasztja egyrészt a szerződés megnevezése, másrészt annak tartalma is. A szerződés lényeges 

elemei – a jogviszony tárgyi, alanyi és tartalmi feltételei – megfelelnek a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 507-513. §-ában írtaknak. A perbeli szerződés a 

felperes okfejtésével szemben nem atipikus vegyes szerződés, hanem tisztán bizományi elemeket 

tartalmaz. 

A 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 10. § b) pontja értelmében termék 

értékesítésének minősül továbbá a megbízó és bizományos között a termék feletti tulajdonosként való 

rendelkezési jog átszállása, feltéve, hogy a bizományos és a vele jogviszonyban álló harmadik fél 

között – a 9. § (1) bekezdése értelmében – termék értékesítése teljesül. Az Áfa tv. 70. § (1) bekezdés b) 

pontja kimondja, hogy termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapjába 

beletartoznak a felmerült járulékos költségek, amelyeket a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója 

hárít át a termék beszerzőjére, szolgáltatás igénybe vevőjére, így különösen: a bizománnyal, egyéb 

közvetítéssel, csomagolással, fuvarozással és biztosítással összefüggő díjak és költségek. Az Áfa tv. 

10. § (1) bekezdés b) pontja a 2006/112/EK irányelv (a továbbiakban: Irányelv) 14. cikk (2) bekezdés 

c) pontjával, míg az Áfa tv. 70. § (1) bekezdés b) pontja az Irányelv 78. cikk b) pontjával azonos 

tartalmú szabályt határoz meg. 

A Kúria egyetértett az elsőfokú bíróság okfejtésével, miszerint – az Áfa tv. 10. § (1) bekezdés b) 

pontjára és 70. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel – a bizományosi szerződésekhez kapcsolódóan a 

bizományi díj önálló adóalapot nem képezhet, a megbízó és a bizományos között a bizományi díjjal 

                                                 
22 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 4. szám, Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt, VI. 

sz. alatt. 
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csökkentett adóalappal történhet számlakibocsátás a megbízó részéről a bizományos felé. Jelen 

esetben a számlakibocsátás nem így történt. Ennek adójogi következményeit az alperes és az elsőfokú 

bíróság törvényesen vonta le. 

A felperes csak állította, de nem bizonyította, hogy a bizományosi díjról kiállított számlák értékei 

hozzárendelhetők az albizományosok harmadik személynek történő termékértékesítéseihez. A Kúria 

kiemelte, hogy a bizományi megállapodásban a bizományosi díjat a szerződő felek nem 

forgalomarányosan, hanem fix összegben kötötték ki. 

Az adóhatóság nem vitatta, hogy a számlák szerinti gazdasági események végbementek, és az 

ügyleteket a felperes adóköteles tevékenységéhez használta fel, valamint a Kft. eleget tett adófizetési 

kötelezettségének. Az adóhatósági megállapítás a korábban már kifejtetteknek megfelelően az Áfa tv. 

10. § (1) bekezdés b) pontja és 70. § (1) bekezdés b) pontja megsértésén alapult. 

Az Áfa tv. 147. § (1) bekezdése értelmében e törvény egyéb rendelkezéseitől függetlenül adófizetésre 

kötelezett az, aki (amely) számlán áthárított adót, illetőleg a 83. §-ban meghatározott százalékértéket 

tüntet fel. Az Irányelv 203. cikke előírja, hogy a HÉA-t bármely olyan személynek meg kell fizetnie, 

aki HÉA-t tüntet fel a számlán. 

Az elsőfokú bíróság a Kúria nézete szerint helyesen alkalmazta az Irányelv 203. cikkét és a vele 

azonos tartalmú Áfa tv. 147. § (1) bekezdését, amikor nem tartotta az adósemlegesség elvével 

ellentétesnek a Kft., mint számlakibocsátó adóbevallási és megfizetési kötelezettségének fennállását, 

valamint a felperes adólevonási jogának megtagadását. 

A bíróság ítélete 6. oldal harmadik és negyedik bekezdésében a felperes által hivatkozott Európai Unió 

Bírósága döntéseket helytállóan értékelte a perbeli tényálláshoz kapcsolódóan az adósemlegesség 

elvének érvényesülésének vonatkozásában. Az Uszodaépítő Kft.-ügyben és az Ecotrade-ügyben hozott 

ítéletek a fordított adózásra vonatkoznak, ezért nem relevánsak. A Firin OOD-ügyben született döntés 

egyfelől előlegszámlákra vonatkozik, másfelől az ott tett megállapítások nem támasztják alá a felperesi 

okfejtést. A Kraft Foods Polska-ügyben a fizetendő adó helyesbítő számla alapján történő 

csökkentésének feltételeire vonatkozott a feltett kérdés és a döntés. 

Az elsőfokú bíróság jogszabálysértéstől mentesen állapította meg, hogy a felperes áfa levonási jogának 

megtagadását nem érinti a Kft.-nek a tartalmilag hiteltelen számlák utáni, sem a felperesnek a Kft. felé 

termékértékesítésekről kibocsátott számlák utáni adófizetési kötelezettsége. 

 

Kfv.I.35.312/2017/10. 

A rendeltetésellenes áfalevonás vizsgálatához szükséges teszt. 

Az alperes a 2007. évi CXXVII. tv. (a továbbiakban: Áfa tv.) rendelkezései mellett vizsgálta azt is, 

hogy a felperes levonási jogát rendeltetésszerűen kívánta-e gyakorolni, vagy sem, és az elsőfokú 

bíróság ebben a kérdésben is állást foglalt. A 2003. évi XCII. tv. (a továbbiakban: Art.) 2.§ (1) 

bekezdése általánosságban határozza meg a rendeltetésellenes joggyakorlást. Pontos elhatárolást, hogy 

az milyen magatartással valósul meg és mely körülmények fennállása esetén állapítható meg nem ad, a 

jogalkalmazóra bízza a konkrét eset releváns tényállási elemeinek értékelése alapján a következtetés 

levonását. Ennek során figyelemmel kell lenni az Európai Unió Bírósága Halifax (C-255/02), és Part-

Service (C-425/06) ügyekben a visszaélésszerű magatartás és az adókikerülés kapcsán kifejtett 

tételeire is. Az Európai Unió Bírósága a Halifax ügyben állította fel először azt a három lépcsős tesztet 

amit a rendeltetésellenes joggyakorlás megállapításakor vizsgálni kell. Bármelyik feltétel hiánya 

kizárja a rendeltetésellenes joggyakorlás megállapítását. 

Eszerint a nem rendeltetésszerű áfa levonási jog gyakorlásnak ismérve, hogy 

– a gazdasági esemény formálisan megfelel a Héa-irányelvben, illetve a nemzeti adótörvényben foglalt 

feltételeknek, de valós gazdasági tartalma nincsen, 

– az ügyletek elsődleges célja az adóelőny megszerzése, 

– az adóelőny ellentétes a hozzáadott értékadó szabályozás céljával, rendelkezéseivel. 
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Amennyiben az ügylet tisztán mesterséges jelleggel, kizárólag adóelőny elérése céljából jön létre, nem 

lehet elismerni az áfalevonási jog gyakorlását. 

Az Art. 2.§ (1) bekezdése is azt az esetet minősítteti rendeltetésellenes joggyakorlásnak, amikor a 

szerződés vagy más jogügylet célja kizárólag vagy döntően a kölcsönös, vagy egyoldalú 

adómegtakarítás, közvetve az államháztartás valamely alrendszerének okozott kár 

(Kfv.I.35.529/2006/9., Kfv.VI.35.575/2012/8.). 

Amíg a felperes maga bonyolította a külföldről történő beszerzéseket, akár a Közösségen belülről, akár 

harmadik országból, az áfa befizetési és levonási joga eltérő szabályok alapján, de minkét esetben 

egyidejűleg keletkezett. Amikor ugyanazon termékeknél belföldi beszerzésekre került sor, az általa 

használtba vett, illetve tovább nem értékesített eszközök, nyersanyagok után csak levonási joga 

keletkezett. A felperes és a Z. Kft. közötti kapcsolat nem változtatta meg a felperes korábbi, közvetlen 

külföldről történő beszerzésekre épülő gazdasági magatartását. Az ügylet egyes elemeinek 

jogszerűsége önmagában valóban nem kérdőjelezhető meg, de együttes értékelésük, komplex 

áttekintésük igazolja a Z. Kft. mesterséges bevonását, hogy az ügyletre kizárólag adóelőny elérése 

céljából került sor. Az ügyleti elemek egymásra hatása következtében beálló rendeltetésellenes 

joggyakorlás miatt nem lehet elismerni a felperes áfa levonási jogának gyakorlását. 

 

Kfv.I.35.352/2017/6.; Kfv.I.35.420/2017/6.; Kfv.I.35.422/2017/6.; Kfv.I.35.426/2017/6.; 

Kfv.I.35.526/2017/6. 

Az OLAF jelentés ugyanolyan módon és feltételek mellett minősül a közigazgatási vagy bírósági 

eljárásban elfogadható bizonyítéknak, mint az adott ország joga szerint készített közigazgatási 

jelentések (jegyzőkönyvek). 

A Kúria az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 272.§ (2), 275.§ (1) és (2) bekezdésének 

megfelelően a jogerős ítéletet a felülvizsgálati kérelem keretei között, az ott megjelölt jogszabályok 

szerint, a rendelkezésre álló adatok alapján vizsgálhatja felül. A rendelkezésre álló adatoknak 

szerepelniük kell a jogerős ítélet indokolásában, a rendelkezésre álló iratok alapján pedig 

felülvizsgálhatónak kell lenniük. A Kúriának azonosítania kell, hogy az egyes bizonyítékok az eljárás 

mely szakaszában keletkezetek, ezen belül is a közigazgatási vagy a peres eljárásban szerezték-e be 

azokat, az egyes bizonyítási eszközök mit bizonyítanak, a bizonyítékok egymáshoz való viszonya 

miként alakul, mennyiben rontják le vagy erősítik egymást. A bíróság csak olyan bizonyítékok 

értékelésére jogosult, amelyek a peres iratokhoz csatolásra és a felek előtt ismertetésre kerültek: 

bármelyik feltétel hiánya jogszabálysértéshez vezet. A peres iratokban nem szereplő bizonyítékra tehát 

nem alapítható ítélet. 

A Kúria észlelte, hogy a felperes egy keresetet nyújtott be valamennyi vitatott alperesi határozat ellen, 

azonban határozatonként külön-külön lajstromszámra lettek iktatva, és később sem került sor a perek 

egyesítésére. Ebből adódott az a helyzet, hogy az alperesi iratok teljes terjedelemben nem szerepeltek 

valamennyi perben. 

Az első fokú eljárás tárgyalási jegyzőkönyveiből megállapíthatóan az első fokú bíró ugyan ismertette a 

más eljárásban fellelhető iratokat, és a feleket is nyilatkoztatta, de ezzel együtt a jogerős ítélet a peres 

iratok között nem szereplő, a Kúria előtt jelen felülvizsgálati eljárásban meg nem ismerhető az Európai 

Csaláselleni Hivatal (a továbbiakban: OLAF) jelentése bizonyítékkénti értékelését zárta ki, anélkül 

hogy azt ténylegesen az eljárás részévé tette volna. Ezt az eljárási jogszabálysértést az sem 

indokolhatja, hogy a felek és a bíró is egyébként ismerhette annak tartalmát. 

A peres iratok között azonban szerepelt az első- és másodfokú közigazgatási határozat, melyek 

tartalmaznak adatokat az OLAF jelentésre, a mellékletek meglétére, azoknak a felperessel való 

közlésére. Ezen adatok alapján a Kúria elvi jelleggel vizsgálta, hogy a perbeli eljárásban az OLAF 

jelentésnek milyen státusza van, milyen feltételekkel alkalmas a bizonyítására. 

Az 1073/1999/EK rendelet Preambulumának (10) bekezdése alapvető követelményként fogalmazta 

meg azt az elvet, hogy a vizsgálat eredményeként levont következtetéseknek kizárólag bizonyíték 

erejű tényeken kell alapulniuk. A (16) pont szerint annak biztosítása érdekében, hogy a Hivatal 



 

 35 

alkalmazottai által lefolytatott vizsgálatok során feltártakat figyelembe veszik (vegyék), és a 

megkívánt utólagos intézkedéseket megteszik (megtegyék), a jelentéseknek elfogadható bizonyíték 

erejével kell rendelkezniük az igazgatási és bírósági eljárásokban, és ennek biztosítása érdekében a 

jelentéseket a tagállamokban hatályos igazgatási jelentések szabályait előíró rendelkezések 

figyelembevételével kell összeállítani. 

A felek által, és a jogerős ítéletben is hivatkozott, a vizsgálati jelentésre és a vizsgálatot követő 

intézkedésekre vonatkozó 9. cikk a preambulummal összhangban előírja, hogy a jelentésben tüntessék 

fel – egyebek mellett – a megállapított tényeket, vegyék figyelembe az érintett tagállam nemzeti 

jogában előírt eljárási követelményeket. A jelentések tartalmát ugyanolyan értékelési szabályok 

alapján ugyanolyan értékelésnek vetik alá, mint az adott ország nemzeti közigazgatási felügyelői által 

összeállított jelentéseket, és a jelentéseket azokkal azonos értékű dokumentumnak tekintik. A 9. cikk 

(3) bekezdése folytán az érintett tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságainak nemcsak a jelentést, 

hanem az összes vonatkozó felhasználható dokumentumot is meg kell küldeni. 

Az OLAF jelentésének bizonyítékként való felhasználásának kérdésével az Európai Unió Bírósága a 

C-47/16 és C-407/16. számú ítéleteiben is foglalkozott. Bizonyítékként való elfogadását a C-407/16. 

számú ítélet is irányadónak tekintette, utalva a C-47/16. ítélet 48. pontjára. A C-407/16. ítélet 56. 

pontja szerint az OLAF vizsgálatairól szóló rendelet 9. cikkének (2) bekezdéséből kitűnik, hogy az 

ilyen jelentések azon tagállamban, amelyben azok felhasználása szükségesnek bizonyul, ugyanolyan 

módon és ugyanolyan feltételek mellett, mint az adott ország nemzeti közigazgatási felügyelői által 

készített közigazgatási jelentések, közigazgatási vagy bírósági eljárásban elfogadható bizonyítéknak 

minősülnek. 

Az OLAF jelentésnek a magyar közigazgatási és bírósági eljárásban való felhasználása kapcsán 

szükséges kitérni arra, hogy a magyar dogmatika elméleti szinten megkülönbözteti a bizonyítási 

eszköz és a bizonyíték fogalmát, a jogalkotás és jogalkalmazás szintjén azonban a két fogalom 

jellemzően összemosódik. A vámügyekben a 2003. évi CXXVI. tv. (a továbbiakban: Vámtv.) perbeli 

időszakra irányadó 2.§ (5) bekezdése folytán alkalmazandó 2004. évi CXL. tv. (a továbbiakban: Ket.) 

50.§ (4) bekezdése pl. bizonyítékként kezeli az iratot, ahol azonban az irat maga bizonyítási eszköz, a 

bizonyíték az irat tartalma. A jogalkotási/alkalmazási ellentmondások áthidalása érdekében a Kúria 

abban az értelemben vizsgálta az OLAF jelentést, hogy az mint az 1073/1999/EK rendelet és az 

Európai Unió Bírósága ítéletek szerinti „bizonyíték” mennyiben alkalmas a benne foglaltak 

bizonyítására a magyar nemzeti közigazgatási eljárásban és az azt követő közigazgatási perben. Ezért 

amennyiben a Kúria a továbbiakban az OLAF jelentés kapcsán a „bizonyíték” kifejezést használja, azt 

ezzel a tartalommal teszi. 

Az Uniós szabályozás és ítélkezési gyakorlat is irányadónak tekinti, hogy az OLAF jelentés csak a 

nemzeti szabályozás által elfogadott módon tekinthető bizonyítéknak. A magyar nemzeti közigazgatási 

hatóságok által készített jelentések a nemzeti közigazgatási jog értelmében is csupán az eljárás során 

beszerzett adatok, bizonyítékok ismertetésének minősülnek, és még abban az esetben is, ha 

megállapításokat tartalmaznak, nem önmagukban, hanem a mellékleteikben, illetve a közigazgatási 

iratokban ismertetett, és hozzáférhető bizonyítási eszközök miatt képezhetik egy döntés jogalapját 

(Kfv.V.35.299/2016/7. számú ítélet [28] pont). 

Az Európai Unió Bírósága már hivatkozott C–407/16. számú ítéletének 57. pontja a következőket 

tartalmazza: „A 2017. március 16-i Veloserviss ítéletből (C-47/16, EU:C:2017:220) azonban kitűnik 

továbbá, hogy amennyiben egy ilyen jelentés csak a szóban forgó helyzet általános leírását foglalja 

magában, aminek vizsgálata a nemzeti bíróság feladata, e jelentés önmagában nem lehet elegendő 

annak bizonyításához, hogy e feltételek minden szempontból, különösen az exportőr vagy adott 

esetben az exportáló állam vámhatóságainak releváns magatartását illetően teljesültek-e (lásd ebben az 

értelemben: 2017. március 16-i Veloserviss ítélet, C-47/16, EU:C:2017:220, 49. és 50. pont)”. 

A Kúria a Kfv.V.35.299/2016/7. számú ítéletének [28] pontjában kifejtettek ezzel összhangban állnak: 

„... téves az a jogértelmezés és jogalkalmazás, mely szerint önmagában a zárójelentés olyan 

bizonyíték, amely alapot ad érdemi hatósági, bírósági döntés meghozatalára, a felperessel szemben 

fizetési kötelezettség megállapítására.” 

A jogerős ítéletben foglaltakból az állapítható meg, hogy az elsőfokú bíróság saját tényállását teljesen 
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azonosította a Kfv.V.35.299/2016/7. számú ítéletében szereplővel. A két bírósági felülvizsgálat OLAF 

jelentést érintő tényállása azonban, a rendelkezésre álló iratok szerint, eltérő. A Kfv.V.35.299/2016/7. 

számú ítéletben kizárólag az OLAF jelentést magát vonultatta fel alperes bizonyítékként, míg a jelen 

eljárásban arra lehet következtetni a peres iratokból, hogy a jelentés mellett más okiratok is szolgáltak 

a döntés alapjául, egyeseket felperes részére meg is küldtek. Rendelkezésre állt a közigazgatási 

eljárásban a Mission report, amely részletesen számot ad arról a nyomozásról melyet a tényállás 

felderítése érdekében az OLAF végzett, illetve mellékletben csatolásra kerültek az azt alátámasztó 

bizonyítékok (nyilatkozatok, meghallgatási jegyzőkönyvek, szállítmányjegyzékek). Ezen túlmenően a 

közigazgatási határozatokban foglaltak szerint felhasználásra kerültek a korábbi felülellenőrzési 

eljárásban beszerzett dokumentumok is. A jelen és a Kfv.V.35.299/2016/7. számú ítélet tényállásnak 

azonosítása még a most rendelkezésre álló hiányos iratok szerint is téves volt. 

Mindezekre tekintettel tévedett az első fokú bíróság amikor a több kereseti kérelmet is tartalmazó 

keresetlevél alapján vizsgált alperesi határozat jogszerűségének kérdését leegyszerűsítette az OLAF 

jelentés bizonyítékként való felhasználhatóságának kérdésére, úgy hogy ebben a kérdésben nem vette 

figyelembe az ügyek eltérő tényállási elemeit, így nem megalapozott döntést hozott. Emellett utalni 

kellett ismét a peres iratok közt a közigazgatási iratok hiányára. Mindezek alapján a Kúria a jogerős 

ítéletet a Pp. 275. § (4) bekezdése alapján hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot új eljárásra 

és új határozathozatalára utasította. 

Az új eljárásban az elsőfokú bíróságnak a felperes keresetlevelében előadott valamennyi vitatott pont 

kapcsán állást kell foglalni, elsőként, mint arra a jogerős ítéletben maga is kitért, az eljárásjogi 

kérdésekről. A kereseti kérelem elbírálására azonban csak a teljes közigazgatási iratanyag ismeretében 

kerülhet sor, amelynek csatolására alperes köteles a Pp. 330.§ (2) bekezdésének megfelelően. 

Az eljárásjogi kérdések sorában az elsőfokú bíróságnak először az elévülésről kell dönteni, minden 

más kérdés elbírálására csak ennek függvényében kerülhet sor. Ha ez nem következett be, úgy a 

továbbiakban, – amennyiben a felperes fenntartja vonatkozó kereseti kérelmeit – arról kell határozni, 

hogy a felperes a közigazgatási eljárás során milyen mélységben kapott tájékoztatást az OLAF 

jelentésben foglaltakról, mennyiben ismerhette meg az azt alátámasztó dokumentumokat, a 

megismerés hiánya mennyiben hatott ki jogorvoslati jogának gyakorlására, illetőleg akadályozta-e a 

dokumentumok nem teljes körének fordítása védekezésének előterjesztésében. Vizsgálni kell, a 

Vámtv. mely rendelkezése alapján került sor a felülellenőrzésre. Ha az eljárásjogi hiányosságok 

fennállnak, dönteni kell arról, hogy kihatottak-e a határozat érdemére, vagyis olyan súlyos eljárási 

hibának minősíthetők-e amelyek az alperesi határozat hatályon kívül helyezését vonják maga után. Ha 

nem, akkor a hiánytalan közigazgatási iratok alapján dönteni kell arról, hogy az OLAF jelentés és 

annak mellékletei alkalmasak-e a fentiek szerint arra, hogy azokat az alperes bizonyítékként használja 

fel. Ha igen érdemben kell dönteni az alperesi határozat jogszerűségéről, e körben a Vámkódex 220. 

cikk (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról is. A felperes előzetes döntéshozatal iránti kérelmét 

mindennek fényében ismételten el kell bírálni. Nyilatkoztatni kell az alperest is, hogy a Kúria előtt 

előterjesztett előzetes döntéshozatali eljárás iránti kérelmét fenntartja-e az első fokú eljárásban. 

Az elsőfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezésére figyelemmel a Kúria mellőzte az alperes 

előzetes döntéshozatali eljárás iránti kérelmének érdemi elbírálását. 

 

Kfv.I.35.452/2017/7. 

A számlának nem kötelező tartalmi eleme a vásárolt termék típusának megnevezése, de ha 

feltüntetésre kerül, az alperes vizsgálhatja annak valóságosságát. A Tao. tv. 7. § (1) bekezdés zs./ 

pontja alkalmazásában a gép használatba vételének van szerepe, és nem annak újszerűsége a 

meghatározó. 

Sem a HÉA irányelv, sem pedig az Áfa törvény nem követeli meg annak számlában való 

szerepeltetését. Hiszen az Áfa tv. 169. §-ban illetve a 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa 

tv.) 266. cikkében ilyen előírás nem szerepel, „csupán” az értékesített termék megnevezését, annak 

mennyiségét, jellegét kell feljegyezni. Ugyanakkor ha géptípus feltüntetése megtörténik, akkor erre 

figyelemmel is vizsgálni lehet a felek közötti gazdasági esemény valósságát. Emiatt nem tévedett az 
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alperes mikor jelentőséget tulajdonított a számlában szereplő típus megnevezésnek. 

Ugyanis a felek következetesen állították, hogy egy Paglierani típusú csomagológép átalakítása útján, 

más típusú alkatrészek beszerelésével jött létre az értékesített termék, melynek fantázia nevét I. az 

összeszerelést végző villamosmérnök adta. A gépen mindkét elnevezés feltüntetésre került, ezt az 

alperes sem vitatta. A csomagológép létezését, annak működését az alperes a helyszínen ellenőrizte. A 

számlán is feltüntetésre került az eredeti típus és mellette zárójelben az a megnevezés mely a gépen is 

szerepel. Az adásvételi szerződések sem tartalmaznak olyan ellentmondást, melyből arra lehetne 

következtetni, hogy nem az a gép került beszerzésre, amely a számlában szerepel. Tévedett tehát az 

alperes és a bíróság is, mikor a vásárolt gép beazonosíthatatlanságát állítva, a felek közötti gazdasági 

esemény, a termékértékesítés valótlanságát állította. Az alperes és a bíróság is túlzott jelentőséget 

tulajdonított a megnevezésben jelentkező bizonytalanságnak, mint a többi rendelkezésre álló, a 

gépvásárlást tanúsító egyéb ennél lényegesebb körülménynek. Mindezekre tekintettel a Kúria a 

gépvásárlást elfogadva azt állapította meg, hogy a számlában szereplő áfa levonási jogot a felperes 

jogszerűen gyakorolta. 

 

Kfv.I.35.464/2017/4. 

Az Európai Unió Bírósága Signum-ügyben hozott C-446/15 számú végzése nem változtatta meg az 

áfalevonási jog gyakorlása kapcsán korábban kialakított szempontrendszert. 

A C-446/15. számú végzésében az Európai Unió Bírósága akként határozott, hogy a közös 

hozzáeladósodott-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv rendelkezéseit 

úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az a nemzeti gyakorlat, miszerint az adóhatóság azon 

okból tagadja meg valamely adóalanytól a számára nyújtott szolgáltatások után fizetendő vagy 

megfizetett hozzáadottérték-adó levonásához való jogot, hogy nem tekinthetők hitelesnek az e 

szolgáltatásokra vonatkozó számlák, mivel e számlák kibocsátója nem lehetett az említett 

szolgáltatások tényleges nyújtója, kivéve ha anélkül, hogy az adóalanytól olyan ellenőrzéseket 

követelnének meg, amelyeket nem köteles elvégezni, az objektív tényezőkre figyelemmel 

megállapításra kerül, hogy ezen adóalany tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy az említett 

szolgáltatások héa-csalás részét képezik, aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata. 

Az Európai Unió Bírósága végzésének rendelkezése megfelel az indokolás felperes által is hivatkozott 

45. pontjának. 

A C-446/15. végzés 44. pont második mondata szerint az adóhatóság általános jelleggel nem 

követelheti meg a héa levonási jogát gyakorolni kívánó adóalanytól egyfelől, hogy az arról való 

meggyőződés érdekében, hogy a korábban teljesítő gazdasági szereplők szintjén nem történt-e 

szabálytalanság vagy csalás, ellenőrizze, hogy az e jog gyakorlásának alapjául szolgáló 

szolgáltatásokra vonatkozó számla kibocsátója rendelkezik-e az e szolgáltatások nyújtásához 

szükséges erőforrásokkal, és hogy eleget tett-e héabevallási és -fizetési kötelezettségének, vagy 

másfelől, hogy az említett számlán kívül rendelkezik-e olyan más iratokkal, amelyek alkalmasak 

annak bizonyítására, hogy e körülmények fennállnak. 

Azonban az Európai Unió Bírósága a korábbi előzetes döntéshozatali eljárásokban kifejtettekkel 

egyezően, az adóhatóságot terhelő tényállás feltárási kötelezettség és a nemzeti bíróságon nyugvó 

döntési kötelezettség mellett a 43. pontban továbbra is irányadónak tekinti az adózóval szemben 

támasztandó ésszerűen elvárható intézkedések megtételének követelményét, amelynek célja az, hogy 

az adóalany győződjön meg arról, az általa teljesített ügyletekkel nem vesz részt az értékesítési 

láncban korábban eljáró gazdasági szereplő által elkövetett adócsalásban. A 44. pont első mondata 

szerint az ilyen adóalanyt, amennyiben szabálytalanságra vagy csalásra utaló körülmények állnak fenn, 

arra kötelezhetik, hogy a megbízhatóságáról való meggyőződés érdekében tájékozódjon azon másik 

gazdasági szereplő felől, amelytől termékeket vagy szolgáltatásokat kíván beszerezni. 

Az Európai Unió Bírósága végzését a jogerős ítélet tételesen a felperes kereseti kérelme, majd az 

alperesi ellenkérelem kapcsán jelenítette meg, a jogi indokolás keretei között részletes okfejtést „a 

felperes által hivatkozott Európai Unió Bírósága ítéletek”-re tekintettel adott. 
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A Signum-ügyben hozott végzés a fentiek szerint nem változtat a realizálódott gazdasági eseményekre 

alapított áfa levonási jog gyakorlása kapcsán követendő eljárás aktuálisan kikristályosodott 

szempontjain, így az azok alkalmazhatóságán/alkalmazandóságán sem: ezekről pedig a jogerős ítélet 

részletesen számot adott. A C-446/15. számú végzés jogi indokolásban való számszerű 

megnevezésének hiányára tekintettel sem állapítható meg az elsőfokú bíróság eljárásának jogsértő 

volta. Ugyanez vonatkozik a jogerős ítéletben szám szerint szintén nem szereplő 5/2016. (IX.26.) 

KMK véleményre is. 

 

Kfv.V.35.517/2017/6.  

Adózónak az adóköteles gazdasági esemény folyamán kellően körültekintőnek kell lennie. 

A perbeli adóügy tárgya a számlakibocsátó számláira alapítható adólevonási jog gyakorolhatóságának 

értékelése volt, amelyre irányadó anyagi jogi jogszabály: az 2007. évi CXXVII. törvény (a 

továbbiakban: Áfa tv.) 120.§-ának a) pontja értelmében abban a mértékben, amilyen mértékben az 

adóalany – ilyen minőségében – a terméket, szolgáltatást adóköteles termékértékesítése, 

szolgáltatásnyújtása érdekében használja, egyéb módon hasznosítja, jogosult arra, hogy az általa 

fizetendő adóból levonja azt az adót, amelyet termék beszerzéséhez, szolgáltatás igénybevételéhez 

kapcsolódóan egy másik adóalany – ideértve az Eva. hatálya alá tartozó személyt, szervezetet is – rá 

áthárított. Az Áfa tv. 127.§-ának (1) bekezdés a) pontja alapján az adólevonási jog gyakorlásának 

tárgyi feltétele, hogy az adóalany személyes rendelkezésére álljon a 120.§ a) pontjában említett 

esetben a nevére szóló, az ügylet teljesítését tanúsító számla. 

A 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 15.§-ának (3) bekezdése alapján a könyvvitelben 

rögzített és a beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak, 

kívülállók által is megállapíthatóknak kell lenniük /a valódiság elve/. Az Sztv. 166.§-ának (2) 

bekezdése értelmében a számviteli bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, 

megbízhatónak és helytállónak kell lennie. 

Az adóhatóságnak eljárása során azt kellett vizsgálnia, hogy felperes adózói magatartása (adólevonás) 

e törvényekben foglaltaknak megfelelő joggyakorlás volt-e. Az elsőfokú bíróság – egyezően az 

elsőfokú hatósággal – azt állapította meg, hogy a számlákon feltüntetett felek között a gazdasági 

esemény megtörtént. A felperes részéről sem vitatott az a tény, hogy a számlakibocsátónak – törlés 

okán – az adásvételi szerződést több hónappal megelőzően már nem volt adószáma. Adóköteles 

tevékenységet pedig, amint azt az elsőfokú bíróság helytállóan megállapította, csak adószámmal 

rendelkező adózó folytathat [2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 16.§ (1) bekezdés]. A 

számlakibocsátó azzal, hogy adószámának a hiányában adószám feltüntetésével bocsátotta ki a 

számláit, adókijátszást valósított meg. Vizsgálandó volt ezért a közigazgatási eljárásban, a perben, 

hogy a számlakibocsátó adókijátszásáról a felperes tudott, avagy kellő körültekintése esetén tudhatott 

volna. 

A felperes által hivatkozott, az Európai Unió Bírósága C-439/04. és C-440/04. sz. egyesített (Axel 

Kittel) ügyekben meghozott döntése szerint: „Ha a termékértékesítés olyan adóalany részére történik, 

aki nem tudta, és nem is tudhatta, hogy a szóban forgó ügylet az eladó által elkövetett adókijátszás 

részét képezi, az 1995. április 10-i 95/7/EK tanácsi irányelvvel módosított, a tagállamok forgalmi 

adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes 

adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 17. cikkét 

altként kell értelmezni, hogy e cikkel ellentétes a nemzeti jog azon szabálya, amely szerint az 

adásvételi szerződésnek a valamely belső polgári jogi – az eladó által elérni kívánt cél jogellenessége 

miatt közérdekbe ütköző szerződéshez a semmisség jogkövetkezményét fűző – rendelkezés folytán 

fennálló érvénytelensége következtében ezen adóalany elveszti az általa megfizetett hozzáadottérték-

adó levonásához való jogát. E tekintetben irreleváns, hogy a semmisséget a hozzáadottérték-adó vagy 

más adó kijátszása okozza-e. Ezzel szemben, ha objektív körülmények alapján megállapításra kerül, 

hogy az értékesítés olyan adóalany részére történik, aki tudta, vagy akinek tudnia kellett volna, hogy a 

beszerzésével a hozzáadottérték-adó kijátszását megvalósító ügyletben vesz részt, a nemzeti bíróság 

hatáskörébe tartozik az adólevonás kedvezményének ezen adóalanytól történő megtagadása.” 
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A felperes megjelölte továbbá az Európai Unió Bírósága C-80/11. és C-142/11. számú döntését 

(Mahagében Kft. és Dávid egyesített ügy), amelynek értelmében: „a 2006/112 irányelv 167. cikkét, 

168. cikkének a) pontját, 178. cikkének a) pontját és 273. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal 

ellentétes az olyan nemzeti gyakorlat, amely szerint az adóhatóság megtagadja a levonási jogot azzal 

az indokkal, hogy az adóalany nem győződött meg arról, hogy a levonási joga gyakorlásának alapjául 

szolgáló termékekre vonatkozó számla kibocsátója adóalanynak minősül-e, rendelkezik-e a szóban 

forgó termékekkel, és képes-e azok szállítására, illetőleg hogy hozzáadottértékadó-bevallási és 

‑fizetési kötelezettségének eleget tesz-e, illetve azzal az indokkal, hogy az említett adóalany az 

említett számlán kívül nem rendelkezik más olyan irattal, amely bizonyítaná az említett körülmények 

fennállását, jóllehet a 2006/112 irányelvben a levonási jog gyakorlása vonatkozásában előírt 

valamennyi tartalmi és formai követelmény teljesült, és az adóalanynak nem volt tudomása az említett 

számlakibocsátó érdekkörében elkövetett szabálytalanságra vagy csalásra utaló körülményről.” 

    A Kúriának az egységes ítélkezési gyakorlat előmozdítása érdekében az Áfa tv. 120.§ a) pontja 

értelmezéséről megalkotott 5/2016.(IX.26.) KMK véleménye szerint: 

1. Ha a számlában szereplő gazdasági esemény nem történt meg, akkor nem kell vizsgálni, hogy a 

számlabefogadó tudott-e, illetve tudnia kellett volna-e az adókijátszásról, adócsalásról. 

2. Ha a gazdasági esemény megvalósult, de nem a számlában szereplő felek között, akkor – a tényállás 

függvényében – vizsgálni lehet, hogy a számlabefogadó tudott-e, illetve tudnia kellett volna-e az 

adókijátszásról, adócsalásról. 

3. Ha a gazdasági esemény a számlában szereplő felek között megvalósult, de a számlakibocsátó (vagy 

az általa befogadott számla kibocsátója) csalárd magatartást valósított meg, az adóigazgatási 

eljárásban vizsgálni kell, hogy a számlabefogadó tudott-e, illetve tudnia kellett volna-e az 

adókijátszásról, adócsalásról. 

    Az elsőfokú bíróság helytállóan állapította meg, hogy az Európai Unió Bírósága idézett ítéleteiben, 

illetve e KMK véleményben foglaltaknak megfelelő volt a hatóság eljárása. Arra vonatkozóan, hogy a 

számlakibocsátó adókijátszásáról a felperes tudott, avagy tudhatott, az adóhatóság bizonyítási eljárást 

folytatott [Art. 97.§ (4) bekezdés], határozataiban a bizonyítási eljárásról, bizonyítékokról számot 

adott, egyenként és összességében értékelte a bizonyítékokat [közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 2.§ (3) 

bekezdés, 72.§]. 

Az elsőfokú bíróság is teljesítette az Európai Unió Bírósága előírásait, bizonyítási eljárást folytatott, 

amelynek eredményeként, miután a felperes az adóköteles tényállás körében az adózói gondosság 

minimális szintjét sem teljesítette (elismerten a számlakibocsátóra vonatkozóan semmit sem 

ellenőrzött), az adóhatósággal egyezően, helytállóan csak és kizárólag azt állapíthatta meg, hogy a 

felperes adózói magatartása nem volt körültekintő. A cégadatokat összevetve a számlák tartalmával 

megállapítható a számlakibocsátó adókijátszása (adószám hiányában folytatott adóköteles 

tevékenységet), amelyről a felperes körültekintő eljárással tudhatott. Felperes előadásai a polgári jogi 

aktusra (adásvétel) vonatkozóan, illetve, hogy mit vélelmezett, mi nem keltett benne gyanút, és 

szerinte mi nem életszerű, nem pótolják a kifejtett, tevékeny adózói magatartásában a kellő 

körültekintése hiányát, ahogyan a felülvizsgálati kérelmében az Art.-nek az adószám törlését 

tartalmazó törvényhelyeinek az ismertetése sem. 

Abban az esetben, ha felperes a perben a törvényes kötelezettségét teljesítve bizonyítja gondos adózói 

magatartását, akkor a keresetét bizonyítja, ennek hiányában az elsőfokú bíróságnak a Pp. 164.§ (1) 

bekezdése alkalmazásával a keresetet el kellett utasítania. Az elsőfokú bíróság a bizonyítási eljárás 

során a Pp. minden vonatkozó rendelkezését teljesítette, döntése a felperes adózói magatartásának 

minősítése körében a bizonyítékok teljes körű és logikus értékelésén alapszik, indokolása hiánytalan, 

így a bizonyítékok felülmérlegelésének – a jogszerű ítéleti döntés, illetve jogszabályi lehetőség [Pp. 

275.§ (1) bekezdés] hiányában – nincsen helye. 
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Kfv.V.35.527/2017/6.; Kfv.V.35.353/2017/6.; Kfv.V.35.423/2017/6.; Kfv.V.35. 503/2017/6. 

Érdemben nem vizsgálható felül az a jogerős ítélet, amely a több kereseti kérelmet tartalmazó 

keresetlevéllel támadott alperesi határozat jogszerűségének kérdését leszűkíti az OLAF jelentés 

bizonyítékként való felhasználhatóságának problémájára. 

A Kúria megállapította, hogy a felperes egy keresetet nyújtott be valamennyi vitatott alperesi határozat 

ellen, de ezek külön-külön kerültek iktatásra, és később sem került sor az azonos ténybeli és jogi 

megítélésű perek egyesítésére. Ebből adódott az a helyzet, hogy az alperes iratai nem teljes körűen 

szerepeltek valamennyi perben, de az első és másodfokú közigazgatási határozatok, illetve iratok 

tartalmaznak adatokat nemcsak az Európai Csaláselleni Hivatal (a továbbiakban: OLAF) 

zárójelentésre, hanem annak mellékleteire, a Mission Report-ra és egyéb döntéshozatalnál figyelembe 

vett körülményre, bizonyítékra, illetve arra nézve is, hogy a felperessel, mikor, mi, milyen módon 

került közlésre. A Kúria álláspontja szerint a közigazgatási bíróság csak olyan bizonyítékok 

értékelésére jogosult, amelyek a peres iratokhoz csatolásra és a felek előtt ismertetésre kerültek: 

bármelyik feltétel hiánya jogszabálysértéshez vezet. A peres iratokban nem szereplő bizonyítékra ítélet 

nem alapítható. A jogszerű ítéletnek azonban azt tartalmaznia kell, hogy a bíróság a felek 

bármelyikének érvelését mely tényekre, bizonyítékokra alapítottan és miért nem fogadta el. 

Az elsőfokú és másodfokú közigazgatási határozat tartalmaz adatokat az OLAF jelentésre, a 

mellékletek meglétére, ezeknek a felperessel való közlésére, ezért a Kúria vizsgálta, hogy az OLAF 

zárójelentésnek milyen a státusza, illetve mely feltételekkel alkalmas a bizonyításra. 

Az 1073/1999/EK rendelet (a továbbiakban: Rendelet) az OLAF által lefolytatott vizsgálatokról került 

kiadásra. A Preambulumának (10) bekezdése többek között rögzíti, hogy vizsgálat eredményeként 

levont következtetéseknek kizárólag bizonyító erejű tényeken kell alapulniuk. A Preambulum (16) 

bekezdése alapján annak biztosítása érdekében, hogy az OLAF alkalmazottai által lefolytatott 

vizsgálatok során feltártakat figyelembe veszik és a megkívánt utólagos intézkedéseket megteszik, a 

jelentéseknek elfogadható bizonyíték erejével kell rendelkezniük az igazgatási és bírósági 

eljárásokban; ennek biztosítása érdekében a jelentéseket a tagállamokban hatályos igazgatási 

jelentések szabályait előíró rendelkezések figyelembevételével kell összeállítani. A Rendelet 9. cikke a 

Preambulummal összhangban előírja, hogy a jelentésben fel kell tüntetni – egyebek mellett – a 

megállapított tényeket, valamint figyelembe kell venni az érintett tagállam nemzeti jogában előírt 

eljárási követelményeket. A jelentések tartalmát ugyanazon értékelési szabályokra alapítottan, 

ugyanolyan értékelésnek vetik alá, mint az adott ország nemzeti közigazgatási felügyelői által 

összeállított jelentéseket, és a jelentéseket azokkal azonos értékű dokumentumnak szükséges tekinteni. 

A Rendelet 9. cikk (3) bekezdése szerint a jelentéseket és az összes vonatkozó felhasználható 

dokumentumot az érintett tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságainak küldik meg azon szabályok 

betartásával, amelyeket a külső vizsgálatokra kell alkalmazni. 

A Kúria rámutat, hogy az Európai Unió Bírósága a C-47/16. és C-407/16. számú döntéseiben 

foglalkozott az OLAF jelentések bizonyítékként való felhasználásának kérdésével. Az Európai Unió 

Bírósága hangsúlyozta, hogy az ilyen jelentések azon tagállamban, amelyben azok felhasználása 

szükségesnek bizonyul, ugyanolyan módon és ugyanolyan feltételek mellett, mint az adott ország 

nemzeti közigazgatási felügyelői által készített közigazgatási jelentések a közigazgatási vagy bírósági 

eljárásban elfogadható bizonyítéknak minősülnek (C-407/16. ítélet 56. pontja). 

A felülvizsgálati bíróság kiemeli, hogy a jogalkotási/jogalkalmazási ellentmondások áthidalása 

érdekében az OLAF jelentést úgy vizsgálja, hogy az, mint a Rendelet és az Európai Unió Bírósága 

ítéletei szerinti „bizonyíték” mennyiben alkalmas a benne foglaltak bizonyítására a magyar nemzeti 

hatósági eljárásban és az azt követő közigazgatási perben. 

A korábban felvetett kérdés megválaszolása körében kiindulási pontnak tekintendő, hogy az OLAF 

jelentés csak a nemzeti szabályozás által elfogadott módon tekinthető bizonyítéknak. Az Európai Unió 

Bírósága C-407/16. számú ítéletének 57. pontja rögzíti, hogy a C-47/16. számú ítéletből kitűnik, hogy 

amennyiben egy ilyen jelentés csak a szóban forgó helyzet általános leírását foglalja magában, aminek 

vizsgálata a nemzeti bíróság feladata, akkor önmagában nem lehet elegendő annak bizonyításához, 

hogy e feltételek minden szempontból, különösen az exportőr vagy adott esetben az exportáló állam 
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vámhatóságainak releváns magatartását illetően teljesültek-e. A Kúria korábban már hivatkozott 

Kfv.V.35.299/2016/7. számú ítéletének 28. pontjában kifejtettek az Európai Unió Bírósága előző 

pontban elfoglalt álláspontjával összhangban állnak. 

A felülvizsgálattal támadott jogerős ítéletből megállapítható, hogy az elsőfokú bíróság a jelen per 

alapjául szolgáló tényállást teljesen azonosította a Kfv.V.35.299/2016/7. számú ítéletben szereplővel. 

Ez azonban téves, mert az alperes Kfv.V.35.299/2016/7. számú ítélettel elbírált ügyben csak az OLAF 

zárójelentésre hivatkozott bizonyítékként, jelen ügyben és az ezzel egyidejűleg előterjesztett további 

felperesi keresetekkel érintett eljárásokban azonban e jelentés mellett más okiratok – többek között az 

OLAF jelentés mellékletei, a Mission Report – és egyéb adatok is alapul szolgáltak a döntés 

meghozatalához. Ki kell emelni továbbá e körben azt is, hogy a felperes keresetei alapján indult 

ügyekben az OLAF zárójelentés, továbbá melléklete tartalmilag egyáltalán nem került értékelésre 

annak ellenére, hogy nem általános leírást tartalmaz. 

A Kúria álláspontja szerint – az előzőekben részletezettek miatt – tévedett az elsőfokú bíróság akkor, 

amikor a több kereseti kérelmet is tartalmazó keresetlevéllel támadott alperesi határozat 

jogszerűségének kérdését leszűkítette az OLAF zárójelentés bizonyítékként való 

felhasználhatóságának problémájára, oly módon, hogy figyelmen kívül hagyta a Kfv.V.35.299/2016/7. 

ügytől eltérő tényállási elemeit. Az elsőfokú bíróság ezért és a közigazgatási iratok egy-egy ügybeni 

részleges hiánya miatt sem hozhatott megalapozott döntést. 

Az előzőekben kifejtettek miatt a Kúria a jogerős ítéletet – a 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Pp.) 275. § (4) bekezdése alapján – hatályon kívül helyezte, az elsőfokú bíróságot új eljárásra és új 

határozat hozatalára utasította. 

Az új eljárás során az elsőfokú bíróságnak – a teljes iratanyag birtokában, amelynek szolgáltatásra az 

alperes köteles valamennyi felperesi kereset alapján indult ügyben – először a keresetben megjelölt 

eljárási jogszabálysértésekről kell határoznia. Ezek közül mindenekelőtt azt kell megvizsgálnia, hogy 

jogszerűen került-e sor vagy sem a felülellenőrzés elrendelésére, azaz a felülvizsgálni kért döntést 

alapjául szolgáló eljárás megindítására. Ezt követően azt, hogy a felperes a közigazgatási eljárás során 

milyen mélységben kapott tájékoztatást az OLAF jelentésben foglaltakról, mennyiben ismerhette meg 

az ezt alátámasztó dokumentumokat, vagy a megismerés esetleges hiánya miként hatott ki jogorvoslati 

jogának gyakorlására, illetőleg akadályozta-e a dokumentumok teljes körű fordításának hiánya 

védekezésének előterjesztésében. Amennyiben fennáll egy vagy több eljárásjogi jogszabálysértés, 

akkor dönteni kell arról, hogy ezek kihatottak-e a határozat érdemére, vagyis olyan súlyos eljárási 

hibának minősíthetők-e, amelyek megalapozzák a döntés hatályon kívül helyezését. 

Abban az esetben, ha az ügy érdemi eldöntésére is kiható lényeges, a bírósági eljárásban nem 

pótolható eljárási szabálysértés nem állapítható meg, akkor állást kell foglalnia arról, hogy az OLAF 

jelentés és annak mellékletei alkalmasak-e arra, hogy az alperes ezeket bizonyítékként felhasználja. Ha 

igen, úgy érdemben kell dönteni az alperesi határozat jogszerűségéről, e körben a Vámkódex 220. § 

(2) bekezdés b) pontjának alkalmazhatóságáról is. A felperes előzetes döntéshozatal iránti kérelmét 

ismételten szükséges elbírálnia, és nyilatkoztatni kell az alperest is arról, hogy a Kúria előtt 

előterjesztett előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése iránti kérelmét fenntartja-e. Az új eljárás 

eredményeként az elsőfokú bíróságnak határozatát a jogvita eldöntésére irányadó jogszabályi 

rendelkezések alapján kell meghoznia, mégpedig akként, hogy teljesíti a Pp. 206.§ (1) bekezdésébe, 

221.§ (1) bekezdésébe foglalt kötelezettségét is. 

 

Kfv.I.35.540/2017/4. 

Az áfalevonási jog gyakorlásának feltételei az Európai Unió Bírósága döntései tükrében. 

A perbeli tényállás megítélésekor nem lehetett figyelmen kívül hagyni az Európai Unió Bíróságának 

az áfalevonási jog gyakorlása körében kimunkált döntéseit és az erre épülő, azt követő kúriai 

gyakorlatot. 

Az előterjesztett magyar ügyek kapcsán fogalmazta meg a Bíróság a nemzeti bíróságok által 

értékelhető szempontokat. Számos, a perbeli ügyben is megállapítható hiányosság számlabefogadó 
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terhére történő értékelését tilalmazta. Így kimondta, hogy az adóhatóság nem tagadhatja meg a 

számlabefogadó adólevonási jogának gyakorlását arra az indokra hivatkozva, ha nem állapítható meg, 

hogy a számlabefogadó rendelkezett-e a szóban forgó termékekkel, és képes volt-e azok szállítására, 

valamint adóbevallási és befizetési kötelezettségének eleget tett-e. Azon indok alapján sem vitatható el 

az adólevonási jog, hogy az adózó az egyébként jogszabályi tartalmi és formai követelményeknek 

megfelelő számlán kívül nem rendelkezik a körülmények fennállását igazoló más okirattal. Más 

ügyben kifejezetten azt mondta ki, ahhoz, hogy az adóalany gyakorolhassa adólevonási jogát, azt kell 

megvizsgálni, hogy a termékértékesítést ténylegesen teljesítették-e, és az adóalany e termékeket utóbb 

adóköteles ügyleteihez használta-e fel. (Bonik-ügy) A Maks-Pen-ügyben még tovább ment, és 

rögzítette, hogy azon puszta körülmény, hogy az alapügyben a Maks Pennek nyújtott szolgáltatást 

ténylegesen nem a számlákon szereplő szolgáltató vagy alvállalkozója teljesítette, nem elegendő 

önmagában a Maks Pen által hivatkozott levonási jog kizárásához. 

A levonási jog kizárásához az is szükséges, hogy hogy az adóhatóság objektív tényezők alapján 

igazolja, hogy az adóalany tudta vagy tudnia kellett arról, hogy adócsalásban vesz részt. A perbeli 

esetben az adóhatóság nem vonta kétségbe a felvásárlások megtörténtét és annak a felperes részéről 

való továbbértékesítését, de olyan a számlabefogadó részéről többségében fel nem ismerhető 

körülményre alapozta a levonási jog megtagadását, melyeket a már fent hivatkozott gyakorlat sem 

ismer el. A továbbiakban a Kúriának azt kellett eldöntenie, hogy az alperes által feltárt további 

körülmények olyan objektív körülmények, amelyek az adókijátszásban való részvételt megalapozzák-

e. 

A Kúria nyomatékosítja, hogy az Európai Unió Bíróságának irányadó döntései nagy hangsúlyt 

fektetnek az adóhatóságot terhelő bizonyítási kötelezettségre, amelynek során objektív tényekkel kell 

bizonyítania, hogy a számla befogadója tudott, vagy kellő körültekintés mellett tudhatott arról, hogy 

adókijátszás valósul meg, illetve ebben maga is közreműködött. Ez a perbeli esetben nem vezetett 

eredményre, mert az alperes által felsorakoztatott körülmények többsége (személyi, tárgyi feltételek, 

felvásárlási jegyek hiánya) a felperes terhére nem vehetők figyelembe, a többi körülmény pedig nem 

olyan objektív körülmény, mely az adókijátszásban való részvételét igazolná, vagy arról való 

tudomását bizonyítaná. 

 

Kfv.IV.35.557/2017/3. 

Ellenőrzés nyomán bizonyító erővel csak olyan fényképfelvételek szolgálhatnak, amelyek 

beazonosíthatóak. 

Az alperes álláspontja szerint a vitatott két parcella nem minősül a jogszabály szerinti állandó 

legelőnek. Hivatkozott a 73/2009/EK rendelete (a továbbiakban: EK rendelet) 2. cikke c) pontja 

szerint állandó legelő fogalmára, ami a jogszabály fogalomrendszerében a következőt jelenti. „(A) 

gyep vagy egyéb egynyári takarmánynövények természetes (vetés nélküli) vagy művelés útján 

(vetéssel) történő termesztésére használt, a mezőgazdasági üzem vetésforgójában legalább öt éve nem 

szereplő földterület, kivéve a 2078/92/EGK tanácsi rendelet szerinti pihentetés alatt álló területeket, az 

1257/1999/EK tanácsi rendelet  22., 23. és 24. cikke szerinti pihentetés alatt álló területeket és az 

1698/2005/EK tanácsi rendelet  39. cikke szerinti pihentetés alatt álló területeket; és e célból a ’gyep 

vagy egyéb egynyári takarmánynövények’: a tagállamokban a természetes gyepekben hagyományosan 

található egynyári növények vagy a gyepek vagy legelők magkeverékeiben rendes esetben 

megtalálható egynyári növények (akár használják állatok legeltetésére, akár nem).” 

Az alperes által korábban csatolt fényképfelvételek alapján a felperes kérelmével érintett vitatott 13-as 

és 26-os táblák azért nem minősülnének állandó legelőnek, mert „gondozatlanok, kaszálásnak vagy 

legeltetésnek nyomát sem találták” a helyszíni ellenőrzés nyomán. A fenti fogalomnak való esetleges 

meg nem felelés szempontjából a legeltetési használat azonban, mint látható, nem perdöntő. 

Az alperes hivatkozza még az EK rendeletet 124. cikk (1)–(5) bekezdésében foglaltakat, miszerint az 

egységes területalapú támogatási rendszer szerinti terület az, ami jó mezőgazdasági állapotban tartott 

hasznosított mezőgazdasági területnek minősül, függetlenül attól, hogy adott időpontban művelés alatt 

állnak-e. A (4) bekezdés szerint az egységes területalapú támogatási rendszer keretében támogatásban 
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részesülő területeket a 6. cikkel összhangban jó mezőgazdasági és környezeti állapotban kell tartani. 

A 6. cikk szerint a tagállamok biztosítják valamennyi mezőgazdasági földterület, különösen a 

termelésből kivont termőterületek jó mezőgazdasági és környezeti állapotának fenntartását. A 

tagállamok az EK rendelet III. mellékletben létrehozott keret alapján nemzeti vagy regionális szinten 

meghatározzák a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó minimumkövetelményeket, 

figyelembe véve az érintett területek olyan egyedi sajátosságait, mint a talaj- és az éghajlati viszonyok, 

a meglévő gazdálkodási rendszerek, a földhasználat, a vetésforgó, a gazdálkodási gyakorlat és a 

gazdaságok szerkezete. „A tagállamok nem határozhatnak meg az említett keretben nem szereplő 

minimumkövetelményeket.” A III. melléklet idevágó szempontja az állandó legelők védelme és a 

mezőgazdasági földterületen a nem kívánt növényzet elszaporodásának megakadályozása. 

Ezen kritériumokat tehát a tagállam szabályozásának kell tartalmaznia. Megállapítható, hogy az 

alperes nem hivatkozott ilyen, megfelelő hazai szabályozásra a felülvizsgálati kérelmében. 

Az elsőfokú bíróság ítéletében kifejtette, hogy az alperesi határozat nem tartalmaz indokolást, 

okfejtést, hogy miért nem feleltethetők meg a vitatott táblák az EK rendelet 2. cikk h) pontja szerinti 

mezőgazdasági területen belüli állandó legelő fogalmának. A felülvizsgálati kérelem magyarázata 

ehhez képest nem ad elegendően hathatós ellenérvet. A környezeti követelményeket az állandó legelő 

kapcsán, megengedett művelés alatt nem állás mellett további, az EK-rendelet felhatalmazása körébe 

eső tagállami szabályozás nem részletezi. A vonatkozó 22/2011. VM rendelet pedig csak visszautal 

megint a felhatalmazó EK rendeletre. 

E jogi helyzet összefüggésében, mikor is a szabályozás részleteiből nem derül ki, mik is pontosan a 

támogatott–nem támogatott kritériumok az állandó legelőre vonatkozóan, felértékelődik a bírósági 

eljárásban lefolytatott bizonyítás, melyben az ítélet indokolásában szereplően és a felek által nem 

vitatottan a két földterület legelőként való tényleges használatra alkalmassága az ellenőrzött állapotban 

nem kérdőjelezhető meg. A megelőző év állapotára, amire is ebből az alperes következtetett, pedig a 

(nem részletezett) követelményeknek való meg nem felelés végképp nem származhat. 

 

Kfv.V.35.559/2017/6.; Kfv.V.35.627/2017/6.; Kfv.V.35.653/2017/5.; 

A számlatartalmak valósággal egyező voltát az adózó felperesnek bizonyítania kell. 

A 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 120.§-ának a) pontja értelmében abban a 

mértékben, amilyen mértékben az adóalany – ilyen minőségében – a terméket, szolgáltatást adóköteles 

termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében használja, egyéb módon hasznosítja, jogosult arra, 

hogy az általa fizetendő adóból levonja azt az adót, amelyet termék beszerzéséhez, szolgáltatás 

igénybevételéhez kapcsolódóan egy másik adóalany – ideértve az Eva. hatálya alá tartozó személyt, 

szervezetet is – rá áthárított. Az Áfa tv. 127.§-ának (1) bekezdés a) pontja alapján az adólevonási jog 

gyakorlásának tárgyi feltétele, hogy az adóalany személyes rendelkezésére álljon a 120.§ a) pontjában 

említett esetben a nevére szóló, az ügylet teljesítését tanúsító számla. 

A 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 15.§-ának (3) bekezdése alapján a könyvvitelben 

rögzített és a beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak, 

kívülállók által is megállapíthatóknak kell lenniük (a valódiság elve). Az Sztv. 166.§-ának (2) 

bekezdése értelmében a számviteli bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, 

megbízhatónak és helytállónak kell lennie. 

 Az adóhatóságnak eljárása során azt kellett vizsgálnia, hogy felperes adózói magatartása (adólevonás) 

törvényes joggyakorlás volt-e. Az ellenőrzés során az adóhatóságnak kell feltárni és bizonyítani azokat 

a tényeket, körülményeket, adatokat, amelyek megalapozzák a jogsértés, a joggal való visszaélés 

megállapítását, és az ezek miatt indított hatósági eljárást. A tényállást az adóhatóság köteles tisztázni 

és bizonyítani [2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 86.§ (1) bekezdés, 97.§ (4) bekezdés], 

törvényi előírás a számára [a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 2.§ (3) bekezdés] az is, hogy az eljárás során az érintett 

ügyre vonatkozó tényeket vegye figyelembe, minden bizonyítékot súlyának megfelelően értékeljen, 

döntését valósághű tényállásra alapozza. Az elsőfokú bíróság helytállóan állapította meg, hogy az 
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adóhatóság döntéseit széles körű bizonyítási eljárás alapján hozta meg (ellenőrzés, kapcsolódó 

vizsgálatok, dokumentumok, nyilatkozatok, tanúvallomások beszerzése), amelyekről határozataiban a 

Ket. 72.§ (1) bekezdés ea) pontjában foglaltaknak megfelelően számot adott. 

Ezt követően a bizonyítékok minősítését vizsgálta az elsőfokú bíróság, megállapítva, hogy azokat a 

revízió és az alperes is egyenként, és összességükben értékelte. Az alperes azt állapította meg, hogy a 

számlakibocsátók számláiban feltüntetett gazdasági események a felek között nem történtek meg, nem 

nyert bizonyítást, hogy a termékértékesítések a számlatartalmakkal egyezően megvalósultak volna. A 

számlakibocsátók képviselője nem ismerte el a felperessel való gazdasági kapcsolatot és a számlák 

kiállítását, a felperes olyan dokumentumokat, amelyek a számlakibocsátók teljesítését igazolták volna, 

nem tárt elő. Az adóhatározatokkal szembeni jogorvoslat az Art. 143.§ (1) bekezdése értelmében a 

felperesnek biztosított volt. 

A bíróság a 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) XX. fejezetének speciális szabályai alapján 

közigazgatási perben a felülvizsgálni kért határozatok jogszerűségéről dönt a Pp. 3.§ (1) bekezdése, 

121.§ (1) bekezdés c.) pontja, 330.§ (2) bekezdése alapján. A felperesnek az általa indított perben a Pp. 

164.§ (1) bekezdése alapján keresetét bizonyítania kellett, az alperes (bizonyítékokon alapuló) 

megállapításával szemben azt, hogy az adóhatóság bizonyított tényállása téves, hiányos, és az általa 

befogadott számlák valós gazdasági események hiteles bizonylatai. Az elsőfokú bíróság a Pp. 206.§ 

(1) bekezdése alapján vizsgálta a hatóság részéről folytatott bizonyítási eljárást, bizonyítékértékelést, a 

számlák szerinti teljesítések hiányát okszerűen bizonyító tényeket. A felperesnek a perben bizonyítania 

kellett, hogy a számlakibocsátó1. és 2. teljesítette a számlákban foglaltakat, továbbá, hogy adózói 

magatartása körültekintő volt. A felperes e kötelezettségét azonban nem teljesítette. 

Rámutatott a Kúria, hogy az Európai Unió Bírósága C-446/15. számú (Signum Alfa Sped Kft. ügye) 

döntése értelmében: „A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28‑i 
2006/112/EK tanácsi irányelv rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az a nemzeti 

gyakorlat, miszerint az adóhatóság azon okból tagadja meg valamely adóalanytól a számára nyújtott 

szolgáltatások után fizetendő vagy megfizetett hozzáadottérték-adó levonásához való jogot, hogy nem 

tekinthetők hitelesnek az e szolgáltatásokra vonatkozó számlák, mivel e számlák kibocsátója nem 

lehetett az említett szolgáltatások tényleges nyújtója, kivéve ha anélkül, hogy az adóalanytól olyan 

ellenőrzéseket követelnének meg, amelyeket nem köteles elvégezni, az objektív tényezőkre 

figyelemmel megállapításra kerül, hogy ezen adóalany tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy az 

említett szolgáltatások héa csalás részét képezik, aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság 

feladata.”. 

Az Európai Unió Bírósága C-80/11. és C-142/11. számú döntése (Mahagében Kft. és Dávid egyesített 

ügy) szerint: „a 2006/112 irányelv 167. cikkét, 168. cikkének a) pontját, 178. cikkének a) pontját és 

273. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti gyakorlat, amely szerint az 

adóhatóság megtagadja a levonási jogot azzal az indokkal, hogy az adóalany nem győződött meg arról, 

a levonási joga gyakorlásának alapjául szolgáló termékekre vonatkozó számla kibocsátója 

adóalanynak minősül‑e, rendelkezik-e a szóban forgó termékekkel, és képe-e azok szállítására, 

illetőleg hogy hozzáadottérték-adó bevallási és fizetési kötelezettségének eleget tesz-e, illetve azzal az 

indokkal, hogy az említett adóalany az említett számlán kívül nem rendelkezik más olyan irattal, 

amely bizonyítaná az említett körülmények fennállását, jóllehet a 2006/112 irányelvben a levonási jog 

gyakorlása vonatkozásában előírt valamennyi tartalmi és formai követelmény teljesült, és az 

adóalanynak nem volt tudomása az említett számlakibocsátó érdekkörében elkövetett 

szabálytalanságra vagy csalásra utaló körülményről.” 

Az Európai Unió Bírósága C-324/11. számú (Tóth-ügy) döntése értelmében továbbá: „Ha az 

adóhatóság konkrét bizonyítékokkal szolgál a csalás fennállásáról, sem a 2006/112 irányelvvel, sem 

pedig az adósemlegesség elvével nem ellentétes, ha a nemzeti bíróság az adott ügyben szereplő összes 

körülmény átfogó vizsgálata során ellenőrzi, hogy a számlakibocsátó maga teljesítette-e a szóban 

forgó ügyletet. Mindazonáltal az alapügyben szereplő helyzethez hasonló helyzetben csak akkor 

utasítható el a levonási jog, ha az adóhatóság objektív körülmények alapján megállapítja, hogy a 

számla címzettje tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy a levonási jogának megalapozására felhozott 

ügylettel az említett számlakibocsátó vagy a szolgáltatói láncban korábban közreműködő gazdasági 
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szereplő által elkövetett adócsalásban vesz rész.” 

Mindhárom Európai Unió Bírósága ítélet meghatározta a nemzeti bíróság feladatát. Az elsőfokú 

bíróság a perben azt teljesítette, bizonyítási eljárást folytatott, amelynek eredményeként 

megállapította, a hatóság döntése jogszerű, mert bizonyította, hogy a számlák nem hiteles bizonylatok, 

a számlákban feltüntetett gazdasági események nem a megjelölt felek között valósultak meg, továbbá 

azt is objektív körülmények alapján, hogy a felperes adózói magatartása nem volt körültekintő, gondos 

magatartását nem igazolta. Az adóhatározatok felülvizsgálatára irányuló perben az adózó-felperes nem 

bizonyította, hogy a számlakibocsát1. és 2.. képviseletére jogosult személlyel tartotta a kapcsolatot, 

hogy a számlákban feltüntetett gazdasági eseményekkel, az adóköteles tényállásokkal kapcsolatosan e 

cégekkel állt jogviszonyban. Abban az esetben, ha felperes a perben a törvényes kötelezettségét 

teljesítve bizonyítja a számlák hitelességét és gondos adózói magatartását, akkor a keresetét bizonyítja, 

ennek hiányában az elsőfokú bíróságnak a Pp. 164.§ (1) bekezdése alkalmazásával a keresetet el 

kellett utasítania. A felperes ellentétes álláspontja az Európai Unió Bírósága idézett ítéleteinek, az Art. 

és a Pp. megjelölt jogszabályhelyeinek nem felel meg, téves. 

 

Kfv.IV.35.612/2017/4.  

Támogatási szerződés jogszabály alapján az ügy idején alkalmazandó szabályozás szerint polgári jogi 

szerződésnek minősülhet. 

A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § 27. pontja értelmében a 

vitatott támogatási szerződés polgári jogi szerződés. Ebből következően a szerződés teljesítésével 

kapcsolatosan felmerült vitákat is – az ügy idején alkalmazandó jogszabályok szerint – a polgári jogi 

szerződésekre vonatkozó szabályok szerint kell rendezni. 

A felperes felülvizsgálati kérelmében arra hivatkozott, hogy a támogatás odaítélése egyoldalú 

közigazgatási aktus, amelynek csak eredményeként jön létre a felek között polgári jogi szerződés a 

támogatási szerződés megkötésével. Igénye nem a Korm. rendelet 2. § 27. pontjában foglalt 

támogatási szerződést érinti, hanem a keresetében megjelölt közigazgatási határozat felülvizsgálatára 

irányult. 

A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 27. pontja szerint a támogatási szerződés a kedvezményezett és a 

Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására 

kijelölt tagja között létrejött polgári jogi szerződés. Az ezzel kapcsolatosan az ugyanezen 

jogszabályhely 24. pontja által a szabálytalanság meghatározása kapcsán hivatkozott, az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános 

rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló a 

Tanács 2006. július 11-i 1083/2006/EK rendelete helyébe lépő, az Európai Regionális Fejlesztési 

Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, 

az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az 

Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 

1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 

2013. december 17-i 1303/2013/EU rendelete 2. cikke 36. pontja a következő meghatározást adja: [a 

szabálytalanság] az uniós jog vagy az annak alkalmazásához kapcsolódó nemzeti jog valamely 

rendelkezésének egy, az ESB-alapok megvalósításában részt vevő gazdasági szereplő cselekedetéből 

vagy mulasztásából adódó bármilyen megsértése, ami az Unió költségvetését a költségvetésre rótt 

indokolatlan költség formájában sérti vagy sértheti. Továbbá, e rendelet ugyanezen cikkének 9. pontja 

az ESB-alapok által támogatott műveletekkel összefüggésben egyértelműen utal arra, hogy „művelet” 

kategóriájába tartozik az érintett programok irányító hatóságai által vagy felelősségi körében 

kiválasztott szerződés (értsd: magánjogi szerződés) is. 

Az ügy idején hatályos jogi szabályozás tehát az uniós projekttámogatást (az idézett rendelkezések 

címeiben felsorolt ún. strukturális alapok körében) valóban magánjogi és nem közjogi viszonyként 

modellezi. A Korm. rendelet szabályozása ugyanis az uniós jogban megfogalmazott érdeksérelemre, 

lényegében kárra vezeti vissza az esetlegesen keletkező igény érvényesítését. E körülmény tükröződik 
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az ügyben szereplő támogatási szerződés hivatkozásaiban is (így a szerződés "4.5. A támogatás 

összetétele" pontjában, amely a támogatás mintegy 85%-nak forrásaként jelöli meg az Európai Unió 

Európai Regionális Fejlesztési Alapjából származó pénzügyi juttatás összegét is). 

A jogvita ezért, és ennek a tágabb jogi összefüggésnek az alapján is, nem közigazgatási, hanem polgári 

jogi bíróság hatáskörébe tartozik az akkori jogszabályi környezet szerint. A Korm. rendelet 2. § (1) 

bekezdés 27. pontja e tekintetben egyértelmű, és ez a fentiek szerint az uniós joggal sincs 

ellentmondásban. Ezért a kereset idézés nélkül való elutasítása a 1952. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Pp.) 130. § (1) bekezdés f) pontja alapján nem kifogásolható. 

 

Kfv.V.35.638/2017/5 . 

Nem gyakorolható az adólevonási jog olyan ügyletek kapcsán, amelyek visszaélésszerű magatartást 

valósítanak meg, céljuk jogosulatlan adóelőny elérése. 

Az Európai Unió Bírósága már több határozatában rámutatott arra, hogy nem lehet a közösségi jogi 

normákra csalárd módon vagy visszaélésszerűen hivatkozni. Rögzítette azt is, hogy a nemzeti bíróság 

az általa elvégzendő értékelés keretében mérlegelheti az ügyletek tisztán mesterséges jellegét, 

valamint a kérdéses gazdasági szereplők közötti jogi, gazdasági és/vagy személyes kapcsolatokat, 

mivel ezek az ismérvek a jellegűknél fogva jelzik, hogy az adóelőny megszerzése az alapvető cél 

annak ellenére, hogy egyébként fennállnának gazdasági célok is (C-255/02., C-419/02., C-425/06., C-

566/07., Kfv.I.35.291/2012/7.). 

Az elsőfokú bírósággal egyezően hangsúlyozta a Kúria is, hogy a 2007. évi CXXVII. törvény (a 

továbbiakban: Áfa tv.) és az 2006/12/EK irányelv (a továbbiakban: Irányelv) szankciós jelleggel 

határozza meg a csalárd szándékú számlakibocsátók esetében a számlakiállítás utáni áfa fizetési 

kötelezettséget. Az Áfa tv. 77. §-ában taxative felsorolt okok között nem szerepel a valótlan tartalmú 

számla kibocsátása, továbbá követelmény, hogy az adózó időben és teljes mértékben hárítsa el az 

adóbevétel kiesés veszélyét. Jelen ügyben pedig – ahogyan ezt az elsőfokú bíróság ítéletében 

iratszerűen rögzítette – a perrel érintett számlakorrekcióra nem haladéktalanul került sor. A jogsértő 

számlakibocsátást továbbá nem az adóalany, hanem az adóhatóság tárta fel, ezért nem állnak fenn az 

Áfa tv. 55. § (2) bekezdése szerinti kimentés törvényi feltételei sem a felperes esetében. 

 

Kfv.VI.35.665/2017/5. 

Stornó számlát kiállítani, az adóalapot csökkenteni meghiúsult szerződés alapján lehet. Az áfa nem 

levonható, ha a jogügylet nem a számlában feltüntetett felek között ment végbe, és erről a 

számlabefogadó kellő körültekintés mellett tudhatott volna. 

Az értékesítést terhelő adóval kapcsolatban a Kúria rámutatott: jelen esetben a jogvita elbírálása 

szempontjából nem annak volt jelentősége, hogy a kérdéses számlák a vevő részéről kifizetésre 

kerültek-e, hanem annak, hogy az áfafizetési kötelezettséget keletkeztető tényállás megvalósult-e, a 

teljesítés ténylegesen megtörtént-e felperes részéről, illetve ha igen, akkor felmerült-e olyan 

körülmény, ami a számlák sztornózását indokolhatta, és így a fizetendő áfa alapjának utólagos 

csökkentését eredményezhette. Az ügyben a vizsgálatnak nem volt (nem lehetett) tárgya, hogy mi volt 

a felek közötti úgymond a „szerződéses gyakorlat”, illetve, hogy a felperes állítása szerint a Kft.1.-nek 

„egyoldalú alakító joga” volt-e. A döntés alapja csak a felek közötti bemutatott írott szerződés tartalma 

(annak adójogilag releváns minősítése) és az eljárás során megállapított tények értékelése lehetett. 

Lényegében tehát az, hogy az idézett jogszabályok, különösen is az 2007. évi CXXVII. törvény (a 

továbbiakban: Áfa tv.) felhívott rendelkezése jelen ügyben tényállásszerűen megvalósult-e, 

alkalmazására mód volt-e. 

A Kúria egyetértett azzal, hogy az ellenérték kifizetésének, tényleges megtörténte igazolásának nem 

volt az ügyben érdemben jelentősége. Ezáltal annak sem, ha adott esetben felhívás ellenére sem volt 

kétséget kizáróan megállapítható, a Kft.1. mely számlákat egyenlítette ki. Bontófeltétel az írott 

szerződésben nem jelent meg. Erre konkrét szerződési pont megjelölésével a felperes nem hivatkozott. 
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A Kúria ugyanakkor utalt arra, hogy az elsőfokú bíróság szükségtelenül bocsátkozott a bontófeltétel 

körülményeinek értékelésébe, magyarázatába, ami miatt e körben valóban ellentmondás látszik az 

ítélet két megállapítása között. Ezért a Kúria az ítélet érintett indoklási részét, mint szükségtelent 

mellőzi annak hangsúlyozásával, a perbeli jogvitát nem az dönthette el, hogy az ellenérték 

megfizetésre került-e. Mint ahogy az sem, hogy a költségvetést feltételezhetően érhette-e kár vagy 

sem. Az adófizetési kötelezettséget a termékértékesítés ténye teremtette meg [Áfa tv. 55. § (1) 

bekezdés]. 

Ennek alátámasztására helyesen hivatkozott az alperes a 2006/112/EK Irányelv (továbbiakban: 

Irányelv) 90. cikk (1) és (2) bekezdéseire, mely szerint: elállás, a teljesítés meghiúsulása, teljes vagy 

részleges nem fizetés, illetve az értékesítés bekövetkezte utáni árengedmény esetén az adóalapot a 

tagállamok által meghatározott feltételek szerint megfelelő mértékben csökkenteni kell. A tagállamok 

a teljes vagy részleges nem fizetés esetén eltérhetnek az (1) bekezdéstől. 

Utalt az alperes arra, hogy a Kúria a Kfv.V.35.235/2015/3. számú ítéletében a jelen tényállással 

hasonló megítélésű ügyben – az Európai Unió Bíróságának a 2014. május 15. napján az Almos-ügyben 

hozott C-337/13. számú döntésére alapozva – egyértelműen kimondta, hogy „Az Áfa tv. eltér az 

Irányelv 90. cikk (1) bekezdésében foglaltaktól a teljes vagy részleges nem fizetés esetében azáltal, 

hogy felsorolja mely esetekben csökken utólag az adóalap, nem említve azok között ezt az esetet. A 

Kúria a fent hivatkozott ítéletében rámutatott „Magyarország élt a számára biztosított eltérési 

lehetőséggel, mivel az Áfa tv. 77. § (1)-(3) bekezdései szerinti nemzeti szabályozás a teljes vagy 

részleges nem fizetés esetén nem ad lehetőséget az adóalap utólagos csökkentésére”. „….különbséget 

kell tenni a tekintetben, hogy a vételár teljes vagy részleges meg nem fizetésére a teljesítés 

meghiúsulása, illetőleg elállás miatt került-e sor, vagy a nem fizetés nem a teljesítés meghiúsulásának, 

illetve az elállásnak a következménye, mivel önmagában a vételár meg nem fizetése nem helyezi 

vissza az ügyletben résztvevő feleket az eredeti helyzetükbe.” 

Az alperes a nemzeti és közösségi joggal összhangban álló jogszerű határozatot hozott akkor, amikor 

nem fogadta el a felperesnek a Kft.1. részére kiállított sztornó számlákra alapított adóalap csökkentését 

és ezt jól látta az elsőfokú bíróság is. A Kúria külön utalt az alperesi határozat azon jogi okfejtésére, 

mely részletesen elemzi a visszáru áfarendszerbeli megítélését, a szerződés meghiúsulása és a 

visszavásárlási jogra épülő konstrukció elhatárolását, és, hogy konkrét esetben egyik sem valósult 

meg. 

A beszerzést terhelő levonható áfa vonatkozásában a Kúria mindenek előtt rögzíti, a perben az már 

nem volt vita tárgya, hogy a gazdasági esemény létrejött, de nem a számlában foglalt felek között. A 

tényállásfeltárás, bizonyítás arra irányult, hogy a felperes ügyletkötéskori képviselője erről tudott-e, 

illetve kellő körültekintés mellett tudhatott-e. A felperes e körben adta elő tényállításait, érvelését, 

melyet a kereseti kérelem keretei között értékelt az elsőfokú bíróság.  

A felperes a felülvizsgálati kérelmében pontokba foglalta össze azon érveit, melyeket megítélése 

szerint nem értékelt kellőképpen a bíróság. Ezek az ügylet tényleges megvalósulása, a díj utólagos 

megfizetése, a szerződésben a Kft.2 cégkivonatában szereplő adatok (adószám, számlaszám) 

feltüntetése, a Kft.2 bankszámlájára történő teljesítés, felperesi ügyvezető személyes megjelenése a 

Határ úti telepen (ahol kint volt a Kft.2 cégtáblája), továbbá több okiratot, iratot a Kft.2 ügyvezetője írt 

alá, a Kft.2 és Kft.3 tekintetében lefolytatott kapcsolódó vizsgálat elmarasztalást nem tartalmazott. 

A Kúria rámutatott, hogy ezen felperes által felhozott tényeket, állításokat túlnyomó részben és 

lényegében sem az alperes, sem a bíróság nem vonta kétségbe. A kellő körültekintés hiányát a bíróság 

ettől eltérő okokkal indokolta. Így a közhiteles és nyilvános cégiratokból kétséget kizáróan 

megállapítható lett volna, hogy a kapcsolattartó Ügyvezető1. soha nem volt a Kft.2. képviselője, tagja, 

de alkalmazottja sem. Felperes mégsem kért tőle semmilyen iratot (megbízást, meghatalmazást, vagy 

munkaviszonyt igazoló iratot) és ennek igazolására az eljárás során sem került sor. 

Az is lényeges szempont, hogy amíg a felperes Ügyvezető1.-gyel tartotta a kapcsolatot, addig több 

iratot Ügyvezető2. írt alá (műszaki átadási jegyzőkönyv, megfelelőségi nyilatkozat), akit a felperesi 

ügyvezető személyesen nem is ismert, és aki egyébként a perbeli szerződéses ügyletről nyilatkozni 

sem tudott. Ugyancsak a cégadatok igazolták, hogy a Kft.2.-nek a tevékenységi körében nem szerepelt 

a gépjármű kereskedelem és javítás, miközben a Kft.3.-ban igen. Ennek annyiban is jelentősége van, 
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hogy felperes Ügyvezető2.-vel való kapcsolatát a veterán autók javításával hozta összefüggésbe, és 

járt is egy ilyen műhelyben, amit Kft.2. telephelyének vélt. 

 Részletesen kifejtette az elsőfokú ítélet a székhely/telephely létével, annak felkeresésével 

kapcsolatban, hogy az e körben előadottak miért nem alkalmasak a felperesi álláspont alátámasztására. 

A Kúria osztotta ezt az érvelést, ezzel kapcsolatban csak arra utalt: noha a felperes maga is leszögezte, 

hogy a felülvizsgálati eljárásban bizonyítás felvételének nincs helye, új bizonyíték nem terjeszthető 

elő, de jelezte, mint utóbb tudomására jutott új információt, hogy a Határ úti ingatlan még 2012-ben a 

Kft.2. tulajdonába került. Ez szerinte azt igazolja, hogy a Kft.2. tulajdonában lévő ingatlanon került 

megépítésre a beszerzés tárgya. A Kúria kiemelte, hogy ez a körülmény egyrészt érdemben már 

valóban nem vizsgálható, de nincs is szoros összefüggésben azon perbeli kérdéssel, hogy a felperesi 

ügyvezető a Határ úti ingatlanon működő melyik műhelyben járt, ott kivel találkozott, tárgyalt, illetve 

ott melyik kft. tevékenykedett. Ez az újonnan felvetett körülmény az ítéleti megállapításra ily módon 

nem is hathat ki. Egyébiránt láthatóan a bíróság is a közhiteles cégnyilvántartás adatait vette alapul a 

megállapításainál. 

Utalt továbbá a Kúria az ítéletben a számlázóprogrammal kapcsolatban rögzítettekre, azaz a Kft.2. 

nevében kiállított számlát a Kft.3. szoftverét használva állították ki, valamint az elsőfokú bíróság 

megválaszolta a kapcsolódó vizsgálatok jellegével és a díjfizetés körülményeivel kapcsolatos 

kérdéseket is, rögzítve, hogy ezek nem minősülhetnek a felperes javára szolgáló körülményeknek. 

A felperes alaptalanul rótta az adóhatóság terhére, hogy a munkavégzésben tényszerűen részt vett 

munkavállalókat nem hallgatta meg, ugyanis felperes az eljárás folyamán nem kifogásolta ezt. A 

kereseti kérelemhez kötöttség okán ebben a kérdésben értelemszerűen a bíróságnak sem kellett állást 

foglalnia. A felülvizsgálati eljárásnak pedig csak a jogerős ítéletben elbírált kereseti kérelem lehet 

tárgya. 

 

Kfv.III.37.062/2017/8. 

Tartózkodási kártya kiállítási mérlegelési jogkörben, a vizsgálandó szempontok köre. 

A perben rendelkezésre állt iratanyag és a közigazgatási határozatok alapján a Kúria megállapította, 

hogy az alperes határozatában elfogadta azt, hogy a felperes a 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: 

Szmtv.) 8. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott vagylagos feltételek közül a második fordulat 

szerinti feltételnek megfelel, azaz magyar állampolgárral legalább egy éve egy háztartásban él. 

Egyetértett a Kúria a bíróság azon okfejtésével, hogy az Szmtv. 8. § (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott három feltétel vagylagos viszonyban áll egymással, tehát azok közül egynek a 

teljesülése is elegendő ahhoz, hogy a családtagként történő tartózkodás engedélyezhető legyen. 

Rámutatott azonban a Kúria arra, hogy a törvényi megfogalmazásból következően a hangsúly az 

engedélyezhetőségen van, azaz azon, hogy a hatóságnak mérlegelési jogkörébe tartozik az, hogy e 

vagylagos feltételek közül legalább egynek a teljesülése esetén engedélyezi-e vagy sem a kérelmező 

magyarországi tartózkodását. E körben a hatóságnak a tényleges egyéb körülmények alapulvételével 

kell mérlegelési jogkörében eljárva a döntést meghoznia. A bírósági felülvizsgálat tehát arra kellett 

kiterjednie, hogy az Szmtv. 8. § (1) bekezdése második fordulata szerinti feltétel teljesülése miatt az 

idegenrendészeti hatóság mérlegelési jogkörében eljárva helyes döntést hozott-e. 

Az alperes felülvizsgált határozata nem az Szmtv. 8. § (1) bekezdés a) pontja szerinti valamennyi 

feltétel meglétét várta el a felperestől, ilyen kitétel a felülvizsgált határozatban nem szerepel. Az 

alperes is vagylagos feltételként kezelte az Szmtv. 8. § (1) bekezdés a) pontjában rögzítetteket, 

azonban – tekintettel arra, hogy az egyik feltétel fennállta is csak lehetőséget biztosít a tartózkodási 

kártya kiadására – feltétlenül szükséges volt a további körülmények vizsgálata is, hogy a mérlegelési 

jogkör megfelelően gyakorolható legyen. 

Az alperes határozatából kitűnően az alperes pontosan körülhatárolta azt, hogy önmagában az a tény, 

hogy a felperes házastársának egyik gyermeke magyar állampolgár és vele a felperes közös 

háztartásban él többlettényállási elemként nem értékelhető, mivel a felperest e szerint releváns rokoni 

kapcsolat csak vietnámi állampolgárokhoz fűzi. A felperes semmi egyéb olyan tényt vagy körülményt 
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az eljárás során felhozni nem tudott, amelynek vizsgálata, értékelése és mérlegelése alapján az alperes 

a tartózkodási kártya kiadását indokoltnak tarthatta volna. Helytállóan mutatott rá az alperes a 

határozatában arra, hogy a felperes a tartózkodási kártyával rendelkező házastársára tekintettel a 2007. 

évi II. törvény (a továbbiakban: Harmtv.) 19. § (1) bekezdése alapján továbbra is jogszerűen 

tartózkodhat Magyarországon, és önmagában az a körülmény, hogy a tartózkodási kártya a 

tartózkodási engedélynél jóval kedvezőbb feltételeket biztosít, még nem indokolja annak kiállítását. 

Az Szmtv. 8. § (1) bekezdése a hatóság döntésétől teszi függővé a külföldi családtagként történő 

tartózkodásának engedélyezését, így a hatóság döntési jogkörébe tartozik annak megállapítása, hogy a 

kérelmező valamennyi körülményét figyelembe véve indokolt-e a családtagi jogállásúvá minősítés. 

Helyesen értelmezte az Szmtv. ezen szabályozását az alperes a 2004/38/EK irányelv (6) 

preambulumbekezdésével összhangban. 

A Pp. 339/B. § értelmében a mérlegelési jogkörben hozott közigazgatási határozat akkor tekintendő 

jogszerűnek, ha a közigazgatási szerv a tényállást kellő mértékben feltárta, az eljárási szabályokat 

betartotta, a mérlegelés szempontjai megállapíthatóak, és a határozat indokolásából a bizonyítékok 

mérlegelésének okszerűsége kitűnik. A Kúria álláspontja szerint az alperesi hatóság e rendelkezésnek 

eleget téve a tényállás teljes körű feltárása alapján döntött a felperesi kérelem tárgyában. Az alperes 

határozata részletes és pontos jogszabályi hivatkozásokkal alátámasztott indokolást tartalmaz, 

amelyből a mérlegelési tevékenység mibenlétére vonatkozó logikus és okszerű következtetés volt 

levonható, ezért az jogszabálysértőnek nem tekinthető. 

Egyetértett a Kúria az alperes érvelésével, miszerint azon körülmény, hogy a bíróság a rendelkezésre 

álló bizonyítékokat az alperesi hatóságtól eltérően értékelte és mérlegelte. jogszabálysértés 

megállapításának hiányában nem ad alapot a felülvizsgált határozatok hatályon kívül helyezéséhez. 

Hangsúlyozta e körben azt is a Kúria, hogy iratellenesen rögzítette azt a bíróság ítéletében, hogy a 

felperes Magyarországon született és nevelkedett kiskorú személy, akinek egész családja 

Magyarországon él, saját hazájához semmi sem köti őt. Ezen megállapítás nem volt összeegyeztethető 

a perben megállapított tényállással, és tényszerűen sem volt igaz. Ezen mérlegelési szempont 

figyelembevétele az alperesen tehát nem volt számon kérhető, arra alapozni a mérlegelési tevékenység 

jogszerűtlenségére vonatkozó megállapítást nem lehetett. 

 

Kfv.III.37.253/2017/8. 

Fogyasztóvédelmi bírság tárgyában hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata. 

A felperes által előadottak kapcsán rámutatott a Kúria arra is, hogy a belső piacon az üzleti 

vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 

84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, 

valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló 2005. május 11-i 

2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet („Irányelv a tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlatokról”) úgy kell értelmezni, hogy a fogyasztóval való téves információközlés akkor is az 

említett irányelv értelmében vett „megtévesztő kereskedelmi gyakorlatnak” minősül, ha ez az 

információközlés csak egyetlen fogyasztó érint (C-388/13. ítélet 60.pontja). 

 

Kfv.VI.37.616/2017/5. 

A hamis adat és a hamis (hamisított) okirat egymást nem fedő kategóriák. A hamis okirat benyújtása 

mindazonáltal megdönthető vélelmet jelent arra nézve, hogy hamis adat vagy tény közlésére került sor. 

Az idegenrendészeti hatóság – egyéb bizonyíték hiányában – a hamis (hamisított) okirat alapján 

okszerűen vonhatja le azt a következtetést, hogy az okirattal igazolt adat hamis. Az ügyfél azonban 

bizonyíthatja, hogy a hamis (hamisított) okiratban szerepelt adat valós. 

Az elsőfokú hatóság a 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harmtv.) 13. § (1) bekezdés d) pontja, 

valamint a 18. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint két okra alapozta határozatát: egyrészt nem igazolt 

a kérelmező kiskorúnak a felperessel fennálló rokoni kapcsolata; másrészt a tartózkodási jogosultság 
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megszerzése érdekében a kérelmező az eljáró hatósággal hamis adatot közölt. Az alperes döntésében 

az Intézet okmányszakértői véleményére alapítottan a kérelmező által csatolt iratokat hamisnak 

értékelve azt állapította meg, hogy hamis adatközlés történt és mivel a Harmtv. 18. § (1) bekezdés b) 

pontja kógens törvényi rendelkezés, ezért magyarországi tartózkodás további törvényi feltételének – a 

rokoni kapcsolatok meglétének – vizsgálatát mellőzte. 

A Harmtv. 18. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a tartózkodási engedély kiadását vagy 

meghosszabbítását – ha e törvény másként nem rendelkezik – meg kell tagadni, illetve a kiadott 

tartózkodási engedélyt vissza kell vonni, ha a harmadik országbeli állampolgár a tartózkodási 

jogosultság megszerzése érdekében az eljáró hatósággal hamis adatot, valótlan tényt közölt, vagy a 

tartózkodási cél vonatkozásában az eljáró hatóságot megtévesztette. 

A felülvizsgálati bíróságnak abban kellett állást foglalnia, hogy a hamis vagy hamisított okirat 

csatolása – a benne foglalt adat valóságtartalmától függetlenül – hamis adatközlésnek minősül-e a 

Harmtv. 18. § (1) bekezdés b) pontja értelmezése körében. 

A 2003/86/EK irányelv (a továbbiakban: Irányelv) 16. cikk (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a 

tagállamok akkor is elutasíthatják a családegyesítési célú beutazási és tartózkodási kérelmet, vagy 

visszavonhatják a családtag tartózkodási engedélyét, illetve elutasíthatják annak megújítását, ha 

bebizonyosodik, hogy hamis vagy megtévesztő információt adtak, hamis vagy hamisított 

dokumentumokat használtak, más csalást követtek el, illetve más jogellenes eszközt alkalmaztak. 

A Kúria kiemelte, hogy az Irányelv 16. cikk (2) bekezdésének a) pontja a családegyesítési célú 

beutazási és tartózkodási kérelem elutasíthatósága feltételeinek felsorolásakor egyértelműen 

különbséget tesz a hamis vagy megtévesztő információ adása, illetve a hamis vagy hamisított 

dokumentumok használata között. Az Irányelvet átültető magyar jogszabályi rendelkezés, a Harmtv. 

18. § (1) bekezdésének b) pontja nem tartalmazza a hamis iratok használatára vonatkozó fordulatot, 

csak a hamis adat vagy valótlan tény hatósággal való közléséhez fűzi azt a jogkövetkezményt, hogy a 

tartózkodási engedély kiadását vagy meghosszabbítását meg kell tagadni (illetve a kiadott tartózkodási 

engedélyt vissza kell vonni). Az Irányelv által tett distinkció azt az értelmezést támasztja alá, hogy a 

hamis adat és a hamis okirat egymást nem fedő kategóriák. A magyar jogalkotó – bár megtehette volna 

– a diszpozitív irányelvbeli rendelkezést nem ültette át a hazai jogba. 

A hamis okirat benyújtása mindazonáltal megdönthető vélelmet jelent arra nézve, hogy hamis adat 

vagy tény közlésére került sor. Az idegenrendészeti hatóság – egyéb bizonyíték hiányában – a hamis 

(hamisított) okirat alapján okszerűen vonhatja le azt a következtetést, hogy az okirattal igazolt adat 

hamis. Az ügyfél azonban bizonyíthatja, hogy a hamis (hamisított) okiratban szerepelt adat valós. Ezen 

elvi tétel ellenére és egyedi tényállás mellett a bíróság jogsértőnek minősítheti nemcsak a másodfokú, 

de már az elsőfokú idegenrendészeti hatósági eljárást is, az alábbiakban kifejtettek miatt. 

A korábban részben eltérő bírósági gyakorlatot egységesítő 2/2015. KJE. számú jogegységi 

határozatában a Kúria kifejtette, hogy az idegenrendészeti hatóságnak a közölt adat hamis tartalmáról 

vagy a tény valótlanságáról meg kell győződnie, a tényállást köteles tisztáznia, így ellenőriznie kell a 

tartózkodási feltételek tényleges teljesülését, továbbá azt, hogy van-e köztük valótlan adat. Az ügyfél 

nem lehet elzárva annak bizonyításától, hogy a hamis (hamisított) okirat valós adatot tartalmaz. Ez a 

bizonyítás a kérelmezőt terheli. 

A 114/2007. (V.24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 57. § (2) bekezdése értelmében a 

menekültként elismert személyhez történő családegyesítés során a családi kapcsolat fennállása 

bármilyen hitelt érdemlő módon – különösen DNS-vizsgálattal – igazolható. E kérelemre indult 

eljárásban a hatóság a kérelmező (családegyesítő) által benyújtott bizonyítékokat értékelheti, 

hivatalbóli bizonyításra nem köteles, de a kiskorú gyermek kérelmező esetében hatékonyabb 

együttműködési, tájékoztatási kötelezettség várható el a hatóság részéről. Mivel a meglévő 

bizonyítékok fényében és egyéb bizonyítékok hiányában sem találta bizonyítottnak az elsőfokú 

hatóság és az alperes a kérelmező rokoni kapcsolatait, ezért a kérelmező számára biztosítani kellett 

volna azt, hogy a hatósági eljárásban – akár DNS-vizsgálattal, akár a személyes meghallgatásával, 

vagy bármely más módon – bizonyíthassa, hogy a felperes gyermeke. 

Jelen ügy nem tipikus menekültügy, hanem a menekültként már elismert felperes családegyesítési 
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ügye, amelynek során az alábbi jogszabályokra tekintettel figyelembe kellett volna venni a kiskorú 

gyermek jogait. 

Az 1991. évi LXIV. törvénnyel kihirdetett, a gyermekek jogairól szóló New York-ban 1989. november 

20-án kelt egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 3. cikke szerint a közigazgatási hatóságok a 

gyermeket érintő döntésükben a gyermek mindenek felett álló érdekét veszik figyelembe elsősorban. A 

7. cikk alapján a gyermeknek joga van ahhoz, hogy ismerje szüleit és hogy szülei neveljék. 

A Lisszaboni Szerződés révén kötelező erővel felruházott Alapjogi Charta 7. cikke, ahogyan az Emberi 

Jogok Európai Egyezményének 8. cikke is, előírja a tagállamok számára a magánélet és a családi élet 

tiszteletben tartását, ami értelemszerűen azt is jelenti, hogy a házastársaknak és a gyermekeinek joguk 

van együtt élni. Az Alapjogi Charta 24. cikk (3) bekezdése ezt az elvet kifejezetten is tartalmazza: 

minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy mindkét szülőjével rendszeres, személyes és közvetlen 

kapcsolatot tartson, kivéve, ha ez érdekeivel ellentétes. Az Alapjogi Charta 24. cikk (2) bekezdése 

értelmében a hatóságok gyermekekkel kapcsolatos tevékenységében a gyermek mindenek fölött álló 

érdekének kell az elsődleges szempontnak lennie. 

Az Irányelv preambulumának (8) bekezdése szerint különös figyelmet kell fordítani a menekültek 

helyzetére, a tekintetben, hogy milyen okok miatt kellett országukat elhagyniuk, és milyen okok 

akadályozták meg azt, hogy ott rendes családi életet éljenek. Ezért előnyösebb feltételeket kell 

megállapítani családegyesítési joguk gyakorlására. 

A Harmtv. 19. § (3) bekezdés alapján a menekültként elismert személyhez történő családegyesítés nem 

tagadható meg pusztán amiatt, hogy a családi kapcsolat igazolására okirat nem áll rendelkezésre. 

Az Irányelv preambulumának (9) bekezdése szerint a családtag, vagyis a házastárs és a kiskorú 

gyermekek esetében, minden esetben a családegyesítést kell alkalmazni. Az Irányelv preambulumának 

(14) bekezdése szerint mindazonáltal a családegyesítés kellően indokolt alapokon megtagadható. 

Különösen akkor, ha a családegyesítésért folyamodó személy fenyegetést jelent a közrend vagy a 

közbiztonság számára. 

A fentiek értelmében az elsőfokú bíróság helyesen járt el, amikor az alperes határozatát az elsőfokú 

határozatra is kiterjedően hatályon kívül helyezte és az elsőfokú hatóságot új eljárás lefolytatására 

kötelezte. Az elsőfokú hatóságnak az új eljárása során vizsgálnia kell, hogy a rendelkezésére álló 

bizonyítékok alkalmasak-e a rokoni kapcsolat igazolására. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy nem, 

akkor lehetőséget kell adnia a kérelmezőnek arra, hogy a felperessel való rokoni kapcsolata 

fennállására vonatkozó állítását DNS-vizsgálattal vagy bármely más módon bizonyítsa. A hatóságnak 

eljárása során a kiskorú gyermek mindenek feletti érdekét figyelembe kell vennie. 

A Kúria nem látta indokoltnak előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését, mert a fentiek alapján 

jelen ügyben az „acte clair” doktrína (lásd: az Európai Unió Bíróságának C-283/81. számú, ún. 

CILFIT ügyben hozott döntését) szerint az uniós jog helyes alkalmazása olyan nyilvánvaló, hogy az a 

feltett kérdés megoldásának módját illetően minden ésszerű kétséget kizár. 

Munkaügyi ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Polgári ügyszak 

Pfv.VI.20.552/2017/7.; Pfv.VI.20.564/2017/5.; Pfv.VI.20.566/2017/7. 

Deviza alapú szerződés részleges érvénytelenségének a megállapítása iránti keresetlevél idézés 

kibocsátása nélkül történő elutasítását megalapozó jogszabályi feltételek. 

I. A felperes a felülvizsgálati kérelmében indítványozta előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezését, illetve az eljárás felfüggesztését, ezért elsődleges volt annak a vizsgálata, hogy az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 267. cikk (3) bekezdése alapján 

fennáll-e a Kúria előterjesztési kötelezettsége. Az EUMSz 267. cikk (2) bekezdése szerint ezen eljárás 

kezdeményezésére akkor kerülhet sor, ha a konkrét jogvita eldöntése szempontjából lényeges uniós 
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jogszabály értelmezése szükséges az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: Európai Unió Bírósága) 

részéről. Nincs azonban helye előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének akkor, ha a 

felmerülő jogkérdés az ügy elbírálása szempontjából nem releváns, a hivatkozott rendelkezést az 

Európai Unió Bírósága már értelmezte, vagy az uniós jog helyes értelmezése annyira nyilvánvaló, 

hogy azzal kapcsolatban már ésszerű kétség nem merül fel. A felperes által felvetett jogkérdések 

tekintetében az adott kereseti kérelem mellett az eljárás jelen szakaszában az előzetes döntéshozatali 

eljárás kezdeményezésének a feltételei nem állnak fenn, tekintettel arra, hogy a felülvizsgálati kérelem 

elbírálása szempontjából nincs olyan releváns jogkérdés, amelyben az Európai Unió Bírósága 

jogértelmezése lenne szükséges. A Kúria ezért a felperes erre irányuló kérelmét – figyelemmel a 

továbbiakban kifejtettekre is – az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: régi Pp.) 155/A. § (2) 

bekezdése alapján elutasította és minderre tekintettel nem volt helye az eljárás felfüggesztésének sem a 

felperesek által hivatkozott előzetes döntéshozatali eljárás befejezéséig. 

II. Hivatkozott a felperes arra is, hogy a jogerős végzés azért is jogszabálysértő, mert nem vizsgálta a 

szerződéses rendelkezések 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: régi Hpt.) 210. § (3) bekezdésébe 

és 213. § (1) bekezdés d) pontjába ütközését, valamint arra, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: DH1. törvény) és a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire 

vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi 

XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. 

évi XL. törvény (a továbbiakban: DH2. törvény) alkalmazása a 93/13/EGK tanácsi irányelv (a 

továbbiakban: fogyasztói irányelv) 6. és 7. cikkébe ütközik. A perben eljárt bíróságoknak ezért 

figyelemmel a fogyasztói irányelv rendelkezéseire vizsgálniuk kellett volna a kereset tárgyává tett 

szerződéses rendelkezést, illetve hivatalból vizsgálni kellett volna a szerződés egyéb rendelkezéseinek 

a tisztességtelenségét is. Az Európai Unió Bírósága felperes által is hivatkozott gyakorlata alapján 

azonban nem állapítható meg olyan kötelezettség, amely szerint a tagállami bíróságoknak a szerződés 

részleges érvénytelenségének a megállapítására irányuló perekben – erre irányuló kereseti kérelem 

nélkül is – hivatalból vizsgálniuk kellene a fogyasztói szerződés egészét. Az Európai Unió Bírósága 

csak a kereseti kérelem alapjául szolgáló általános szerződési feltételek vonatkozásában állapított meg 

többlet eljárási kötelezettséget a tagállami bíróságok részére, de nem törte át a tagállami polgári 

eljárásjog alapelvi szintű rendelkezését a kérelemhez kötöttség elvét olyan módon, ahogyan arra a 

felperesek hivatkoztak. (C-488/11.sz Asbeek Brusse-ügy 39. pont, C-470/12.sz. Pohotovost’-ügy 40. 

pont.) 

A DH1. törvény 4. § (2) bekezdése a Kúria 2/2014. PJE határozatán alapul, amely viszont az Európai 

Unió Bírósága C-26/13. sz. Kásler-ügyben kifejtett jogértelmezését vette át. Ennek megfelelően az 

egyoldalú kamat, költség, díjemelést lehetővé tévő rendelkezések tisztességtelenek, kivéve, ha a 

tisztességtelenség törvényi vélelmét a pénzügyi intézménynek egy speciális, az Alkotmánybíróság 

több ítéletében kvázi közérdekű pernek minősített eljárás keretében sikerül megdöntenie. Kötelezte 

továbbá a jogszabály a pénzügyi intézményeket a tisztességtelenül felvett kamat, költség, díj 

visszafizetésére és az elszámolásra. Amennyiben a fogyasztó az elszámolás eredményét vitatta, 

lényegében három fórum és ezen belül két bíróság szint állt a rendelkezésére arra, hogy a jogait 

érvényesíthesse. A jelen per tárgyává tett szerződéses rendelkezések tisztességtelensége és így 

érvénytelensége tehát már megállapítást nyert, ennek megfelelően tekintettel az azonos 

jogkövetkezményekre nincsen helye ugyanezen szerződéses rendelkezések további érvénytelenségi 

okai vizsgálatának. A másodfokú bíróság ennek megfelelően helyesen dönthetett a régi Pp. 130. § (1) 

bekezdés f) pontja alapján a kereset idézés kibocsátása nélküli elutasításáról, amire a kifejtettek 

alapján a régi Pp. 130. § (1) bekezdés d) pontja is alapot adott. 

A kifejtetteknek megfelelően a jogvita elbírálásának szempontjából nem volt jelentősége a DH2. 

törvény 37. § (1) bekezdésében, vagy 39. §-ában foglaltaknak, így nem kellett vizsgálni azt sem, hogy 

ezek a rendelkezések megfelelnek-e a fogyasztói irányelvben foglaltaknak.  

 

Pfv.IV.20.602/2017/5. 

A magánélethez való jog sérelmét jelenti, ha az uniós jog nem megfelelő átültetéséből fakadóan a 

magyar jogszabály alapján elvonják a magyar munkavállaló rendes fizetett szabadságát, ezáltal 
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csökkentik a rekreációra, a családi kapcsolatokra fordítható idejét. A jogsértés miatt azonban a 

Magyar Állam közvetlen kártérítési felelőssége erre vonatkozó nemzeti jogszabály hiányában nem 

állapítható meg. 

Az Alaptörvény B.) cikk (1) bekezdése szerint Magyarország független, demokratikus jogállam. A E.) 

cikk (2) bekezdése szerint Magyarország az Európai Unióban tagállamként való részvétel érdekében 

nemzetközi szerződés alapján – az alapító szerződésekből fakadó jogok gyakorlásához és 

kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig – az Alaptörvényből eredő egyes hatásköreit a többi 

tagállammal közösen az Európai Unió intézményei útján gyakorolhatja. A (3) bekezdés szerint az 

Európai Unió joga – a (2) bekezdés keretei között – megállapíthat általánosan kötelező magatartási 

szabályt. A I. cikk (1) bekezdése az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben 

kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége. A VI. cikk (1) bekezdése szerint 

mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jóhírnevét 

tiszteletben tartsák. 

A Kúria szerint az eljárt bíróságok helytállóan állapították meg a Ptké. rendelkezéseire is figyelemmel, 

hogy a perbeli esetben a régi Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Az 1959. évi IV. törvény 75. § (1) 

bekezdése szerint a személyhez fűződő jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. E jogok a 

törvény védelme alatt állnak. A 76. § szerint a személyhez fűződő jogok sérelmét jelenti különösen az 

egyenlő bánásmód követelményének megsértése, a lelkiismereti szabadság sérelme és a személyes 

szabadság jogellenes korlátozása, a testi épség, az egészség, valamint a becsület és az emberi méltóság 

megsértése. A Ptk. 84. § (1) bekezdése alapján akit személyhez fűződő jogában megsértenek az eset 

összes körülményeihez képest a következő polgári jogi igényeket támaszthatja: követelheti a jogsértés 

megtörténtének bírósági megállapítását (a., pont), kártérítést követelhet a polgári jogi felelősség 

szabályai szerint (e., pont). Az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett Európai Jogok Európai 

Egyezménye 8. cikk 1. pontja értelmében mindenkinek joga van arra, hogy magán és családi életét, 

lakását és levelezését tiszteletben tartsák. 

A Kúria a felülvizsgálati kérelmet nem találta alaposnak, részben a jogerős ítélettől eltérő okból. 

Kétségtelen tény, hogy a magyar munkajogi szabályozás (Munka Törvénykönyve akkor hatályos 115. 

§-a) a konkrét kérdésben nem felelt meg az uniós irányelvnek, a 2003/88/EK Irányelv 7. cikk (1) és (2) 

bekezdésének. A magyar munkajogi szabályozás legalábbis részben kifejezetten ellentétes volt az 

uniós irányelv rendelkezésével. 

A Kúria szerint a jogerős ítélettel szemben az is megállapítható volt, hogy a jogalkotási tévedés (hiba) 

közvetlen eredménye, vagyis a felperes fizetett szabadsága mértékének csökkenése érdemi kihatással 

volt a felperes magánéletére. A Kúria szerint ugyanis a tágabb értelemben vett magánélethez való 

jogában foglalja a jogosult szabad döntését arról, hogy szabadidejét mire használja fel. A felperes 

magánéletére a jogalkotói tévedés következménye valóban kihatással volt, csökkentette a rekreációra, 

a családdal való együttélésre fordított időt, ezzel valóban sérült a felperes tágabb értelemben vett 

magánélet védelméhez fűződő joga. Ezen személyiségi jogot a korábbi Ptk. külön nem nevesítette, de 

a Kúria szerint ezen jog az általános személyiségi jogba beletartozott, illetve ezt a jogot az Emberi 

Jogok Európai Egyezménye a korábbi szerint kifejezetten tartalmazta. A Kúria szerint tehát 

bekövetkezett a felperes személyiségi jogának megsértése. 

A Kúria szerint ugyanakkor a jelen esetben önmagában személyiségi jogsértés megállapítása nem 

teremtette meg az alperes közvetlen kártérítési felelősségét. Az akkor hatályos Ptk. 84. § (1) 

bekezdésének e.) pontja csupán egy utaló (adhéziós) szabály, mégpedig a szerződésen kívüli 

károkozás általános szabályára a Ptk. 339. §-ra utal. Az Európai Unió Bíróságának irányadónak 

tekintett ítéletei egyértelművé teszik azt, hogy a konkrét kártérítés feltételeinek fennállását a nemzeti 

bíróságok kizárólag a nemzeti jog alapján ítélhetik meg. 

Bár az új Ptk. tervezetében volt külön elképzelés az állam által jogalkotással okozott kár megtérítésére 

irányuló szabály beépítésére, ezt azonban a jogalkotó mellőzte, a régi Ptk. pedig semmilyen erre 

vonatkozó szabályt nem tartalmazott. Ezt a bíróság jogalkalmazóként saját elhatározásából nem 

pótolhatja. 

A Ptk. 339. § (1) bekezdése értelmében, aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. 

Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában 
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elvárható. A Kúria szerint ez a rendelkezés a jelen esetben a felperes és az alperes viszonyára nézve 

nem alkalmazható. A felperes és a jogalkotó állam között ugyanis nem alakult ki kötelmi jogi 

kapcsolat. Következetes és egyértelmű a bírói gyakorlat a régi Ptk. kapcsán abban, hogy a Ptk. 339. §- 

a jogalkotással okozott károk kapcsán nem alkalmazható. Megfelelő jogi szabályozás hiányában tehát 

a felperes kártérítési igényét a jogerős ítélet érdemben helytállóan utasította el, ezért a jogerős ítéletet a 

Kúria hatályában fenntartotta. 

 

Pfv.V.20.629/2017/7.; Pfv.V.20.680/2017/5.; Pfv.V.20.700/2017/6.; Pfv.V.20.708/2017/6.; 

Pfv.V.20.712/2017/6.; Pfv.V.20.743/2017/7.; Pfv.V.20.744/2017/5.; Pfv.V.20.751/2017/5.; 

Pfv.V.20.754/2017/7.; Pfv.V.20.763/2017/5.; Pfv.V.20.773/2017/5.; Pfv.V.20.774/2017/5.; 

Pfv.V.20.779/2017/7.; Pfv.V.20.781/2017/5.; Pfv.V.20.805/2017/5.; Pfv.V.20.809/2017/5.; 

Pfv.V.20.833/2017/7.; Pfv.V.20.862/2017/6.; Pfv.V.20.843/2017/7.; Pfv.V.20.863/2017/5. 

A hiteldíj egyoldalú megváltoztatását lehetővé tevő szerződéses rendelkezés érvénytelensége a DH1 

törvényben foglaltak szerint már megállapításra került, az azonos jogkövetkezményre tekintettel e 

vonatkozásában az érvénytelenség további vizsgálata indokolatlan. A fennálló perakadályból eleve 

következően nem kerülhet sor a szerződés más rendelkezésének bírósági vizsgálatára. 

I. Az EUMSz 267. cikke szerint az Európai Unió Bírósága a Szerződések értelmezése és az uniós 

intézmények, szervek vagy hivatalok jogi aktusainak érvényessége és értelmezése tekintetében 

rendelkezik hatáskörrel előzetes döntés meghozatalára. Döntését egy tagállam bírósága abban az 

esetben kérheti, ha előtte ilyen kérdés merül fel és úgy ítéli meg, hogy határozata meghozatalához 

szükség van a kérdés eldöntésére. Nincs helye előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének, ha 

a felmerülő jogkérdés az ügy elbírálása szempontjából nem releváns, illetve ha a felek között valós 

jogvita nem áll fenn. 

Az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének előfeltételeit figyelembe véve a Kúria úgy 

ítélte meg, hogy a felperes által felvetett jogkérdések tekintetében – az adott kereseti kérelem mellett, 

az eljárás jelen szakaszában ismertté vált tények alapján – nem állnak fenn az előzetes döntéshozatali 

eljárás kezdeményezésének feltételei, ezért a felperes erre irányuló kérelmét az 1952. évi III. törvény 

(a továbbiakban: Pp.) 155/A. § (2) bekezdése alapján elutasította. 

II. A felperes lényegében azért tartotta jogszabálysértőnek a jogerős végzést, mert az uniós jog 

rendelkezéseibe ütközik a DH törvények alkalmazása. A Kúriának ehhez képest arról kellett döntenie, 

hogy az eljárt bíróságoknak a 93/13/EGK irányelvre (a továbbiakban: Irányelv) rendelkezéseit 

értelmezve kellett-e vizsgálniuk a kereset tárgyává tett szerződéses rendelkezés és hivatalból a 

szerződés egyéb rendelkezései tisztességtelenségét. 

A keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítására a jelen esetben nem a 2014. évi XL. törvény (a 

továbbiakban: DH2 törvény) által a keresetlevél tartalmára előírt követelmények hiánya okán került 

sor, így a konkrét jogvita eldöntése szempontjából nincs jelentősége a C-483/16. számú előzetes 

döntéshozatali eljárásban vizsgált azon kérdésnek, hogy megfelel-e a DH2 törvény 37. §-a az Irányelv 

rendelkezésének, és nem indokolt ezért az Európai Unió Bírósága eljárására tekintettel a peres eljárás 

felfüggesztése sem. 

III. A 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: DH1 törvény) 4. § (2) bekezdése a Kúria 2/2014. 

PJE határozatán alapul, melynek indokolása az Európai Unió Bírósága C-26/13. számú Kásler-ügyben 

hozott ítéletében kifejtett jogértelmezést vette át. A törvény azon túl, hogy a hivatkozott rendelkezése 

alapján tisztességtelenek azok az egyoldalú kamat-, költség- és díjemelést lehetővé tevő szerződéses 

feltételek, melyek tekintetében a tisztességtelenség törvényi vélelmét a pénzügyi intézmény speciális 

közérdekű perben nem döntötte meg, a pénzügyi intézményeket elszámolásra, azaz a tisztességtelenül 

beszedett kamat, költség, díj visszafizetésére is kötelezte. A hiteldíj egyoldalú módosításával 

kapcsolatos szerződéses rendelkezés tisztességtelensége nem az egész szerződés, hanem csak az adott 

feltétel érvénytelenségét eredményezi. Az elszámolás eredményét vitató fogyasztó a jogait végső soron 

bírósági úton érvényesíthette. A per tárgyává tett szerződéses rendelkezés tisztességtelensége, így 

érvénytelensége tehát már megállapításra került, az azonos jogkövetkezményre tekintettel a 

vonatkozásában az érvénytelenség további vizsgálata indokolatlan. 
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A felperes keresetében egyedül a hiteldíj egyoldalú megváltoztatását lehetővé tevő szerződéses 

rendelkezés érvénytelenségének megállapítását kérte. Az e tekintetben fennálló perakadályból eleve 

következően nem kerülhet sor a perbeli szerződés más feltételének vizsgálatára. Lefolytatható eljárás 

nélkül a hivatalbóliságot szükségtelen és nem is lehetséges értelmezni. 

 

Pkk.V.24.513/2018/2. 

Illetékességi összeütközés miatt az eljáró bíróság kijelölése. 

Az alperes ellentmondása alapján perré alakult eljárásban a felperes keresetében jogelődje és az 

alperes között 2002. február 15-én létrejött áruvásárlási kölcsönszerződésből eredően az alperes 

kötelezését kérte 25.598 forint kölcsön és járulékainak megfizetésére. A bíróság illetékességét a 

Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 29. § (1) bekezdésére 

alapította. 

A Kecskeméti Járásbíróság a 2017. június 4-én kelt, jogerős végzésében illetékességének hiányát 

állapította meg és elrendelte a keresetlevél áttételét az ügyben hatáskörrel és kizárólagos 

illetékességgel rendelkező Pesti Központi Kerületi Bíróságra. Határozatát azzal indokolta, hogy a 

felperes jogelődje és az alperes között 2002. február 15-én létrejött szerződés részét képező általános 

szerződési feltételek 11.2. pontjában a felek a Pesti Központi Kereseti Bíróság kizárólagos 

illetékességét kötötték ki. A kikötés olyan időpontban – 2009. június 30. napját megelőzően – történt 

amikor még lehetőség volt a Pesti Központi Kerületi Bíróság (a továbbiakban: PKKB) kizárólagos 

illetékességének kikötésére. A bíróság felhívta az alperest, hogy kíván-e hivatkozni a kizárólagos 

illetékességi kikötés tisztességtelenségére, az alperes azonban a megadott határidőben nem 

nyilatkozott. A járásbíróság ezért a Pp. 43. § (1) bekezdése alapján megállapította illetékességének 

hiányát és a keresetlevél áttételét rendelte el a Pp. 129. § (1) bekezdése alapján az ügyben hatáskörrel 

és illetékességgel rendelkező PKKB-hoz. 

A Pesti Központi Kerületi Bíróság a 2017. december 4-én kelt 18.G.303.207/2017/4. számú 

végzésében szintén megállapította illetékessége hiányát és az eljáró bíróság kijelölése végett az 

iratokat a Kúriához terjesztette fel. Határozatát azzal indokolta, hogy a kölcsönszerződés 

megkötésekor hatályban volt, a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: 

Ptk.) 209. § (1) bekezdése értelmében a felperes jogelődje által alkalmazott általános szerződési 

feltételek 11.2. pontjában foglalt illetékességi kikötés tisztességtelen. Mint a szerződésben kikötött 

bíróság – figyelemmel a 2/2011. (XII. 12.) PK véleményben foglaltakra is – a saját illetékességének 

vizsgálata körében a kikötés tisztességtelenségét hivatalból észlelte. Felhívta az alperest arra, hogy 

kíván-e az alávetési kikötés tisztességtelenségére hivatkozni és kéri-e az ügy áttételét a Kecskeméti 

Járásbíróságra. Az alperes a megadott határidő alatt kérte az ügy áttételét a Kecskeméti Járásbíróságra. 

Figyelemmel azonban arra, hogy ez a bíróság az illetékességének hiányát már megállapította, a PKKB 

a Pp. 41. § (5) bekezdésére és a 129. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a Pp. 45. § (1) 

bekezdése és a 45. § (2) bekezdésének c) pontja alapján az iratokat a Kúriához terjesztette fel az eljáró 

bíróság kijelölése végett. 

A tényállásban részletezett negatív illetékességi összeütközés tárgyában a Kúria álláspontja a 

következő volt: 

A fogyasztói szerződés érvénytelenségével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 2/2011. (XII.12.) PK 

vélemény (a továbbiakban: PK vélemény) 5.a) pontja szerint fogyasztói szerződésben a fogyasztóval 

szerződő fél lakóhelye, vagy székhelye szerinti bíróság illetékességének – általános szerződési 

feltételen, vagy egyedileg meg nem tárgyalt feltételen alapuló – kikötése tisztességtelen. A kikötésben 

megjelölt bíróság saját illetékességének vizsgálata körében a kikötés tisztességtelenségét hivatalból 

köteles észlelni, az általános illetékességgel rendelkező bírósághoz csak akkor teheti át a 

keresetlevelet, ha a fogyasztó – a bíróság felhívására – az illetékességi kikötés tisztességtelenségére 

hivatkozik. A PK vélemény 5.b) pontja azt tartalmazza, hogy amennyiben a felperes – ilyen 

illetékességi kikötés ellenére – a keresetlevelet nem a fogyasztóval szerződő fél lakóhelye vagy 

székhelye szerinti bírósághoz nyújtja be, e bíróságnak is – saját illetékességének vizsgálata körében – 

fel kell hívnia a fogyasztónak minősülő felet, hogy az illetékességi kikötés tisztességtelenségére kíván-
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e hivatkozni. A bíróságnak ezen nyilatkozat tartalmának megfelelően kell rendelkeznie a keresetlevél 

áttételéről, vagy a kereseti kérelem érdemi tárgyalásáról. 

A PK véleménynek az 5.a) ponthoz fűzött indokolása szerint fogyasztói szerződés esetén – a Tanács 

93/13/EGK irányelve és az Európai Unió Bíróságának vonatkozó joggyakorlata alapján – a bíróságnak 

már a tárgyalás előkészítésének szakaszában hivatalból kell vizsgálnia, hogy az illetékességi kikötés a 

fogyasztóval szerződő fél székhelyéhez, vagy lakóhelyéhez igazodik-e, és ilyen esetben fel kell hívni – 

határidő tűzésével – az alperes, hogy annak tisztességtelenségére kíván-e hivatkozni. Fogyasztóinak 

nem minősülő szerződés esetében a Pp. 41. § (5) bekezdése alapján ilyen felhívási kötelezettség nem 

terheli. 

A fent ismertetett rendelkezéseknek megfelelően a Kecskeméti Járásbíróság mint a fogyasztó 

lakóhelye szerint illetékes bíróság a saját illetékességének vizsgálata körében [Pp. 43. § (1) 

bekezdése], a PK vélemény 5.b) pontja rendelkezéseinek megfelelően hívta fel az alperest a 

kizárólagos illetékességi kikötés tisztességtelensége tárgyában nyilatkozattételre. Az alperes azonban a 

bíróság által meghatározott határidő alatt a kikötés tisztességtelenségére nem hivatkozott. Erre 

tekintettel a Kecskeméti Járásbíróság a Pp. 41.§ (3) bekezdése alapján helytállóan rendelkezett a 

szerződésben kikötött bírósághoz, mint kizárólagosan illetékes bírósághoz történő áttételről. 

A PK vélemény 5.a) és 5.b) pontjai csak egymással összhangban alkalmazhatók. Téves a PKKB-nek 

az az álláspontja, mely szerint a Pp. 41.§ (5) bekezdése alapján a kikötött bíróságnál ismét megnyílik a 

fogyasztó joga a nyilatkozattételre. Ez a jogértelmezés a perek indokolatlan elhúzódását 

eredményezné. 

A kifejtettekre figyelemmel a Kúria az illetékességi összeütközést a Pp. 45. § (2) bekezdés c) pontja 

alapján eljárva a Pesti Központi Kerületi Bíróság kijelölésével szüntette meg és erről a Kecskeméti 

Járásbíróságot értesíteni rendelte. 

Gazdasági ügyszak 

Gfv.VII.30.271/2017/5.; Gfv.VII.30.441/2017/9. 

Deviza-alapú kölcsönszerződés részleges érvénytelenségének megállapítása iránti perben a 

keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítást megalapozó jogszabályi feltételek. 

I. A felperesek felülvizsgálati kérelmükben előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését 

indítványozták, ezért a Kúria először azt vizsgálta, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 

(a továbbiakban: EUMSZ) 267. cikk (3) bekezdése alapján előterjesztési kötelezettsége fennáll-e. Az 

EUMSZ 267. cikk (2) bekezdése szerint ezen eljárás kezdeményezésére akkor kerülhet sor, ha az EU 

Bíróság részéről a konkrét jogvita eldöntése szempontjából lényeges uniós jogszabály értelmezése 

szükséges. Nincs helye előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének, ha a felmerülő jogkérdés 

az ügy elbírálása szempontjából nem releváns, a hivatkozott uniós rendelkezést az EU Bíróság már 

értelmezte, vagy az uniós jog helyes értelmezése annyira nyilvánvaló, hogy azzal kapcsolatban ésszerű 

kétség nem merül fel (283/81. sz. CILFIT-ügy, 21. pont). A Kúria ezen feltételek figyelembevételével 

vizsgálta az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének szükségességét, illetve kötelezettségét, 

és úgy ítélte meg, hogy a felperesek által felvetett jogkérdések tekintetében – az adott kereseti kérelem 

mellett, az eljárás jelen szakaszában ismertté vált tények alapján – az előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezésének feltételei nem állnak fenn, figyelemmel a később kifejtett indokokra is. A 

felperesek erre irányuló kérelmét mindezek alapján az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: rPp.) 

155/A. § (2) bekezdése szerint elutasította. 

II. A Kúria ugyancsak nem találta indokoltnak az eljárás felfüggesztése iránti kérelem teljesítését az 

EU Bíróság előtt C-483/16. számon folyamatban lévő előzetes döntéshozatali eljárás befejezéséig. A 

hivatkozott eljárásban az EU Bíróságnak a 2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: DH2. tv.) 37. §-a, 

37/A. §-a és a vonatkozó uniós jog összhangját kell vizsgálnia, azaz, többek között azt, hogy a DH2. 

tv. által a keresetlevélre előírt tartalmi követelmények hiánya miatt, e rendelkezéseknek nem 

megfelelően előterjesztett keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítása összhangban van-e a 

93/13/EGK tanácsi irányelvben (a továbbiakban: fogyasztói irányelv) a fogyasztók javára biztosított 

védelemmel. 
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A perbeli esetben a bíróság jogerős végzésében döntését arra alapította, hogy a felperes által támadott 

szerződéses rendelkezés vonatkozásában a 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: DH1. tv.) 4. 

§ (1) bekezdésében írt vélelem megdönthetetlenné vált, így a perbeli szerződéses rendelkezés 

érvénytelenségének megállapítására irányuló kereset tárgyában bírói döntés már nem hozható. A 

másodfokú bíróság a jelen ügyben a DH2. tv. 37. § (1) bekezdését, 37/A. §-át nem alkalmazta, a 

konkrét jogvita eldöntése szempontjából tehát nincs jelentősége C-483/16. számon folyamatban lévő 

előzetes döntéshozatali eljárásban vizsgálandó kérdéseknek. Tekintettel arra, hogy az EU Bíróság ezen 

eljárásban hozandó döntése nem érinti a Kúria előtt folyamatban lévő felülvizsgálati kérelem érdemi 

elbírálását, így nem állnak fenn az eljárás felfüggesztésének az rPp. 152. § (2) bekezdésében írt 

feltételei. 

III. A felperesek felülvizsgálati kérelmükben lényegében azért tartották jogszabálysértőnek a jogerős 

végzést, mert – álláspontjuk szerint – a DH1. tv. és a DH2. tv. alkalmazása a fogyasztói irányelv több 

rendelkezésébe, elsődlegesen a 6. és 7. cikkébe ütközik. A Kúriának e hivatkozásra tekintettel arról 

kellett döntenie, hogy a perben eljárt bíróságoknak a fogyasztói irányelv rendelkezéseit értelmezve 

egyrészt a kereset tárgyává tett szerződéses rendelkezés, másrészt hivatalból a szerződés más 

rendelkezései tisztességtelenségét kellett-e vizsgálnia. 

A DH1. tv. 4. § (2) bekezdése a Kúria 2/2014. PJE határozatán alapul, amelynek indokolása az EU 

Bíróság C-26/13. sz. Kásler-ügyben hozott ítéletében kifejtett jogértelmezést vette át. A hivatkozott 

törvényi rendelkezés alapján az egyoldalú kamat-, költség-, díjemelést lehetővé tevő rendelkezések 

tisztességtelenek, kivéve, ha a tisztességtelenség törvényi vélelmét a pénzügyi intézménynek egy 

speciális – az Alkotmánybíróság több ítéletében kvázi közérdekű pernek minősített – eljárás keretében 

sikerült megdöntenie. A törvény egyúttal kötelezte a pénzügyi intézményeket a tisztességtelenül felvett 

kamat, költség, díj visszafizetésére, vagyis az elszámolásra. Amennyiben a fogyasztó az elszámolás 

eredményét vitatta, lényegében három fórum – ezen belül két bírósági szint – állt a rendelkezésére 

jogai érvényesítésére. 

A Kúria hangsúlyozta: a kamat, költség, díj jogszabályba ütköző, illetve tisztességtelen módosításával 

kapcsolatos szerződéses rendelkezés soha nem az egész, hanem csak az adott feltétel érvénytelenségét 

eredményezi. A jelen per tárgyává tett szerződéses rendelkezés tisztességtelensége, így 

érvénytelensége már megállapítást nyert, így semmi indoka, értelme nincs ugyanezen szerződéses 

rendelkezés további érvénytelenségi okai vizsgálatának. A Hpt. 210. § (3) bekezdése, illetve a 213. § 

(1) bekezdés d) pontja rendelkezései megsértésének megállapítása azonos jogkövetkezménnyel járna. 

A Kúria megítélése szerint az EU Bíróságnak a fogyasztói irányelvvel kapcsolatos – részben a 

felperesek által is hivatkozott – joggyakorlata alapján nem állapítható meg az a kötelezettség, hogy a 

tagállami bíróságoknak részleges érvénytelenség megállapítására irányuló perekben – erre irányuló 

kereseti kérelem hiányában – a fogyasztói szerződés egészét, minden egyes egyedileg meg nem 

tárgyalt szerződési feltétel esetleges tisztességtelenségét hivatalból kellene vizsgálniuk, különös 

tekintettel arra is, hogy a kereset érdemi vizsgálatára nem került sor. A Kúria utal arra, az EU Bíróság 

csak a kereseti kérelem alapjául szolgáló ÁSZF rendelkezések vonatkozásában állapított meg többlet 

eljárásjogi kötelezettséget a tagállami bíróságok számára (így többek között: C‑488/11. sz., Asbeek 

Brusse ügyben hozott ítélet, 39. pont; C-470/12. sz., Pohotovosť‑ügyben hozott ítélet, 40. pont), de 

egyik ítéletében sem törte át a tagállami polgári eljárásjogok legfontosabb alapelvi szintű 

rendelkezését, a kérelemhez kötöttség elvét úgy, ahogy arra a felperesek hivatkoztak. 

 

Gfv.VII.30.303/2017/5. 

A választottbírósági ítélet érvénytelenítése iránti perben a Választottbíróság fogyasztói minőséggel 

kapcsolatos álláspontja minden esetben az ügy érdeméhez tartozó kérdés, mely nem bírálható felül. E 

körben csak a Vbt. 55. § (2) bek. a) pontja szerinti állított érvénytelenségi ok vizsgálható. 

A felperes arra alapította a felülvizsgálati kérelmét, hogy a keretszerződések megkötésének 

időpontjában a felperes fogyasztónak minősült, ezért a fogyasztókkal kapcsolatban az uniós 

jogszabályok, valamint az Európai Unió Bírósága ítéleteiben írt megállapítások az adott ügyben is 

alkalmazandók. Ebből következően a Kúriának elsőként abban a kérdésben kellett állást foglalnia, 
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helytállóan helyezkedett-e arra az álláspontra a jogerős ítéletet hozó bíróság, hogy az ügy érdemébe 

tartozó kérdésnek minősül – és ebből következően az állam bírósága által nem vizsgálható felül – 

annak megítélése, hogy a szerződő fél fogyasztó volt-e. 

A 1994. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Vbt.) 25. § (1) bekezdése alapján a Választottbíróság a 

hatásköri kifogásról vagy külön dönt – és ebben az esetben a félnek a hatáskör megállapítása esetén 

joga van az állam bíróságához fordulni a hatáskörről való döntés érdekében –, vagy pedig az érdemi 

határozatában kell erről döntenie. Ha a fél álláspontja a választottbírósági ítélet meghozatalát követően 

továbbra is az, hogy a Választottbíróságnak nem volt hatásköre eljárni az adott ügyben, akkor a 

választottbírósági ítélet érvénytelenítését kell kérnie a Vbt. 55. § (2) bekezdés a) pontja alapján arra 

hivatkozással, hogy „a vita tárgya a magyar jog szerint választottbírósági útra nem tartozik”. 

A Kúria álláspontja szerint a választottbírósági ítélet érvénytelenítése iránti perben a Választottbíróság 

fogyasztói minőséggel kapcsolatos álláspontja minden esetben az ügy érdeméhez tartozó kérdés, mely 

– ahogyan azt az elsőfokú bíróság helytállóan kifejtette – nem bírálható felül. Kizárólag a Vbt. 55. § 

(2) bekezdés a) pontja szerinti érvénytelenítési ok esetén lenne vizsgálható a Választottbíróság 

hatásköre, s az e körben az ítéletben tett megállapítások, ha a fél állítása szerint a fogyasztói minőség 

miatt nem tartozik a vita tárgya a választottbírósági útra. 

Miután a felperes keresetében nem jelölte meg érvénytelenítési okként a Vbt. 55. § (2) bekezdésének 

a) pontját, ezért a Választottbíróság fogyasztói minőséggel kapcsolatos jogkövetkeztetései nem 

vizsgálhatók felül. 

A közrend állított megsértése vonatkozásában a bíróságnak azt kell vizsgálnia, az a jogi norma, 

amelynek megsértésére a felperes hivatkozik, közvetlenül a gazdasági-társadalmi rend alapjait védi-e. 

Nem vitásan az uniós jogszabályok a magyar jogrend részét képezik, ezért a közrendet védő 

rendelkezések rájuk is kiterjednek. A Választottbíróság álláspontjából következően azonban – 

fogyasztói minőség hiányában – megalapozatlanul állította a felperes a fogyasztókra vonatkozó uniós 

szabályok megsértését. A Kúria egyetértett a jogerős ítéletben kifejtett azzal az állásponttal, hogy a 

választottbírósági ítélet érvényesülése a gazdasági élet résztvevőinek egy szűk körére, a 

választottbírósági ügy peres feleire vonatkozik, a gazdasági-társadalmi rendet alapjaiban nem érinti, 

ezért e körben nem állapítható meg a Vbt. 55. § (2) bekezdés b) pontjának sérelme. 

 

Gfv.VII.30.317/2017/5.; Gfv.VII.30.321/2017/5.; Gfv.VII.30.363/2017/5.; Gfv.VII.30.384/2017/5.; 

Gfv.VII.30.386/2017/5.;  

Devizaalapú kölcsönszerződés részleges érvénytelenségének megállapítása iránti perben a per 

megszüntetését megalapozó jogszabályi feltételek 

I. A felperesek felülvizsgálati kérelmükben előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését 

indítványozták, ezért a Kúria elsőként azt vizsgálta, hogy az EUMSZ 267. cikk (3) bekezdése alapján 

fennáll-e az előterjesztési kötelezettsége, illetve hogy az EUMSZ 267. cikk (2) bekezdése szerint 

szükséges-e a konkrét jogvita eldöntése szempontjából lényeges uniós jogszabály értelmezése az 

Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EU Bíróság) részéről. 

Nincs helye előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének, ha a felmerülő jogkérdés az ügy 

elbírálása szempontjából nem releváns, a hivatkozott uniós rendelkezést az Európai Bíróság már 

értelmezte, vagy az uniós jog helyes értelmezése annyira nyilvánvaló, hogy azzal kapcsolatban ésszerű 

kétség nem merül fel (283/81. sz. CILFIT-ügy, 21. pont). 

A Kúria ezen feltételek figyelembevételével vizsgálta az előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezésének szükségességét, illetve kötelezettségét és úgy ítélte, hogy a felperesek által 

felvetett jogkérdések tekintetében – adott kereseti kérelem mellett, ami kizárólag az egyoldalú 

szerződésmódosítást biztosító kikötések érvénytelenségének megállapítására irányult – nem állnak 

fenn az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének feltételei, figyelemmel a később kifejtett 

indokokra is. A felperesek előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére irányuló kérelmét ezért a 

Kúria az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: rPp.) 155/A. § (2) bekezdése szerint elutasította. 

II. A Kúria nem találta indokoltnak, ezért mellőzte az eljárás felfüggesztését az EU Bíróság előtt C-
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483/16. számon folyamatban lévő előzetes döntéshozatali eljárásra tekintettel. Az rPp. 152. § (2) 

bekezdése alapján, illetve a tárgyalás felfüggesztésének egyes kérdéseiről szóló 3/2005. (XI. 14.) PK-

KK vélemény iránymutatását követve nem merült fel a hivatkozott előzetes döntéshozatali eljárás 

tárgyával azonos jogkérdés, a 2014. évi XL. törvény (a továbbiaknak: DH2. tv.) 37. §-a, 37/A. §-a és a 

vonatkozó uniós jog összhangja vizsgálatának szükségessége. Jelen ügyben – a másodfokú bíróság 

határozatának eredményeként – a felülvizsgálni kért végzés az rPp. 157. § a) pontján keresztül a 130. § 

(1) bekezdés d), illetve f) pontján alapul, a 2014. évi XXXVIII. törvényben (a továbbiakban: DH1. tv.) 

felállított törvényi vélelem szabályozására, jogkövetkezményeire tekintettel. A kereset tárgya miatt, 

illetve arra figyelemmel, hogy a keresetben megjelölt szerződéses rendelkezés tisztességtelensége 

folytán az alperes a felperesekkel elszámolni köteles, a konkrét jogvita eldöntése szempontjából – az 

alábbiakban részletezettek szerint – nincs jelentősége annak a kérdésnek, hogy egyébként a DH2. tv. 

37. § (1) bekezdése megfelel-e a fogyasztói irányelv rendelkezéseinek. 

III. A Kúria a jogerős végzést az rPp. 275. § (2) bekezdése alapján a felülvizsgálati kérelem keretei 

között vizsgálta, és azt nem találta jogszabálysértőnek. 

A felperesek felülvizsgálati kérelmükben lényegében azért tartották jogszabálysértőnek a jogerős 

végzést, mert – álláspontjuk szerint – a DH1. tv. és a DH2. tv. alkalmazása a 93/13/EGK irányelv (a 

továbbiakban: fogyasztói irányelv) több rendelkezésébe, elsődlegesen a 6. és 7. cikkébe ütközik. A 

Kúriának e hivatkozásra tekintettel arról kellett döntenie, hogy a perben eljárt bíróságoknak a 

fogyasztói irányelv rendelkezéseit értelmezve vizsgálni kellett-e egyrészt a kereset tárgyává tett 

kikötés tisztességtelenségét, másrészt hivatalból a szerződés más rendelkezéseinek érvénytelenségét. A 

DH1. tv. 4. §-a a Kúria 2/2014. PJE jogegységi határozatán alapul, amelynek indokolása az EU 

Bíróság C-26/13. sz. Kásler-ügyben hozott ítéletében kifejtett jogértelmezést vette át. A DH1. tv. 

hivatkozott szabályozásának lényege, hogy a törvény megdönthető vélelmet állított fel az egyoldalú 

kamat-, költség-, díjemelést biztosító szerződéses rendelkezések tisztességtelensége tekintetében, 

egyúttal lehetőséget adott a pénzügyi intézmények számára a vélelem megdöntésére egy speciális – az 

Alkotmánybíróság több határozatában kvázi közérdekű pernek minősített – eljárás keretében. A DH1. 

tv. és a DH2. tv. kötelezte egyúttal a pénzügyi intézményeket a semmis kikötés alapján 

tisztességtelenül felvett kamat, költség, díj visszafizetésére, vagyis az elszámolásra, amellyel szemben 

a fogyasztónak külön igényérvényesítési rendben volt módja jogai érvényesítésére, úgy, hogy 

lényegében három fórum – ezen belül két bírósági szint – állt a rendelkezésére jogai érvényesítésére. 

A Kúria hangsúlyozta: a kamat, költség, díj jogszabályba ütköző, illetve tisztességtelen módosításával 

kapcsolatos szerződéses rendelkezés soha nem az egész, hanem csak az adott feltétel érvénytelenségét 

eredményezi [2/2014. PJE jogegységi határozat]. Kiemeli továbbá, hogy a DH1. tv. hivatkozott 

rendelkezései alapján – az egyoldalú szerződésmódosítást biztosító kikötés tisztességtelensége 

vélelmének megdöntésére – indított perben hozott bírósági ítélet jogerőhatása erga omnes jellegű: 

kiterjed a törvény hatálya alá vont valamennyi fogyasztói kölcsönszerződésre {34/2014. (XI. 14.) AB 

határozat [128] bekezdés}. Érdemi elbírálást igénylő kereseti kérelem nélkül [rPp. 3. § (1) bekezdés, 

121. § (1) bekezdés e) pont] a polgári peres eljárás megindításának – és lefolytatásának – alapvető és 

elengedhetetlen feltétele hiányzik. 

A Kúria megítélése szerint az EU Bíróságnak a fogyasztói irányelvvel kapcsolatos – részben a 

felperesek által is hivatkozott – joggyakorlata alapján nem állapítható meg az a kötelezettség, hogy a 

tagállami bíróságoknak részleges érvénytelenség megállapítására irányuló perekben a fogyasztói 

szerződés egészét, minden egyes egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel esetleges 

tisztességtelenségét erre irányuló kereseti kérelem hiányában, hivatalból kellene vizsgálniuk. Az EU 

Bíróság csak a kereseti kérelem alapjául szolgáló ÁSZF rendelkezések vonatkozásában állapított meg 

többlet eljárásjogi kötelezettséget a tagállami bíróságok számára (így többek között: C-488/11. sz., 

Asbeek Brusse ügyben hozott ítélet, 39. pont; C-470/12. sz., Pohotovosť-ügyben hozott ítélet, 40. 

pont), de egyik ítéletében sem törte át a tagállami polgári eljárásjogok legfontosabb alapelvi szintű 

rendelkezését, a kérelemhez kötöttség elvét úgy, ahogy arra a felperes hivatkozott. A Fővárosi 

Ítélőtábla felperesek által hivatkozott határozata más kereseti kérelem és eltérő tényállás mellett 

született, az abban kifejtett jogi álláspont ezért ezen okból sem lehet a jelen felülvizsgálati kérelem 

elbírálása során irányadó. 
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Gfv.VII.30.330/2017/4.; Gfv.VII.30.376/2017/7.; Gfv.VII.30.382/2017/5.; Gfv.VII.30.385/2017/6.; 

Gfv.VII.30.472/2017/5. 

Devizaalapú kölcsönszerződés részleges érvénytelenségének megállapítása iránti perben a 

keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítását megalapozó jogszabályi feltételek. 

I. A felperesek felülvizsgálati kérelmükben előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését 

indítványozták, ezért a Kúria elsőként azt vizsgálta, hogy az EUMSZ 267. cikk (3) bekezdése alapján 

fennáll-e az előterjesztési kötelezettsége, illetve hogy az EUMSZ 267. cikk (2) bekezdése szerint 

szükséges-e a konkrét jogvita eldöntése szempontjából lényeges uniós jogszabály értelmezése az 

Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EU Bíróság) részéről. 

Nincs helye előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének, ha a felmerülő jogkérdés az ügy 

elbírálása szempontjából nem releváns, a hivatkozott uniós rendelkezést az Európai Bíróság már 

értelmezte, vagy az uniós jog helyes értelmezése annyira nyilvánvaló, hogy azzal kapcsolatban ésszerű 

kétség nem merül fel (283/81. sz. CILFIT-ügy, 21. pont). 

A Kúria e feltételek figyelembevételével vizsgálta az előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezésének szükségességét, illetve kötelezettségét és úgy ítélte, hogy a felperesek által 

felvetett jogkérdések tekintetében – adott kereseti kérelem mellett, ami kizárólag az egyoldalú 

szerződésmódosítást biztosító kikötések érvénytelenségének megállapítására irányult – nem állnak 

fenn az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének feltételei, figyelemmel a később kifejtett 

indokokra is. A felperesek előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére irányuló kérelmét ezért a 

Kúria az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: rPp.) 155/A. § (2) bekezdése szerint elutasította. 

II. A Kúria nem találta indokoltnak, ezért mellőzte az eljárás felfüggesztését az EU Bíróság előtt C-

483/16. számon folyamatban lévő előzetes döntéshozatali eljárásra tekintettel. Az rPp. 152. § (2) 

bekezdése alapján, illetve a tárgyalás felfüggesztésének egyes kérdéseiről szóló 3/2005. (XI. 14.) PK-

KK vélemény iránymutatását követve nem merült fel a hivatkozott előzetes döntéshozatali eljárás 

tárgyával azonos jogkérdés, a 2014. évi XL. törvény (a továbbiaknak: DH2. tv.) 37. §-a, 37/A. §-a és a 

vonatkozó uniós jog összhangja vizsgálatának szükségessége. Jelen ügyben a felülvizsgálni kért 

végzés az rPp. 130. § (1) bekezdés d), illetve f) pontján alapul, a 2014. évi XXXVIII. törvényben (a 

továbbiakban: DH1. tv.) felállított törvényi vélelem szabályozására, jogkövetkezményeire tekintettel. 

A kereset tárgya miatt, illetve arra figyelemmel, hogy a keresetben megjelölt szerződéses rendelkezés 

tisztességtelensége folytán az alperes a felperesekkel elszámolni köteles, a konkrét jogvita eldöntése 

szempontjából – az alábbiakban részletezettek szerint – nincs jelentősége annak a kérdésnek, hogy 

egyébként a DH2. tv. 37. § (1) bekezdése megfelel-e a fogyasztói irányelv rendelkezéseinek. 

III. A felperesek felülvizsgálati kérelmükben lényegében azért tartották jogszabálysértőnek a jogerős 

végzést, mert – álláspontjuk szerint – a DH1. tv. és a DH2. tv. alkalmazása a 93/13/EGK tanácsi 

irányelv (a továbbiakban: fogyasztói irányelv) több rendelkezésébe, elsődlegesen 6. és 7. cikkébe 

ütközik. A Kúriának e hivatkozásra tekintettel arról kellett döntenie, hogy a perben eljárt bíróságoknak 

a fogyasztói irányelv rendelkezéseit értelmezve vizsgálni kellett-e egyrészt a kereset tárgyává tett 

kikötés tisztességtelenségét, másrészt hivatalból a szerződés más rendelkezéseinek érvénytelenségét. A 

DH1. tv. 4. §-a a Kúria 2/2014. PJE jogegységi határozatán alapul, amelynek indokolása az EU 

Bíróság C-26/13. sz. Kásler-ügyben hozott ítéletében kifejtett jogértelmezést vette át. A DH1. tv. 

hivatkozott szabályozásának lényege, hogy a törvény megdönthető vélelmet állított fel az egyoldalú 

kamat-, költség-, díjemelést biztosító szerződéses rendelkezések tisztességtelensége tekintetében, 

egyúttal lehetőséget adott a pénzügyi intézmények számára a vélelem megdöntésére egy speciális – az 

Alkotmánybíróság több határozatában kvázi közérdekű pernek minősített – eljárás keretében. A DH1. 

tv. és a DH2. tv. kötelezte egyúttal a pénzügyi intézményeket a semmis kikötés alapján 

tisztességtelenül felvett kamat, költség, díj visszafizetésére, vagyis az elszámolásra, amellyel szemben 

a fogyasztónak külön igényérvényesítési rendben volt módja jogai érvényesítésére, úgy, hogy 

lényegében három fórum – ezen belül két bírósági szint – állt a rendelkezésére jogai érvényesítésére. 

A Kúria hangsúlyozta: a kamat, költség, díj jogszabályba ütköző, illetve tisztességtelen módosításával 

kapcsolatos szerződéses rendelkezés soha nem az egész, hanem csak az adott feltétel érvénytelenségét 
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eredményezi [2/2014. PJE jogegységi határozat]. Kiemeli továbbá, hogy a DH1. tv. hivatkozott 

rendelkezései alapján – az egyoldalú szerződésmódosítást biztosító kikötés tisztességtelensége 

vélelmének megdöntésére – indított perben hozott bírósági ítélet jogerőhatása erga omnes jellegű: 

kiterjed a törvény hatálya alá vont valamennyi fogyasztói kölcsönszerződésre {34/2014. (XI. 14.) AB 

határozat [128] bekezdés}. Érdemi elbírálást igénylő kereseti kérelem nélkül [rPp. 3. § (1) bekezdés, 

121. § (1) bekezdés e) pont] a polgári peres eljárás megindításának – és lefolytatásának – alapvető és 

elengedhetetlen feltétele hiányzik. 

A Kúria megítélése szerint az EU Bíróságnak a fogyasztói irányelvvel kapcsolatos – részben a 

felperesek által is hivatkozott – joggyakorlata alapján nem állapítható meg az a kötelezettség, hogy a 

tagállami bíróságoknak részleges érvénytelenség megállapítására irányuló perekben a fogyasztói 

szerződés egészét, minden egyes egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel esetleges 

tisztességtelenségét erre irányuló kereseti kérelem hiányában, hivatalból kellene vizsgálniuk. Az EU 

Bíróság csak a kereseti kérelem alapjául szolgáló ÁSZF rendelkezések vonatkozásában állapított meg 

többlet eljárásjogi kötelezettséget a tagállami bíróságok számára (így többek között: C-488/11. sz., 

Asbeek Brusse ügyben hozott ítélet, 39. pont; C-470/12. sz., Pohotovosť-ügyben hozott ítélet, 40. 

pont), de egyik ítéletében sem törte át a tagállami polgári eljárásjogok legfontosabb alapelvi szintű 

rendelkezését, a kérelemhez kötöttség elvét úgy, ahogy arra a felperes hivatkozott. A Fővárosi 

Ítélőtábla felperesek által hivatkozott határozata más kereseti kérelem és eltérő tényállás mellett 

született, az abban kifejtett jogi álláspont ezért ezen okból sem lehet a jelen felülvizsgálati kérelem 

elbírálása során irányadó. 

 

Gfv.VII.30.473/2017/6. 

Fogyasztói kölcsönszerződésben egyedileg meg nem tárgyalt szerződéses rendelkezésen alapuló 

ténytanúsítvány tisztességtelenségének vizsgálata. 

I. A Kúria a honlapján elérhető 1/2018. számú gazdasági elvi határozatban kifejtetteket változatlanul, 

minden részletében irányadónak tekinti. Az adott ügyben a perbelivel tartalmilag, a lényeget tekintve 

megegyező szerződéses rendelkezés tekintetében a Kúria akként foglalt állást, hogy az a bizonyítási 

terhet a fogyasztó hátrányára nem fordítja meg. Rámutatott, az a szerződéses rendelkezés, amely 

szerint a pénzügyi intézmény a saját nyilvántartásai alapulvételével jogosult a fogyasztói tartozások 

kimutatására, és a szerződő felek az e kimutatás alapján készült, közokiratba foglalt ténytanúsítványt 

tekintik irányadónak, nem minősül joghatályos tartozáselismerő nyilatkozatnak, ezért a bizonyítási 

terhet a fogyasztó számára hátrányosan nem változtatja meg és nem korlátozza a fogyasztó 

jogszabályon alapuló igényérvényesítési lehetőségét sem. Döntésének jogi indokolásában 

hangsúlyosan hivatkozott a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: 

rPtk) 242. §-ában, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. tv. 206. §-

ában, a 1994. évi LIII. tv. (a továbbiakban: Vht.) 21. §-ában, a 1991. évi XLI. tv. (a továbbiakban: 

közjegyzői tv.)111. § (1) bekezdésében, a 18/1999. (II.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 

rendelet) 1. § (1) bek. i) és j) pontjaiban írtakra. Mindezekre tekintettel a Kúria úgy ítélte, hogy a 

perbeli szerződéses rendelkezés a bizonyítási terhet nem fordította meg. 

II. A perben eljárt bíróságok a per tárgyát képező szerződéses rendelkezés tisztességtelenségét arra 

tekintettel is megállapították, hogy az a Korm. rendelet 1. § (1) bek. b) pontját is sérti. A Kúria úgy 

ítélte, hogy ezen okból sem tisztességtelen a perbeli szerződéses rendelkezés. 

A Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének b) pontja a fogyasztói szerződés azon rendelkezését minősíti 

tisztességtelennek, amely kizárólagosan jogosítja fel a fogyasztóval szerződő felet annak 

megállapítására, hogy teljesítése szerződésszerű-e. A jelen ügyben eljárt bíróságok a Korm. rendelet 

szabályának a jogszabályszöveggel ellentétes tartalmú alkalmazásával, tévesen állapították meg a 

perbeli kikötés tisztességtelenségét amiatt, hogy az I. rendű alperest a fogyasztó – nem pedig a Korm. 

rendelet szerint a saját – teljesítése szerződésszerűsége körében jogosítja fel egyoldalú döntésre. A 

Korm. rendelet hivatkozott rendelkezésének mind a nyelvtani, mind a fogyasztókkal kötött 

szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EGK irányelv 3. cikk (3) 

bekezdése és Mellékletének 1. m) pontja figyelembevételével történő értelmezéséből következően, az 



 

 62 

a kikötés tisztességtelen, amely a fogyasztóval szerződő felet jogosítja fel arra, hogy maga állapítsa 

meg a saját teljesítése megfelelőségét. A keresettel támadott szerződéses rendelkezés azonban nem 

tartalmaz az I. rendű alperest a megjelölt körben megillető egyoldalú jogosítványt, nem érinti (nem 

vonja el) az I. rendű alperessel szerződő fél – a felperes – kötelmi jogát arra, hogy az alperes 

szolgáltatásának megfelelőségét megítélje és minősítse [rPtk. 283. §], ezért nem minősül 

tisztességtelennek a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének b) pontja szerint. Az ügy tárgyát képező 

kikötés az előzőekben, a bizonyítás körében kifejtettek szerint nem volt kizárólagos jellegűnek 

tekinthető a felperes tartozásának összegét, illetve a kölcsönügylet egyéb lényeges adatát illetően sem 

[Kúria Pfv.I.21.783/2016/5.]. 

Mindezekre tekintettel az eljárt bíróságok, az rPtk. 209. §-ának, illetve a Korm. rendelet 1. § (1) 

bekezdés b) és j) pontjainak téves alkalmazásával állapították meg, hogy a perbeli kölcsönszerződés 

III. pont 2. és 3. bekezdései tisztességtelen szerződéses rendelkezésnek minősülnek. 

 

Gfv.VII.30.478/2017/9. 

I. Fogyasztói kölcsönszerződésben egyedileg meg nem tárgyalt szerződéses rendelkezésen alapuló 

ténytanúsítvány tisztességtelenségének vizsgálata.  

II. Az Európai Unió Bírósága előtt alsóbb fokú bíróság által kezdeményezett, folyamatban lévő 

előzetes döntéshozatali eljárás önmagában nem indokolja a felülvizsgálati eljárás felfüggesztését. 

I. A Kúria a felperesek felülvizsgálati ellenkérelmében írtak alapján először azt vizsgálta, hogy 

indokolt-e a felülvizsgálati eljárás felfüggesztése a felperesek által hivatkozott, folyamatban lévő 

előzetes döntéshozatali eljárás befejezéséig. Az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: rPp.) 152. § (2) 

bekezdése akkor teszi lehetővé – de nem kötelezővé – a tárgyalás felfüggesztését, ha az Európai Unió 

Bírósága határozata az érdemi döntésre kihat. A Kúria megítélése szerint a jelen per tárgyát képező 

szerződéses rendelkezés tisztességtelenségének megítélésére az Európai Unió Bírósága hivatkozott 

eljárása előre láthatólag nem hathat ki, mivel a perben felmerült jogkérdés a vitatott szerződéses 

rendelkezés értelmezésével dönthető el a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a 

továbbiakban: rPtk.) 207. § (2) bekezdése alapján. 

A Kúria utalt e körben az Európai Unió Bírósága C-72/14. és C‑197/14. sz., X kontra T. A. van Dijk 

egyesített ügyekben 2015. szeptember 19-én hozott ítéletében kifejtettekre, amely szerint az Európai 

Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 267. cikk harmadik bekezdését akként 

kell értelmezni, hogy a végső fokon eljáró nemzeti bíróság nem köteles a Bírósághoz fordulni pusztán 

amiatt, hogy az előtte folyamatban lévőhöz hasonló ügyben és pontosan ugyanabban a kérdéskörben 

valamely alsóbb szintű nemzeti bíróság előzetes döntéshozatal céljából kérdést terjesztett a Bíróság 

elé, és nem is köteles megvárni az e kérdésre adott választ (63. pont). A Kúria mindezekre 

figyelemmel a felperesek felfüggesztés iránti kérelmét elutasította és az Európai Unió Bírósága 

eljárásának kezdeményezését sem találta indokoltnak. 

II. A Kúria a honlapján elérhető 1/2018. számú gazdasági elvi határozatban kifejtetteket változatlanul, 

minden részletében irányadónak tekintette. Az adott ügyben a perbelivel tartalmilag, a lényeget 

tekintve megegyező szerződéses rendelkezés tekintetében a Kúria akként foglalt állást, hogy az a 

bizonyítási terhet a fogyasztó hátrányára nem fordítja meg. Rámutatott, az a szerződéses rendelkezés, 

amely szerint a pénzügyi intézmény a saját nyilvántartásai alapulvételével jogosult a fogyasztói 

tartozások kimutatására, és a szerződő felek az e kimutatás alapján készült, közokiratba foglalt 

ténytanúsítványt tekintik irányadónak, nem minősül joghatályos tartozáselismerő nyilatkozatnak, ezért 

a bizonyítási terhet a fogyasztó számára hátrányosan nem változtatja meg, és nem korlátozza a 

fogyasztó jogszabályon alapuló igényérvényesítési lehetőségét sem. Döntésének jogi indokolásában 

hangsúlyosan hivatkozott az rPtk. 242. §-ában, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 

1996. évi CXII. tv. 206. §-ában, a 1994. évi LIII. tv. (a továbbiakban: Vht.) 21. §-ában, a 1991. évi 

XLI. tv. (a továbbiakban: közjegyzői tv.) 111. § (1) bekezdésében, a 18/1999. (II.5.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bek. i) és j) pontjaiban írtakra. Mindezekre tekintettel a Kúria 

úgy ítélte, hogy a perbeli szerződéses rendelkezés a bizonyítási terhet nem fordította meg. 
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A perben eljárt bíróságok a per tárgyát képező szerződéses rendelkezés tisztességtelenségét arra 

tekintettel is megállapították, hogy az a Korm. rendelet 1. § (1) bek. b) pontját is sérti. A Kúria úgy 

ítélte, hogy ezen okból sem tisztességtelen a perbeli szerződéses rendelkezés. 

A Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének b) pontja a fogyasztói szerződés azon rendelkezését minősíti 

tisztességtelennek, amely kizárólagosan jogosítja fel a fogyasztóval szerződő felet annak 

megállapítására, hogy teljesítése szerződésszerű-e. A jelen ügyben eljárt bíróságok a Kormányrendelet 

szabályának a jogszabályszöveggel ellentétes tartalmú alkalmazásával, tévesen állapították meg a 

perbeli kikötés tisztességtelenségét amiatt, hogy az I-II. rendű alpereseket a fogyasztó – nem pedig a 

Korm. rendelet szerint a saját – teljesítése szerződésszerűsége körében jogosítja fel egyoldalú 

döntésre. A Korm. rendelet hivatkozott rendelkezésének mind a fogyasztókkal kötött szerződésekben 

alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EGK irányelv 3. cikk (3) bekezdése és 

Mellékletének 1. m) pontja figyelembevételével történő értelmezéséből következően, az a kikötés 

tisztességtelen, amely a fogyasztóval szerződő felet jogosítja fel arra, hogy maga állapítsa meg a saját 

teljesítése megfelelőségét. A keresettel támadott szerződéses rendelkezés azonban nem tartalmaz az I-

II. rendű alpereseket a megjelölt körben megillető egyoldalú jogosítványt, nem érinti (nem vonja el) az 

I-II. rendű alperesekkel szerződő fél – a felperesek – kötelmi jogát arra, hogy az alperesek 

szolgáltatásának megfelelőségét megítéljék és minősítsék [rPtk. 283. §], ezért nem minősül 

tisztességtelennek a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének b) pontja szerint. Az ügy tárgyát képező 

kikötés az előzőekben, a bizonyítás körében kifejtettek szerint nem volt kizárólagos jellegűnek 

tekinthető a felperesek tartozásának összegét, illetve a kölcsönügylet egyéb lényeges adatát illetően 

sem [Kúria Pfv.I.21.783/2016/5.]. 

Mindezekre tekintettel az eljárt bíróságok, az rPtk. 209. §-ának, illetve a Korm. rendelet 1. § (1) 

bekezdés b) és j) pontjainak téves alkalmazásával állapították meg, hogy a perbeli kölcsönszerződés 

III. pont 2. és 3. bekezdései tisztességtelen szerződéses rendelkezésnek minősülnek. 

 

Gfv.VII.30.042/2018/5. 

Felülvizsgálati eljárás felfüggesztése az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban lévő, a per 

előkérését képező előzetes döntéshozatali eljárás befejezéséig. 

A Kúria a Pfv.VII.22.444/2016/11. számú végzésével előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezett 

az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EU Bíróság előtt). A Kúria által megfogalmazott kérdések 

arra irányultak, hogy a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről 

szóló 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: irányelv) 4. cikk 2. bekezdésében, 

illetve 5. cikkében írt világos és érthető megfogalmazás követelményét úgy kell-e értelmezni, hogy 

annak eleget tesz a fogyasztói kölcsönszerződésben egyedileg meg nem tárgyalt olyan szerződési 

feltétel, amely a fogyasztót terhelő költség, jutalék, díj (a továbbiakban: együtt költség) összegét, 

annak kiszámítási módját, teljesítésének idejét pontosan meghatározza anélkül azonban, hogy 

rögzítené, az adott költség milyen konkrét szolgáltatás ellenértéke, avagy a szerződésnek tartalmaznia 

kell azt is, hogy az adott költség milyen meghatározott szolgáltatás ellenértéke? Utóbbi esetben 

elegendő-e, ha a költség elnevezéséből következtetni lehet a nyújtott szolgáltatás tartalmára? Az 

irányelv 3. cikk 1. bekezdését úgy kell-e értelmezni, hogy a jóhiszeműség követelményével ellentétben 

a felek szerződésből eredő jogaiban és kötelezettségeiben jelentős egyenlőtlenséget idéz elő a 

fogyasztó kárára olyan költség kikötése, amelyért nyújtott konkrét szolgáltatás a szerződés alapján 

egyértelműen nem azonosítható be? 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 267. cikke, valamint az EU 

Bíróság kialakult ítélkezési gyakorlata szerint az EU Bíróság előzetes döntéshozatali eljárásban hozott 

döntése a vitatott uniós jog értelmezését illetően a kérdést feltevő tagállami bíróságra kötelező. Az 

előzetes döntéshozatali eljárásban hozott döntéssel az EU Bíróság egyértelműsíti és meghatározza az 

uniós szabályok jelentését és hatályát úgy, ahogyan azt már annak hatálybalépésétől fogva értelmezni 

és alkalmazni kell, vagy alkalmazni kellett volna (C-92/11. „RWE” ítélet 99. pont). Figyelemmel arra, 

hogy a felperesek felülvizsgálati kérelme alapján a perbeli kölcsönszerződés kezelési költségre 

vonatkozó rendelkezésének tisztességtelensége kérdésében kell a Kúriának állást foglalnia, a 
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felülvizsgálati kérelem elbírálása szempontjából az EU Bíróság C-621/17. számú (Kiss kontra CIB 

Bank Zrt.) előzetes döntéshozatali eljárás tárgyát képező kérdésekben hozandó döntése olyan 

előkérdésnek minősül, amely az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: rPp.) 152. § (2) bekezdése 

alapján alapul szolgál a felülvizsgálati eljárás felfüggesztésére. 

A Kúria megítélése szerint a felülvizsgálati kérelem csak egységesen bírálható el, az abban hivatkozott 

jogszabálysértések egy részének érdemi vizsgálatára sincs jelenleg lehetőség tekintettel arra, hogy a 

felperesek a másodlagos kereseti kérelmük jogkövetkezményeként megjelölt összegszerűséget mind az 

árfolyamkockázat általuk állított korlátozott mértékének, mind a kezelési költség figyelmen kívül 

hagyásának együttes hatását figyelembe véve határozták meg. 

A Kúria a fentiekre tekintettel a felülvizsgálati eljárást az rPp. 270. § (1) bekezdése szerint 

alkalmazandó 152. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel a tárgyalás felfüggesztésének egyes 

kérdéseiről szóló 3/2005.(XI.14.) PK-KK véleményben foglaltakra is – az EU Bíróság előtt 

folyamatban lévő előzetes döntéshozatali eljárás befejezéséig felfüggesztette. 
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Emberi jogi közlemények 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei 

1. Nagy Magyarország elleni ügye (40.114/12. sz. ügy)23 

A kérelmező magyar állampolgár, akinek a polgári ügyében az eljárás első- és másodfokon 6 év 4 

hónap alatt fejeződött be.  

A kérelmező – az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdésére hivatkozva – sérelmezte, hogy állította, hogy 

a szóban forgó polgári eljárás tartama nem felelt meg az „ésszerű idő” követelményének. 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: Bíróság) megismételte: az eljárás hosszának 

ésszerűségét az ügy körülményeinek fényében és az alábbi szempontokra figyelemmel kell értékelni: 

az ügy bonyolultsága, a kérelmező és az érintett hatóságok magatartása, valamint, hogy mi volt az ügy 

tétje a kérelmező számára. Egy korábbi, a jelenlegihez hasonló ügyben (Gazsó kontra Magyarország, 

48322/12. sz. kérelem) meghozott precedensértékű ítéletében a Bíróság megállapította a jogsértést. 

Miután valamennyi elé terjesztett anyagot megvizsgált, a Bíróság nem talált olyan tényt vagy érvet, 

amely meggyőzhette volna arról, hogy a kérelem befogadhatósága vagy érdeme tárgyában eltérő 

döntésre jusson. Figyelemmel a kérdésben kialakított gyakorlatára, a Bíróság megállapította, hogy 

jelen ügyben az eljárás elhúzódott, és nem felelt meg az „ésszerű idő” követelményének. Mindezek 

alapján a Bíróság a kérelmet befogadhatónak nyilvánította, és megállapította az Egyezmény 6. cikke 1. 

bekezdésének megsértését.  

A Bíróság a kérelmező javára 1.450,-Euró nemvagyoni kártérítést ítélt meg. 

 

2. M. F. Magyarország elleni ügye (45.855/12. sz. ügy)24 

A kérelmezőt 2010. augusztus 12-én körülbelül 1:50-kor a Gyöngyösi Rendőrkapitányságra vitték, 

miután őt és társait elfogták, mikor egy autót vezettek, amelyek láthatólag egy közeli nyaralóból 

ellopott tárgyakkal volt tele. A kérelmező azt állította, hogy röviddel ezután, körülbelül húsz percig két 

rendőr bántalmazta; kb. 04.30 órakor a két rendőr visszatért, és további harminc percig ütötte és rúgta. 

Körülbelül két órával később a két rendőr a kérelmezőt egy másik helyiségbe kísérte kihallgatásra, de 

aztán több más rendőrrel együtt folytatták az ütlegelését. A kérelmező az eseményekről adott 

beszámolója szerint összesen hat rendőr és két biztonsági őr vett részt a bántalmazásban, azzal a 

nyilvánvaló szándékkal, hogy további bűncselekményekre vonatkozó vallomást csikarjanak ki belőle. 

Azt állította, hogy az arcul verték, térdre kényszerítették és ismételten rúgták; egy papírzacskót húztak 

a fejére, és a talpát egy darab fával többször megütötték. A rendőrök ragaszkodtak ahhoz, hogy a 

legalább három rendbeli lopást ismerjen még be annak érdekében, hogy abbahagyják a verését, és 

ismételten megsértették őt, hivatkozva cigány származására. Egyikük azt mondta, hogy nem bánja, ha 

meghal – legfeljebb egy cigánnyal kevesebb lesz. A kérelmező végül aláírta a kihallgatás 

jegyzőkönyvét, amely megállapította, hogy a kihallgatás 5:51 és 6:33 óra között történt. Később, 

reggel 6 óra körül a kérelmezőt állítólag a WC-re kísérték, ahol, azt mondta, a tisztek ismét elkezdték 

ütni és rúgni. Az egyikük levette a törülközőtartót a falról, és megütötte a kérelmező kezét. Állítólag 

ismét utaltak arra, hogy a kérelmező cigány. A kérelmezőt kb. 14:00-kor engedték el. 

Később, a kérelmező anyjának kérésére a szomszédos falu háziorvosa, Dr. C. S., kiment a kérelmező 

házához, és megvizsgálta. Mivel nyilvánvalóan csak a mellkasi panaszokról beszéltek neki, nem 

vizsgálta a kérelmező lábszárát vagy lábfejét. Nem azonosította semmilyen jelet, amely külső sérülésre 

                                                 
23Az ítéletet a Nagykamara 2018. február 8-án hozta; az ítélet végleges. 
24 Az ítélet 2018. március 5-én vált véglegessé. 
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utalt volna, de megállapította, hogy a bordái fájnak, és azt javasolta, hogy menjen kórházba, ha 

látleletet szeretne kapni a sérüléseiről. Dr. C. S. maga nem készített leletet a helyszínen. Ugyanezen a 

napon a kérelmező elment a gyöngyösi Bugát Pál Kórház sürgősségi osztályára. 19:34-kor orvosi 

látleletet kapott, amelyért megfizette a kellő díjat, és amely megállapította, hogy a homlokán, az orrán 

és a bal vállán zúzódások, valamint a jobb csípőjén horzsolások vannak mindkét keze és karja duzzadt 

és véraláfutásos; és mindkét combjának hátsó oldala és talpa duzzadt, vörös és fájdalmas volt. A 

látlelet szerint a kérelmezőnek számos olyan zúzódása volt, amelyet más személyek okoztak. Még 

ugyanazon az estén, 20:38-kor röntgenfelvételeket készítettek a kérelmezőről a hatvani Albert 

Schweitzer Kórházban, ahová a kérelmezőt a családtagjai szállították. „Mellkasi zúzódást”, „koponya 

zúzódást” és „emberi erő által okozott testi sérülést” diagnosztizáltak. 

A kérelmező állította, hogy a rendőrségre szállítás időpontjában nem volt sérült. Hozzátette, hogy 

szabadon bocsátása és orvosi vizsgálata között folyamatosan kísérték a rokonai, akik az ezt követő 

eljárásban tanúskodtak arról, hogy a rendőrségen kívül semmilyen sérülést nem szenvedett. 

A kérelmező 2010. szeptember 27-én feljelentést tett arra hivatkozva, hogy a rendőrök brutálisan 

bántalmazták. A kérelmező állítása szerint a bánásmód alatt a rendőrök ismételten utaltak cigány 

származására. Az ügyet a miskolci ügyészség vizsgálta. A kérelmezőt 2010. november 8-án tanúként 

hallgatták ki és állítólagos támadóinak azonosítása céljából bemutatták neki a Gyöngyösi 

Rendőrkapitányságon dolgozó rendőrök fényképét. A kérelmező kezdettől fogva elismerte, hogy a 

több elkövető közül csak hármat tudott bizonyosan azonosítani. Ennek ellenére végül nyolc személyt 

azonosított elkövetőként – hat rendőrt (T. B., M. Z., Gy. K., K. V., F. I. és H. A.) és két rendőrség által 

alkalmazott biztonsági őrt (P.G. és Z.A.). Ezt követően a kérelmező bizonytalanná vált a K. V.-t és H. 

A.-t illetően. Az ügyészség igazságügyi orvosszakértőt rendelt ki. Ennek a szakértőnek rendelkezésére 

állt a Bugát Pál és az Albert Schweitzer Kórház orvosi szakvéleménye. A visszamenőleges 

véleményében a következő nyilatkozatot tette a kérelmező sérülései keletkezésének időpontját 

illetően: „A sérülések pontos keletkezési ideje nem határozható meg. Tekintettel arra, hogy a vizsgáló 

orvos idősülőben lévő sérülésre jellegzetes elváltozásokat nem dokumentált, az valószínűsíthető, hogy 

a sérülések az orvosi ellátást megelőző 24-48 órás időtartamon belül alakultak ki. Mivel a kényszerítő 

eszköz alkalmazására írt rendőri jelentés adatai szerint a körzeti megbízott panasz és sérülésmentesen 

adta át nevezettet az ügyeletes tisztnek, a sérülések valószínűsíthetően ezen időpontot követően 

keletkeztek.” A Miskolci Nyomozó Ügyészség 2010. december 28-án megszüntette a nyomozást, 

lényegében azzal érvelve, hogy a kérelmező változata nem volt meggyőző. Az ügyészség 

hangsúlyozta, hogy mivel a kérelmezőt nyomban a bűncselekmény elkövetése után (és még a 

bűncselekményből származó vagyontárgyak birtokában) elfogták, a rendőrök általi kényszervallatása 

azzal a céllal, hogy a szóban forgó bűncselekményt beismerje, értelmetlennek, és ezért alig hihetőnek 

tűnik. A rendőrök váltását nyilvántartó rendőrségi belső nyilvántartások alapján az ügyész 

meggyőződött arról, hogy az állítólagos elkövetők közül háromnak (Gy. K., F.I. és H. A.) alibivel 

rendelkezik az incidens idejére, amennyiben aznap kora reggel őrjáratba voltak beosztva, így a 

kérelmező kihallgatásánál nem lehettek jelen. Továbbá a két biztonsági őr (P.G. és Z.A.) nem 

hagyhatta el a posztját, és így nem lehetett jelen az eseményen. Az ügyész azt is kiemelte, hogy egy 

háziorvos is megvizsgálta a kérelmezőt a rendőrségről való elbocsátása és az első kórházi vizsgálat 

között, de nem számolt be sérüléseket. Az ügyész lényegesnek találta, hogy a kérelmező bizonytalan 

volt az állítólagos elkövetők személyazonosságát illetően, amikor a gyöngyösi rendőrök fényképét 

megmutatták neki; hogy több alkalommal is önellentmondásba keveredett; és hogy az állítólagos 

esemény csak 2010. szeptember 27-én, nem korábban történt. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Ügyészség 2012. január 16-án elutasította a kérelmező a megszüntető határozat elleni panaszát. Az 

ügyészség meggyőződött arról, hogy a vizsgálat megfelelő és átfogó volt, és a további bizonyítékok 

beszerzése – különösen a kérelmező testvérének és barátjának kihallgatása, akik jelen voltak a 

szabadon engedésénél – felesleges volt. Nem foglalkoztak a kérelmező a bántalmazás mögötti 

rasszista indítékokra vonatkozó állításaival. Ezt a határozatot a kérelmezőnek 2012. január 23-án 

kézbesítették. 

A kérelmező 2012. március 21-én pótmagánvádat emelt a nyolc feltételezett elkövető – azaz hat rendőr 

és két biztonsági őr – ellen kényszervallatás miatt. Az indítvány állításokat tartalmazott a faji 

bántalmazásokról, amelyek az eset során történtek. Az Egri Törvényszék 2012. szeptember 26-án 
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tárgyalást tartott. A tárgyaláson a kérelmező kijelentette, hogy nem ismeri fel a P. G.-t és Z. A.-t, 

továbbá nem volt biztos abban, hogy K.V. megütötte, ezért elejtette a vádakat. Ennek megfelelően a 

bíróság az e három vádlott elleni eljárást megszüntette. A megmaradt vádlottak vagy tagadták a 

vádakat, vagy megtagadták a vallomástételt. A Törvényszék meghallgatta Dr. C. S.-t, aki 

megerősítette, hogy a baleset napján vizsgálta a kérelmező testének külső sérüléseit. A bíróság által 

kirendelt orvosszakértő kijelentette, hogy ha a kérelmezőn a kérdéses sérülések megvoltak, amikor Dr. 

C. S. megvizsgálta, akkor észlelnie kellett volna. A bíróság kihallgatta a kérelmező anyját, testvérét és 

barátját, aki a Gyöngyösi Rendőrkapitányság előtt várakozott (ez utóbbi kettőt a nyomozás során nem 

hallgatták ki). Mindannyian kijelentették, hogy a kérelmező sérülései már szabadon bocsátása 

pillanatában megvoltak. A Törvényszék meggyőződött arról, hogy Gy. K.-nak, F. I.-nek és H. A.-nak 

az esemény idejére alibije van. Ami a két másik rendőr, T. B. és M. Z. elleni vádakat illeti, a bíróság 

hangsúlyozta, hogy annak ellenére, hogy a kérelmező azt állította: azért bántalmazták, hogy legalább 

három rendbeli lopást ismerjen be, amit végül meg is tett, valójában nem utaltak a kihallgatási 

jegyzékben további lopásról. A bíróság azt is hangsúlyozta, hogy a kérelmező állításával ellentétben a 

két rendőr nem lehetett folyamatosan jelen a Gyöngyösi Rendőrkapitányságon, mivel hajnali 3 és 5 

óra között helyszíni vizsgálatokat végeztek egy másik városban, Gyöngyöspatán. Az Egri Törvényszék 

2012. november 28-án a rendőröket bizonyíték hiányában felmentette. Az ítélet indokolása szerint a 

bíróság a kérelmező elfogására és kihallgatására vonatkozó okirati bizonyítékokra, az érintett 

tisztviselők szolgálati adatlapjaira, a kérelmező tanúvallomására, orvosi dokumentációra és a rendőrök 

tanúvallomására támaszkodott. A kérelmező nem fellebbezett. 

Amiatt, hogy K.V. ellen feljelentést tett, de később visszavonta, a kérelmező ellen hamis vád alapos 

gyanújával büntetőeljárást indítottak. Az Egri Járásbíróság 2013. november 7-én bűnösnek találta őt, 

és három évre próbára bocsátotta. Az ítélet az Egri Törvényszék 2014. június 10-én a bűnösség 

tekintetében helybenhagyta, a kérelmező büntetését azonban 180 nap közérdekű munkára változtatták. 

A kérelmező – az Egyezmény 3. cikkére hivatkozással azt sérelmezte, hogy a rendőrség bántalmazta, 

és a hatóságok nem végeztek hatékony nyomozást a bántalmazás tárgyában, valamint – az Egyezmény 

14. cikkére az egyezmény 3. cikke tekintetében hivatkozással – az általa elszenvedett rossz bánásmód, 

valamint a hatékony kivizsgálás hiányának oka részben cigány származása volt.  

Az Egyezmény 3. cikke a demokratikus társadalmak egyik legfontosabb alapértékét testesíti meg. 

Valójában a kínzás és az embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés tilalma a civilizáció 

értéke, amely szorosan kapcsolódik az emberi méltóság tiszteletben tartásához. Az Egyezmény anyagi 

jogi rendelkezéseinek többségével ellentétben a 3. cikk nem tartalmaz kivételeket, és a 15. cikk (2) 

bekezdése alapján derogáció sem megengedett, még a nemzet életét fenyegető közveszély esetén sem. 

Még a legnehezebb körülmények között is, mint például a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni 

küzdelem, az Egyezmény abszolút értelemben tiltja kínzást és embertelen vagy megalázó bánásmódot 

vagy büntetést, az érintett személy magatartásától függetlenül. 

Az Egyezmény 3. cikkével ellentétes bántalmazásra vonatkozó állításokat megfelelő bizonyítékokkal 

kell alátámasztani. E bizonyítékok értékelése körében a Bíróság az „ésszerű kétséget kizáró” 

bizonyítási szintet fogadja el, de hozzáteszi, hogy ez a bizonyíték a kellően erős, világos és 

egybehangzó ténybeli következtetések vagy hasonló, meg nem döntött ténybeli vélelmek együttes 

fennállásából adódhat. Ez utóbbi kapcsán a Bíróság kifejtette, hogy amennyiben a szóban forgó 

események teljes egészében vagy nagyrészt a hatóságok kizárólagos tudomásán belül vannak, mint a 

felügyeletük alatt álló személyek esetében, akkor erős ténybeli vélelem áll be a fogva tartás során 

bekövetkezett sérülések tekintetében. A bizonyítás terhe ezután a Kormányzatra nehezedik, hogy 

kielégítő és meggyőző magyarázatot adjon olyan tények feltárására alkalmas bizonyítékokat 

szolgáltatva, amelyek megkérdőjelezik az események áldozattól származó előadását. Ezt az a tény 

igazolja, hogy a letartóztatott személyek sebezhető helyzetben vannak, és a hatóságok kötelesek 

megvédeni őket. 

A bántalmazásnak el kell érnie egy minimális súlyosságot, hogy az Egyezmény 3. cikkének hatálya alá 

tartozzék. E minimumérték megállapítása az ügy összes körülményétől függ, például a bánásmód 

időtartamától, fizikai vagy szellemi hatásaitól, és egyes esetekben az áldozat nemétől, korától és 

egészségi állapotától. További tényezők közé tartozik a rossz bánásmód célja és a mögötte lévő 
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szándék vagy motiváció, bár az áldozat megalázására vagy lealacsonyítására irányuló szándék hiánya 

nem zárhatja ki egyértelműen az Egyezmény 3. cikke megsértésének megállapítását. Tekintettel kell 

lenni azokra a körülményekre, amelyek között a bántalmazás megtörtént, például a megnövekedett 

feszültség légkörére és érzelmekre. 

A jelen ügyben a kérelmező azt sérelmezte, hogy őrizetbe vétele során rendőri brutalitásnak volt 

kitéve. Igaz, hogy a helyi orvos, aki a kérelmezőt nem sokkal a szabadon bocsátását követően 

megvizsgálta, nem talált külsérelmi nyomokat; mindazonáltal a bordáit fájdalmasnak találta, és azt 

javasolta, hogy menjen kórházba orvosi látleletért. A Bugát Pál Kórház által röviddel ezután kiadott 

orvosi látlelet szerint a kérelmezőnek több sérülése is volt, amelyek létezését később az Albert 

Schweitzer Kórház is megerősítette. 

A Bíróság nem oszthatta a Kormányzat álláspontját, miszerint az a tény, hogy a helyi orvos semmilyen 

külsérelmi nyomot nem rögzített, egymagában is kétségessé tette a kérelmezőnek az eseményekről 

adott beszámolóját, különösen mivel ő csak a kérelmező felső testét vizsgálta. Dr. C. S. nem készített 

semmilyen írásos feljegyzést a kérelmező otthonába tett látogatásáról, sem a vizsgálat részleteiről, 

amelyeknek körülményeit csak utólag lehet rekonstruálni. Tekintettel arra, hogy a kérelmező az 

állítólagos incidens után nem sokkal orvosi segítséget kért, amihez kocsival egy másik városba kellett 

utazni, a Bíróság vonakodott bármilyen lényeges jelentőséget tulajdonítani ennek a kérdésnek, amely 

semmiképpen sem tekinthető olyan jelentősnek, hogy aláássa a kérelmező állításait. Az ellenkező 

álláspont ugyanis azt jelentené, hogy a kérelmező maga okozta a sérüléseit, vagy részt vett egy más 

személyekkel folytatott, dokumentálatlan verekedésben a Dr. C. S. látogatása és a Bugát Pál Kórház 

vizsgálat közötti nagyon korlátozott időben, ami meglehetősen hihetetlen. Ezenkívül a Bíróság 

kiemelte, hogy a kérelmezőt kb. 14:00-kor engedték szabadon a rendőrségről, és három személy 

tanúskodott a bíróságon arról, hogy ebben a pillanatban már sérült volt. A Kormányzat nem cáfolta a 

kérelmező azon állítását, miszerint ezek a személyek folyamatosan vele voltak a Bugát Pál Kórházban 

végzett vizsgálatig, így abban a helyzetben voltak, hogy tanúsítsák: a kérelmező nem azután sérült 

meg, hogy elhagyta a rendőrőrsöt. Ezenfelül ugyanazon a napon a kérelmező a Bugát Pál és az Albert 

Schweitzer kórházakhoz fordult orvosi látlelet beszerzése céljából; amint azt a Bíróság már 

megállapította, a kapott látleletek megerősítették e sérülések fennállását. Végül a Bíróság 

megállapította, hogy az igazságügyi orvos szakértő végeredményben úgy találta, hogy a kapott orvosi 

látleletek összeegyeztethetők a kérelmező beszámolójával. Ilyen körülmények között a Bíróság csak 

arra a következtetésre juthatott, hogy a hatóságok nem szolgáltattak elfogadható magyarázatot a 

kérelmező sérüléseinek okaira. Az előtte lévő összes anyag alapján a Bíróság megállapítja, hogy a 

Kormányzat nem igazolta kielégítően, hogy a kérelmező a sérüléseit más módon szerezte, mint a 

rendőri őrizetben elrendelt bántalmazás során. E tekintetben tehát megsértették az Egyezmény 3. 

cikkét.  

A Bíróság a nyomozás megfelelősége tekintetében utalt az egyebek mellett az El Masri Macedónia 

Volt Jugoszláv Köztársaság elleni ügyében és Mocanu és társai Románia elleni ügyében kifejtett 

elvekre. Ezek az elvek azt mutatják, hogy az állami szereplők által elkövetett kínzás és embertelen 

vagy megalázó bánásmód vagy büntetés általános tilalma a gyakorlatban hatástalan lenne, ha 

semmilyen eljárás nem létezne az általuk fogvatartott személyek bántalmazására vonatkozó állítások 

kivizsgálására. Így, tekintettel az Egyezmény 1. cikke szerinti általános állami kötelezettségre, hogy 

„[a] joghatósága alá tartozó minden személy számára biztosítsa az Egyezményben meghatározott 

jogokat és szabadságokat”, a 3. cikk rendelkezései bennfoglaltan előírják, hogy legyen valamilyen 

hatékony vizsgálat, ha az állampolgár hihető állítást fogalmaz meg arról, hogy az Egyezmény 3. cikkét 

sértő bánásmódban volt része többek között a rendőrség vagy más hasonló hatóságok ellenőrzése alatt. 

Az ilyen vizsgálat alapvető célja, hogy biztosítsa a kínzást és embertelen vagy megalázó bánásmódot 

vagy büntetést tiltó nemzeti jogszabályok hatékony végrehajtását az állami ügynököket vagy szerveket 

érintő ügyekben, és gondoskodjék a felelősségi körükben elkövetett bántalmazás 

elszámoltathatóságáról. 

A Bíróság előzetesen megállapította, hogy az ügyészség nem tett valódi erőfeszítéseket a kérelmező 

által állított incidens kronológiájának megállapítása érdekében. Különösen, az ügyész megelégedett 

azzal, hogy három vádlott, Gy. K.-nak, F. I.-nek és H. A.-nek alibije volt az 5:51 és 6:33 között zajló 

kihallgatás idején, és ezért velük szemben az eljárást megszüntette. Igaz, hogy a kérelmező által aláírt 
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iratokból az tűnt ki, hogy a kihallgatás 5:51 és 6:33 között zajlott. Az ügyész azonban nem 

foglalkozott a kérelmező azon panaszával, miszerint őrizetbe vétele után állítólag többször megverték 

is egy sokkal hosszabb, éjszakától reggelig terjedő időtartam alatt. Ha ez igaz, akkor a rendőrök 

alibijét legjobb esetben a hiányosnak kellett volna tekinteni. 

A Bíróság továbbá úgy ítélte, hogy a jelen ügy egy másik kulcsfontosságú eleme az volt, hogy a 

kérelmező vitatott sérülései megvoltak-e már, amikor elengedték a rendőrségi őrizetből. Mivel úgy 

tűnik, a hazai gyakorlat nem követeli meg, hogy a fogvatartottakat orvos vizsgálja meg, mielőtt 

szabadlábra helyezik őket, a vizsgálatot végző hatóságok egyetlen életképes eszköze, hogy 

megbizonyosodjanak erről a létfontosságú körülményről, a kérelmező anyjának, testvérének és 

barátjának tanúvallomása lett volna. Ezenkívül e személyek folyamatosan a kérelmező társaságában 

voltak szabadon bocsátásától a Bugát Pál Kórházba történő vizsgálatáig, és így abban a helyzetben 

voltak, hogy tanúsítani tudták: nem szenvedett semmilyen sérülést, miután elhagyta a rendőrség 

épületét. E tanúk közül azonban a nyomozóhatóságok csak a kérelmező anyjának tanúvallomását 

szerezték be. Bár kijelentései nyilvánvalóan súlytalanok voltak a hatóságok szemében, nem próbálták 

megerősíteni őket a másik két tanú – a kérelmező testvére és a kérelmező barátja – meghallgatásával. 

A Bíróság számára ez a vonakodás jelentősen rontotta az állami hatóságok által folytatott hivatalos 

nyomozás hatékonyságát, és nem lehet úgy tekinteni, hogy ezt helyrehozta volna az a tény, hogy a 

három tanút végül meghallgatták az ezt követő pótmagánvádas ügyben meghallgatták. A hatóságok 

többnyire az állítólagos elkövetők és más rendőrök állításaira és a rendőrség belső nyilvántartásaira 

támaszkodtak. A Bíróság szerint ez a cselekvéssor valószínűleg nem világította meg a kérelmező 

panasza központi elemének valósághűségét, nevezetesen azt, hogy az állami ügynökök bántalmazták 

őt fogva tartása alatt. Ilyen körülmények között, tekintettel a kérelmező állításai hatékony 

vizsgálatának hiányára, a Bíróság úgy ítélte, hogy e tekintetben is megsértették az Egyezmény 3. 

cikkét.  

A hátrányos megkülönböztetés, az, ha érdemben azonos helyzetben lévő személyeket – tárgyszerű és 

ésszerű indok nélkül – különbözőképpen kezelnek. A faji erőszak különösen szemben áll az emberi 

méltósággal, és veszélyes következményei miatt a hatóságoktól különleges éberséget és erőteljes 

válaszokat követel meg. Ezért a hatóságoknak minden rendelkezésre álló eszközt fel kell használniuk a 

rasszizmus és a faji erőszak elleni küzdelemben, ezáltal erősítve a demokrácia olyan társadalomra 

irányuló elképzeléseit, amelyben a sokféleséget nem fenyegetésnek tekintik, hanem a gazdagodás 

forrásának. 

A kérelmezőnek az Egyezmény 14. cikkének megsértésével kapcsolatban megfogalmazott panaszával 

szembesülvén a Bíróság feladata annak megállapítása volt, hogy a rasszizmus okozati tényezőt 

jelentett-e a rendőrök kifogásolt magatartása során, és ezáltal megsértették-e az Egyezmény 14. cikkét 

az Egyezmény 3. cikke vonatkozásában.  

A Bíróság emlékeztetett, hogy a bizonyítékok értékelésénél az „ésszerű kétséget kizáró” bizonyítási 

szintet fogadja el; mindazonáltal nem zárja ki annak lehetőségét, hogy az állítólagos megkülönböztetés 

bizonyos esetekben megkövetelhesse az alperes Kormányzattól, hogy cáfolja a hátrányos 

megkülönböztetésre vonatkozó védhető állítást, és ha nem teszi meg, ezen az alapon megállapítsa az 

Egyezmény 14. cikkének megsértését. Ha azonban – mint a jelen ügyben – azt állítják, hogy az 

erőszakos cselekményt a faji előítéletek motiválták, egy ilyen megközelítés azt jelentené, hogy az 

érintett Kormányzat bizonyítsa egy különleges szubjektív hozzáállás hiányát az érintett személy 

részéről. Miközben számos ország jogrendszerében egy politika vagy döntés megkülönböztető 

hatásának bizonyítása mellőzhetővé teszi a foglalkoztatás vagy szolgáltatásnyújtás terén az állítólagos 

megkülönböztetésével kapcsolatos szándék bebizonyításának szükségességét, ez a megközelítés 

nehezen átültethető olyan esetre, amikor az állítják, hogy az erőszakos cselekmény faji alapon 

motivált. 

A Bíróság úgy találta: semmiképpen sem indokolt kétségbe vonni a jelen ügyben, hogy a kérelmező 

elfogása és kihallgatása jogszerűen indult, mivel nyomban azután vették őrizetbe, miután elkövetett 

egy bűncselekményt, és még mindig birtokában volt a bűncselekményből származó előnynek. Bár a 

Bíróság úgy ítélte, hogy a rendőrök magatartása a kérelmező ezt követő fogvatartása során súlyos 

kritikát követel, ez a magatartás önmagában nem elegendő alap annak megállapításához, hogy a 
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rendőrség által a kérelmezővel szemben alkalmazott bánásmód faji alapon motivált. Ezenkívül a 

Bíróság nem ítélte úgy, hogy a hatóságoknak az incidens állítólagos rasszista indítéka hatékony 

kivizsgálásának elmulasztása esetén a bizonyítási terhet át kellene helyezni az érintett Kormányzatra a 

Az Egyezmény 14 cikkének az Egyezmény 3. cikkének anyagi jogi vetülete tekintetében történő 

megsértése vonatkozásában. A hatóságok eljárási kötelezettségének teljesítése önálló kérdés, amellyel 

a Bíróság később vizsgált. Összességében, az összes releváns tényező értékelve a Bíróság nem ítélte 

úgy, hogy ésszerű kétséget kizáróan megállapítható: a rasszista magatartás szerepet játszott a 

kérelmezővel szembeni rendőrségi bánásmódban. Úgy találta, hogy az Egyezmény 14. cikkét az 

Egyezmény 3. cikkének anyagi jogi vetülete tekintetében nem sértették meg.  

A Bíróság utalt az Egyezmény 3. és 14. cikkére vonatkozó ítélkezési gyakorlatának bevett alapelveire, 

amelyek az állam kötelezettségeit érintik, amikor olyan ügyekkel szembesül, ahol az erőszakos 

cselekmények együtt járnak gyanítható rasszista hozzáállással, különösen az áldozat roma származása 

miatt. A Bíróság úgy ítélte, hogy az erőszakos események kivizsgálása során az állami hatóságoknak 

további kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy minden ésszerű lépést megtegyenek a rasszista 

indítékok felszámolására és annak megállapítására, hogy az etnikai gyűlölet vagy előítéletek szerepet 

játszhattak-e az események során. Nyilvánvaló, hogy a faji motiváció bizonyítása a gyakorlatban 

gyakran rendkívül nehéz. Az alperes állam kötelessége, hogy az erőszakos cselekedet lehetséges 

rasszista felhangjait kivizsgálja egy arra irányuló kötelesség, hogy a lehető legjobb erőfeszítéseket 

használja, és nem abszolút. A hatóságoknak kell megtenniük, ami az adott körülmények között 

ésszerű, hogy a bizonyítékokat összegyűjtsék és rögzítsék az igazság felfedésének minden gyakorlatias 

eszközét, és teljes mértékben indokolt, pártatlan és objektív döntéseket hozzak anélkül, hogy 

elhagynák azokat a gyanús tényeket, amelyek a faji indíttatású erőszakot jelezhetik.  

A Bíróság hangsúlyozta különösen, hogy a gyaníthatóan rasszista hozzáállás által kiváltott erőszakos 

incidensek vizsgálata során az állami hatóságoknak minden ésszerű intézkedést meg kell tenniük 

annak megállapítására, hogy vannak-e rasszista indítékok, és vajon egy személy etnikai származásán 

alapuló gyűlölet vagy előítéletek szerepet játszott-e az eseményekben. A rasszista indíttatású erőszak 

és a brutalitás egyenlő eséllyel való kezelése az olyan esetekkel, amelyekben nincsenek rasszista 

felhangok, egyenértékű lenne azzal, hogy vakok vagyunk az olyan cselekmények sajátos természetére, 

amelyek az alapvető emberi jogokat illetően különösen pusztítóak. A különbségtétel elmulasztása az 

alapvetően eltérő helyzetek kezelésénél az Egyezmény 14. cikkével összeegyeztethetetlen indokolatlan 

bánásmódot jelenthet. 

A jelen ügyben a Bíróság már megállapította, hogy a magyar hatóságok megsértették az Egyezmény 3. 

cikkét, mivel nem végezték el az események hatékony kivizsgálást. Úgy ítélte, hogy külön meg kell 

vizsgálnia azt a kifogást, hogy az állítólagos rasszista érzelmek és a kérelmező által a rendőrség 

részéről elszenvedett visszaélések esetleges okozati összefüggéseinek vizsgálata nem történt meg. 

Az állítólagos bántalmazást vizsgáló hatóságok a kérelmezőtől azt a következetes tanúvallomást 

kapták, miszerint a súlyos támadások mellett rasszista zaklatásnak is ki volt téve a rendőrök részéről. 

A Bíróság kiemelte, hogy az ilyen esetekben követendő eljárások a magyar ügyészek képzési 

tantervének részét képezik. A kérelmező állításai ellenére azonban nincs bizonyíték arra vonatkozóan, 

hogy a hatóságok elvégeztek volna bármilyen vizsgálatot a lehetséges faji indítékok kérdésében. 

Különösen semmi sem történt annak érdekében, hogy ellenőrizzék a kérelmező állításait, miszerint faji 

zaklatásnak tették ki. 

A Bíróság tehát úgy találta, hogy a hatóságok elmulasztották az Egyezmény 3. cikke tekintetében az 

Egyezmény 14. cikke szerinti azon kötelességük teljesítését, hogy minden lehetséges lépést 

megtegyenek annak kivizsgálására, hogy a diszkrimináció szerepet játszhat-e az események során. 

Ebből következik, hogy az Egyezmény 14. cikkét az Egyezmény 3. cikkének eljárási vonatkozása 

tekintetében megsértették. 

A Bíróság a kérelmező javára 10.000,-Euró nemvagyoni kártérítést ítélt meg.  
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Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei 

1. Husmet Hamidović Bosznia-Hercegovina elleni ügye (57792/15. sz. kérelem)25 

A kérelmező bosznia-hercegovinai állampolgár, akit tanúként hallgattak meg az Amerikai Egyesült 

Államok szarajevói nagykövetsége elleni 2011-es támadás tárgyában folyamatban lévő 

büntetőeljárásban. 

Az eljárásban a vahabita-szalafita iszlámot támogató helyi csoport egyik tagját végül terrorcselekmény 

elkövetésében bűnösnek mondták ki és 15 évi szabadságvesztés-büntetésre ítélték; két másik vádlottat 

felmentettek. A vádlottak valamennyien ugyanahhoz a vallási közösséghez tartoztak, amely ellenzi a 

szekuláris állam eszméjét, és kizárólag Isten törvényét és bíróságát ismeri el. Ezért a vádlottak a 

tárgyaláson nem voltak hajlandóak felállni, és az eljáró tanács elnöke kiutasította őket a tárgyalásról, 

amíg meg nem gondolják magukat. 

A kérelmezőt, aki ugyanahhoz a vahabita-szalafita közösséghez tartozott, 2012 szeptemberében 

tanúként idézték meg. Mikor felállt, hogy a bírósághoz szóljon, a tanács elnöke felszólította, hogy 

vegye le a fejfedőjét. A bíró elmagyarázta, hogy a fejfedő viselete ellentétes az igazságügyi 

intézmények öltözködési szabályzatával, és a bíróságon semmilyen vallási jelkép vagy ruházat nem 

megengedett. Ezt azonban a kérelmező megtagadta, arra hivatkozva, hogy vallási kötelezettsége 

mindig fejfedőt viselni. Ezért a bíró kiutasította a tárgyalóteremből, és a bíróság megsértése miatt 

bírsággal sújtotta. Ugyanezen bíróság másodfokú tanácsa az elsőfokú határozatot helybenhagyta, 

megállapítva, hogy a közintézmények területén a fejfedő levétele a társadalmi élet egyik alapvető 

követelménye, és egy szekuláris államban – mint amilyen Bosznia-Hercegovina – a tárgyalóteremben 

a vallás bármilyen [módon történő] kifejezésre juttatása tilos. Mivel a kérelmező nem fizetett, a 

bírságot végül 30 nap szabadságvesztésre változtatták át. A kérelmező a büntetését letöltötte. Bosznia-

Hercegovina Alkotmánybíróság 2015 júliusában teljes mértékben elfogadta a hazai bíróságok 

érvelését, megállapítva különösen, hogy a kérelmezőnek a bíróság megsértése miatti megbírságolása 

törvényes volt, és nem sértette a vallásgyakorláshoz való jogát. 

A kérelmező – az Egyezmény 9. és 14. cikkére hivatkozva – különösen azt sérelmezte, hogy a vele 

szemben a bíróság megsértése miatt kiszabott büntetés aránytalan volt. 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: Bíróság) mindenekelőtt hangsúlyozta az 

Egyezmény mechanizmusának szubszidiárius jellegét, emlékeztetve arra, hogy a nemzeti hatóságok 

elvben alkalmasabbak a helyi igények és körülmények felmérésére, különösen ott, ahol az állam és a 

vallások közötti kapcsolatról van szó. Ezért az államnak általában jelentős mozgásteret („széles körű 

mérlegelési jogkört”) kell biztosítani annak eldöntésében, hogy a vallásgyakorláshoz való jog 

korlátozása szükséges-e, és ha igen, milyen mértékben. 

Mindazonáltal a kérelmező ügyét meg kellett különböztetni a vallási jelképek és ruhák a 

közhivatalnokoktól munkahelyi viselésével kapcsolatos esetektől, nevezetesen. A közhivatalnokokat, 

az olyan polgároktól eltérően, mint a kérelmező, diszkréció, semlegesség és pártatlanság 

kötelezettsége terhelheti, ideértve azt a kötelezettséget, hogy ne viseljen vallási jelképeket és a 

ruházatot, amikor hatósági jogkört gyakorolnak. 

A Bíróság nem látott okot arra, hogy kétségbe vonja: a kérelmezőt – minden arra irányuló titkos 

szándék nélkül, hogy gúnyt űzzön az eljárásból, másokat a világi és demokratikus értékek elutasítására 

bujtson fel, vagy zavart keltsen – valóban azon őszinte vallási meggyőződése motiválta, hogy 

fejfedőjét mindig viselnie kell. A kérelmező ugyanis vallási csoportjának más tagjaival ellentétben az 

idézésre megjelent a bíróság előtt, felállt, amikor erre felszólították, ezáltal egyértelműen alávetve 

magát az ország törvényeinek és bíróságának. Arra pedig semmi nem utalt, hogy tiszteletlen lett volna. 

Ilyen körülmények között a Bíróság megállapította: az, hogy a kérelmezővel szemben a bíróság 

megsértése miatt kizárólag amiatt szabtak ki büntetést, mert nem vette le a fejfedőjét, egy 

                                                 
25Az ítéletet a Kamara 2017. december 5-én hozta; az ítélet 2017. március 5-én vált véglegessé. 
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demokratikus társadalomban nem volt szükséges. A hazai hatóságok tehát túllépték a rájuk ruházott 

„széles körű mérlegelési jogkört”, ami sértette a kérelmezőnek az Egyezmény 9. cikke szerinti, 

vallásgyakorláshoz való alapvető jogát. A Bíróság megállapította, hogy nem szükséges az ügyet az 

Egyezmény 14. cikke szempontjából is megvizsgálnia. 

A Bíróság a kérelmező javára 4.500,-Euró nemvagyoni kártérítést ítélt meg. 

 

2. Abdennacer Naït-Liman Svájc elleni ügye (51357/07. sz. kérelem)26 

A kérelmező tunéziai állampolgár, aki svájci állampolgárságot szerzett. Állítása szerint 1992 

áprilisában Olaszországban letartóztatták, és a genovai tunéziai konzulátusra vitték, ahol egy vádiratot 

mutattak neki, amely szerint veszélyt jelent az olasz nemzetbiztonságra. A kérelmezőt tunéziai 

ügynökök Tuniszba vitték. A kérelmezőt állítása szerint 1992. április 24-től június 1-ig Tuniszban, a 

belügyminisztérium területén, az akkori belügyminiszter, A. K. utasítására fogva tartották és 

megkínozták. Ezt követően a kérelmező 1993-ban Tunéziából Svájcba szökött, ahol politikai 

menedékjogot kért; ezt 1995-ben kapta meg. 

Miután megtudta, hogy A. K.-t egy svájci kórházban kezelik, 2001. február 14-én feljelentést tett A. K. 

ellen a Genfi Kanton legfőbb ügyészénél. Egyúttal kérte, hogy magánfélként részt vehessen az 

eljárásban. Ugyanezen a napon a legfőbb ügyész utasítást adott a rendőrfőkapitánynak a terhelt 

felkutatására és – amennyiben lehetséges – letartóztatására és vizsgálóbíró elé állítására. A rendőrség 

megkereste az egészségügyi intézményt, ahonnan azt a tájékoztatást kapták, hogy A. K.-t valóban ott 

kezelték, azonban 2001. február 11-én már elhagyta a kórházat. A legfőbb ügyész 2001. február 19-én 

megszüntette az eljárást, mivel A. K. elhagyta Svájcot, és a rendőrség nem tudta letartóztatni. 

A kérelmező 2004. július 8-án kártérítés iránti keresetet terjesztett elő a tunéziai állam és A. K. ellen. 

Az elsőfokú bíróság 2005. szeptember 15-én a keresetet idézés kibocsátása nélkül elutasította azzal az 

indokolással, hogy nincs területi joghatósága, valamint jelen ügyben svájci bíróságnak szükségképpeni 

fórumként (forum necessitatis) sincs joghatósága, abból adódóan, hogy egyfelől az ügy és a tényállás, 

másfelől Svájc között hiányzik az elégséges kapcsolat. A kérelmező a határozat ellen fellebbezést 

terjesztett elő; ezt azonban 2006. szeptember 15-én elutasították. A másodfokú bíróság megállapította, 

hogy az alperesek immunitást élveznek, és úgy ítélte, hogy a kérelmező vonatkozásában a bírósághoz 

fordulás jogának megsértésére nem került sor. A kérelmező felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, 

amelyet a svájci Szövetségi Legfelsőbb Bíróság 2007. május 22-én elutasított, megállapítva, hogy a 

svájci bíróságok semmi esetre sem rendelkeznek joghatósággal. 

A kérelmező – az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdésére hivatkozva – azt sérelmezte, hogy a svájci 

bíróságok joghatóságuk hiányát állapították meg, és nem vizsgálták érdemben a tunéziai állam és A. 

K. elleni kártérítési keresetét, akik – állítása szerint – felelősek voltak az általa Tunézia területén 

elszenvedett kínzásért. 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: Bíróság) megállapította, hogy a bírósághoz 

fordulás jogának korlátozása számos törvényes célt szolgált, amelyek – különösen a bizonyítékok 

beszerzésének és értékelésének problémái, az ítélet végrehajtásával kapcsolatos nehézségek, az állam 

igénye, hogy visszatartson a forum shoppingtól, valamint a hasonló keresetek odavonzásának 

kockázata, ami túlzott terhet róna a hazai bíróságokra – mind a megfelelő igazságszolgáltatással 

kapcsolatosak. 

Ami a bírósághoz fordulás joga korlátozásának arányosságát illeti, a Bíróság megismételte: az állam e 

jog szabályozása során bizonyos mérlegelési jogkörrel rendelkezik, e jogkör terjedelme pedig – többek 

között – az e területen alkalmazandó nemzetközi jogtól függ. A Bíróság két, a jelen ügyben irányadó 

nemzetközi jogi felfogást azonosított: az egyetemes joghatóságot és a forum necessitatis (szükségszerű 

joghatóság) kapcsolóelvét. A Bíróságnak elsőként azt kellett vizsgálnia, hogy Svájc – a nemzetközi 

szokásjog vagy nemzetközi egyezmény alapján – köteles volt-e elismerni az egyetemes polgári jogi 

joghatóságot a kínzások tekintetében. 

                                                 
26Az ítéletet a Nagykamara 2018. március 15-én hozta; az ítélet végleges. 
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Ami a nemzetközi szokásjogot illeti, a Bíróság által készített összehasonlító jogi tanulmányból kitűnik, 

hogy a vizsgált 39 európai állam közül kizárólag Hollandia ismeri el az egyetemes polgári jogi 

joghatóságot a kínzások tekintetében. Európán kívül az egyetemes polgári jogi joghatóságot kizárólag 

az Amerikai Egyesült Államok és Kanada ismeri el, utóbbi azzal a feltétellel, hogy a felperes 

bizonyítani tudja: a kínzásra terrorcselekménnyel összefüggésben került sor. Ezen kívül az Európa 

Tanács néhány tagállama büntetőügyekben megállapítja bíróságai egyetemes joghatóságát, és lehetővé 

teszi, hogy az ilyen ügyek felperese a büntetőbíróság előtt folyamatban lévő eljárásba magánfélként 

belépjen. A Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy jelenleg azok az államok képeznek kivételt, 

amelyek elismerik a – kínzásos ügyekben autonóm módon működő – egyetemes polgári jogi 

joghatóságot. Bár a bíróságok gyakorlata folyamatosan alakulóban van, az egyetemes polgári jogi 

joghatóság előfordulásának gyakorisága még nem elégséges ahhoz, hogy egy, a svájci bíróságokat a 

kérelmező keresete tárgyában joghatóságuk megállapítására kötelező nemzetközi szokásjog 

megjelenését, még kevésbé megszilárdulását jelezze. Jelen állás szerint a nemzetközi egyezmények 

ugyancsak nem ismerik el az egyetemes polgári jogi joghatóságot a kínzások tekintetében, és nem 

kötelezik az államokat arra, hogy a felségterületükön kívül, egy külföldi állam tisztviselői által 

elkövetett kínzás tárgyában lehetőséget nyújtsanak a jogorvoslatra. Mindezek alapján a Bíróság 

megállapította: a nemzetközi jog nem kötelezte a svájci hatóságokat, hogy a kínzások tárgyában 

fennálló egyetemes polgári jogi joghatóság alapján megnyissák a bíróságokat kérelmező számára. 

Ezt követően a Bíróságnak azt kellett megállapítania, hogy a nemzetközi jog rótt-e olyan 

kötelezettséget a svájci hatóságokra, hogy a szükségszerű joghatóság alapján elérhetővé tegyenek egy 

fórumot a kérelmező számára emberi jogai megsértéséből eredő állítólagos kárának megtérítése iránti 

keresete elbírálásra érdekében. 

Először is, a Bíróság által készített tanulmányból kitűnik, hogy a 40 vizsgált államból 28 európai állam 

nem ismeri el a szükségszerű joghatóságot. Mivel a szükségszerű joghatóság az államok által 

általánosan nem elfogadott, nem állapítható meg, hogy létezne olyan nemzetközi szokásjogi szabály, 

amely rögzíti a szükségszerű joghatóság koncepcióját. A Bíróság kiemelte továbbá, hogy az 

államoknak nem állt fenn olyan, nemzetközi egyezményen alapuló kötelezettsége sem, hogy 

szükségszerű joghatóságot biztosítsanak. Mindezek alapján meg kellett állapítani, hogy a svájci 

hatóságoknak sem a kínzások vonatkozásában fennálló egyetemes joghatóság, sem pedig a 

szükségszerű joghatóság alapján nem állt fenn nemzetközi jogi kötelezettsége arra, hogy a kérelmező 

kártérítési keresete tárgyában érdemi döntés meghozatala érdekében megnyissák a bíróságokat a 

kérelmező számára. 

Annak megállapítása érdekében, hogy a jelen ügyben a svájci hatóságok túllépték-e a mérlegelési 

jogkörüket, a Bíróságnak a svájci nemzetközi magánjogi törvény 3. §-át és a svájci bíróságok 

határozatait kellett megvizsgálnia. A svájci jogalkotó által a nemzetközi magánjogi törvény 3. §-ának 

alkalmazásával kapcsolatban megállapított feltételek vonatkozásában a Bíróság által készített 

tanulmány kimutatta, hogy valamennyi államban, amely elismeri, a szükségszerű joghatóságot 

kizárólag kivételesen, két feltétel – más joghatósággal rendelkező fórum hiánya, valamint az ügy és a 

joghatóságát megállapító állam közötti elégséges kapcsolat – egyidejű fennállása esetén alkalmazzák. 

A Bíróság megállapította, hogy a szükségszerű joghatóságnak a svájci nemzetközi magánjogi törvény 

3. §-ában rögzített feltételekkel történő bevezetésével a svájci jogalkotó a mérlegelési jogkörét nem 

lépte túl. 

A hazai bíróságok mérlegelési jogköre vonatkozásában a Bíróság megismételte: azon államokban, 

amelyek elismerik a szükségszerű joghatóságot, a kapcsolóelvek meghatározása és az egyes ügyekre 

történő alkalmazása során a bíróságok széles körű mérlegelési jogkörrel rendelkeznek. Jelen ügyben a 

Bíróság nem észlelt önkényes vagy nyilvánvalóan okszerűtlen elemeket a svájci Szövetségi 

Legfelsőbb Bíróság 2007. május 22-én kelt ítéletében foglalt, a nemzetközi magánjogi törvény 3. §-

ával kapcsolatos értelmezésében. Nem észlelt továbbá olyan elemeket sem, amelyek arra utaltak volna, 

hogy a svájci szövetségi legfelsőbb bíróság más módon túllépte volna a mérlegelési jogkörét. 

Mindezek alapján a Bíróság megállapította: az, hogy a svájci bíróságok nem ismerték el a 

joghatóságukat a kérelmező által elszenvedett kínzások miatti kártérítés iránt előterjesztett kereset 

elbírálására, törvényes célokat szolgált, és azokkal nem volt aránytalan. Ebből az következik, hogy az 
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Egyezmény 6. cikke szerinti bírósághoz fordulás jogának megsértésére nem került sor. Mindazonáltal 

a Bíróság megismételte: e megállapítás nem kérdőjelezi meg a nemzetközi közösség széles körű 

egyetértését sem abban, hogy a kínzás áldozatainak joga van a megfelelő és hatékony jogorvoslathoz, 

sem azt a tényt, hogy az államokat arra bátorítják, hogy e jogot érvényre juttassák. Ugyanakkor nem 

okszerűtlen, hogy egy állam, amely elismeri a szükségszerű joghatóságot, annak alkalmazását egyes, 

az ügyet az adott államhoz kapcsoló tényezők meglétének feltételéhez kösse, amelyeket a nemzetközi 

joggal összhangban kell megállapítani. E terület dinamikus jellegére figyelemmel a Bíróság nem zárta 

ki a további fejlődés lehetőségét. 

A Bíróság felhívta az Egyezményben részes államokat, hogy jogrendjükben vegyenek figyelembe 

minden, a kínzás miatti kártérítéshez való jog hatékony érvényesítését megkönnyítő fejleményt. 

 

3. Mladen Radomilja és mások Horvátország elleni ügye (37.685/10. és 22.768/12. sz. 

ügyek)27 

A kérelmezők mind horvát állampolgárok. A volt Jugoszláviában tilos volt a „társadalmi tulajdonban 

álló” földek tulajdonjogának megszerzése elbirtoklás révén. A horvát törvény utóbb ezt a múltbeli 

tilalmat figyelembe vette azzal, hogy az a személy, aki az ilyen földterületek elbirtoklása révén kívánja 

megszerezni a tulajdonjogot, nem hivatkozhat az 1941. április 6. és 1991. október 8. közötti időszakra. 

E szabálytól eltérő rendelkezés volt rövid ideig hatályban 1997 és 1999 között, de a rendelkezést 

később alkotmányellenesnek nyilvánították. 

Mindkét esetben a kérelmezők 2002 áprilisában bírósághoz fordultak, és társadalmi tulajdonban álló 

földterületek elbirtoklását állítva. A kérelmezők azzal érveltek, hogy az ingatlan több mint 70 évig (az 

első esetben) és 100 évig (a második esetben) volt jogelődeik birtokában. Az elsőfokú bíróság 2004 

szeptemberében és 2007 júniusában a javukra döntött, azonban az ítéleteket másodfokon 

megváltoztatták és a kereseteket elutasították. A másodfokú bíróság különösen azt állapította meg, 

hogy a szóban forgó földterület megszerzésének egyetlen módja volt, ha a kérelmezők az előírt 40 

éven át 1941 áprilisáig tartották birtokban tartották. Ezt a feltételt azonban nem teljesítették, mivel 

jogelődeik csak 1912-től voltak birtokban (folyamatosan és jóhiszeműen). A kérelmezők 

alkotmányjogi panaszait 2009 szeptemberében és 2011-ben elutasították. 

A kérelmezők – az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkére hivatkozással - sérelmezték, hogy 

vagyonuk békés élvezetéhez való jogukat megsértették, mivel a belföldi bíróságok nem voltak 

hajlandók elismerni az elbirtoklással szerzett tulajdonjogukat. 

A Bíróság először is kiemelte, hogy csak azokra a körülményekre alapozhatja a határozatát, amelyekre 

hivatkoztak. A kérelmezők panaszai 70 vagy 100 évig terjedő elbirtoklási időre utaltak. A Kamara 

előtti eljárásban azonban a panaszokból kifejezetten kizárták az 1941. április 6. és 1991. október 8. 

közötti időszakot. 

A Kamara azonban, a Trgo-ügyet alkalmazva figyelembe vették ezt az 50 éves időszakot, így 

túlterjeszkedtek az ügy kérelmezők panaszaiban meghatározott terjedelmét. A kérelmezők 

kiterjeszthetik ügyeik ténybeli alapját, hogy kiterjesszék ezt az időtartamot, amit végül a Nagykamara 

előtt meg is tettek, de ez új panasznak minősül. Ezt a 2017 februárjában megfogalmazott új panaszt 

elkésetten terjesztették elő, mivel a belföldi eljárások 2009-ben és 2011-ben történt befejezése után 

több mint hat hónap telt el, ezért ez a panasz elfogadhatatlan. 

A kérelmezők azt is kifogásolták, hogy a belföldi bíróság tévesen alkalmazta a vonatkozó nemzeti 

jogot, és megkérdőjelezték a hazai bíróságok ténymegállapításait. A Bíróság úgy ítélte, hogy a nemzeti 

jognak való megfelelés felülvizsgálatára vonatkozó hatásköre korlátozott, mivel elsősorban a nemzeti 

bíróságok feladata az ilyen jog értelmezése és alkalmazása. Azt is kijelentette, hogy érzékeny a 

szerepének másodlagos jellegére, és óvatosnak kell lennie az elsőfokú bíróság szerepének átvételében, 

hacsak ezt az eset körülményei nem teszik szükségessé. 

A Bíróság nem találta indokoltnak, hogy ne fogadja el a nemzeti bíróságok ténymegállapításait vagy a 

                                                 
27 Az ítélet a Nagykamara hozta 2018. március 20-án; az ítélet végleges. 
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belföldi jog alkalmazását, és ebből fakadó azon következtetésüket, hogy a kérelmezők nem 

teljesítették a földterület tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges feltételeket. A Bíróság tehát arra a 

következtetésre jutott, hogy a kérelmezők tulajdonjogának megállapítása iránti igénynek nem volt kell 

alapja a nemzeti jogban, és így az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkének védelme nem terjedt ki rá. 

A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai 

Büntető ügyszak 

Bfv.III.1.335/2017/9. 

A nyilvánosság kizárása a tanúk védelme érdekében szükséges volt, ezért abszolút hatályon kívül 

helyezési ok nem valósult meg. 

A felülvizsgálati indítvány szerint az elsőfokú bíróság az ügyben a nyilvánosságot konkrét indokok 

nélkül, illetve elfogadható indok hiányában zárta ki. 

 Az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerint a tisztességes, nyilvános tárgyaláshoz való jog 

alapjog. A tárgyalás nyilvánosságáról a Be. 237-239. §-ai rendelkeznek.  

 Az Emberi Jogok Európai Egyezménye 6. Cikk 1) pontja a tárgyalás nyilvánosságának érvényesülését 

a tisztességes eljárás alapjának, a védelemhez való jog biztosítékának tekinti, amely a demokratikus 

társadalomban elfogadott indokok alapján, szűk körben korlátozható. A tárgyalás nyilvánossága 

egyrészt garantálja az igazságszolgáltatás ellenőrizhetőségét, a büntetőügy terheltje és az ügy iránt 

érdeklődést mutató közönség részére, másrészt a generális prevenció is ezáltal érvényesülhet. A 

tárgyalás nyilvánossága, mint alapelv és garanciális, alkotmányos jog azonban összeütközésbe 

kerülhet más alapvető jogokkal, így a személyek biztonságához (Alaptörvény IV. cikk (1) bekezdés II. 

fordulata) fűződő alapjogával. 

 A tárgyalás nyilvánosságának korlátozásával kapcsolatos eljárásjogi rendelkezések 

alkotmányellenességét már az 58/1995. (IX. 15.) AB határozatában megvizsgálta, és az 

alkotmányellenesség megállapítására irányuló indítványt elutasította. Ezen AB határozatában 

foglaltakat az Alkotmánybíróság utóbb a 8/2013. (III. 1.) AB határozatával megerősítette. Az 

Alkotmánybíróság kifejtette ennek kapcsán, hogy a tárgyalás nyilvánossága főszabály, amely azonban 

a bíróság döntésének megfelelően korlátozható. Az Európai Emberi Jogi Egyezmény 6. Cikk 1) 

pontjával összefüggésben utalt arra, hogy a tárgyalás nyilvánossága alapjog ugyan, de a 

tárgyalóterembe történő belépést meg lehet tiltani a sajtónak és a közönségnek a tárgyalás teljes 

időtartamára vagy egy részére annyiban, amennyiben egy demokratikus társadalomban az erkölcsök, a 

közrend, illetőleg a nemzetbiztonság érdekében szükséges, továbbá, ha e korlátozás kiskorúak érdekei 

vagy az eljárásban résztvevő felek magánéletének védelme szempontjából szükséges, illetőleg 

annyiban, amennyiben ezt a bíróság feltétlenül szükségesnek tartja, mert úgy ítéli meg, hogy az adott 

ügyben olyan különleges körülmények állnak fenn, melyek folytán a nyilvánosság az 

igazságszolgáltatás érdekeit veszélyeztetné. Az Európai Emberi Jogi Egyezményhez kapcsolódó 

esetjog szerint az eljárás nyilvánosságához különösen büntetőügyekben nyomós közérdek fűződik, így 

annak kizárására az érintetteknek nincs alanyi joguk. A bíróságra tartozik annak megítélése, hogy a 

kizárás indokául felhozott érdek meghaladja-e az eljárás nyilvánosságához fűződő közérdeket. Ezzel 

összhangban az Alkotmánybíróság megerősítette, hogy a Be. – az 1973. évi I. törvény és az 1998. évi 

XIX. törvény – azon szabályozása, amely a bíróságra bízza, hogy az egymással esetleg konkuráló 

alapelvek között miként mérlegel, és az elsődlegesség kérdésében miként dönt nem kifogásolható. 

A Be. 237. § (3) bekezdés c) pontja értelmében a bíróság a nyilvánosságot az egész tárgyalásról vagy 

annak egy részéről kizárhatja az eljárásban résztvevő személyek vagy a tanú védelme érdekében. Ez 

esetben tehát a törvény – hivatalból, vagy az ügyész, a vádlott, a védő, a sértett, illetőleg a tanú 

indítványára – a bíróság mérlegelési jogkörébe utalja a nyilvánosság kizárását az egész tárgyalásról 

vagy a tárgyalás egy részéről. 

 Az elsőfokú bíróság a nyilvánosságot a 2015. július 2-i tárgyalási napról, és a 2015. szeptember 15-i 
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tárgyalási napról zárta ki, majd határozatát nyilvánosan hirdette ki. Az eljárt bíróság határozatában és a 

törvényszék ügydöntő határozatában részletesen számot adott a nyilvánosság kizárása indokairól. 

A másodfokon eljárt törvényszék részletesen vizsgálta, és a nyilvánosság kizárását megalapozó 

törvényes ok megállapíthatósága tekintetében kiemelte mindazon körülményeket, melyek alapján az 

elsőfokú bíróság fent hivatkozott mérlegelési joga egyértelműen megnyílt. Eszerint – a jelen ügy 

alapügyeként tekinthető a Kecskeméti Törvényszéken folyamatban volt eljárásban – a jelen ügy II. 

rendű terheltje és társai a svájci büntetőhatóságok előtt az I. rendű terheltre nézve terhelő vallomást 

tevő K. és M. sértetteket 2010. év folyamán erőszak, valamint élet, testi épség elleni közvetlen 

fenyegetéssel személyi szabadságuktól megfosztották, őket több héten keresztül fogvatartották, 

bántalmazták, és szabadon bocsátásukat ahhoz a feltételhez kötötték, hogy a tanúk a hatóság előtt tett 

vallomásaikat vonják vissza. A másodfokú bíróság kifejtette azt is, hogy a tanú védelmét más 

intézkedés kellőképpen miért nem szolgálta volna, mely érvekkel a Kúria egyetértett. Helytállóan 

hivatkozott továbbá az ügyész arra, hogy a fogvatartásban lévő D. E. tanú zárkatársának, R. K.-nak (az 

I. rendű terhelt volt sógornőjének) zaklató magatartása miatt kérte más zárkában történő elhelyezését, 

továbbá a 8. számú tanúnak a D. család részéről történt, Szekszárdi Büntetés-végrehajtási Intézetben 

fogvatartások során megvalósult erőszakos fenyegetés miatti kérelem tartalmára  

Fenti körülmények együttes értékelésével helyesen állapította meg az elsőfokú bíróság, hogy a tanúk 

érdekében a nyilvánosság kizárása szükséges volt, mely döntése megfelel az iratok tartalmának, annak 

az első- és másodfokú bíróság is megfelelő magyarázatát adta. A Kúria tehát egyetértett a Legfőbb 

Ügyészség írásbeli nyilatkozatában kifejtettekkel, miszerint a nyilvánosság kizárására a tárgyalás egy 

részéről az eljárási szabályok megsértése nélkül került sor, és nincs alap a mérlegelés alapján 

meghozott bírósági döntés törvényességének megkérdőjelezésére, így az I. rendű terhelt védője által 

sérelmezett abszolút hatályon kívül helyezési ok nem valósult meg. 

 

Bt.II.1.670/2017/5. 

A Kúria nyilvános ülésen a Be. 437.§ alapján a törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslatot 

alaposnak találta, mert a Be. 352.§ szabályozása ellenére a másodfokú bíróság a részleges 

megalapozatlanságot és iratellenességet bizonyítással nem küszöbölte ki. Így – a Be. 436.§ szerint – 

ítéletében megállapította, hogy a megtámadott határozat törvénysértő. 

A Kúria utalni kívánt arra, hogy maradéktalanul osztotta a meghatalmazott védőnek az időszerű 

igazságszolgáltatás tárgyában előadott álláspontját. 

A tisztességes eljárás követelményét megfogalmazó Emberi Jogok Egyezménye 6. cikke és az 

Alaptörvény XXIV. cikke értelmében mindenkinek joga van arra, hogy a bíróság ésszerű időn belül 

hozzon döntést az ügyében. E követelményének a másodfokú bírósági eljárásban a részleges 

megalapozatlanság kiküszöbölése érdekében lefolytatott bizonyítás mindenben megfelelt volna, mert 

ezzel az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezése és a megismételt eljárás lefolytatása elkerülhetővé 

vált volna. 

 

Bhar.I.1.736/2017/8. 

Megalapozatlan a megbízhatósági vizsgálat során elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának 

bűntette miatt a bűnösség megállapítása, ha az ítélet nem tartalmazza a megbízhatósági vizsgálat 

elrendeléséről szóló határozat, az ügyészi engedély, a megbízhatósági vizsgálat elrendelése előtti 

kapcsolatépítés adatait, továbbá a tárgyaláson megvizsgált kép- és hangfelvételen rögzítetteket.  

A Kúria egyetértett abban az ítélőtáblával, hogy a megbízhatósági vizsgálat iratanyaga hiányos. 

Az iratok alapján megállapítható, hogy az elsőfokú katonai tanács meg sem kísérelte beszerezni a 

megbízhatósági vizsgálat elrendeléséről szóló, az 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 

7/A. § (2) bekezdése szerinti határozatot, valamint az Rtv. 7/A. § (2a) bekezdésében és 7/B. § (3) 

bekezdés a) pontjában írt ügyészi jóváhagyást. Ezeket az okiratokat nem pótolja a megbízhatósági 

vizsgálat lefolytatásának végrehajtási terve (Központi Nyomozó Főügyészség 3.Nyom.182/2015. 
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számú nyomozati irat 19-24. oldal). Emiatt nem ellenőrizhető a megbízhatósági vizsgálat 

elrendelésének és lefolytatásának törvényessége, amely egyrészt mind a belső jog, mind az Emberi 

Jogok Európai Bíróságának gyakorlata szerint is súlyos hiányosság, amely kihat a tisztességes 

eljárásra is (Kúria BEH 218.B.1. „[55] A fedett nyomozás csak akkor jogszerű, ha hatósági felügyelet 

mellett zajlik, amelyre az EJEB szerint a leghatékonyabb a bírói kontroll, ugyanakkor megfelelő 

garanciális szabályok és biztosítékok megléte esetén ügyészi vagy más hatósági felügyelet is 

megfelelő lehet.”). 

Helytállóan mutatott rá a másodfokú katonai tanács arra is, hogy szükséges lett volna tisztázni, hogy a 

megbízhatósági vizsgálat lefolytatásával megbízott védelmi tiszt mikor, milyen körülmények között 

került kapcsolatba F. vádlottal. Mit jelentett a vádlott, mint személyi edző és a védelmi tiszt, mint 

ügyfél kapcsolata, a kapcsolat csupán erre terjedt ki vagy létrejött egy ezen túlmutató bizalmi viszony 

is. Erre nézve kizárólag a vádlott vallomása áll rendelkezésre, amely a Kúria álláspontja szerint sem 

elég. A Kúria utal arra, hogy az elkövetéskor hatályban volt, a fegyveres szervek hivatásos állományú 

tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (régi Hszt.) 65. § (3) bekezdés a) 

pontja alapján a hivatásos állomány tagja köteles az állományilletékes parancsnoknak bejelenteni a 

szolgálati időn kívüli sporttal vagy ismeretterjesztéssel összefüggő munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszony létesítését. Nincs nyoma annak – a parancsnoki jellemzés ezt nem tartalmazza – hogy ilyen 

bejelentés a vádlott részéről történt-e. 

A katonai tanács a védő bizonyítási indítványát, amely a védelmi tiszt kihallgatására irányult, 

elutasította, mert álláspontja szerint a meglévő bizonyítékok e személy vallomása nélkül is 

alátámasztották a bíróság által megállapított tényállást. A tényállás azonban csupán arra szorítkozik, 

hogy rögzíti a magánéleti, baráti kapcsolat kiépítését. Nem tartalmazza azonban azt, hogy a 

tárgyalótisztként eljárt S. rendőr alezredes ezt a bizalmi kapcsolatot saját elhatározásából, valóban 

magánemberként kezdeményezte, vagy az Rtv. 64. § (1) bekezdés b) pontja szerint fedett 

nyomozóként járt el. 

Ez utóbbi esetben pedig el kell dönteni, hogy a költségvetési szervek bűnmegelőzési, bűnfelderítési 

célú ellenőrzése érdekében történt titkos információgyűjtés mennyiben sérti az Rtv. 7/A. § (3) és (4) 

bekezdésében írt határidőket. Ha ugyanis az állapítható meg, hogy a megbízhatósági vizsgálat 

alakszerű elrendelését megelőzően olyan jellegű titkos információgyűjtés történt, amelyet az Rtv. 7/B. 

§ (1) bekezdése csak az elrendelést követően tesz lehetővé, a megbízhatósági vizsgálat eredménye 

bizonyítékként nem használható fel. 

A Kúria nem megalapozatlanságként, hanem az indokolási kötelezettség megsértéseként értékelte azt a 

tényt, hogy bár az elsőfokú katonai tanács mind a tárgyalási jegyzőkönyv szerint, mind az ítélet szerint 

az adathordozóra kiírt kép- és hangfelvételt megtekintette, nem rögzítette a felvételeken látható és 

hallható tényeket. Ekképp olyan bizonyítékot értékelt – a vádlott terhére – amelynek tartalmáról nem 

adott számot, így nem ellenőrizhető pl. a bíróságnak az a megállapítása, hogy a csapdapénz átadásának 

körülményeivel kapcsolatos vádlotti előadást a felvétel alátámasztotta. 

A megbízhatósági vizsgálat lefolytatása során a Nemzeti Védelmi Szolgálat taktikai hibát vétett: az 

irányadó tényállás szerint a vádlott részére átadott csapdapénz a vádlott íróasztalán maradt, miközben 

a védelmi tisztet a kapitányság épületéből a parkolóba kísérte le. F. az épületbe visszatért, ahol a 

Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársai az iroda asztaláról a csapdapénzt visszavették. A katonai 

tanács a tárgyalás anyagává tette ugyan, azonban a tényállásban nem szerepelteti, hogy a vádlott a 

gyanúsítotti kihallgatásán úgy nyilatkozott, miszerint őt a kapitányság épületének I. emeletén a 

Nemzeti Védelmi Szolgálat intézkedés alá vonta, ezért nem jutott el elöljárójához az esetet jelenteni. 

Tény azonban, hogy a csapdapénzt nem vette el, nem zárta el íróasztalába, hanem az az asztalon 

maradt, ahonnan azt a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársai vették vissza. 

Ilyen körülmények között pedig – főleg, mivel a kép- és hangfelvétel tartalma az ítéletből nem 

ismerhető meg – nem cáfolható meg kétséget kizáró módon a vádlott azon védekezése, mely szerint a 

történteket jelenteni akarta elöljárójának. Erre azonban – de az ellenkező bizonyítására sem – nem 

adott módot az, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálat a megbízhatósági vizsgálatot idő előtt befejezetté 

nyilvánította. A Kúria a már hivatkozott BEH 2018.B.1. számon közzétett elvi határozatában 

rögzítette: „[56] [...] az EJEB kifejtette, hogy a nemzeti bíróságokat a beismerő vallomás sem 
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mentesíti az alól, hogy a terhelt esetleges törvénytelen hatósági felbujtásra történő hivatkozását 

kivizsgálják.” 

A Kúria az ügyészi másodfellebbezésben és a Legfőbb Ügyészség indítványában a Be. 390. § (1) 

bekezdés a) pontja szerinti, az iratok kiegészítésére, illetve új iratok beszerzésére vonatkozó 

indítványával kapcsolatban a következőkre mutat rá: 

A Kúria gyakorlata szerint, bár a tanács elnöke közvetlenül is beszerezhet "új iratokat", de ennek a 

lehetőségnek a gyakorlati jelentősége csekély, mivel a harmadfokú eljárásban bizonyítás felvételének 

nincs helye, és a harmadfokú bíróság a rendelkezésre álló iratok alapján bírálja felül a tényállást. 

Nyilvánvaló, hogy az eljárás kontradiktórius jellegével nem egyeztethető össze, ha a büntetőügy 

nyílttá tett nyomozati irataihoz képest a nyomozati iratok minősített adatot tartalmazó, és ezért a 

bűnügy irataihoz nem csatolt iratokat „bírói megtekintésre” kérik ki a minősítőtől, illetve a minősített 

adatot tartalmazó irat kezelőjétől. Ha ilyen adatot tartalmazó irat büntetőeljárásban való felhasználása 

válik szükségessé, a bíróság megkeresheti a minősítőt a minősítés feloldása érdekében, ez utóbbi 

azonban a minősítő kizárólagos, diszkrecionális joga. Ha a minősítés feloldására nem kerül sor, akkor 

a minősített adatot tartalmazó irat felhasználása kizárólag a Be. 70/C. §-a, illetve a minősített adat 

védelmére vonatkozó törvényi és kormányrendeleti szintű szabályozás betartásával történhet meg. 

A harmadfokú bírósági eljárásban már csak emiatt sincs helye a minősített adatot tartalmazó irat – a 

tartalma szerint okirati bizonyításnak minősülő –, az ügyészi indítványban leírt módon való 

beszerzésének és felhasználásának. 

Mindezek alapján a Kúria álláspontja szerint az első- és másodfokú ítélet megalapozatlansága, illetve 

az indokolási kötelezettség megsértésében megnyilvánuló eljárási szabálysértés a Be. 388. § (2) 

bekezdése alapján a harmadfokú bírósági eljárásban nem küszöbölhető ki, a határozatok az érdemi 

felülbírálatra alkalmatlanok, ezért azokat a Kúria a 399. § (5) bekezdése alapján hatályon kívül 

helyezte, és az elsőfokú katonai tanácsot utasította új eljárás lefolytatására. 

A megismételt eljárás során a Be. 21. § (3) bekezdés c) pontjában írt abszolút kizárási okra és a 64/A. 

§ (1) bekezdés c) pontja szerinti soron kívüliségre vonatkozó szabályra figyelemmel az elsőfokú 

bíróságnak 

– meg kell kísérelnie a megbízhatósági vizsgálat Nemzeti Védelmi Szolgálatnál, illetve a Megyei 

Főügyészségen még meglévő iratanyagának beszerzését, amely alapján ellenőriznie kell a vizsgálat 

elrendelésének törvényességét; 

– tisztáznia kell, hogy a megbízhatósági vizsgálat lefolytatásával megbízott védelmi tiszt mikor, 

milyen körülmények között és milyen jellegű kapcsolatot épített ki F. vádlottal, szükség esetén erre 

a védelmi tisztet tanúként kell kihallgatnia; 

– az adathordozókra kiírt kép- és hangfelvételeket ismételten a tárgyalás anyagává kell tennie, a kép- 

és hangfelvételeken rögzítetteket a tárgyalási jegyzőkönyvben és az ügydöntő határozatban a 

szükséges részletességgel le kell írnia. 

E bizonyítás felvételét követően lesz abban a helyzetben az elsőfokú katonai tanács, hogy állást 

foglaljon megbízhatósági vizsgálat elrendelésének törvényességével kapcsolatban, érdemben 

vizsgálhassa, hogy a megbízhatósági vizsgálat alakszerű elrendelése előtt a tárgyalótiszt 

kapcsolatépítése a vádlott irányában mennyiben felelt meg az Rtv. határidőkre vonatkozó előírásainak, 

és ez a kapcsolatépítés érdemben kihatott-e a megbízhatósági vizsgálat eredményére, továbbá a kép- és 

hangfelvételek vizsgálata és az eljárás egyéb adatai alapján állást foglalhasson abban, hogy a 

megbízhatósági vizsgálat végrehajtásakor a Nemzeti Védelmi Szolgálat betartotta-e a rendőrség belső 

bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, 

a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak 

megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 12. § (1) és (2) bekezdésében 

meghatározott azon követelményt, miszerint a vizsgálat érdekében kialakítandó élethelyzetnek 

olyannak kell lennie, hogy az a vizsgálattal érintett személy intézkedési, eljárási kötelezettségét vonja 

maga után, továbbá a kialakított élethelyzet nem korlátozhatja a vizsgálattal érintett személy döntési 

szabadságát az intézkedés módjának, az eljárás rendjének megválasztásában, és a vizsgálat 
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helyszínének és módszerének megválasztása nem akadályozhatja a vizsgálattal érintett személy 

kötelezettségeinek, feladatainak teljesítését. 

 

Bfv.I.1.795/2017/6. 

Nem képez felülvizsgálati okot, ugyanakkor sérti a terhelt Alaptörvényben biztosított tárgyaláshoz való 

jogát az, ha a tárgyalás iránt a védő által előterjesztett kérelem alapján kitűzött tárgyaláson a távol 

maradt és mulasztását ki nem mentő védő kérelmét a bíróság visszavontnak tekinti, és nem tart 

tárgyalást. 

A Be. 357. § (3) bekezdése szerint ugyanakkor a terhelt javára – az ügyészt kivéve – más által 

bejelentett fellebbezést a fellebbező csak a vádlott hozzájárulásával vonhatja vissza. 

Tény, hogy a Be. 548. § (1) bekezdése alapján előterjesztett kérelem nem fellebbezés, annak 

eredményeként nem másodfokú eljárásra, hanem az elsőfokú bíróság előtt tárgyalásra és új határozat 

meghozatalára kerül sor. Ugyanakkor a tárgyalás tartására irányuló kérelem jogorvoslati jellege nem 

vitatható, minthogy annak perbeli hatása is megegyezik a fellebbezésével, mivel – a döntéssel 

szembeni kifogást megjelenítve – ugyanúgy akadályát képezi az elsőfokú bíróság által hozott 

ügydöntő határozat jogerőre emelkedésének. 

Ezért a terhelt beleegyezése szükséges ahhoz, hogy a védői kérelemre tartott tárgyaláson előzetes 

kimentés nélkül meg nem jelenő védő távolmaradását a kérelem visszavonásának tekintse a bíróság. A 

terhelti hozzájárulás megléte ugyanis azt jelzi, hogy a terhelt tisztában van és egyetért a visszavonással 

és tudatában van annak következményeivel is. 

Másfelől akkor, ha a védő által előterjesztett tárgyalás tartása iránti kérelem visszavonásához nem 

lenne szükség a terhelt hozzájárulására, vagy az, hogy a védő előzetes kimentés nélkül nem jelenik 

meg a tárgyaláson, és e mulasztás – a terhelt hozzájárulása nélkül – a kérelem visszavonásának lenne 

tekinthető, a terhelt elesne az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti jogától – amelyet az 

1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló 

Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény 6. cikk 1. pontjában írt, a tisztességes tárgyaláshoz 

való jogra tekintettel tartalmaz az Alaptörvény –, miszerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy az 

ellene emelt bármely vádat vagy valamely perben a jogait és kötelezettségeit törvény által felállított, 

független és pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, ésszerű határidőn belül bírálja el. 

Ezért az, ha a védő mulasztását hozzájárulása nélkül a terhelt terhére rónánk, megfosztaná a 

védekezéshez, illetve a tárgyaláshoz való jogától, így alaptörvény-ellenes és egyezménysértő is lenne. 

Márpedig ezt a megtámadott határozattal az eljárt bíróság elkövette. Azonban ez a mulasztás nem 

vonható a Be. 416. § (1) bekezdés c) pontjában felsorolt egyetlen eljárási szabálysértés körébe sem, 

így a felülvizsgálati eljárás keretében nem orvosolható. 

 

Bkk.II.443/2018/4. 

A bírói gyakorlat szerint elfogultság csak konkrét, alapos ok fennállása esetén állapítható meg; ennek 

hiányában a kizárási kérelem megtagadásának van helye. 

A terhelt ellen hamis vád bűntette miatt [Btk. 268. § (1) bekezdés a) pont]. A terhelt a sértett 

személyére tekintettel – aki a Fővárosi Törvényszék állományában szolgálatot teljesítő bíró – a Pesti 

Központi Kerületi Bíróság, továbbá a Fővárosi Törvényszék és az alá tartozó valamennyi kerületi 

bíróság kizárását kezdeményezte. 

A Fővárosi Ítélőtábla 2015. április 1. napján meghozott végzésében a hamis vád bűntette miatt a 

terhelt ellen a folyamatban lévő büntetőügy elbírálásából a Pesti Központi Kerületi Bíróságot, a Budai 

Központi Kerületi Bíróságot, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságot, a Budapesti IV. és XV. Kerületi 

Bíróságot, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróságot, a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi 

Bíróságot, valamint a Fővárosi Törvényszéket kizárta, egyben az elsőfokú eljárás lefolytatására 

jogosult bíróság kijelölésére, és az esetleges másodfokú eljárás lefolytatására a Balassagyarmati 

Törvényszéket kijelölte. 
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A Balassagyarmati Törvényszék a 2015. április 13. napján meghozott végzésében az elsőfokú eljárás 

lefolytatására a Salgótarjáni Járásbíróságot jelölte ki. Az elsőfokú eljárás lefolytatására kijelölt 

Salgótarjáni Járásbíróság a 2017. május 11. napján meghozott és kihirdetett ítéletében a terheltet 

bűnösnek mondta ki 3 rendbeli hamis vád bűntettében [Btk. 268. § (1) bekezdés a) pont], és ezért őt – 

nem jogerősen – 6 hónap szabadságvesztés büntetésre ítélte. A szabadságvesztés végrehajtását 1 év 

próbaidőre felfüggesztette. A Salgótarjáni Járásbíróság ítélete ellen bejelentett terhelti és védői 

fellebbezés folytán a másodfokú eljárás a Balassagyarmati Törvényszéken van folyamatban. 

A terhelt a Balassagyarmati Törvényszékhez 2018. március 7. napján érkeztetett beadványában – 

utóbb érkeztetett beadványban kiegészített – a Balassagyarmati Törvényszék mint másodfokú bíróság 

és „az ügy lehetséges bárminemű további folyományából (akár az esetlegesen elképzelhető 

harmadfokú eljárásból is) – a Fővárosi Ítélőtábla” kizárását indítványozta.  Indítványa alapját abban 

jelölte meg, hogy a vele szemben koholt koncepciós eljárást a háttérből az OBH „szponzorálta”; ez áll 

a mögött, hogy ügyének tárgyalására az OBH elnöke, dr. Handó Tünde szülővárosában működő 

járásbíróság került kijelölésre, mely járásbíróság elnöke az OBH elnökének gyermekkori barátnője. 

Tudomása van arról is, hogy az OBH elnöke „kiadta az ukászt”, hogy a bíróság minél többször jelentse 

fel őt. Meggyőződése szerint azért került az ügye Salgótarjánba, mert az OBH egyedül ott látja „jó 

kezekben” az ügyét. Ahhoz pedig, hogy az ügye Dr. Handó Tünde szülővárosában működő 

járásbírósághoz kerüljön, elengedhetetlenül szükséges volt a Balassagyarmati Törvényszék „lojális 

közreműködése”. Miután pedig a Fővárosi Ítélőtábla volt az, aki – ugyancsak – a lojalitás jegyében 

első körben a Balassagyarmati Törvényszéket hatalmazta fel az eljáró bíróság kijelölésére, azzal 

indokolva, hogy a „lobbi-szálat” a gyökerénél kell elvágni, az eljárás további menetéből a Fővárosi 

Ítélőtábla kizárására is indítványt tett. 

A Balassagyarmati Törvényszék valamennyi büntető ügyszakos bírája 4.Bf.129/2017/21. szám alatt 

úgy nyilatkozott, hogy az ügyben nem érzik magukat elfogultnak. 

A Kúria az indítványban foglaltakat megvizsgálva a kizárási kérelmet alaptalannak találta. 

A bírák kizárásával kapcsolatos rendelkezéseket a Büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 

(Be.) 21-27. §-ai tartalmazzák. A kizárási okokat részletesen a Be. 21. §-a rögzíti. Ezek közül a 21. § 

(1) bekezdés e) pontja akként rendelkezik, hogy bíróként nem járhat el az „akitől az ügy elfogulatlan 

megítélése egyéb okból nem várható”. 

Az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerint „Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene 

emelt bármely vádat vagy valamely perben a jogait és kötelezettségeit törvény által felállított, 

független és pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, ésszerű határidőn belül bírálja el”. 

A bírósággal szemben hasonló követelményeket támaszt az Emberi Jogok Európai Egyezményének 6. 

cikke is, amely általánosan fogalmazza meg azt, hogy bíróként nem járhat el, akitől az ügy 

elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható. A pártatlanság követelménye elsősorban a bíró 

szubjektív hozzáállására vonatkozik. A bírónak a felek „felett” kell állnia. Tekintet nélkül a felek 

személyére, csak az elbírálandó ügyre tartozó körülményeket vizsgálva köteles eljárni, és döntését 

meghozni. Nem lehet azonban figyelmen kívül hagyni az objektív oldalt, az eljárás külső körülményeit 

sem abból a szempontból, hogy vajon nem kelthettek-e azok jogosnak tűnő, ésszerű kételyeket az 

érintettekben a bíró pártatlanságát illetően. 

A 2003. július 1-ig hatályban volt 1973. évi I. törvény (régi Be.) 35. § (1) bekezdés e) pontja az egyéb 

okból történő elfogultság megállapításának esetét a jelenlegi előírásokhoz hasonlóan szabályozta. A 

bírói gyakorlat pedig az Emberi Jogok Európai Egyezményének (Róma 1950) rendelkezéseire és az 

Emberi Jogok Európai Bíróságának (Strasbourg) ítélkezési gyakorlatára figyelemmel alakította ki ezen 

elfogultsági ok értelmezésének a Be. alkalmazásánál is irányadó gyakorlatát. 

A kizárás iránti bejelentés, amely a Be. 21. § (1) bekezdés e) pontján alapul, nem az egész bíróság, 

hanem csak az ügy elbírálására kijelölt bíró eljárását tilalmazza arra az esetre, ha tőle az ügy 

elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható. A bírónak azonban nem csupán lelkiismereti, hanem 

törvényi kötelezettsége a vele szemben felmerült kizárási okokat – értelemszerűen az elfogultságát is – 

a bíróság elnökének haladéktalanul bejelenteni (Be. 23. § (1) bekezdése). Az ügyet másodfokon 

tárgyaló bíróság tagjai egybehangzó nyilatkozatuk szerint azonban nem elfogultak, az ügy tárgyilagos 
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megítélését biztosítják. 

A hosszú ideje követett bírói gyakorlat szerint elfogultság csak konkrét, alapos ok fennállása esetén 

állapítható meg; ennek hiányában a kizárási kérelem megtagadásának van helye. Kizárási 

indítványában a terhelt azonban ilyen konkrét, alapos okot nem jelölt meg; annak alapjául csupán 

feltevésre alapozott okokat hozott fel, mind a törvényszék, mind – egy esetleges harmadfokú eljárás 

esetén – az ítélőtábla vonatkozásában. Ugyanakkor a másodfokú bíróság eddigi ügykezeléséből sem 

állapítható meg és nem is valószínűsíthető a bírák tárgyilagos eljárása iránt konkrét kételyt ébresztő 

körülmény, a pártatlan eljárás garanciájának sérelme. 

A Kúria ezért a terhelt kizárási indítványát mind a Balassagyarmati Törvényszék, mind a Fővárosi 

Ítélőtábla bírái tekintetében a kifejtett indokok alapján – a Be. 24/A. § (2) bekezdéseiben szabályozott 

eljárás keretében tanácsülésen eljárva, a Be. 24/A. § (1) bekezdés második mondatában meghatározott 

hatáskörében – megtagadta. 

 

Bpkf.III.529/2018/4. 

Az életfogytig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett, és az adott kategórián belül is kirívóan súlyos, 

többszörösen minősülő élet elleni, és más súlyos, erőszakos jellegű bűncselekmények miatt a különös 

visszaeső, illetve többszörösen büntetett előéletű vádlottakkal szemben az előzetes letartóztatás 

fenntartása a szökés, elrejtőzés, és a bűnismétlés veszélyére tekintettel akkor is indokolt, ha az általuk 

előzetes letartóztatásban töltött idő tartama már jelentős. 

Az ítélőtábla 2018. március 20-án meghozott végzésével a Be. 132. § (2) bekezdése alapján az I. 

rendű, a II. rendű és a VI. rendű vádlott előzetes letartóztatásának indokoltságát felülvizsgálta, és azt 

mindhárom vádlott tekintetében továbbra is fenntartotta. Az ügyben az elsőfokú eljárás folyamatban 

van, a törvényszék legközelebb 2018. május 7., 9., 11., 14. és 17. napjára tűzött ki újabb tárgyalást. 

Az ítélőtábla végzése ellen az I. rendű és a II. rendű vádlott, valamint védőik, továbbá a VI. rendű 

vádlott jelentett be fellebbezést az előzetes letartóztatás megszüntetése, és – az I. és a II. rendű vádlott 

védői – házi őrizet elrendelése érdekében. Az I. és a VI. rendű vádlott, valamint az I. és a II. rendű 

vádlottak védői fellebbezéseiket írásban indokolták; nem indokolta meg fellebbezését a II. rendű 

vádlott. 

Az I. rendű vádlott utalt fellebbezésében arra, hogy házi őrizetének elrendeléséhez képest nem merült 

fel a szigorúbb kényszerintézkedés alkalmazását igénylő új körülmény. Részletezte, hogy az ügyészség 

milyen iratokat lopott ki a nyomozati iratok közül, és a hatóságok nem tartják tiszteletben az Emberi 

Jogok Európai Bírósága Magyarországot elmarasztaló határozatában leírtakat sem. Új körülményként 

említette az általa eddig előzetes letartóztatásban töltött kirívóan hosszú időt. Emellett nehezményezte, 

hogy a nyomozó hatóság vádiratot kreált ellene, Az ítélőtábla pedig hamis adatra hivatkozott, amikor 

azt rögzítette, hogy az I. rendű vádlott nem rendelkezik állandó munkahellyel és jövedelemmel. Utalt 

az Emberi Jogok Európai Bírósága Deboub alias Husseini vs. Franciaország elleni ügyére is, melyben 

a nemzetközi bíróság négy év hat hónap tartamú előzetes letartóztatást talált elfogadhatatlanul 

hosszúnak. 

Az I. rendű vádlott védője fellebbezésében előadta, hogy az előzetes letartóztatás okait illetően több 

változás is történt; az I. rendű vádlottal szemben indított két másik ügyben felmentő ítélet született, és 

fény derült arra is, hogy a nyomozó hatóság bizonyítékokat kreált az I. rendű vádlott terhére. Az 

ügyben a vádlott korábban volt házi őrizetben, és annak szabályait akkor is maradéktalanul betartotta 

annak ellenére, hogy a végzésben hivatkozott körülmények akkor is ugyanúgy fennálltak. Új 

körülményként hivatkozott az időmúlásra, és annak kapcsán utalt a Kúria – más ügyben hozott – 

Bpkf.III.241/2017/6. számú végzésére. 

A II. vádlott védője is hivatkozott arra, hogy a vádlott a 13 évvel ezelőtt elkövetett cselekmények 

miatti eljárásban szabadlábon is védekezett, ezalatt külföldön is dolgozott; ennek ellenére szökést, 

elrejtőzést a legsúlyosabb büntetés kiszabására irányuló ügyészi indítvány ismeretében sem kísérelt 

meg. Utalt arra, hogy önmagában a bűncselekmény tárgyi súlya és a várható büntetés nem lehet döntő 

tényező, a II. rendű vádlott pedig időközben családot alapított és gyermeke is született. Utalt az 
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Emberi Jogok Európai Bíróságának a Hagyó kontra Magyarország ügyében hozott ítéletére és a 93. 

számú BK véleményre is. 

A VI. rendű vádlott fellebbezésében előadta, hogy a bíróságot téves adatok felhasználásával 

tévesztették meg, a tények pontatlan rögzítése pedig okirat-hamisítás és kötelességszegés. Téves a 

végzés a korábbi kényszerintézkedés adatainak rögzítésében, de abban is, hogy a bűncselekmények 

elkövetési idejében munkahellyel és megélhetéssel nem rendelkezett. A nyomozó hatóság 

szabálytalanságokat követett el, több tanú pedig kizárta őt az elkövetők közül. Az eljárás során 

azokban az időszakokban, amikor szabadlábon volt, nem szökött meg és nem befolyásolt senkit, 

Németországban bejelentett lakóhellyel rendelkezik, de biztosított a lakhatása Magyarországon is. Az 

ügyben első fokon eljáró tanács elnöke valótlanul rögzítette korábbi határozataiban a vádlott korábbi 

büntetéseinek adatait, ezért tőle nem várható elfogulatlan döntés, és korlátozza a védekezéshez való 

jogát is; több bizonyítási indítványát elutasította, és a teljes nyomozati irat sem áll a rendelkezésére. 

A Kúria úgy ítélte, hogy az I., II. és VI. rendű vádlottak, valamint az I. és a II. rendű vádlottak védői 

fellebbezése nem alapos. 

Törvényesen járt el az ítélőtábla, amikor az I., II. és a VI. rendű vádlottak előzetes letartóztatásának 

indokoltságát a Be. 132. § (2) bekezdés értelmében felülvizsgálta, és azt mindenben helyes 

indokokkal, a Be. 129. § (2) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott okokból, megalapozottan 

továbbra is fenntartotta. 

A vád tárgyát képező bűncselekmény – büntetési tételben is kifejeződő – tárgyi súlya kiemelkedő. Ez 

pedig nem hagyható figyelmen kívül a bizonyítás érdeke, illetve a folyamatban lévő bizonyítási 

eljárásban biztosítandó vádlotti jelenléthez fűződő törvényi érdek szempontjából.  

A vád nem ítéleti bizonyosság, adatai nem tények, s megállapított tényről a jogerős ítéletig valójában 

nincs szó, az eljárásnak csupán tényszerű adatai lehetnek. Kétségtelen azonban, hogy a vád szerinti 

adatok alapján következtetés vonható a törvény szerinti eljárási érdek veszélyeztetettségére, ami nem a 

bűnösség kérdésének eldöntése. Az eljárás, a bizonyítás lefolytatásának érdeke és a vádlott személyi 

szabadságához fűződő (ártatlanság vélelméből fakadó) érdeke között kell ugyanis dönteni.  

Az ítélőtábla helyesen hivatkozott tehát arra, hogy az I., II. és VI. rendű vádlottal szemben vád 

tárgyává tett cselekmények tárgyi súlya nem csupán kiemelkedő, hanem a hasonló jellegű ügyekkel 

összevetve is kirívóan súlyos. Ez azt jelenti, hogy a hasonló jellegű (és nem ugyanilyen elkövetésű), 

de már életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását lehetővé tevő, egy rendbeli minősített 

emberöléshez képest további nyomatéka van annak, hogy az emberölés bűntette a vád szerint több 

okból is – köztük a több emberen elkövetés miatt – súlyosabban minősül, és ahhoz mindhárom vádlott 

esetében, az időközben történt jogerős részfelmentés után is további súlyos, erőszakos jellegű, és 

lőfegyverekkel kapcsolatos, önmagukban is magas büntetési tételű bűncselekmények társulnak. 

Kiemelkedően súlyos az adott bűncselekményfajtákon belüli elkövetési mód is; erre a vádban felróttak 

szerint, a sorozat-jellegű cselekmények tervezett előkészületei, a terep előzetes megfigyelése, a 

tűzfegyverek és más speciális eszközök beszerzése és használata, az elkövetési mód határozottsága 

nyújt következtetési alapot. Ezekre Az ítélőtábla végzése 3. oldal utolsó bekezdésében teljes körűen és 

helytállóan hivatkozott. 

Mindezek pedig a szökés, elrejtőzés veszélyének közvetlenségét és közeliségét megalapozzák. E 

körülmények adottak, azokban a vád változása, vagy a bizonyítás eredményének fordulata, majd a 

nem jogerős elsőfokú ítélet meghozatala eredményezhet változást; megítélésüket pedig az időmúlás 

befolyásolhatja. Ehhez képest az I. és a II. rendű terhelt hivatkozása arra vonatkozóan kétségtelenül 

helytálló, hogy az időmúlás mindenképpen új körülmény, ami az előzetes letartóztatás indokoltságának 

vizsgálata során jelentőséggel bír; éppen ezért rendeli a Be. 132. § (1)-(2) bekezdése meghatározott 

rendszerességgel felülvizsgálni azt, függetlenül attól, hogy egyéb új körülmény felmerült-e annak 

indokoltságával kapcsolatosan. 

Kétségtelen, hogy az I., II. és a VI. rendű vádlott által eddig előzetes letartóztatásban töltött időtartam 

jelentős, és az a korábbi végzés meghozatala óta újabb hat hónappal növekedett. Az elsőfokú bíróság 

azonban folyamatosan tárgyal, így a vádlottak fogvatartása a vád tárgyává tett cselekmények büntetési 

tételének és konkrét tárgyi súlyának tükrében, az ügy terjedelmére és bonyolultságára is tekintettel az 
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újabb hat hónap elteltével sem tekinthető olyan aránytalannak és indokolatlannak, ami már az előzetes 

letartóztatás indokoltságára önmagában kihatna. Az ilyen mérvű fenyegetettség mellett a rendezett 

családi viszonyokra és megélhetési körülményekre való hivatkozás is súlytalan (EBH 2014.B.1.). 

Kétségtelen, hogy az ügy korábbi szakaszában mindhárom vádlott esetében volt olyan időszak, amikor 

az előzetes letartóztatásnál enyhébb kényszerintézkedés hatálya alatt álltak. Ez azonban nem jelenti 

azt, hogy pusztán annak végső soron eredményes volta – hiszen a vádlottak nem szöktek meg, és 

jelenleg is rendelkezésre állnak – a súlyosabb kényszerintézkedés alkalmazását a későbbiekben 

kizárja, akkor is, ha annak okai, ténybeli alapjai fennállnak. 

Amennyiben a (korábbi) nem jogerős elsőfokú ítéletet a másodfokú bíróság hatályon kívül helyezte, 

akkor az abban kiszabott szabadságvesztéssel a bíróság – nyilvánvalóan – nem konkretizálta a vádlott 

személyére a vádban felrótt bűncselekmény törvényi fenyegetettségének mértékét. Így azt a Be. 129. § 

(2) bekezdés b) pontja szerinti szökés, elrejtőzés veszélye kapcsán sem lehet alapul venni. Ilyenkor – 

értelemszerűen – a vád szerinti bűncselekmény (büntetési tételben kifejeződő) törvényi 

fenyegetettsége, és a vád szerinti elkövetés körülményei a tárgyi súly szempontjából a figyelembe 

veendők. Ehhez képest a szökés, elrejtőzés veszélye az I., II. és a VI. rendű vádlott esetében nem 

csupán továbbra is fennáll, hanem az azt megalapozó körülmények nyomatéka olyan jelentős, hogy 

annak kiküszöbölésére – az eljárás jelen szakaszában – az előzetes letartóztatásnál enyhébb 

kényszerintézkedés továbbra sem elegendő. A vádlottak személye – a vád tárgyává tett cselekmények 

és előéleti adataik tükrében – ugyancsak nem ad alapot ezzel ellentétes következtetésre. 

A bűnismétlés veszélyére az ítélőtábla mindhárom vádlott részben súlyos, személy elleni erőszakos 

bűncselekmények miatti büntetett előéletéből, és – az I. és II. rendű vádlottak tekintetében – a röviddel 

utolsó szabadulásuk utáni (vád szerinti) elkövetésből, valamint a részben visszaesői, részben különös 

visszaesői minőségük, és (a vád szerinti) feltételes szabadság hatálya alatti elkövetés alapján vont 

következtetést. Helyesen hivatkozott arra is, hogy a VI. rendű vádlottat korábban többszörös 

visszaesőként, jelentős súlyú rablási cselekmény miatt ítélte hosszabb tartamú szabadságvesztésre a 

bíróság. Megállapítható, hogy az ennek kitöltésétől a vádiratban terhére rótt bűncselekmények 

elkövetési idejének kezdetéig 3 évnél – amelyen belüli elkövetés még a többszörös visszaesői minőség 

megállapítását eredményezte volna – alig telt el több idő. A vádlottak előéleti adataiból és a vádiratban 

terhükre rótt bűncselekmények vád szerinti elkövetési módjából a jövőbeni bűnismétlés veszélyére 

levont következtetést pedig nem zárja ki – különösen jelentős vagyoni haszonnal járó 

bűncselekmények tekintetében – az sem, ha a vádlott egyébként a megélhetését biztosító vagyonnal 

vagy jövedelemmel rendelkezik. 

Ezért az ítélőtábla által megvizsgált körülmények az I., II. és VI. rendű vádlottak tekintetében továbbra 

is megalapozzák a bűnismétlés közvetlen veszélyére vont következtetést. Ennek pedig jelentősége van 

abban is, hogy a bűnismétlés megalapozott veszélye közömbösítheti az előzetes letartóztatásban töltött 

idő nagyságának a szökés, elrejtőzés veszélyét csökkentő jelentőségét (BH 2012.285). 

A kifejtettekkel ellentétes irányba ható további okot vagy körülményt a Kúria az iratokban nem észlelt. 

A közérdek valódi követelményének a speciális jelei fennállnak, ami a vád tárgyát képező 

többrendbeli súlyos, erőszakos, részben többszörösen minősülő élet elleni bűncselekmény tárgyi 

súlyából, valamint a vádlottak társadalomra való veszélyességének – az előéletükön és a terhükre rótt 

cselekmények jellegén alapuló – magas fokából fakad. Ez pedig nagyobb súllyal esik latba, mint az 

egyéni szabadság tiszteletben tartására vonatkozó jog, és így az előzetes letartóztatás fenntartását 

indokolja (BH 2009.7.). 

Ehhez képest az előzetes letartóztatás fenntartásának alapjául szolgáló okok [Be. 129. § (2) bekezdés 

b) és d) pont] az I., II. és a VI. rendű vádlottal szemben továbbra is fennállnak, az enyhébb 

kényszerintézkedés alkalmazása pedig – az eljárás jelen szakaszában – nem lenne alkalmas az előzetes 

letartóztatással elérni kívánt cél megvalósulására. 
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Közigazgatási ügyszak 

Kvk.V.37.463/2018/2. 

A választási kampány során a tényállítások meghatározása nem történhet önmagában a 

bizonyíthatósági teszt köznapi értelemben vett automatikus alkalmazásával, azaz nem szorítkozhat 

kizárólag a vizsgált kijelentés szó szerinti tartalmának értékelésére. 

Mindenekelőtt rámutatott a Kúria arra, hogy jelen ügyben a közszereplők kritizálhatóságával 

kapcsolatos kérdés merült fel. A kérelmező által sérelmezett szöveg szórólapon, kampányidőszakban 

került terjesztésre, és ahogyan azt az NVB megállapította a kifogásolt szórólap kampányeszköz. Ennek 

kapcsán arról kellett dönteni, hogy sérti-e vagy sem a 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 

2. § (1) bekezdés a) és e) pontjai szerinti, a választás tisztaságának megóvása, illetve a jóhiszemű és 

rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveit. 

A Kúria már több döntésében, így a Kvk.IV.37.488/2014. számú végzésében is rámutatott arra, hogy a 

hazai és nemzetközi emberi jogi standardok szerint a politikai közszereplők vonatkozásában a kritika 

határai szélesebbek, mint más személyek esetében. Bár a becsület büntetőjogi védelmével 

összefüggésben került kidolgozásra, de általános tartalma szerint figyelembe veendő, hogy a 

véleménynyilvánítási szabadság által nyújtott oltalom szempontjából különbséget kell tenni tényállítás 

és értékítélet között. Az Emberi Jogok Európai Bírósága is kifejtette a Lingens v. Ausztria ügyben, 

hogy különbséget kell tenni tények és értékítéletek között, mivel az előző megléte bizonyítható, az 

utóbbiaké lehetetlen. Ebből következően az értékítélet alkotmányos védelem alatt áll, de nem áll a 

véleménynyilvánítás védelme alatt. A közszereplő becsületének csorbítására alkalmas azon hamis 

tényállítás, híresztelés, illetve ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezés használata, ha a tényt állító 

híresztelő, illetve ilyen tényre közvetlenül utaló személy tudta, hogy a közlése lényegét tekintve 

valótlan, vagy azért nem tudott annak valótlanságáról, mert hivatása, foglalkozása alapján a reá 

irányadó szabályok szerinti figyelmet, körültekintést elmulasztotta. 

Kiemelte a Kúria, hogy az NVB jelen ügyben felülvizsgálati kérelemmel támadott döntését a 2014-es 

országgyűlési képviselő választást követően megtartott időközi választás során született kúrai 

döntéseket megsemmisítő alkotmánybírósági határozatokra alapította, így különösen az 5/2015. 

(II.25.) AB határozatra (a továbbiakban: Abh1.) és az 9/2015. (IV.23.) AB határozatra (a továbbiakban: 

Abh2.). 

 Az Abh1. határozat szerint: „a választási kampányban tipikusan a közszereplők egymás közti 

kontextusában kell értelmezni és megítélni a véleménynyilvánítási szabadságot, illetve annak korlátait. 

Ez mindenekelőtt annyit jelent, hogy az egymással versengő jelöltek igyekeznek előnyt szerezni, 

ennek elérése érdekében nyíltan akár kendőzetlenül is megnyilvánulhatnak. Társadalmi érdek, hogy a 

kampányban nemcsak a közügyeket, hanem az egyes jelöltek alkalmasságát és a jelölő/támogató 

szervezet programját is megvitassák. Ez alkalmanként kemény, verbális csatározásokat is jelenthet, de 

ez részre a kampány során megvalósuló véleménynyilvánítási szabadságnak. Ha jogvitára kerül sor, a 

bíróságnak az Alaptörvény 28. cikkében foglaltak szerint kell eljárnia, vagyis úgy, hogy a 

jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel összhangban értelmezzék. […] 

Az is fontos szempont, hogy azok a közszereplők, akik nyíltan vállalhatnak közéleti-politikai szerepet 

(szemben pl. egy bíró ide vonatkozó lehetőségeivel), meg is tudják magukat védeni az alaptalan 

megnyilvánulásokkal szemben a nyilvánosság előtt. Erre minden lehetőség adott, például egy 

választási kampány során az országgyűlési képviselőjelölteknek. A vélemény-nyilvánítás szabadsága 

tehát fokozottan érvényesül olyan értékítéletekkel kapcsolatban, amelyek a közügyekre vonatkozó 

vélemények ütközésében kapnak hangot, még akkor is, ha esetleg túlzóak és felfokozottak, netán képi 

(elvont) formában jelennek meg.” (Indokolás [26], [28]). 

A kúriai döntést megsemmisítő Abh2. határozat a következőket tartalmazza: „a konkrét közlés 

körülményeinek, tárgyának és céljának figyelembe vételével az Alkotmánybíróság azt állapította meg, 

hogy a választási kampány során közzétett videó és annak közlései egyértelműen a 

véleménynyilvánítás szabadságának fokozott védelmét élvező közügyek szabad vitatásának fogalmi 

körébe tartoznak”. Hivatkozott az Alkotmánybíróság az 31/2014. (X.9.) AB határozatban rögzített 
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azon álláspontra is, mely szerint a választási kampányban a másik jelöltet negatív színben feltüntető 

kijelentések a véleménynyilvánítási szabadság körébe tartoznak, ha ezzel a választópolgárok döntési 

lehetőségét kívánják elősegíteni, továbbá arra is, hogy az Alkotmánybíróság gyakorlatában fokozott 

alkotmányos védelmet élveznek az olyan értékítéletek, amelyek a közügyekre vonatkozó vélemények 

ütközésében kapnak hangot. A Kúria döntését, mely szerint a véleménynyilvánítás szabadsága nem 

adhat teret valótlan tényállításokon alapulva más személy súlyos büncselekménnyel való 

megvádolásához akként értékelte, hogy a vitatott szöveg kizárólag értékítéletet közvetített, amely nem 

az ellenérdekelt jelölt büntetőjogi felelőségre vonására irányult. (Indokolás [43] pont) 

Az előző pontokban ismertetettekből következően az Alkotmánybíróság a választási 

kampányidőszakban megemelte a jelöltek, mint közszereplők kritizálhatóságának mércéjét. Az NVB a 

jelen ügyben felülvizsgálati kérelemmel támadott határozatába foglalt megállapításait, ahogy ez már 

korábban is rögzítésre került, az előzőekben megjelölt AB határozatokra, továbbá ezek figyelembe 

vételével meghozott Kvk.IV.37.367/2018/2. számú kúriai döntésre, illetve ez utóbbi ellen előterjesztett 

alkotmányjogi panaszt elutasító Abh3. határozatra alapította. Utalt a Kúria továbbá még arra is, hogy 

az előzőekben ismertetett AB határozatokba foglalt jogértelmezéseken alapul a Kúria 

Kvk.II.37.419/2018/2., Kvk.VI.37.327/2018/2. számú határozata is. 

Az előzőekben kifejtettek alapján – az Alkotmánybíróság által felállított szigorúbb mérce miatt, 

különös figyelemmel az ABh2. [43] pontjára, és az abban vizsgált, illetve a jelen ügy közötti 

azonosságra – a Kúria azt állapította meg, hogy az NVB felülvizsgálati kérelemmel támadott döntése 

nem jogszabálysértő. 

Hangsúlyosan utalt a Kúria a IV/569/2018. számú AB határozat határozat következő megállapításaira: 

„a politikai vitának a választási kampány során különösen is felfokozott körében a tényállítások 

meghatározása nem történhet önmagában a bizonyíthatósági teszt köznapi értelemben vett automatikus 

alkalmazásával, azaz nem szorítkozhat kizárólag a vizsgált kijelentés szó szerinti tartalmának 

értékelésére. A közügyek intenzív vitájában részt vevők jogi felelősségre vonásához nem elegendő 

annak kimutatása, hogy a vizsgált megszólalás bizonyos elemei ténylegesen, objektív módon 

cáfolhatók. A vitatott kijelentés értékelését arra is figyelemmel kell elvégezni, hogy a kijelentés a 

választási kampány speciális szituációjában milyen valódi jelentést hordoz a kampányüzenetek 

címzettjei, a választópolgárok számára”. (Indokolás [28] pont) 

Kiemelte az Alkotmánybíróság azt is, hogy „Ha az egymásra tett kijelentések közvetlenül a közéleti 

szereplők politikai tevékenységére, programjára, vagy közéleti hitelességére, alkalmasságára 

vonatkoznak, akkor – még ha kijelentő módban fogalmazták is meg – vélelmezhető, hogy a 

választópolgárok a közléseket véleményként értékelik. Szintén védelem alá tartozhat a kritika túlzó, 

meghökkentő megfogalmazása akkor is, ha a túlzás esetleg ténybeli kérdést is érint. Kétség esetén 

ráadásul a mérlegelés arra is támaszkodhat, hogy egyes részletek tényszerű cáfolatára a kampányban 

széles körű lehetőség nyílik” (Indokolás [29] pont) 

A Kúria az előzőekben részletezettek alapján, tekintettel arra is, hogy a kérelmező a nyilatkozata 

szerint az N.N.G. által előadottakat „természetesen cáfolta és megtette a szükséges büntetőjogi 

lépéseket” jelen ügyben azt állapította meg, hogy NVB határozata nem jogszabálysértő, azt – a Ve. 

231. § (5) bekezdés a) pontja alapján – helybenhagyta. 

 

Kfv.VI.37.616/2017/5. 

A hamis adat és a hamis (hamisított) okirat egymást nem fedő kategóriák. A hamis okirat benyújtása 

mindazonáltal megdönthető vélelmet jelent arra nézve, hogy hamis adat vagy tény közlésére került sor. 

Az idegenrendészeti hatóság – egyéb bizonyíték hiányában – a hamis (hamisított) okirat alapján 

okszerűen vonhatja le azt a következtetést, hogy az okirattal igazolt adat hamis. Az ügyfél azonban 

bizonyíthatja, hogy a hamis (hamisított) okiratban szerepelt adat valós. 

A Lisszaboni Szerződés révén kötelező erővel felruházott Alapjogi Charta 7. cikke, ahogyan az Emberi 

Jogok Európai Egyezményének 8. cikke is, előírja a tagállamok számára a magánélet és a családi élet 

tiszteletben tartását, ami értelemszerűen azt is jelenti, hogy a házastársaknak és a gyermekeinek joguk 
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van együtt élni. Az Alapjogi Charta 24. cikk (3) bekezdése ezt az elvet kifejezetten is tartalmazza: 

minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy mindkét szülőjével rendszeres, személyes és közvetlen 

kapcsolatot tartson, kivéve, ha ez érdekeivel ellentétes. Az Alapjogi Charta 24. cikk (2) bekezdése 

értelmében a hatóságok gyermekekkel kapcsolatos tevékenységében a gyermek mindenek fölött álló 

érdekének kell az elsődleges szempontnak lennie. 

Munkaügyi ügyszak 

Mfv.I.10.277/2017/15. 

Azon felülvizsgálati érvelés vizsgálható, amely a törvényben megjelölt követelményeknek megfelel. 

A felperes az egyenlő bánásmód követelményének megsértésével összefüggésben utalt az Alaptörvény 

XXVIII. cikkére, amely szerint mindenki számára biztosított a tisztességes eljáráshoz való jog. 

Hivatkozott az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény 6. cikkére, valamint az 2003. évi 

CXXV. törvény 7. § (2) bekezdése, 8. §, 19. § (1) bekezdése megsértésére, továbbá utalt az Alapjogi 

Chartában foglaltakra. Álláspontja szerint életkora miatt rendelkezett védett tulajdonsággal. A 

másodfokú bíróság helyesen fejtette ki, hogy az alperes a védett korú munkavállalónak nem tekinthető 

felperes munkakörébe senkit nem alkalmazott, továbbá nála fiatalabb főszerkesztőket is érintett az 

átszervezés és létszámleépítés. Azon felperesi állítás sem igazolódott be, hogy ezen személyek 

alkalmazása utóbb ismét megtörtént más munkakörben. 

 

Mfv.II.10.434/2017/4. 

Ügyészségi határozatba foglalt nem vitatott tényszerű megállapítások okszerűen alapot adhatnak arra 

a következtetésre, hogy a hivatásos állomány tagja nem felel meg a kifogástalan életvitel 

követelményének. Azzal, hogy a felperes lemondott a vádemelés elhalasztásáról szóló határozat elleni 

panasz lehetőségéről, már nincs lehetősége a vele szemben megfogalmazott gyanú elhárítására, amely 

körülmény kihat a hivatásos szolgálati viszonyára, így annak munkajogi következményei alól nem 

mentesülhet arra hivatkozva, hogy bűnösségét bíróság jogerősen nem állapította meg. 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló 

1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény 6. cikk (2) bekezdésével kapcsolatban azt többször 

kimondta, hogy az ártatlanság vélelmének elvét sérti, ha bűncselekménnyel vádolt személyt érintő 

bírói határozat vagy hatósági nyilatkozat azt a véleményt tükrözi, hogy bűnös, mielőtt a törvény 

rendelkezésének megfelelően bűnösnek bizonyult volna. Ugyanakkor különbséget kell tenni azon 

megnyilvánulások között, amelyek szerint az érintett személy bűnös, és azok között, amelyek pusztán 

a gyanú meglétére utalnak [Garycki vs Lengyelország, (14348/02.), 2007. február 6., (66-70.) 

bekezdések]. 

Az Alkotmánybíróság 3087/2016.(V.2.) AB határozatában azt vizsgálta, hogy az ártatlanság vélelmét 

sérti-e az a bírói jogértelmezés, amely jogszerűnek minősíti egy munkavállaló munkaviszonyának 

rendkívüli felmondással való megszüntetését olyan esetben, amelyben a felmondás a munkavállaló 

általi szándékos bűncselekmény elkövetését megállapító, nem jogerős elsőfokú büntetőjogi ítéletből 

megismert, a munkavállaló elkövetési magatartását leíró tényállási elemeken alapszik. (34). Az 

Alkotmánybíróság azt állapította meg, hogy az ártatlanság vélelmének érvényesülését nem sértette az a 

bírói jogértelmezés, mely szerint a jogviszony megszüntetését önmagában ez a nem jogerős 

határozatban megállapított tényállás is megalapozhatta. Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény hatályba 

lépését követően a 3243/2014.(X.3.) AB határozatban általános érvénnyel megállapította, hogy „a 

bizalomvesztés sokkal szélesebb körben és más kontextusban érvényesül, mint a büntetőjogi 

felelősség kimondása, és a bizalomvesztés a felelősség megállapításával nincs is közvetlen 

összefüggésben, hiszen a bizalomvesztés nem a bűnösséghez kapcsolódó büntetőjogi fogalom. A 

bizalomvesztés nem a bűnösséget kimondó ítélet egyenes következménye, mint ahogy a bizalom 

helyreállítása sem következik egy felmentő ítéletből.” (indokolás 40.). Hasonlóan foglalt állást az 

Alkotmánybíróság a 3243/2014.(X.3.) AB határozatában (indokolás 29-31.). 

A Be. 222. §-ához fűzött Kommentár szerint a gyanúsított panasszal élhet a vádemelés elhalasztása 
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miatt, ekkor az ügyész kötelezően vádat emel. Ezen jogorvoslati lehetőség biztosítja, hogy a bíróság 

által bűnösnek nem nyilvánított személy részére – az ártatlanság vélelmét sértve – ne lehessen 

bűncselekmény elkövetése miatti kötelezettségeket meghatározni akarata ellenére. Abban az esetben 

ugyanis, amikor a vádemelés elhalasztásának tartalma eredményesen telt el, a terhelt kötelezhető 

például a bűnügyi költségek viselésére, tehát a vádemelés elhalasztása akkor is járhat büntetőjogi 

következményekkel, ha eredményesen telt el. Mindezekre tekintettel a Kúria az elsőfokú bíróság jogi 

álláspontját osztotta, mely szerint a kifogástalan életvitel nem azonosítható a büntetlen előélettel. Ha 

valakinek a bűnösségét büntetőbíróság nem állapította meg, illetve nem szabott ki olyan súlyú 

büntetést, amelyhez a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények kapcsolódnak, az még 

nem jelenti a kifogástalanságot. 

A 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.)  3. § (1) bekezdése szerint a szolgálati viszony az állami és a 

hivatásos állomány tagja között létrejött különleges közszolgálati jogviszony, amelyben mindkét felet 

a sajátos szolgálati körülményeknek megfelelő, e törvényben és más jogszabályokban meghatározott 

kötelezettségek terhelik és jogosultságok illetik meg. A fegyveres szerv hivatásos állományának tagja 

a Hszt. 30/A. § (1) bekezdése alapján a Magyar Rendvédelmi Kar tagja, ezért meg kell felelnie a MRK 

Rendvédelmi Hivatás Etikai Kódexben és Etikai Eljárási Szabályzatban foglaltaknak. Mindezekre 

tekintettel nem volt jogszabálysértő, hogy az elsőfokú bíróság a jogi álláspontját – a Nemzeti Védelmi 

Szolgálat határozatában foglaltaknak megfelelően – az Etikai Szabályzat egyes pontjaival is 

alátámasztotta. A Szabályzat rendelkezik arról is – többek között –, hogy az MRK tagjai törekedjenek 

arra, hogy életvitelük alkalmas legyen a környezetük tiszteletére és megbecsülésére, ne adjanak okot 

tisztességükben való kételkedésre, a polgárok rosszallására. 

A Hszt. 107. § (1) bekezdése alapján a hivatásos állomány beosztásából felfüggesztett tagjának 

távolléti díj jár – amelyet a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró legfeljebb 50 %-kal csökkenthet. 

Ugyanezen rendelkezés (2) bekezdésének értelmében a beosztásból való felfüggesztés miatt 

visszatartott illetményt kamataival együtt utólag ki kell fizetni, ha a fegyelmi vagy a büntetőeljárás 

felmentéssel zárul. A közigazgatási és munkaügyi bíróság helytállóan állapította meg, hogy adott 

esetben a felperessel szemben megindított büntetőeljárás nem zárult felmentéssel. A felperes 

felülvizsgálati kérelmében hivatkozott eseti döntések eltérő tényálláson alapulnak, adott tényállásra 

nem lehetnek irányadóak. 

Polgári ügyszak 

Pfv.IV.20.602/2017/5. 

A magánélethez való jog sérelmét jelenti, ha az uniós jog nem megfelelő átültetéséből fakadóan a 

magyar jogszabály alapján elvonják a magyar munkavállaló rendes fizetett szabadságát, ezáltal 

csökkentik a rekreációra, a családi kapcsolatokra fordítható idejét. A jogsértés miatt azonban a 

Magyar Állam közvetlen kártérítési felelőssége erre vonatkozó nemzeti jogszabály hiányában nem 

állapítható meg. 

Az Alaptörvény B.) cikk (1) bekezdése szerint Magyarország független, demokratikus jogállam. A E.) 

cikk (2) bekezdése szerint Magyarország az Európai Unióban tagállamként való részvétel érdekében 

nemzetközi szerződés alapján – az alapító szerződésekből fakadó jogok gyakorlásához és 

kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig – az Alaptörvényből eredő egyes hatásköreit a többi 

tagállammal közösen az Európai Unió intézményei útján gyakorolhatja. A (3) bekezdés szerint az 

Európai Unió joga – a (2) bekezdés keretei között – megállapíthat általánosan kötelező magatartási 

szabályt. A I. cikk (1) bekezdése az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben 

kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége. A VI. cikk (1) bekezdése szerint 

mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jóhírnevét 

tiszteletben tartsák. 

A Kúria szerint az eljárt bíróságok helytállóan állapították meg a Ptké. rendelkezéseire is figyelemmel, 

hogy a perbeli esetben a régi Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Az 1959. évi IV. törvény 75. § (1) 

bekezdése szerint a személyhez fűződő jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. E jogok a 

törvény védelme alatt állnak. A 76. § szerint a személyhez fűződő jogok sérelmét jelenti különösen az 

egyenlő bánásmód követelményének megsértése, a lelkiismereti szabadság sérelme és a személyes 
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szabadság jogellenes korlátozása, a testi épség, az egészség, valamint a becsület és az emberi méltóság 

megsértése. A Ptk. 84. § (1) bekezdése alapján, akit személyhez fűződő jogában megsértenek az eset 

összes körülményeihez képest a következő polgári jogi igényeket támaszthatja: követelheti a jogsértés 

megtörténtének bírósági megállapítását (a., pont), kártérítést követelhet a polgári jogi felelősség 

szabályai szerint (e., pont). Az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett Európai Jogok Európai 

Egyezménye 8. cikk 1. pontja értelmében mindenkinek joga van arra, hogy magán és családi életét, 

lakását és levelezését tiszteletben tartsák. 

A Kúria a felülvizsgálati kérelmet nem találta alaposnak, részben a jogerős ítélettől eltérő okból. 

Kétségtelen tény, hogy a magyar munkajogi szabályozás (Munka Törvénykönyve akkor hatályos 115. 

§-a) a konkrét kérdésben nem felelt meg az uniós irányelvnek, a 2003/88/EK Irányelv 7. cikk (1) és (2) 

bekezdésének. A magyar munkajogi szabályozás legalábbis részben kifejezetten ellentétes volt az 

uniós irányelv rendelkezésével. 

A Kúria szerint a jogerős ítélettel szemben az is megállapítható volt, hogy a jogalkotási tévedés (hiba) 

közvetlen eredménye, vagyis a felperes fizetett szabadsága mértékének csökkenése érdemi kihatással 

volt a felperes magánéletére. A Kúria szerint ugyanis a tágabb értelemben vett magánélethez való 

jogában foglalja a jogosult szabad döntését arról, hogy szabadidejét mire használja fel. A felperes 

magánéletére a jogalkotói tévedés következménye valóban kihatással volt, csökkentette a rekreációra, 

a családdal való együttélésre fordított időt, ezzel valóban sérült a felperes tágabb értelemben vett 

magánélet védelméhez fűződő joga. Ezen személyiségi jogot a korábbi Ptk. külön nem nevesítette, de 

a Kúria szerint ezen jog az általános személyiségi jogba beletartozott, illetve ezt a jogot az Emberi 

Jogok Európai Egyezménye a korábbi szerint kifejezetten tartalmazta. A Kúria szerint tehát 

bekövetkezett a felperes személyiségi jogának megsértése. 

A Kúria szerint ugyanakkor a jelen esetben önmagában személyiségi jogsértés megállapítása nem 

teremtette meg az alperes közvetlen kártérítési felelősségét. Az akkor hatályos Ptk. 84. § (1) 

bekezdésének e.) pontja csupán egy utaló (adhéziós) szabály, mégpedig a szerződésen kívüli 

károkozás általános szabályára a Ptk. 339. §-ra utal. Az Európai Unió Bíróságának irányadónak 

tekintett ítéletei egyértelművé teszik azt, hogy a konkrét kártérítés feltételeinek fennállását a nemzeti 

bíróságok kizárólag a nemzeti jog alapján ítélhetik meg. 

Bár az új Ptk. tervezetében volt külön elképzelés az állam által jogalkotással okozott kár megtérítésére 

irányuló szabály beépítésére, ezt azonban a jogalkotó mellőzte, a régi Ptk. pedig semmilyen erre 

vonatkozó szabályt nem tartalmazott. Ezt a bíróság jogalkalmazóként saját elhatározásából nem 

pótolhatja. 

A Ptk. 339. § (1) bekezdése értelmében, aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. 

Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában 

elvárható. A Kúria szerint ez a rendelkezés a jelen esetben a felperes és az alperes viszonyára nézve 

nem alkalmazható. A felperes és a jogalkotó állam között ugyanis nem alakult ki kötelmi jogi 

kapcsolat. Következetes és egyértelmű a bírói gyakorlat a régi Ptk. kapcsán abban, hogy a Ptk. 339. §- 

a jogalkotással okozott károk kapcsán nem alkalmazható. Megfelelő jogi szabályozás hiányában tehát 

a felperes kártérítési igényét a jogerős ítélet érdemben helytállóan utasította el, ezért a jogerős ítéletet a 

Kúria hatályában fenntartotta. 

 

Pfv.I.21.116/2017/5.; Pfv.I.21.162/2017/6.;  

A felülvizsgálati kérelem egymással szorosan összefüggő kötelező tartalmi elemei a jogszabálysértés a 

megsértett jogszabályhely megjelölése, valamint annak kifejtése, hogy a fél a határozat 

megváltoztatását milyen okból kívánja. Mindezek bármelyikének hiánya a felülvizsgálati kérelem 

hivatalbóli elutasítását eredményezi. A polgári eljárásjogi alapelveknek általánosságokban mozgó 

hivatkozása nem alkalmas a felülvizsgálat tartalmi és perjogi kereteinek meghatározására. 

Az Emberi Jogok Európai Egyezménye 6. cikke felsorolja a méltányos igazságszolgáltatás elvébe 

foglalt elemeket. A 6. cikk egésze szempontjából alapvető a bírói vizsgálathoz való jog, ami nem 

korlátozható. A 6. cikk legfontosabb „ki nem mondott elve” az esélyek egyenlősége, megfogalmazza a 
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tisztességes tárgyaláshoz való jogot. Önmagában az alapelvek felsorolása vagy az alapelvekre 

hivatkozás nem alapozza meg a felülvizsgálati kérelmet. 

Gazdasági ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kiadja: A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Iroda 

Felelős szerkesztő: Dr. Pomeisl András József  

Szerkesztőbizottság: Dr. Csőke Andrea, Dr. Kovács András, Dr. Molnár Gábor, Dr. Osztovits András  

Munkatárs: Dr. Kiss Nikolett Zsuzsanna; Dr. Tancsik Annamária 

Figyelem! A jelen hírlevélben közölt anyagok nem tekinthetők a Kúria hivatalos állásfoglalásának, 

hivatalos fordításnak illetve hivatalos közlésnek, csupán a tájékoztatást és figyelemfelkeltést célozzák, 

ezért azokra jogokat alapítani nem lehet. 


