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Európai uniós jogi közlemények 

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek 

Büntető ügyszak 

4. A Tribunale di Bari (Olaszország) által 2018. január 19-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-38/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni a 2012/29/EU irányelv 16. és 18. cikkét, valamint 20. cikkének b) pontját, hogy 

ezekkel ellentétes az, ha a sértettet a megváltozott összetételű bírósági tanács előtt azért kell újra 

kihallgatni, mert az eljárásban részt vevő felek valamelyike a c.p.p. (codice di procedura penale 

[büntetőeljárási törvénykönyv]) 511. cikkének (2) bekezdése és 525. cikkének (2) bekezdése (és e 

rendelkezéseknek a jogszerűséggel kapcsolatos ítélkezési gyakorlat szerinti állandó értelmezése) 

alapján megtagadja az ugyanazon sértett által korábban, ugyanabban az eljárásban, más bíró előtt, a 

kontradiktórius eljárás elvének betartásával tett tanúvallomásokat tartalmazó jegyzőkönyvek 

felolvasásához adandó hozzájárulást? 

Közigazgatási ügyszak 

73. A Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Ausztria) által 2017. december 21-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-713/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a 2011/95/EU irányelv 29. cikkét, amely megalapozza a tagállam azon 

kötelezettségét, hogy a nemzetközi védelemben részesülő személyek számára – abban a tagállamban, 

amely részükre a védelmet nyújtja – ugyanazt a szükséges szociális védelmet biztosítsák, mint az adott 

tagállam saját állampolgárai számára, hogy az megfelel a Bíróság ítélkezési gyakorlatában a közvetlen 

alkalmazhatósággal kapcsolatban kialakított feltételeknek? 

2) Úgy kell-e értelmezni a 2011/95/EU irányelv 29. cikkét, hogy az ellentétes az olyan nemzeti 

rendelkezéssel, amely csak az állandó tartózkodásra jogosult menekültek számára biztosítja teljes 

összegben és ezáltal a tagállam saját állampolgárainak nyújtottal egyenlő mértékben a szociális 

védelmet szükségletalapú minimumjövedelem formájában, míg a szükségletalapú 

minimumjövedelemből származó szociális ellátások összegének csökkentését minden olyan menekült 

vonatkozásában előírja, akinek csak ideiglenes tartózkodását ismerik el, és ezáltal ezen utóbbi 

menekülteket a szociális ellátás összege tekintetében a kiegészítő védelemre jogosult személyekkel 

teszi egyenlővé? 

 

74. A Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Lengyelország) által 2017. 

december 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-727/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira 

vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. 

szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikke (1) bekezdésének f) 

pontját, hogy „műszaki szabályoknak” – amelyek tervezetét a fenti irányelv 5. cikkének (1) bekezdése 



 

 4 

értelmében közölni kell a Bizottsággal – minősül az a jogszabályi rendelkezés is, amely oly módon 

korlátozza a szélerőművek telepítését, hogy azok telepítési helye és a lakóépületek vagy 

lakásfunkcióval is rendelkező vegyes funkciójú épületek közötti minimális távolságot a szélerőművek 

talajszinttől mért legmagasabb pontjának tízszeresével megegyező vagy annál nagyobb távolságban 

határozza meg, mely magasságba beleértendők a műszaki elemek, különösen a forgófej és a lapátok? 

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

európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikke (2) bekezdésének a) pontját, hogy az a jogszabályi 

rendelkezés is a szolgáltatási tevékenység nyújtására való jogosultságot vagy a szolgáltatási 

tevékenység gyakorlását területi korlátozásokhoz, különösen a meghatározott szolgáltatók közötti 

legkisebb földrajzi távolság formájában meghatározott korlátozásokhoz kötő rendelkezésnek minősül 

– amelyről az érintett tagállam a fenti irányelv 15. cikkének (7) bekezdése értelmében köteles 

értesíteni a Bizottságot – amely oly módon korlátozza a szélerőművek telepítését, hogy azok telepítési 

helye és a lakóépületek vagy lakásfunkcióval is rendelkező vegyes funkciójú épületek közötti 

minimális távolságot a szélerőművek a talajszinttől mért legmagasabb pontjának tízszeresével 

megegyező, vagy annál nagyobb távolságban határozza meg, mely magasságba beleértendők a 

műszaki elemek, különösen a forgófej és a lapátok? 

3) Úgy kell-e értelmezni a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról [helyesen: a 

megújuló energiaforrásból előállított energia felhasználásának támogatásáról], valamint a 2001/77/EK 

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

23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikke (1) bekezdésének első albekezdését és 

13. cikke (1) bekezdésének első albekezdését, hogy azokkal ellentétes egy olyan nemzeti jogi 

szabályozás, amely oly módon korlátozza a szélerőművek telepítését, hogy azok telepítési helye és a 

lakóépületek vagy lakásfunkcióval is rendelkező vegyes funkciójú épületek közötti minimális 

távolságot a szélerőművek talajszinttől mért legmagasabb pontjának tízszeresével megegyező, vagy 

annál nagyobb távolságban határozza meg, mely magasságba beleértendők a műszaki elemek, 

különösen a forgófej és a lapátok? 

 

75. A Bundesfinanzhof (Németország) által 2018. január 3-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-4/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Egyetemes postai szolgáltatásokat vagy azok egy részét nyújtó „egyetemes szolgáltatónak” minősül-e 

az 1997. december 15-i 97/67/EK irányelv 2. cikkének 13. pontja értelmében egy olyan vállalkozás, 

amely a közjogi szabályok alapján hivatalosirat-kézbesítést végez, és ezek a szolgáltatások a közös 

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

(1) bekezdésének a) pontja alapján mentesek-e az adó alól? 

 

76. A Bundesfinanzhof (Németország) által 2018. január 3-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-5/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Az 1997. december 15-i 97/67/EK irányelv (postai irányelv) 3. cikkének (4) bekezdése szerinti 

egyetemes postai szolgáltatásnak minősül-e a közjogi szabályok alapján végzett hivatalosirat-

kézbesítés (a hatósági kézbesítést szabályozó eljárási szabályok és törvények – a Postgesetz 

[postatörvény] 33. § (1) bekezdése)? 

2. Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

Egyetemes postai szolgáltatásokat vagy azok egy részét nyújtó „egyetemes szolgáltatónak” minősül-e 

az 1997. december 15-i 97/67/EK irányelv 2. cikkének 13. pontja értelmében egy olyan vállalkozás, 

amely a közjogi szabályok alapján hivatalosirat-kézbesítést végez, és ezek a szolgáltatások a közös 
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hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 132. cikke 

(1) bekezdésének a) pontja alapján mentesek-e az adó alól? 

 

77. Az Oberlandesgericht Karlsruhe (Németország) által 2018. január 4-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-9/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Fennáll-e a vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-i 2006/126/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv – harmadik vezetői engedély irányelv (a továbbiakban: 2006/126 irányelv) – 2. 

cikkének (1) bekezdése szerinti elismerési kötelezettség a vezetői engedély vezetésre való 

alkalmassági vizsgálat nélküli, valamely uniós tagállam általi cseréjét követően, amennyiben a korábbi 

vezetői engedélyre nem vonatkozik az elismerési kötelezettség (jelen esetben: az Európai Unió másik 

tagállama által kiállított korábbi vezetői engedély harmadik ország által kiállított engedély cseréjén 

alapult, a 2006/126 irányelv 11. cikke (6) bekezdésének harmadik mondata)? 

 

78. A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2018. 

január 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-13/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Összeegyeztethető-e a közösségi jog rendelkezéseivel, a közös hozzáadottértékadó-

rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (a továbbiakban: 

héairányelv) rendelkezéseivel (különös tekintettel annak 183. cikkére), a tényleges 

érvényesülés, a közvetlen hatály és az egyenértékűség szabályaival az a tagállami gyakorlat, 

ami az alkalmazható késedelmi kamatszabályok vizsgálata során abból indul ki, hogy a 

nemzeti adóhatóság azért nem követett el jogsértést (mulasztást), azaz azért nem esett 

késedelembe az adóalanyok pénzügyileg nem rendezett beszerzések hozzáadottérték-adó (a 

továbbiakban: héa, magyar tagállami szabályozásban: általános forgalmi adó, a továbbiakban: 

áfa) tartalmának vissza nem igényelhető részére vonatkozóan, mert az adott nemzeti 

adóhatóság döntéshozatalának az idején a közösségi jogot sértő nemzeti jogszabályhely 

hatályban volt, és ennek a feltételnek a közösségi jogellenessége csak később került 

megállapításra az Európai Unió Bírósága által? 

2) Összeegyeztethető-e a közösségi joggal, ezen belül a héairányelv rendelkezéseivel (különös 

tekintettel annak 183. cikkére), az egyenértékűség, valamint a tényleges érvényesülés, 

továbbá az arányosság szabályaival az olyan tagállami gyakorlat, ami az alkalmazható 

késedelmi kamatszabályok vizsgálata során az alapján tesz különbséget, hogy az akkor 

hatályos, egyébként közösségi jogba ütköző nemzeti szabályokat betartva, vagy a hatályos 

nemzeti szabályokat megszegve nem utalja vissza az adót a nemzeti adóhatóság, és azáltal az 

Európai Unió Bírósága által uniós joggal ellentétesnek minősített nemzeti jogi feltétel miatt 

észszerű határidőben vissza nem igényelhetett héa után járó kamat mértéke vonatkozásában 

két, egymástól elhatárolható időszakot jelölnek meg, oly módon, hogy 

— az első időszakban – arra való hivatkozással, miszerint ekkor még hatályban volt a 

közösségi jogellenes magyar szabályozás, így ennek megfelelően a magyar adóhatóságok 

nem követtek el jogsértést, amikor nem engedték észszerű határidőben kiutalni a 

számlákban szereplő héa-tartalmat – csupán a jegybanki alapkamattal megegyező 

késedelmi kamatra jogosultak az adóalanyok, míg 

— a második időszakban az első időszak szerint számolt késedelmi kamat késedelmes 



 

 6 

kifizetése után kell csupán – az adott tagállami jogrendben egyébként késedelem esetén 

járó – a jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő kamatot fizetni? 

3) Úgy kell-e értelmezni a héairányelv 183. cikkét, hogy az egyenértékűség elvével ellentétes 

az a nemzeti gyakorlat, mely szerint az uniós szabály megsértése miatt csak egyszeres, míg a 

nemzeti szabály megsértése miatt kétszeres jegybanki alapkamatot fizet az adóhatóság a 

visszafizetni elmulasztott héa után? 

 

79. A Tribunalul Mureş (Románia) által 2018. január 9-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-17/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 2006/112/EK irányelv 19. és 29. cikke értelmében vett vagyonátruházásnak minősül e annak a 

szerződésnek a megkötése, amelynek értelmében egy társaság egy másik társaság részére egy olyan 

ingatlant ad bérbe, amelyben korábban étteremként meghatározott nyilvános étkeztetési szolgáltatást 

nyújtottak, beleértve a tárgyi és a leltár szerinti eszközöket is, amennyiben az azt vezető társaság a 

korábban használt névvel megegyező név alatt ugyanolyan nyilvános étkeztetési tevékenységet folytat 

egy étteremben? 

2) Az első kérdésre adott nemleges válasz esetén, a fent leírt jogügylet olyan szolgáltatásnyújtásnak 

minősül e, amely a héairányelv 135. cikke (1) bekezdésének l) pontja értelmében vett, ingatlanok 

haszonbérbeadásának tekinthető vagy olyan összetett szolgáltatásnyújtásnak minősül, amely nem 

tekinthető a törvény erejénél fogva ingatlanok adóköteles haszonbérbeadásának? 

 

80. A Hessisches Finanzgericht (Németország) által 2018. január 16-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-26/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK tanácsi irányelv 2. cikke (1) 

bekezdésének d) pontja és 30. cikke értelmében vett import feltételezi-e, hogy az Unió területére 

behozott termék bekerüljön az Unió gazdasági körforgásába, vagy elég annak puszta kockázata, hogy 

a behozott termék bekerül az Unió gazdasági körforgásába? 

Amennyiben az import feltételezi, hogy a behozott termék bekerüljön az Unió gazdasági körforgásába: 

2. Az Unió területére behozott termék bekerül-e már azáltal az Unió gazdasági körforgásába, hogy a 

termék a vámjogi szabályok megsértésével az irányelv 61. cikkének első francia bekezdése értelmében 

vett egyik eljárás alatt sem áll, vagy bár kezdetben ilyen eljárás alatt áll, később egy vámjogi 

kötelezettségszegés miatt már kikerül az eljárás alól, vagy egy vámjogi kötelezettségszegés esetén az 

Unió gazdasági körforgásába való bekerülés azt feltételezi, hogy úgy lehessen tekinteni, hogy a termék 

abban a tagállamban került e vámjogi kötelezettségszegés útján az Unió gazdasági körforgásába, 

amelynek adóterületén a vámjogi kötelezettségszegést elkövették, és a termék fogyasztás vagy 

használat tárgya lehetett? 

 

81. Az Administrativen sad Sofia-grad (Bulgária) által 2018. január 17-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-31/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: bolgár 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a 2009/72 irányelv 2. cikkének 3. és 5. pontját, hogy az elosztórendszer 

átviteli rendszertől, valamint ennek megfelelően a villamos energia „elosztási” és „átviteli” 
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tevékenységek egymástól való elhatárolásának egyetlen kritériuma a feszültségi szint és, hogy – a 

rendszerfelhasználókat a rendszer egyik vagy másik fajtájához (átviteli vagy elosztórendszerhez) 

történő hozzárendelésével kapcsolatos cselekvési szabadságuk ellenére – a tagállamok számára nem 

megengedett, hogy a tevékenység kifejtéséhez használt vagyontárgyon fennálló tulajdont az átviteli és 

az elosztási tevékenység közötti kiegészítő elhatárolási kritériumként vezessék be? 

2) Amennyiben az első kérdésre igenlő a válasz: a közepes feszültségű rendszerhez csatlakozó 

villamosenergia-fogyasztókat minden esetben az adott területre engedéllyel rendelkező 

elosztórendszer-üzemeltető fogyasztójaként kell-e kezelni, mégpedig függetlenül azon létesítmény 

tulajdoni viszonyaitól, amelyhez az érintett fogyasztó elektronikus berendezéseit csatlakoztatják, és 

függetlenül a szerződésektől, amelyeket a fogyasztó közvetlenül az átvitelirendszer-üzemeltetővel 

kötött? 

3) Amennyiben az első kérdésre nemleges a válasz: a 2009/72 irányelv értelme és célja alapján 

elfogadhatóak-e az olyan nemzeti rendelkezések, mint az energiáról szóló törvény 1. § -ának az 

energiáról szóló törvényhez fűzött kiegészítő rendelkezések 20. pontjával összefüggésben értelmezett 

a 44. pontja, amely szerint a „villamos energia átvitele” a villamos energia szállítása az átviteli 

rendszeren keresztül, míg a „villamosenergia-átviteli rendszer” azoknak a villamos energia 

vezetékeknek és berendezéseknek az összessége, amelyek a villamos energia átvitelét, 

magasfeszültségről középfeszültségre történő átalakítását és az energiaáramlás újraosztását szolgálják? 

Ugyanezen feltételek között elfogadható-e az olyan nemzeti rendelkezés, mint az energiáról szóló 

törvény 88. cikkének (1) bekezdése: „A villamos energia elosztását és a villamosenergia-elosztó 

rendszerek üzemeltetését olyan elosztórendszer-üzemeltetők végzik, akik egy meghatározott területen 

az ilyen rendszerek tulajdonosai és az adott területre vonatkozóan rendelkeznek a villamos energia 

elosztására vonatkozó engedéllyel”? 

 

82. A Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Olaszország) által 2018. 

január 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-41/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Ellentétes-e a bizalomvédelemnek és a jogbiztonságnak az Európai Unió működéséről szóló 

szerződésben (EUMSZ) foglalt közösségi elvével, és a Szerződésből eredő, a 2014/24/EU irányelvben 

foglalt olyan elvekkel, mint az egyenlő bánásmód, a hátrányos megkülönböztetés tilalma, az 

arányosság és a hatékonyság elve, valamint az említett irányelv 57. cikke (4) bekezdésének c) és g) 

pontjában foglalt rendelkezéssel az 50/2016. sz. D.Lg. (törvényerejű rendelet) 80. cikke (5) 

bekezdésének c) pontjából eredő azon olasz szabályozáshoz hasonló olyan nemzeti szabályozás 

alkalmazása, amely szerint egy korábbi közbeszerzési szerződés teljesítésében tapasztalt, a korábbi 

közbeszerzési szerződés határidő előtti felmondásához vezető jelentős mértékű hiányosságok bíróság 

előtti megtámadása kizárja, hogy az ajánlatkérő szerv bármilyen módon értékelhesse a versenytárs 

megbízhatóságát a jogerős polgári jogi ítélet meghozataláig és anélkül, hogy a társaság bizonyította 

volna a kötelességszegések orvoslására és az azok megismétlődésének megakadályozására irányuló 

self cleaning intézkedések elfogadását? 

 

83. A Bundesfinanzhof (Németország) által 2018. január 24-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-42/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Adómentesek-e a 77/388/EGK irányelv 13. cikke B. része d) pontjának 3. alpontja alapján az olyan 

technikai és adminisztratív eszközök, amelyeket a szolgáltatásnyújtó bankjegykiadó automatát 

üzemeltető bank részére és annak bankjegykiadó automatával történő készpénzfelvételei számára 

nyújt, ha az olyan hasonló jellegű technikai és adminisztratív eszközök, amelyeket a szolgáltatásnyújtó 

mozijegyek értékesítésekor kártyakezelésekhez nyújt, az Európai Unió Bíróságának 2016. május 26-i 
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Bookit ítélete (C-607/14, EU:C:2016:355) szerint e rendelkezés alapján nem adómentesek? 

 

84. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2018. január 25-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-46/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az európai uniós jogot a bemutatott, az alapeljárás tárgyát képezőhöz hasonló 

esetben, hogy egy tagállami jogszabályi rendelkezés ellentétes a 3950/92/EGK rendelet 2. cikke (2) 

bekezdésének harmadik albekezdésével, ez azzal a következménnyel jár, hogy a termelők nem 

kötelesek a kiegészítő illetéket megfizetni az e rendeletben meghatározott körülmények fennállása 

esetén? 

2) Az alapeljárás tárgyát képezőhöz hasonló, bemutatott esetben úgy kell-e értelmezni az európai uniós 

jogot és különösen a bizalomvédelem általános elvét, hogy ez utóbbi nem alkalmazható azon 

személyek esetében, akik teljesítettek egy tagállam által előírt kötelezettséget, és e kötelezettség 

teljesítésének előnyeiből részesültek, amennyiben ez a kötelezettség az uniós joggal ellentétesnek 

bizonyul? 

3) Az az alapeljárás tárgyát képezőhöz hasonló esetben ellentétes-e a 2001. július 9-i 1392/2001/EK 

rendelet 9. cikkével, valamint az „elsőbbségi kategória” uniós jogi fogalmával az Olasz Köztársaság 

által elfogadott 157/2004. sz. decreto legge (rendelettörvény) 2. cikkének (3) bekezdésében foglalthoz 

hasonló olyan tagállami rendelkezés, amely a többletként felszámított kiegészítő illeték 

visszafizetésére az ütemezés és a visszafizetési módok tekintetében különböző eljárásokat ír elő, 

megkülönböztetve az uniós joggal ellentétes nemzeti rendelkezés tiszteletben tartásában bízó 

termelőket az e rendelkezést tiszteletben nem tartó termelőktől? 

 

85. A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2018. január 

29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-53/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A meghatalmazott (tied agent) személye a 2004. április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv által szabályozott harmonizáció hatálya alá tartozik-e, és ha igen milyen szempontból? 

2) Ellentétes-e a 2004. április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint 

különösen az irányelv 8., 23. és 51. cikkének, továbbá a Szerződéseknek a hátrányos 

megkülönböztetés tilalmára, az arányosságra, a szolgáltatásnyújtás és a letelepedés szabadságára 

vonatkozó elveinek és rendelkezéseinek helyes alkalmazásával a később módosított 58/1998. sz. 

decreto legislativo 55. cikkének (2) bekezdésében (Testo unico delle disposizioni in materia di 

intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), valamint a 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – Consob 2007. október 29-i 16190. sz. határozata 

(Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 in materia di 

intermediari) 111. cikkének (2) bekezdésében foglalt nemzeti szabályozás, amely: 

a) lehetővé teszi, hogy „szabadon mérlegelve” megtiltsák a „meghatalmazott” (a székhelyen kívüli 

ajánlattételre engedéllyel rendelkező tanácsadó – pénzügyi értékesítő) tevékenységének gyakorlását 

olyan tényállás esetén, amely nem vezet a jó hírnév elvesztéséhez, ahogyan azt a nemzeti jog 

meghatározza, és amely ezzel együtt nem vonatkozik az irányelvet átültető rendelkezések 

tiszteletben tartására sem; 

b) lehetővé teszi, hogy „szabadon mérlegelve” legfeljebb egy évre megtiltsák a „meghatalmazott” (a 

székhelyen kívüli ajánlattételre engedéllyel rendelkező tanácsadó – pénzügyi értékesítő) 

tevékenységének gyakorlását egy olyan eljárásban, amelynek célja a rendszerint egy évnél jóval 

hosszabb ideig tartó büntetőeljárás keretében felhozott vádból eredő negatív közvélemény 



 

 9 

kialakulásának megelőzése? 

 

86. A Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Olaszország) által 2018. 

január 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-54/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétes-e a védelemhez, a tisztességes eljáráshoz, valamint a hatékony jogvédelemhez való jogra 

vonatkozó európai szabályozással, különösen az EJEE 6. és 13. cikkével, az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának 47. cikkével, valamint a 89/665/EGK irányelv 1. cikke (1) és (2) bekezdésével a c.p.a. 

(codice del processo amministrativo) 120. cikkének (2a) bekezdéséhez hasonló olyan nemzeti 

szabályozás, amely kizárólag a résztvevők részvételének engedélyezéséről/kizárásáról rendelkező 

határozat közlését követő 30 napos határidőn belül teszi lehetővé a közbeszerzési eljárásban részt vevő 

gazdasági szereplők számára, hogy megtámadják valamely más jogalany részvételének 

engedélyezését/kizárásának elmaradását? 

2) Ellentétes-e a védelemhez, a tisztességes eljáráshoz, valamint a hatékony jogvédelemhez való jogra 

vonatkozó európai szabályozással, különösen az EJEE 6. és 13. cikkével, az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának 47. cikkével, valamint a 89/665/EGK irányelv 1. cikke (1) és (2) bekezdésével a c.p.a. 

(codice del processo amministrativo – közigazgatási perrendtartás) 120. cikkének (2a) bekezdéséhez 

hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely kizárja, hogy a gazdasági szereplők az eljárás befejezésekor 

– a viszontkeresetet is beleértve –más gazdasági szereplők, különösen a nyertes ajánlattevő vagy az 

elsőrendű felperes részvételét engedélyező határozatok jogellenességére hivatkozzanak, ha előzőleg a 

fent megjelölt határidőben nem támadták meg a részvétel engedélyezésére vonatkozó határozatot? 

 

87. A Tallinna Ringkonnakohus (Észtország) által 2018. január 31-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-60/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: észt 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. 

november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkének (4) bekezdését, hogy 

összhangban áll e rendelkezéssel az olyan nemzeti jogi aktus, amely szerint, ha uniós szinten nem 

határoztak meg kritériumokat egy konkrét hulladéktípus vonatkozásában a hulladékstátusz 

megszűnése tekintetében, akkor a hulladékstátusz megszűnése attól függ, hogy egy konkrét 

hulladéktípus tekintetében léteznek-e általános hatályú nemzeti jogi aktus által meghatározott 

kritériumok? 

2) Ha uniós szinten nem határoztak meg kritériumokat egy konkrét hulladéktípus vonatkozásában a 

hulladékstátusz megszűnése tekintetében, biztosítja-e a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon 

kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. 

cikke (4) bekezdésének első mondata a hulladékbirtokosnak azt a jogot, hogy valamely tagállam 

hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságától vagy bíróságától a hulladékstátusz megszűnésének az 

Európai Unió Bíróságának alkalmazandó ítélkezési gyakorlatával összhangban történő megállapítását 

kérje függetlenül attól, hogy egy konkrét hulladéktípus tekintetében léteznek-e általános hatályú 

nemzeti jogi aktus által meghatározott kritériumok? 

 

88. A Curtea de Apel Bucureşti (Románia) által 2018. február 2-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-68/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétesek-e az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének 
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átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelv 21. cikkének (3) bekezdésében 

foglalt rendelkezésekkel a 2013. december 22-i Codul fiscal – Legea nr. 571 2010. március 31-ig 

hatályos 175. cikkében és az adójogi törvénykönyv – 571. sz. törvény 2010. április 1-jétől hatályos 

20616. cikkében foglalt rendelkezések, valamint az azt követő szabályozások? 

2) Ellentétesek-e az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének 

átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelv 2. cikkének (3) bekezdésében 

foglalt rendelkezésekkel a 2013. december 22-i adójogi törvénykönyv – 571. sz. törvény 2010. 

március 31-ig hatályos 175. cikkében és az adójogi törvénykönyv – 571. sz. törvény 2010. április 1-

jétől hatályos 20616. cikkében foglalt rendelkezések, valamint az azt követő szabályozások? 

3) Ellentétes-e az arányosság elvével az, hogy egy tagállam figyelmen kívül hagyja azt a körülményt, 

hogy a társaság kérelmére az adóellenőrzést követően olyan határozatot hoztak, amely lehetővé teszi a 

„félkész fűtőolaj” terméknek a „fűtőolaj [păcură]” termékkel való egyenértékűsítését, illetve azzal, 

hogy az adóalany/társaság kifogásának vizsgálatakor fenntartják a „gázolaj” termékre eredetileg 

kiszámított jövedéki adót? 

 

89. A Vestre Landsret (Dánia) által 2018. február 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal 

iránti kérelem (C-71/18. sz. ügy)1 

Az eljárás nyelve: dán 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Az alapügyben szereplőhöz hasonló körülmények között összeegyeztethető-e a héairányelvnek– ezen 

irányelv 135. cikke (1) bekezdésének k) pontjával, vö. 12. cikke (1) bekezdésének b) pontjával és (3) 

bekezdésével összefüggésben értelmezett – 135. cikke (1) bekezdésének j) pontjával, vö. 12. cikke (1) 

bekezdésének a) pontjával és (2) bekezdésével az, ha valamely tagállam építési telek 

hozzáadottértékadó-köteles (héaköteles) értékesítésének minősíti az olyan földterület értékesítését, 

amelyen az értékesítés időpontjában épület áll, amennyiben a felek az épületet teljes mértékben vagy 

részben le kívánják bontani annak érdekében, hogy új épületnek teremtsenek helyet? 

 

90. A Korkein hallinto-oikeus (Finnország) által 2018. február 5-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-74/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: finn 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 2009/138/EK irányelv 157. cikke (1) bekezdése első albekezdésének a 13. cikke 13. és 14. 

pontjával összefüggő értelmezése során a biztosítási adó kivetésére jogosult tagállam a biztosított 

társaság (jogi személy) letelepedése szerinti állam, vagy a vállalat-felvásárlás tárgyát képező társaság 

letelepedése szerinti állam, ha egy biztosító társaság, amely Nagy-Britanniában rendelkezik 

székhellyel, és Finnországban nincs telephelye, a vállalat-felvásárlással összefüggő kockázatok 

fedezetére biztosítást kínál 

— egy a vállalat-felvásárlás során vevőként fellépő, Finnországban telephellyel nem rendelkező 

társaság számára, és a vállalat-felvásárlás céltársasága Finnországban letelepedett társaság, 

— egy a vállalat-felvásárlás során vevőként fellépő, Finnországban letelepedett társaság számára, és a 

vállalat-felvásárlás céltársasága Finnországban nem letelepedett társaság, 

— egy a vállalat-felvásárlás során eladóként fellépő, Finnországban telephellyel nem rendelkező 

társaság számára, és a vállalat-felvásárlás céltársasága Finnországban letelepedett társaság, 

— egy a vállalat felvásárlás során eladóként fellépő, Finnországban letelepedett társaság számára, és a 

vállalat felvásárlás céltársasága Finnországban nem letelepedett társaság? 

                                                 
1 A kérelem benyújtásának kelte javítva! 
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2) A jogvitában van-e annak jelentősége, hogy a biztosítás csak azon adózási felelősséget fedezi, 

amely a vállalat-felvásárlás végrehajtását megelőzően terhelte a céltársaságot? 

3) A jogvitában van-e annak jelentősége, hogy a vállalat-felvásárlás tárgyát részvények képezik vagy a 

céltársaság egy üzletága? 

4) Ha a vállalat-felvásárlás tárgyát a céltársaság részvényei képezik, van-e annak jelentősége, hogy az 

eladó által a vevőnek tett biztosítékok csak arra vonatkoznak, hogy az értékesített részvények az eladó 

tulajdonában állnak, és azokra harmadik személynek semmilyen követelése nem irányul? 

 

91. Az Østre Landsret (Dánia) által 2018. február 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal 

iránti kérelem (C-89/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: dán 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Amennyiben a házastársak közötti családegyesítésre olyan „új korlátozásokat” vezettek be, amelyek 

első ránézésre sértik az 1/80 határozat (az Európai Gazdasági Közösség és Törökország közötti 

társulás létrehozásáról szóló, az Európai Gazdasági Közösség és Törökország közötti 1963. 

szeptember 12-i megállapodással kapcsolatos társulás fejlesztéséről szóló, 1980. szeptember 19-i 1/80 

társulási tanácsi határozat) 13. cikkében foglalt „standstill” klauzulát, és ezeket a korlátozásokat az 

Európai Unió Bíróságának a 2016. április 12-i C-561/14. sz. Genc-ítéletében (lásd még: 2014. július 

10-i Dogan-ítélet [C-138/13, EU:C:2014:2066]) elismert „sikeres beilleszkedéssel” kapcsolatos 

megfontolások igazolják, egy olyan szabály, mint a külföldiekről szóló dán törvény 

(Udlændingeloven) 9. § -ának 7) bekezdése – amely szerint egyebek mellett a Dániában tartózkodási 

engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár és annak házastársa közötti családegyesítés 

általános feltétele az, hogy a pár erősebben kötődjön Dániához, mint Törökországhoz – úgy 

tekintendő-e, hogy „azt valamely közérdeken alapuló nyomós ok indokolja, alkalmas a törvényes cél 

elérésének biztosítására, és nem lépi túl az annak eléréséhez szükséges mértéket”? 

2) Az 1. kérdésre adott igenlő válasz esetén, aminek eredményeként a kötődésre vonatkozó 

követelmény általában alkalmasnak minősül arra, hogy a beilleszkedésre irányuló célkitűzés 

megvalósulását biztosítsa, lehetséges-e a korlátozás tesztjének és az arányosság követelményének 

megsértése nélkül: 

i. olyan gyakorlat alkalmazása, amely alapján, amennyiben a tagállamban tartózkodási engedéllyel 

rendelkező házastárs (a referenciaszemély) először 12–13 évesen vagy később érkezett Dániába, a 

referenciaszemély tagállamhoz való kötődésének értékelése során jelentős súllyal esnek latba a 

következő körülmények: az illető vagy körülbelül 12 évig hosszú távon jogszerűen tartózkodott a 

tagállamban vagy a tagállamban tartózkodott és állandó munkaviszonya volt a tagállamban, amely 

jelentős kapcsolatot és a tagállam nyelvén való kommunikációt is jelentett a munkatársakkal és az 

ügyfelekkel, és amely jelentős megszakítások nélkül legalább négy vagy öt évig fennállt, vagy oly 

módon tartózkodott a tagállamban és rendelkezett ott állandó munkaviszonnyal, hogy az nem 

jelentett jelentős kapcsolatot és a tagállam nyelvén való kommunikációt a munkatársakkal és az 

ügyfelekkel, és amely jelentős megszakítások nélkül legalább hét vagy nyolc évig fennállt, 

ii. olyan gyakorlat alkalmazása, amely alapján a kötődésre vonatkozó követelmény teljesülése ellen 

szól, ha a referenciaszemély jelentős köteléket tartott fenn a hazájával, a hazájába való gyakori 

vagy hosszabb látogatások formájában, míg a rövidebb vakáció vagy oktatási célú tartózkodás nem 

szól az engedély megadása ellen; 

iii. olyan gyakorlat alkalmazása, amely alapján erőteljesen a kötődésre vonatkozó követelmény 

teljesülése ellen szól, ha az úgynevezett „megházasodott, elvált, majd újraházasodott” helyzet áll 

fenn 
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92. A Court of Appeal in Northern Ireland (Egyesült Királyság) által 2018. február 9-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-93/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A nemzeti jog alapján jogellenes munkavállalásból származó jövedelem egészben vagy részben 

megalapozhatja-e az uniós polgárokról szóló irányelv 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti 

elegendő források rendelkezésre állását? 

2) Ha igen, a 7. cikk (1) bekezdésének b) pontja teljesülhet-e, ha a munkavállalás kizárólag jogellenes 

jellege miatt minősül bizonytalannak? 

 

93. A High Court (Írország) által 2018. február 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal 

iránti kérelem (C-94/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Amennyiben egy olyan uniós polgár házastársától, aki a 2004/38/EK irányelv 6. cikke szerinti 

szabad mozgáshoz való jogát gyakorolta, megtagadják a 7. cikk szerinti tartózkodási jogot azon az 

alapon, hogy a szóban forgó uniós polgár nem, vagy már nem gyakorolja az érintett fogadó 

tagállamban az EU Szerződésből eredő jogait, és amennyiben indítványozzák a házastárs kiutasítását 

az adott tagállamból, ezt a kiutasítást az irányelv rendelkezései alapján és azoknak megfelelően kell-e 

végrehajtani, vagy az a tagállam nemzeti jogának hatálya alá tartozik? 

2) Amennyiben a fenti kérdésre az a válasz adandó, hogy a kiutasítást az irányelv rendelkezései 

alapján kell végrehajtani, a kiutasításra az irányelv VI. fejezete, és különösen annak 27. és 28. cikke 

alapján és annak megfelelően kell-e sort keríteni, vagy a tagállamnak ilyen körülmények között az 

irányelv más rendelkezéseire, egyebek mellett a 14. és 15. cikkére kell támaszkodnia? 

 

94. A College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Hollandia) által 2018. február 12-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-98/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni a 853/2004 rendelet III. melléklete I. szakasza VII. fejezetének 1. és 3. 

pontjában foglalt szabályozást, hogy a hús hűtését magán a vágóhídon kell elvégezni, és a hús 

hűtőkocsiba történő berakodása ezért csak akkor kezdhető meg, ha a hús hőmérséklete elérte a 

legfeljebb 7 Celsius-fokot, vagy a hús hűtésére a hűtőkocsiban is sor kerülhet, amíg az el nem hagyja a 

vágóhíd területét? 

 

95. A tribunal correctionnel de Saint-Brieuc – Chambre détachée de Guingamp 

(Franciaország) által 2018. február 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti 

kérelem (C-115/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 1107/2009 európai rendelet megfelel-e az elővigyázatosság elvének, amikor nem határozza meg 

pontosan a hatóanyag fogalmát, a kérelmezőre bízva, hogy megválassza, mit nevez meg saját 

termékének hatóanyagaként, és azt a lehetőséget biztosítva számára, hogy az engedélyhez szükséges 

dokumentáció egészét egyetlen anyagra vonatkozóan készítse el, holott a forgalomba hozott 

készterméke több összetevőt is tartalmaz? 

2) Az elővigyázatosság elve és a forgalomba hozatal engedélyezésének pártatlansága biztosított-e 
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olyankor, mikor a dokumentációhoz szükséges teszteket, elemzéseket és vizsgálatokat maguk a 

kérelmezők végzik el, akik részrehajlóak lehetnek ezek bemutatása során, anélkül, hogy azok 

bármilyen független ellenőrző elemzésére sor kerülne? 

3) Az elővigyázatosság elve és a forgalomba hozatal engedélyezésének pártatlansága biztosított-e 

anélkül, hogy – ipari titokvédelem ürügyén – az engedély iránti kérelmekről jelentést tennének közzé? 

4) Az 1107/2009 európai rendelet megfelel-e az elővigyázatosság elvének, mikor egyáltalán nem veszi 

figyelembe több hatóanyag jelenlétét és azok halmozott hatását, különösen, amikor nem írja elő az 

azonos termékben található hatóanyagok halmozásának európai szintű, teljes körű specifikus 

vizsgálatát? 

5) Az 1107/2009 európai rendelet megfelel-e az elővigyázatosság elvének, amikor III. és IV. 

fejezetében felmentést ad a növényvédő szerek azon összetételére vonatkozó toxicitási elemzés 

(genotoxicitás, karcinogenitás vizsgálata, a hormonháztartás zavarainak vizsgálata stb.) elvégzése alól, 

amely formában forgalomba kerülnek, valamint a lakosságra és a környezetre hatást gyakorolnak, és 

csupán szintén a kérelmező által végzett összefoglaló vizsgálatot ír elő? 

 

96. A Nejvyšší správní soud (Cseh Köztársaság) által 2018. február 16-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-127/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: cseh 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az adósemlegesség és az arányosság elvére tekintettel akként értelmezhető-e a közös 

hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i tanácsi irányelv 90. cikkének (2) 

bekezdése, hogy a tagállamok eltérés útján olyan feltételeket határozhatnak meg, amelyek bizonyos 

esetekben kizárják az adóalap-csökkentést, ha az árat teljes mértékben vagy részlegesen nem fizették 

meg? 

2) Amennyiben az első kérdésre igenlő választ kell adni, ellentétes-e a közös hozzáadottértékadó-

rendszerről szóló, 2006. november 28-i tanácsi irányelv 90. cikkének céljával a nemzeti szabályozás, 

ha a hozzáadottérték-adó alanya nem korrigálhatja az adó összegét, amennyiben az adó olyan másik 

adózó részére végzett adóköteles termékértékesítésre vagy szolgáltatásnyújtásra válik felszámíthatóvá, 

aki a szóban forgó adóköteles termékértékesítésért vagy szolgáltatásnyújtásért kizárólag részlegesen 

vagy egyáltalán nem fizetett, és akinek ezt követően a héaalanyisága megszűnt? 

 

97. A Supreme Court of the United Kingdom (Egyesült Királyság) által 2018. február 19-

én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-129/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 2004/38 irányelv 2. cikke 2. pontjának c) pontja értelmében vett egyenesági leszármazottnak 

minősül-e az a gyermek, aki valamely uniós polgár vagy polgárok gyámsága, „kafalah” vagy az illető 

származási országának joga által előírt, ezzel egyenértékű jogintézmény hatálya alatt áll? 

2) Az irányelv egyéb rendelkezései, és különösen a 27. és 35. cikk értelmezhető-e úgy, hogy 

megtagadható az ilyen gyermek beutazása, amennyiben kizsákmányolás, bántalmazás vagy 

emberkereskedelem áldozatául esett vagy ennek veszélye fennáll? 

3) Vizsgálhatja-e valamely tagállam, mielőtt a 2. cikk 2. pontjának c) pontja szerinti egyenesági 

leszármazottként ismer el egy olyan gyermeket, aki nem az EGT-állampolgár vér szerinti 

leszármazottja, hogy a gyermeknek az említett EGT-állampolgár gyámsága vagy felügyelete alá 

helyezésére vonatkozó eljárásra úgy került-e sor, hogy abban kellőképpen figyelembe vették az érintett 

gyermek mindenek felett álló érdekét? 
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Munkaügyi ügyszak 

12. Az Oberlandesgericht Wien (Ausztria) által 2017. december 15-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-703/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Úgy kell-e értelmezni az uniós jogot, különösen az EUMSZ 45. cikket, a munkavállalók Unión 

belüli szabad mozgásáról szóló, 2011. április 5-i 492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 

7. cikkének (1) bekezdését és az Alapjogi Charta 20. és 21. cikkét, hogy azokkal ellentétes az olyan 

szabályozás, amely szerint az Universität Wien oktatói testületének egyik tagja által korábban szerzett 

szakmailag releváns szolgálati idők attól függetlenül, hogy az Universität Wiennél vagy más bel- vagy 

külföldi egyetemeknél, illetve hasonló intézményeknél szerzett foglalkoztatási időkről van-e szó, 

legfeljebb összesen három, illetve négy év időtartamban számíthatók be? 

2. Ellentétes-e a munkavállalóknak az EUMSZ 45. cikk (2) bekezdése és a munkavállalók Unión 

belüli szabad mozgásáról szóló, 2011. április 5-i 492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 

7. cikkének (1) bekezdése szerinti szabad mozgásával az olyan javadalmazási rendszer, amely nem 

teszi lehetővé a szakmailag releváns korábbi szolgálati idők teljes beszámítását, ugyanakkor az 

ugyanazon munkáltató általi foglalkoztatás időtartamához magasabb díjazást kapcsol? 

 

13. A Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanyolország) által 2018. január 3-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-7/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Az EUMSZ 48. cikket úgy kell-e értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, 

amely az előrehozott öregségi nyugdíj megszerzésének feltételeként előírja, hogy a kifizetendő 

nyugdíj összege az érintett személyt ugyanezen nemzeti jogszabály alapján megillető 

nyugdíjminimum összegénél magasabb legyen, a „kifizetendő nyugdíjat” pedig úgy értelmezi, hogy az 

csak az illetékes államtól (jelen esetben Spanyolországtól) járó tényleges nyugdíj, és nem számítja 

bele azt a tényleges nyugdíjat, amelyet más tagállamtól vagy tagállamoktól azonos típusú másik ellátás 

címén kaphatott? 

 

14. A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2018. január 9-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-16/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Kiterjed-e a munkavállalók szolgáltatások keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 

16-i 96/71/EK irányelv (a továbbiakban röviden: irányelv), különösen az 1. cikke (3) bekezdése a) 

pontjának hatálya az olyan szolgáltatásokra is, mint például az utasok étellel és itallal ellátása, a 

fedélzeti kiszolgálás vagy takarítási szolgáltatások, amelyeket a küldő tagállamban (Magyarország) 

székhellyel rendelkező szolgáltatásnyújtó vállalkozás munkavállalói nyújtanak a fogadó tagállamban 

(Ausztria) székhellyel rendelkező vasúttársasággal való szerződés teljesítése céljából, ha ezeket a 

szolgáltatásokat olyan nemzetközi vonatokon nyújtják, amelyek a fogadó tagállamon is áthaladnak? 

2. Kiterjed-e az irányelv 1. cikke (3) bekezdése a) pontjának hatálya arra az esetre is, ha a küldő 

tagállamban székhellyel rendelkező szolgáltatásnyújtó vállalkozás az 1. kérdésben említett 

szolgáltatásokat nem a fogadó tagállamban székhellyel rendelkező vasúttársasággal – amely végül is a 

szolgáltatásban részesül (szolgáltatás címzettje) – kötött szerződés teljesítése keretében nyújtja, hanem 

olyan további, a fogadó tagállamban székhellyel rendelkező vállalkozással való szerződés teljesítése 

keretében, amely a maga részéről szerződéses viszonyban (alvállalkozói láncolat) áll a 
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vasúttársasággal? 

3. Kiterjed-e az irányelv 1. cikke (3) bekezdésének a) pontja arra az esetre is, ha a küldő tagállamban 

székhellyel rendelkező szolgáltatásnyújtó vállalkozás az első kérdésben említett szolgáltatások 

nyújtása céljából nem saját munkavállalókat alkalmaz, hanem másik vállalkozás olyan munkavállalóit, 

akiket még a küldő tagállamban bocsátottak rendelkezésére? 

4. Az 1–3. kérdéssel kapcsolatos válaszoktól függetlenül, ellentétes-e az uniós joggal, különösen a 

szolgáltatásnyújtás szabadságával (EUMSZ 56. és EUMSZ 57. cikk) az olyan nemzeti szabályozás, 

amely azoknak a vállalkozásoknak, amelyek valamely másik tagállam területére szolgáltatás nyújtása 

céljából munkavállalókat küldenek, az irányelv 3. cikke (1) bekezdésének értelmében a munka- és 

foglalkoztatási feltételek és a kapcsolódó kötelezettségek (mint különösen a munkavállalók határokon 

átnyúló kiküldetésének a fogadó tagállam hatósága részére vonatkozó bejelentése és e munkavállalók 

díjazásának mértékével és társadalombiztosítási bejelentésével kapcsolatos dokumentumok 

rendelkezésre tartása) betartását kötelező jelleggel előírja azokra esetekre is, amelyekben (először is) a 

határokon átnyúlóan kiküldött munkavállalók a határokon átnyúlóan működő vasúttársaság vagy olyan 

vállalkozás utazó személyzetéhez tartoznak, amely a vasúttársaság jellemző szolgáltatásait (utasok 

ellátása étellel és itallal; fedélzeti szolgáltatás) a vasúttársaság tagállamok határait átlépő vonatain 

nyújtja, és amelyekben (másodszor) a kiküldetés alapjául vagy egyáltalán nem szolgál 

szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés vagy legalábbis nem szolgál a kiküldő vállalkozás és a 

szolgáltatás másik tagállamban működő címzettje közötti, szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés, 

mert a kiküldő vállalkozásnak a másik tagállamban működő szolgáltatás címzettjével szembeni 

teljesítési kötelezettségét alvállalkozói viszony (alvállalkozói láncolat) alapozza meg, és amelyekben 

(harmadszor) a kiküldött munkavállalók nem a kiküldő vállalkozással hanem olyan harmadik 

vállalkozással állnak munkaviszonyban, amely a munkavállalóit még a kiküldő vállalkozás székhelye 

szerinti tagállamban bocsátotta a kiküldő vállalkozás rendelkezésre? 

 

15. A Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanyolország) által 2018. január 17-én 

és 2018. január 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-29/18., C-

30/18. és C-44/18. sz. ügyek)2 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az 1999/70 irányelv mellékletét képező, a határozott ideig tartó 

munkaviszonyról kötött keretmegállapodás 4. szakaszát, hogy azzal ellentétes az olyan [n]emzeti 

szabályozás, amely azonos tényállás fennállása (a munkáltató és egy harmadik fél vállalkozás között 

fennálló vállalkozási szerződés ez utóbbi akarata alapján történő megszüntetése) esetén kisebb összegű 

végkielégítést ír elő az említett vállalkozási szerződés időtartamához kötött, adott feladat elvégzésére 

vagy meghatározott szolgáltatás nyújtására irányuló, határozott idejű szerződés megszüntetése 

tekintetében ahhoz képest, mint amelyet az összehasonlítható helyzetben lévő munkavállalók 

határozatlan idejű szerződéseinek az említett vállalkozási szerződés megszüntetéséből eredő, a 

vállalkozásnál felmerülő gazdasági okok által igazolt csoportos létszámcsökkentés miatti 

megszüntetése tekintetében ír elő? 

2) Igenlő válasz esetén[,] [ú]gy kell-e értelmezni, hogy a határozott idejű szerződéssel rendelkező 

munkavállalók és a velük összehasonlítható helyzetben lévő határozatlan időre alkalmazott 

munkavállalók között, a szerződésnek azonos tényállással igazolt, de eltérő törvényes okok alapján 

történő megszüntetése esetén járó végkielégítés tekintetében alkalmazott egyenlőtlen bánásmód a 

Charta 21. cikkében foglalt tiltott hátrányos megkülönböztetésnek minősül, valamint ellentétes a 

Charta 20. és 21. cikke szerinti egyenlő bánásmód és hátrányos megkülönböztetés tilalmának elveivel, 

amelyek az uniós jog általános jogelveit képezik? 

 

16. Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2018. január 18-án benyújtott előzetes 

                                                 
2 A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek. 



 

 16 

döntéshozatal iránti kérelem (C-32/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

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

883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 883/2004 rendelet) 

végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló, 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet 60. cikke (1) bekezdésének második mondatát, hogy a másodlagosan 

illetékes tagállamnak (Ausztria) a 883/2004 rendelet 68. cikke (1) bekezdése b) pontjának i) alpontja 

szerint elsődlegesen illetékes tagállamban (Németország) lakóhellyel rendelkező és munkavállalói 

tevékenységet folytató szülő részére családi ellátásként kell fizetnie az elsődlegesen illetékes 

tagállamban nyújtott szülői támogatás és a másik tagállamban járó jövedelemfüggő gyermekgondozási 

támogatás közötti különbözet összegét, ha mindkét szülő közös gyermekeikkel az elsődlegesen 

illetékes tagállamban lakik, és csak a másik szülő folytat határ menti munkavállalóként munkavállalói 

tevékenységet a másodlagosan illetékes tagállamban? 

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

2. A jövedelemfüggő gyermekgondozási támogatás a foglalkoztatás helye szerinti tagállamban 

(Németország) ténylegesen szerzett jövedelemhez vagy a másodlagosan illetékes tagállamban 

(Ausztria) hasonló keresőtevékenységgel elméletileg szerezhető jövedelemhez igazodik? 

 

17. A Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spanyolország) által 2018. január 26-

án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-49/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A hátrányos megkülönböztetés tilalmának általános uniós jogi elvét úgy kell-e értelmezni, [hogy] 

azzal nem ellentétes a 2011. évi általános állami költségvetésről szóló, 2010. december 22-i 39/2010. 

sz. törvény 31.Uno cikke alkotta nemzeti szabályozás, amely olyan eltérő arányú százalékos 

csökkentést állapított meg, amely a bírói testület alacsonyabb illetménnyel rendelkező része számára 

nagyobb terhet eredményezett, és arra kötelezte őket, hogy az állami kiadások fedezéséhez nagyobb 

mértékben járuljanak hozzá? (a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve) 

2) A bírói függetlenségnek az igazságos, kiszámítható és a bírói testület által végzett feladatoknak 

megfelelő javadalmazással történő biztosítását képező általános uniós jogi elvet úgy kell-e értelmezni, 

hogy azzal ellentétes az általános állami költségvetésről szóló, 2010. december 22-i 39/2010. sz. 

törvény 31.Uno cikkében foglalt azon nemzeti szabályozás, amely nem veszi figyelembe a bírák által 

végzett feladatok jellegét, szolgálati idejüket, feladataik jelentőségét, és amely az állami kiadások 

fedezése céljából kizárólag a testület alacsonyabb jövedelemmel rendelkező tagjai számára jelent 

nagyobb terhet? (bírói függetlenség elve) 

 

18. Az Audiencia Nacional (Spanyolország) által 2018. január 29-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-55/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni, hogy a Spanyol Királyság az Estatuto de los Trabajadores (a munka 

törvénykönyve) 34. és 35. cikkén keresztül – ahogyan azokat az ítélkezési gyakorlat értelmezi – 

elfogadta a 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3., 5. és 6. 

cikkében foglalt, a munkaidő, valamint a heti és a napi pihenőidő időtartamára vonatkozó korlátozások 

tényleges érvényesülésének biztosításához szükséges intézkedéseket azon teljes munkaidőben 

foglalkoztatott munkavállalók tekintetében, akik egyénileg vagy kollektív módon nem egyeztek bele 

kifejezetten túlmunka végzésébe, és akik nem felelnek meg az utazó munkavállalókra, a kereskedelmi 
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tengerészet munkavállalóira és a vasúti munkavállalókra vonatkozó feltételeknek? 

2) Úgy kell-e értelmezni az 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv 4. cikkének (1) 

bekezdésével, 11. cikkének (3) bekezdésével, valamint a 16. cikkének (3) bekezdésével 

összefüggésben értelmezett, az Európai Unió Alapjogi Chartája 31. cikkének (2) bekezdését, valamint 

a 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3., 5., 6., 16. és 22. cikkét, 

hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint az Estatuto de los Trabajadores (a munka 

törvénykönyve) 34. és 35. cikke, amelyek alapján – ahogyan azt az állandó ítélkezési gyakorlat 

egyértelművé tette – nem lehet levonni azt a következtetést, hogy a vállalkozás számára elő lehet írni, 

hogy a teljesített tényleges napi munkaidőre vonatkozóan hozzon létre nyilvántartási rendszert azon 

teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók számára, akik egyénileg vagy kollektív módon nem 

egyeztek bele kifejezetten a túlmunka végzésébe, és akik nem felelnek meg az utazó munkavállalókra, 

a kereskedelmi tengerészet munkavállalóira és a vasúti munkavállalókra vonatkozó feltételeknek? 

3) Úgy kell-e értelmezni, hogy az 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv 4. cikkének (1) 

bekezdésével, 11. cikkének (3) bekezdésével, valamint a 16. cikkének (3) bekezdésével 

összefüggésben értelmezett, az Európai Unió Alapjogi Chartája 31. cikkének (2) bekezdésében, 

valamint a 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3., 5., 6., 16. és 22. 

cikkében a tagállamok számára megállapított azon előírás, hogy általában véve valamennyi 

munkavállaló számára korlátozniuk kell a munkaidő időtartamát, a rendes munkavállalók számára 

biztosított az Estatuto de los Trabajadores (a munka törvénykönyve) 34. és 35. cikkében foglalt azon 

nemzeti szabályozás alapján amely szerint – ahogyan azt az állandó ítélkezési gyakorlat egyértelművé 

tette – nem lehet levonni azt a következtetést, hogy a vállalkozások számára elő lehet írni, hogy a 

teljesített tényleges napi munkaidőre vonatkozóan hozzanak létre nyilvántartási rendszert azon teljes 

munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók számára, akik az utazó munkavállalókkal, a kereskedelmi 

tengerészet munkavállalóival és a vasúti munkavállalókkal ellentétben, egyénileg vagy kollektíven 

nem egyeztek bele kifejezetten túlmunka végzésébe? 

 

19. A Bundesarbeitsgericht (Németország) által 2018. január 30-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-57/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Úgy kell-e értelmezni a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó tagállami jogszabályok 

közelítéséről szóló, 1998. július 20-i 98/59/EK tanácsi irányelv (a továbbiakban: 98/59/EK irányelv) 1. 

cikke (1) bekezdése első francia bekezdésének a) pontját, hogy a valamely telephelyen rendszerint 

foglalkoztatott munkavállalók létszámának meghatározása alapjául az elbocsátás időpontjában a 

szokásos üzletmenet során foglalkoztatott munkavállalók létszámát kell figyelembe venni? 

2. Úgy kell-e értelmezni a 98/59/EK irányelv 1. cikke (1) bekezdése első francia bekezdésének a) 

pontját, hogy a valamely kölcsönvevő vállalkozás telephelyén rendszerint foglalkoztatott 

munkavállalók létszámának meghatározásakor beszámíthatóak az ott dolgozó kölcsönzött 

munkavállalók? 

3. A második kérdésre adott igenlő válasz esetén: 

Milyen feltételek alkalmazandóak a kölcsönzött munkavállalók figyelembevételére a kölcsönvevő 

vállalkozás telephelyén rendszerint foglalkoztatott munkavállalók létszámának meghatározásakor? 

Polgári ügyszak 

26. A Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Lengyelország) által 2017. november 

24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-658/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezi az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az 



 

 18 

öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben 

kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány 

bevezetéséről szóló, 2012. július 4-i 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 39. cikkének 

(2) bekezdésével összhangban értelmezett 46. cikke (3) bekezdésének b) pontját, hogy az öröklési 

ügyben hozott határozattal kapcsolatos tanúsítvány kiadására – amely tanúsítvány mintája a 

650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett formanyomtatványok 

meghatározásáról szóló, 2014. december 9-i 1329/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 1. 

mellékletét képezi –, olyan határozatok tekintetében is lehetőség van, amelyek az örökös jogállását 

megerősítik, de amelyek nem (még részben sem) végrehajthatók? 

2) Úgy kell-e értelmezni a 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke (1) 

bekezdésének g) pontját, hogy a közjegyző által valamennyi, a tanúsítási eljárásban részt vevő fél nem 

vitatott kérelmével összhangban kiállított öröklési bizonyítvány, amely bizonyítvány az örökség 

megszerzésére vonatkozó jogerős bírósági határozat joghatásaival rendelkezik – köztük a lengyel 

közjegyző által kiállított öröklési bizonyítvány – e rendelkezés értelmében határozatnak minősül? 

Ebből következően úgy kell-e értelmezni 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke 

(2) bekezdésének első mondatát, hogy az ilyen öröklési bizonyítványt kiállító közjegyző a fenti 

rendelkezés értelmében bíróságnak tekintendő? 

3) Úgy kell-e értelmezni a 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke (2) 

bekezdésének második mondatát, hogy a tagállam által a rendelet 79. cikkével összhangban elküldött 

értesítés tájékoztató jellegű, és az nem előfeltétele a rendelet 3. cikke (2) bekezdésének első mondata 

alapján igazságszolgáltatási feladatot bíróságon kívül ellátó öröklési jogi szakember általi 

elismerésnek amennyiben az megfelel az utóbbi rendelkezésből eredő feltételeknek? 

4) Az első, második vagy harmadik kérdésre adott nemleges válasz esetében: 

Úgy kell-e értelmezni a 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének 

i) pontját, hogy az örökös jogállását tanúsító olyan nemzeti eljárásjogi eszköznek – köztük a lengyel 

öröklési bizonyítványnak –, a 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke (1) 

bekezdésének g) pontja szerinti határozatként történő elismerése kizárja annak közokiratként történő 

elismerését? 

5) A negyedik kérdésre adott igenlő válasz esetében: 

Úgy kell-e értelmezni a 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének 

i) pontját, hogy a tanúsítási eljárásban részt vevő összes fél által előterjesztett nem vitatott kérelem 

alapján kiállított öröklési bizonyítvány – köztük a lengyel közjegyző által kiállított öröklési 

bizonyítvány – e rendelkezés alapján közokiratnak minősül? 

 

27. Az Amtsgericht Darmstadt (Németország) által 2018. január 11-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-22/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 18., az EUMSZ 21. és az EUMSZ 165. cikket, hogy valamely 

tagállam sportszövetségének atlétikai szabályzatában foglalt olyan előírás, amely a nemzeti 

bajnokságokon való részvételt valamely tagállam állampolgárságához köti, tiltott hátrányos 

megkülönböztetést valósít meg? 

2. Úgy kell e értelmezni az EUMSZ 18., az EUMSZ 21. és az EUMSZ 165. cikket, hogy valamely 

tagállami sportszövetség meg nem engedett módon hátrányosan megkülönbözteti az adott tagállam 

állampolgárságával nem rendelkező amatőr sportolókat azáltal, hogy bár lehetővé teszi számukra a 

nemzeti bajnokságokon való részvételt, azonban őket csak „versenyen kívül” vagy „értékelés nélkül” 

engedi indulni, és nem engedi a döntő futamokon vagy döntő küzdelemben való részvételüket? 

3. Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 18., az EUMSZ 21. és az EUMSZ 165. cikket, hogy valamely 

tagállam sportszövetsége meg nem engedett módon hátrányosan megkülönbözteti az adott tagállam 
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állampolgárságával nem rendelkező amatőr sportolókat azáltal, hogy kizárja őket a nemzeti címek, 

illetve a helyezések elnyeréséből? 

 

28. Az Amtsgericht Norderstedt (Németország) által 2018. január 29-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-52/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az 1999/44/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdésének harmadik francia 

bekezdését, hogy a fogyasztónak egy távollévők között kötött szerződés alapján megvásárolt 

fogyasztási cikk kijavításának vagy kicserélésének a lehetővé tételét minden esetben azon a helyen 

kell felajánlania a vállalkozás számára, ahol a fogyasztási cikk található? 

2) Amennyiben nem: 

Úgy kell-e értelmezni az 1999/44/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdésének harmadik francia bekezdését, 

hogy a fogyasztónak egy távollévők között kötött szerződés alapján megvásárolt fogyasztási cikk 

kijavításának vagy kicserélésének a lehetővé tételét minden esetben a vállalkozás székhelyén kell 

felajánlania a vállalkozás számára? 

3) Amennyiben nem: 

Milyen kritériumok határozhatók meg az 1999/44/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdésének harmadik 

francia bekezdése alapján azon hellyel kapcsolatban, ahol a fogyasztónak egy távollévők között kötött 

szerződés alapján megvásárolt fogyasztási cikk kijavításának vagy kicserélésének a lehetővé tételét a 

vállalkozás számára fel kell ajánlania? 

4) Amennyiben a fogyasztónak egy távollévők között kötött szerződés alapján megvásárolt fogyasztási 

cikk megvizsgálását és az utólagos teljesítés lehetővé tételét – mindig vagy a konkrét esetben – a 

vállalkozás székhelyén kell annak felajánlania a vállalkozás számára: 

Összeegyeztethető-e az 1999/44/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdésének az irányelv 3. cikkének (4) 

bekezdésével összefüggésben értelmezett első francia bekezdésével, hogy a fogyasztónak meg kell 

előlegeznie az oda- és/vagy visszaszállítás költségeit, vagy a „térítésmentes kijavítás” 

kötelezettségéből az következik, hogy e költségeket az eladó köteles megelőlegezni? 

5) Amennyiben az a hely, ahol a fogyasztónak egy távollévők között kötött szerződés alapján 

megvásárolt fogyasztási cikk megvizsgálását vagy a kicserélésének lehetővé tételét fel kell ajánlania a 

vállalkozás számára – mindig vagy a konkrét esetben – a vállalkozás székhelyén van, és a fogyasztó 

általi megelőlegezés összhangban áll az 1999/44/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdésének az irányelv 3. 

cikkének (4) bekezdésével összefüggésben értelmezett első francia bekezdésével: 

Úgy kell-e értelmezni az 1999/44/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdésének az irányelv 3. cikke (5) 

bekezdésének második francia bekezdésével összefüggésben értelmezett harmadik francia bekezdését, 

hogy nem jogosult a szerződéstől való elállásra az a fogyasztó, aki a vállalkozásnak csupán 

bejelentette a hibát, anélkül, hogy felajánlotta volna, hogy a fogyasztási cikket a vállalkozás 

székhelyére szállítja? 

6) Amennyiben az a hely, ahol a fogyasztónak egy távollévők között kötött szerződés alapján 

megvásárolt fogyasztási cikk megvizsgálását vagy a kicserélésének lehetővé tételét fel kell ajánlania a 

vállalkozás számára –mindig vagy a konkrét esetben – a vállalkozás székhelyén van, azonban a 

fogyasztó általi megelőlegezés nem áll összhangban az 1999/44/EK irányelv 3. cikke (3) 

bekezdésének az irányelv 3. cikkének (4) bekezdésével összefüggésben értelmezett első francia 

bekezdésével: 

Úgy kell-e értelmezni az 1999/44/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdésének az irányelv 3. cikke (5) 

bekezdésének második francia bekezdésével összefüggésben értelmezett harmadik francia bekezdését, 

hogy nem jogosult a szerződéstől való elállásra az a fogyasztó, aki a vállalkozásnak csupán 

bejelentette a hibát, anélkül, hogy felajánlotta volna, hogy a fogyasztási cikket a vállalkozás 
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székhelyére szállítja? 

 

29. A Judecătoria Oradea (Románia) által 2018. február 8-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-85/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 2201/2003 rendelet 8. cikkének (1) bekezdése értelmében a gyermek szokásos tartózkodási 

helyének fogalmát akként kell-e értelmezni, hogy ez a szokásos tartózkodási hely annak a helynek 

felel meg, ahová a gyermek bizonyos szinten – társadalmi és családi szempontból – beilleszkedett, 

függetlenül attól, hogy egy másik tagállamban bírósági határozat született azt követően, hogy a 

gyermek az apjával elköltözött azon tagállam területére, ahol a kiskorú beilleszkedett e társadalmi és 

családi környezetbe? Vagy ez esetben a 2201/2003 rendelet 13. cikkének rendelkezéseit kell-e 

alkalmazni, amelyek a joghatóságot a gyermek jelenléte alapján állapítják meg? 

2) Releváns-e a szokásos tartózkodási hely meghatározásának szempontjából az, hogy a kiskorú annak 

a tagállamnak az állampolgára, amelyben apjával letelepedett, azon körülmény mellett, hogy szülei is 

kizárólag román állampolgársággal rendelkeznek? 

 

30. A Visoki upravni sud (Horvátország) által 2018. február 8-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-90/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: horvát 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 15. cikk (3) bekezdésének második albekezdését és az Európai 

Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 

30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkének (1) és (2) bekezdését, hogy 

azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely akkor is előírja a közpénzek használatára 

vonatkozó információhoz való kivétel nélküli hozzáférés lehetőségét, ha másfelől, az ezen 

információhoz való hozzáférés korlátozva van, mert üzleti titoknak (banktitoknak) minősül? 

 

31. A Oberlandesgericht Köln (Németország) által 2018. február 13-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-102/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Az európai öröklési bizonyítványnak a 650/2012 rendelet (1) 65. cikkének (2) bekezdése szerinti 

kérelmezéséhez a 650/2012 rendelet végrehajtási rendelete (2) 1. cikkének (4) bekezdése szerint 

kötelező vagy csak fakultatív a 650/2012 rendelet 81. cikkének (2) bekezdésében említett tanácsadó 

bizottsági eljárás keretében meghatározott IV. formanyomtatvány (4. melléklet) használata? 

 

32. A Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) által 2018. február 14-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-114/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Amennyiben a [469/2009/EK rendelet] alapján kiadott kiegészítő oltalmi tanúsítvány tárgyát képező 

egyedüli hatóanyag valamely szabadalom igénypontjában a Markush-formula körébe tartozó 

vegyületcsoportba tartozik, amely vegyületek mind a szabadalom központi újító műszaki 

tevékenységének minősülnek, akkor elegendő-e a 469/2009 rendelet 3. cikke a) pontjának 

alkalmazásában, hogy a vegyület – szerkezetének megvizsgálása alapján – azonnal a 
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vegyületcsoportba tartozóként ismerhető el (és ezáltal a nemzeti szabadalmi jog alapján szabadalom 

oltalma alatt állna), vagy a hatóanyag előállításához szükséges adott helyettesítőnek olyannak kell 

lennie, amelyet egy szakember általános ismeretei alapján a szabadalmi igénypontok értelmezéséből le 

tud vezetni? 

 

33. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2018. február 19-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-131/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépéséről 

szóló, 2011. február 16-i 2011/7/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkének (3) bekezdését, 

hogy az irányelv 6. cikkének (1) bekezdésében említett 40 EUR összegű átalányt be kell számítani az 

olyan külső jogi költségekbe, amelyek az adós késedelmes fizetése következtében ügyvéd peren kívüli 

megbízása miatt merültek fel, és ezért az irányelv 6. cikkének (3) bekezdése alapján megtérítendők? 

Gazdasági ügyszak 

20. Az Amtsgericht Hamburg (Németország) által 2017. december 19-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-711/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: 

jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak 

megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 

261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazhatóságának a 3. cikk (2) bekezdésének 

a) pontja szerinti feltételét, hogy az utasok, akik megerősített helyfoglalással rendelkeznek, akkor 

„jelentkeznek”„utasfelvételre”, ha – amennyiben időpontot nem jelöltek meg – legalább 45 perccel a 

közzétett indulási időpont előtt megjelennek a légifuvarozó által az érintett utasfelvételre előírt pult 

sorában? 

 

21. Az Amtsgericht Hannover (Németország) által 2017. december 27-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-721/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Fennállhat-e a 261/2004/EK rendelet 7. cikke szerinti kártalanításhoz való jog abban az esetben is, 

ha valamely utas három órát meg nem haladó érkezéskori késés miatt nem ér el egy közvetlenül 

csatlakozó járatot, és ennek következménye a végső célállomáson bekövetkező több, mint három órás 

késés, azonban a két légi járatot különböző légifuvarozók üzemeltették? 

2) Fennállhat-e a 261/2004/EK rendelet 7. cikke szerinti kártalanításhoz való jog abban az esetben is, 

ha a különböző légifuvarozók konszernjogilag kapcsolódnak egymáshoz? 

 

22. A Vilniaus apygardos teismas (Litvánia) által 2018. január 3-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-8/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: litván 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Azt a természetes személyt, aki a 2004/39/EK irányelv 70. cikkében meghatározott 2007. november 

1-jei dátum előtt valamely banktól az e bank javára biztosított fedezet mellett, a banktól felvett 

források felhasználásával származtatott pénzügyi eszközöket szerzett meg, az uniós jog alapján 
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fogyasztónak kell-e tekinteni azon az alapon, hogy a fogyasztói jogokról szóló 2011/83/EU irányelv 3. 

cikke (3) bekezdésének d) pontja szerint ez az irányelv nem alkalmazandó azon szerződésekre, 

„amelyek tárgya pénzügyi szolgáltatás”? 

2) Azt a természetes személyt, aki a 2004/39/EK irányelv 70. cikkében meghatározott 2007. november 

1-jei dátum előtt valamely banktól az e bank javára biztosított fedezet mellett, a banktól felvett 

források felhasználásával származtatott pénzügyi eszközöket szerzett meg, az uniós jog alapján 

lakossági ügyfélnek és pénzügyi eszközökbe befektető nem szakmai befektetőnek kell-e tekinteni, és 

ilyen esetben az uniós jognak a fogyasztók tájékoztatásának kötelezettségét és – pénzügyi eszközök 

értékesítésre felajánlása és értékesítése időpontjában – a bankok esetében az összeférhetetlenséget tiltó 

rendelkezéseit, köztük a 2003/6 irányelvben, a 2003/71/EK irányelvben, a 2001/34/EK irányelvben, a 

809/2004/EK irányelvben, a MiFID II irányelvben foglalt rendelkezéseket és az uniós 

jogszabályoknak a pénzügyi szolgáltatások fogyasztóit megillető jogokat védő egyéb előírásait kell-e 

alkalmazni a jelen ügyben? 

3) A bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról (piaci visszaélés) szóló, 2003. január 28-i 

2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet úgy kell-e értelmezni, hogy valamely pénzügyi 

eszközzel kapcsolatos szerződések megkötése során az érintett pénzügyi eszközök árát közvetlenül 

(meghatározott irányba) befolyásolhatja az, ha a pénzügyi eszköz szolgáltatója elmulasztja közölni, 

hogy a szóban forgó pénzügyi szolgáltatás nyújtására nem jogosult, alapvető fontosságú információt 

tájékoztató formájában és a tájékoztató kiegészítésében nem közöl, valamint az esetében potenciálisan 

fennálló összeférhetetlenséget nem tárja fel, és hogy a másik szerződő fél ezért kérheti e szerződések 

megsemmisítését vagy módosítását, vagy az őt ért veszteség megtérítését követelheti? 

 

23. Az Oberlandesgericht Wien (Ausztria) által 2018. január 26-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-47/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. kérdés: 

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

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

tanácsi rendelet (1215/2012 rendelet) 1. cikke (2) bekezdésének b) pontját, hogy az osztrák jog 

szerinti, követelés megállapítására irányuló kereset az 1215/2012 rendelet 1. cikke (2) bekezdésének 

b) pontja értelmében a csődeljárással kapcsolatos, és ezért nem tartozik e rendelet tárgyi hatálya alá? 

2a. kérdés (csak az 1. kérdésre adott igenlő válasz esetén): 

Analóg módon kell-e alkalmazni 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 (1215/2012 rendelet) 29. cikkének (1) bekezdését az 1346/2000 rendelet 

hatálya alá tartozó kapcsolódó keresetekre? 

2b. kérdés (csak az 1. kérdésre adott nemleges vagy a 2a. kérdésre adott igenlő válasz esetén): 

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

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

tanácsi rendelet (1215/2012 rendelet) 29. cikkének (1) bekezdését, hogy azonos jogalapon, azonos 

felek között indított eljárásról van szó, ha a hitelező – a felperes –, amely (lényegében) azonos 

követelést jelentett be az osztrák fizetésképtelenségi főeljárásban és a lengyel másodlagos 

fizetésképtelenségi eljárásban, amelyet mindkét vagyonfelügyelő (jelentős részben) vitatott, előbb 

Lengyelországban a másodlagos fizetésképtelenségi eljárás ottani vagyonfelügyelőjével szemben, és 

ezt követően Ausztriában, a fizetésképtelenségi főeljárás vagyonfelügyelőjével – az alperessel – 

szemben kereseteket nyújtott be az adós vagyonával szemben támasztott követelések meghatározott 

összegű megállapítása iránt? 

3a. kérdés: 



 

 23 

Úgy kell-e értelmezni a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2000. május 29-i 1346/2000/EK tanácsi 

rendelet (1346/2000 rendelet) 41. cikkét, hogy a „követelés jellegének, keletkezése időpontjának és 

összegének” közlésére vonatkozó kötelezettségnek megfelel, ha az eljárást megindító államtól eltérő 

tagállamban székhellyel rendelkező hitelező – a felperes – követelésének a fizetésképtelenségi 

főeljárásban történő bejelentésében – mint jelen esetben – 

a) megelégszik azzal, hogy a követelés konkrét összegét megjelöli, ugyanakkor a keletkezése 

időpontját nem közli (például „JSV Slawomir Kubica alvállalkozó közúti munkálatok elvégzése miatti 

követelése”); 

b) ugyan a bejelentésben nem közli a követelése keletkezésének időpontját, a bejelentéshez benyújtott 

mellékletekből (például a benyújtott számlán szereplő dátumból) azonban következtetni lehet a 

követelés keletkezésének időpontjára? 

3b. kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2000. május 29-i 1346/2000/EK tanácsi 

rendelet (1346/2000 rendelet) 41. cikkét, hogy e rendelkezés nem áll ellentétben az eljárást megindító 

államtól eltérő tagállamban székhellyel rendelkező hitelezőre az egyedi ügyben – például a követelés 

keletkezése időpontjának közlését illetően – kedvezőbb nemzeti rendelkezés alkalmazásával? 

 

24. A Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Spanyolország) által 2018. február 

16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-125/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ezen mutatónak, a takarékpénztárakra vonatkozó IRPH-nak3 bírósági felülvizsgálat alá kell-e 

tartoznia, azaz kell-e vizsgálni, hogy az a fogyasztó számára érthető-e, anélkül, hogy akadályt 

jelentene az, hogy azt jogszabályi vagy közigazgatási rendelkezések szabályozzák, mivel nem minősül 

a 93/13 irányelv (2) 1. cikkének (2) bekezdésében előírt valamelyik esetnek, hiszen nem kötelező erejű 

rendelkezésről van szó, hanem az eladó vagy szolgáltató ezt a változó és ügyleti kamatot opcionálisan 

foglalja a szerződésbe? 

2)  

2.1. A 93/13 irányelv 4. cikke (2) bekezdésének megfelelően – amely a jogrendünkbe nincs átültetve – 

ellentétes-e a 93/13 irányelvvel és annak 8. cikkével az, hogy egy spanyol bíróság az ezen irányelv 

4. cikkének (2) bekezdésére hivatkozik, és azt alkalmazza, amikor ez a rendelkezés a jogrendünkbe 

nem lett átültetve a jogalkotó akaratának megfelelően, amely teljes körű védelmet kívánt 

meghatározni valamennyi olyan feltétel tekintetében, amelyet az eladó vagy szolgáltató a 

fogyasztókkal kötött szerződésbe illeszthet, ideértve azokat a feltételeket is, amelyek a szerződés 

elsődleges tárgyát érintik, akkor is, ha azokat világosan és érthetően fogalmazták meg? 

2.2. Mindenesetre szükséges-e a következő tényekről, adatokról vagy azok valamelyikéről 

tájékoztatást adni vagy azokat közzétenni a lényeges feltétel, konkrétan az IRPH megértése 

céljából? 

i. Magyarázatot adni arról, hogy hogyan határozták meg a referencia-kamatlábat, azaz tájékoztatást 

adni arról, hogy ez a mutató magában foglalja a nominális kamattal kapcsolatos díjakat és egyéb 

költségeket, hogy egy egyszerű, nem súlyozott átlagról van szó, hogy az eladónak vagy 

szolgáltatónak tudnia kellett és tájékoztatást kellett adnia arról, hogy negatív különbözetet 

kellett alkalmaznia, valamint hogy a szolgáltatott adatok nem nyilvánosak a másik gyakran 

előforduló euribor mutatóhoz képest. 

ii. Magyarázatot adni arról, hogy a múltban hogyan alakult és a jövőben hogyan alakulhat, továbbá 

tájékoztatást adni, valamint közzétenni azokat a grafikonokat, amelyek világosan és érthetően 

magyarázzák el a fogyasztónak ezen speciális kamatláb alakulását az euriborhoz képest, amely a 

                                                 
3 Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios [jelzáloghitel referencia-mutató] 
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jelzáloghitelek esetében szokásosan alkalmazott kamatláb. 

2.3. Amennyiben továbbá az Európai Unió Bírósága megállapítja, hogy a kérdést előterjesztő bíróság 

feladata, hogy megvizsgálja a szerződéses feltételek tisztességtelen jellegét, és abból a nemzeti 

jogának megfelelően levonja az összes következtetést, a Bíróságnak azt a kérdést kell feltenni, 

hogy a mindezekre vonatkozó tájékoztatás hiánya nem eredményezi-e a feltétel megértésének 

hiányát amiatt, hogy az nem világos az átlagos fogyasztó számára – a 93/13 irányelv 4. cikkének 

(2) bekezdése –, vagy azt, hogy a tájékoztatás elmulasztása tisztességtelen bánásmódot jelent az 

eladó vagy szolgáltató részéről, és hogy ennélfogva, ha a fogyasztót megfelelően tájékoztatták 

volna, nem fogadta volna el az általa felvett hitel esetében az IRPH alkalmazását. 

3) A takarékpénztárakra vonatkozó IRPH semmisségének megállapítása esetén megállapodás 

hiányában, illetve ha ez utóbbi a fogyasztó számára hátrányosabb, a következő két következmény 

közül melyik egyeztethető össze a 93/13 irányelv 6. cikkének (1) bekezdésével és 7. cikkének (1) 

bekezdésével? 

3.1. A szerződés kiegészítése valamely szokásos helyettesítő mutató, az euribor alkalmazásával, mivel 

az eladónak vagy szolgáltatónak [minősülő] pénzintézet javára szóló jövedelmező kamathoz 

alapvetően kötődő szerződésről van szó. 

3.2. A kamat alkalmazásának mellőzése azzal az egyedüli kötelezettséggel, hogy a hitel tőkeösszegét a 

hitelfelvevő vagy adós részéről megállapított határidőn belül vissza kell fizetni. 

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok 

Büntető ügyszak 

Az adott időszakban nem tettek közzé ilyen tárgyú határozatot. 

Közigazgatási ügyszak 

87. A Bíróság (nagytanács) 2018. február 6-i ítélete (a Hof van Cassatie [Belgium] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – az Ömer Altun, Abubekir Altun, Sedrettin 

Maksutogullari, Yunus Altun, az Absa NV, az M. Sedat BVBA, az Alnur BVBA elleni 

büntetőeljárás (C-359/16. sz. ügy)4  

Az 1996. december 2-i 118/97/EK tanácsi rendelettel módosított és naprakésszé tett, majd a 2004. 

március 31-i 631/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a szociális biztonsági 

rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra 

történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 14. cikke 1. pontjának 

a) alpontját, valamint a 118/97 rendelettel módosított és naprakésszé tett, az 1408/71 rendelet 

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

rendelet 11. cikke (1) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy amennyiben a munkavállalók 

kiküldetésének helye szerinti tagállam intézménye az E101-es igazolások felülvizsgálata vagy 

visszavonása iránti kérelemmel fordul az ilyen igazolásokat kiállító intézményhez egy bírósági 

vizsgálat keretében feltárt olyan információk fényében, amelyek alapján megállapítható, hogy ezeket 

az igazolásokat csalárd módon szerezték meg, vagy azokra csalárd módon hivatkoztak, és a kiállító 

intézmény elmulasztotta figyelembe venni ezeket az információkat, amikor felülvizsgálta az említett 

igazolások kiállításának megalapozottságát, akkor a nemzeti bíróság a munkavállalók ilyen 

igazolásokkal történő kiküldetésével gyanúsított személyek elleni eljárás keretében figyelmen kívül 

hagyhatja ezeket az igazolásokat, ha az említett információk alapján és az e személyeket megillető, 

tisztességes eljáráshoz való joggal együtt járó garanciák tiszteletben tartása mellett megállapítja e 

csalárd magatartás fennállását. 

 

                                                 
4 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 222. sz. alatt. 
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88. A Bíróság (első tanács) 2018. február 7-i ítélete (a High Court of Justice (England & 

Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) [Egyesült Királyság] előzetes 

döntéshozatal iránti kérelme) – az American Express Co. kérelme alapján The Queen 

kontra The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury (C-304/16. sz. ügy)5  

1) A kártyaalapú fizetési műveletek bankközi jutalékairól szóló, 2015. április 29-i (EU) 2015/751 

európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikkének (5) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy egy olyan 

megállapodás keretében, amely egyrészt valamely társmárka-partner vagy ügynök, másrészt pedig egy 

háromszereplős fizetésikártya-rendszer között jött létre, nem szükséges, hogy e társmárka-partner 

vagy ügynök az e rendelet 2. cikke 2. pontja szerinti kibocsátóként járjon el, ahhoz, hogy az említett 

rendszer olyan rendszernek minősüljön, amely kártyaalapú készpénz-helyettesítő fizetési eszközöket 

bocsát ki társmárka-partnerrel vagy ügynök révén, és így négyszereplős fizetésikártya-rendszernek 

legyen tekintendő e rendelkezések közül az előbbi értelmében. 

2) Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett második kérdés vizsgálata nem tárt fel olyan tényezőt, 

amely a 2015/751 rendelet 1. cikke (5) bekezdésének és 2. cikke 18. pontjának érvényességét érintené. 

 

89. A Bíróság (hatodik tanács) 2018. február 8-i ítélete (a Tribunale Amministrativo 

Regionale Calabria [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Lloyd's of 

London kontra Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (C-

144/17. sz. ügy)6  

Az átláthatóságnak, az egyenlő bánásmódnak, valamint a hátrányos megkülönböztetés tilalmának az 

EUMSZ 49. és EUMSZ 56. cikkből eredő, valamint az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a 

szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról 

szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkében foglalt elveit 

úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az alapügyben szereplőhöz hasonló olyan tagállami 

szabályozás, amely nem teszi lehetővé a Lloyd’s of London két „syndicates” tagjának ugyanazon, 

biztosítási szolgáltatások nyújtására irányuló közbeszerzési eljárásban való részvételből kizárólag 

azon okból történő kizárását, hogy azok minden egyes ajánlatát a Lloyd’s of London e tagállamban 

működő főképviselője írta alá, ugyanakkor lehetővé teszi azok kizárását, ha vitathatatlan bizonyítékok 

alapján megállapítható, hogy ajánlataikat nem függetlenül készítették el. 

 

90. A Bíróság (kilencedik tanács) 2018. február 21-i ítélete (a Bundesfinanzgericht 

[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Kreuzmayr GmbH kontra Finanzamt 

Linz (C-628/16. sz. ügy)7  

1) Az alapügyben szereplőkhöz hasonló körülmények között a közös hozzáadottértékadó-rendszerről 

szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 32. cikkének első bekezdését úgy kell 

értelmezni, hogy e rendelkezést a másodikra kell alkalmazni az ugyanazon termékre vonatkozó azon 

két egymást követő termékértékesítés esetében, amelyek közül csak az egyik során történt Közösségen 

belüli szállítás. 

2) Amennyiben egy két egymást követő, csak egy Közösségen belüli szállításhoz kapcsolódó 

értékesítésből álló lánc keretében történő második értékesítés a Közösségen belüli értékesítés, a 

bizalomvédelem elvét úgy kell értelmezni, hogy a végső vevő, aki jogosulatlanul érvényesítette a 

hozzáadottérték-adóhoz való jogát, az előzetesen felszámított hozzáadottérték-adó jogcímén nem 

vonhatja le kizárólag az értékesítését tévesen minősítő köztes gazdasági szereplő által átadott számlák 

alapján az értékesítőnek megfizetett hozzáadottérték-adót. 

 

                                                 
5 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak 179. sz. alatt. 
6 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 137. sz. alatt. 
7 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 53. sz. alatt. 
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91. A Bíróság (kilencedik tanács) 2018. február 21-i ítélete (a Bundesgerichtshof 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Peugeot Deutschland GmbH 

kontra Deutsche Umwelthilfe eV (C-132/17. sz. ügy)8  

A tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy 

közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 2010. március 10-i 2010/13/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv (audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) 1. cikke (1) 

bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy az „audiovizuális médiaszolgáltatás” 

meghatározása nem foglalja magában sem az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló videócsatornát, 

amelyről az internetfelhasználók új személygépkocsi-modelleket bemutató rövid reklámvideókat 

kérhetnek le, sem önállóan e videók valamelyikét. 

 

92. A Bíróság (első tanács) 2018. február 22-i ítélete (a Vrhovno sodišče Republike 

Slovenije [Szlovénia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – T – 2, družba za 

ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (jelenleg 

fizetésképtelenségi eljárás alatt) kontra Republika Slovenija (C-396/16. sz. ügy)9  

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

irányelv185. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az adós kötelezettségeinek a 

csökkentése, amely valamely csődegyezség jogerős határozattal történő jóváhagyásából ered, a 

levonások összegének meghatározásakor figyelembe vett tényezők e rendelkezés szerinti 

módosulásának minősül. 

2) A 2006/112 irányelv 185. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az adós 

kötelezettségeinek valamely csődegyezség jogerős határozattal történő jóváhagyásából eredő 

csökkentése nem minősül részben vagy egészben kifizetetlen, az eredetileg elvégzett levonás 

korrekcióját lehetővé nem tevő ügyletnek, amennyiben e csökkentés végleges, aminek vizsgálata 

azonban a kérdést előterjesztő bíróság feladata. 

3) A 2006/112 irányelv 185. cikke (2) bekezdésének második albekezdését úgy kell értelmezni, hogy a 

tagállam az e rendelkezésben biztosított lehetőség végrehajtása érdekében a részben vagy egészben 

kifizetetlen ügyletek esetében nem köteles kifejezetten előírni a levonások korrekciójának 

kötelezettségét. 

 

93. A Bíróság (első tanács) 2018. február 22-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden 

[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – X BV (C-398/16. sz. ügy), X NV (C-

399/16. sz. ügy) kontra Staatssecretaris van Financiën10  

1) Az EUMSZ 49. és EUMSZ 54. cikket úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti 

szabályozás, mint amely az alapeljárásban szerepel, és amely szerint a valamely tagállamban 

illetőséggel rendelkező anyavállalat nem vonhatja le a kamatokat egy kapcsolt társasággal kötött 

szerződésen alapuló olyan kölcsön után, amely egy másik tagállamban illetőséggel rendelkező 

leányvállalatba eszközölt tőkehozzájárulást finanszíroz, noha az anyavállalat, ha a leányvállalat 

ugyanebben a tagállamban rendelkezne illetőséggel, vele egy integrált adózási csoportot alkotva 

érvényesíthetné e levonást. 

2) Az EUMSZ 49. és EUMSZ 54. cikket úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az olyan 

nemzeti szabályozás, mint amely az alapeljárásban szerepel, és amely szerint a valamely tagállamban 

illetőséggel rendelkező anyavállalat nem vonhatja le a nyereségéből az árfolyamváltozásokból eredő 

veszteséget egy másik tagállamban illetőséggel rendelkező leányvállalatban fennálló részesedéseinek 

                                                 
8 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 135. sz. alatt. 
9 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 231. sz. alatt. 
10 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak 228. sz. alatt. 
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összege tekintetében, ha ugyanezen szabályozás ezzel párhuzamosan nem vonja adóztatás alá az ezen 

árfolyamváltozásokból eredő nyereséget. 

 

94. A Bíróság (hatodik tanács) 2018. február 22-i ítélete (a First-tier Tribunal (Tax 

Chamber) [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Kubota (UK) 

Limited, EP Barrus Limited kontra Commissioners for Her Majesty's Revenue & 

Customs (C-545/16. sz. ügy)11 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések vizsgálata nem tárt fel olyan tényezőket, amelyek 

érinthetik az egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló, 2015. február 10-i 

(EU) 2015/221 bizottsági végrehajtási rendelet érvényességét. 

 

95. A Bíróság (első tanács) 2018. február 22-i ítélete (a Verwaltungsgericht Berlin 

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

Bundesrepublik Deutschland (C-572/16. sz. ügy)12  

A 2009. április 23-i 2009/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az 

üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének 

létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikkét és 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 határozatot úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az olyan nemzeti rendelkezés, 

mint amely az alapügy tárgyát képezi, amely a 2013 és 2020 közötti időszak vonatkozásában 

benyújtott, a kibocsátási egységek ingyenes kiosztása iránti kérelmek tekintetében jogvesztő határidőt 

ír elő, amelynek lejártát követően a kérelmező elveszíti a kérelem kiigazításának vagy kiegészítésének 

lehetőségét. 

 

96. A Bíróság (hetedik tanács) 2018. február 22-i ítélete (a Kúria [Magyarország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Nagyszénás Településszolgáltatási 

Nonprofit Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (C-

182/17. sz. ügy)13  

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

irányelv 2. cikke (1) bekezdésének c) pontját úgy kell értelmezni, hogy az alapügyben szóban 

forgóhoz hasonló tevékenység, amelynek keretében valamely társaság az e társaság és 

valamely önkormányzat között kötött szerződés alapján bizonyos közfeladatokat lát el, a 

kérdést előterjesztő bíróság által elvégzendő vizsgálat függvényében ellenszolgáltatás fejében 

teljesített, e rendelkezés alapján hozzáadottértékadó-köteles szolgáltatásnyújtásnak minősül. 

2) A 2006/112 irányelv 13. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni – fenntartva, hogy a 

kérdést előterjesztő bíróságnak átfogó értékelés keretében meg kell vizsgálnia a releváns 

ténybeli és nemzeti jogi elemeket –, hogy az alapügyben szóban forgóhoz hasonló 

tevékenység, amelynek keretében valamely társaság az e társaság és valamely önkormányzat 

között kötött szerződés alapján bizonyos közfeladatokat lát el, nem tartozik az e 

rendelkezésben előírt nem hozzáadottértékadó-alanyként történő kezelés szabályának hatálya 

alá, amennyiben e tevékenység az ezen irányelv 9. cikkének (1) bekezdése szerinti gazdasági 

tevékenységnek minősül. 

                                                 
11 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak 21. sz. alatt. 
12 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak 37/A. sz. alatt. 
13 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 143. sz. alatt. 
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97. A Bíróság (tizedik tanács) 2018. február 22-i ítélete (az Administrativen sad [Várna – 

Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Mitnitsa Varna kontra „SAKSA” 

ООD (C-185/17. sz. ügy)14  

A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 

2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében szereplő, a 2014. október 16-i 1101/2014/EK 

bizottsági végrehajtási rendeletből eredő változat szerinti Kombinált Nómenklatúrát úgy kell 

értelmezni, hogy az alapügyben szereplőhöz hasonló ásványolajat a desztillációs jellemzői miatt nem 

lehet e nómenklatúra 2710 19 43 vámtarifaalszáma alá gázolajként besorolni, még akkor sem, ha ez 

az olaj megfelel az EN 590 harmonizált szabvány 2013. szeptember havi változatában a sarkvidéki 

vagy a zord téli éghajlaton történő felhasználásra szánt gázolajra vonatkozóan meghatározott 

követelményeknek. 

 

98. A Bíróság (nagytanács) 2018. február 27-i ítélete (a High Court of Justice [England 

& Wales], Queen’s Bench Division [Administrative Court] [Egyesült Királyság] előzetes 

döntéshozatal iránti kérelme) – a Western Sahara Campaign UK kérelme alapján The 

Queen kontra Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, Secretary of 

State for Environment, Food and Rural Affairs (C-266/16. sz. ügy)15  

Mivel sem az Európai Közösség és Marokkói Királyság között létrejött halászati partnerségi 

megállapodás, sem az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti halászati partnerségi 

megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, az 

Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti jegyzőkönyv nem alkalmazandó a Nyugat-Szahara 

területével szomszédos vizekre, az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első kérdés vizsgálata nem 

tárt fel egyetlen olyan információt sem, amely érintené az említett megállapodás megkötéséről szóló, 

2006. május 22-i 764/2006/EK tanácsi rendelet, az említett jegyzőkönyv megkötéséről szóló, 2013. 

december 16-i 2013/785/EU tanácsi határozat és az említett jegyzőkönyv szerinti halászati lehetőségek 

elosztásáról szóló, 2013. november 15-i 1270/2013/EU tanácsi rendelet érvényességét az EUSZ 3. cikk 

(5) bekezdésére tekintettel. 

 

99. A Bíróság (ötödik tanács) 2018. február 28-i ítélete (a Naczelny Sąd Administracyjny 

[Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Stanisław Pieńkowski kontra 

Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie (C-307/16. sz. ügy)16  

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

131. cikkét, 146. cikke (1) bekezdésének b) pontját, valamint 147. és 273. cikkét úgy kell értelmezni, 

hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amelynek értelmében az utasok személyi 

poggyászában szállítandó termékek exportértékesítésének keretében az adóalany eladónak az előző 

adóévben el kell érnie a forgalom egy minimális összegét, vagy szerződést kell kötnie egy olyan 

gazdasági szereplővel, aki jogosult arra, hogy a hozzáadottérték-adót visszatérítse az utasoknak, 

tekintettel arra, hogy pusztán e feltételek tiszteletben nem tartása azzal a következménnyel jár, hogy az 

adóalanyt véglegesen megfosztja ezen értékesítés adómentesítésének lehetőségétől. 

 

                                                 
14 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 142. sz. alatt. 
15 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 175. sz. alatt. 
16 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 207. sz. alatt. 
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100. A Bíróság (negyedik tanács) 2018. február 28-i ítélete (a Lietuvos vyriasusiasis 

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

apskrities valstybinė mokesčių inspekcija kontra Nidera BV (C-387/16 sz. ügy)17  

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

az adósemlegesség elvével összefüggésben értelmezett 183. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal 

ellentétes a határidőben vissza nem térített hozzáadottértékadó-különbözet után a nemzeti jog szerint 

rendszerint fizetendő kamatoknak az adóalanynak fel nem róható körülményekhez – mint például e 

kamatok összegének a héa-különbözet összegéhez viszonyított jelentőségéhez, a vissza nem térítés 

időtartamához és okaihoz, valamint az adóalany által valóban elszenvedett veszteségekhez – 

kapcsolódó okokból történő csökkentése. 

 

101. A Bíróság (első tanács) 2018. február 28-i ítélete (a Sofiyski gradski sad [Bulgária] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „ZPT” AD kontra Narodno sabranie na 

Republika Bulgaria, Varhoven administrativen sad, Natsionalna agentsia za prihodite 

(C-518/16. sz. ügy)18  

1) A harmadik kérdés harmadik részének vizsgálata nem tárt fel olyan tényezőket, amelyek érintenék 

az [EUMSZ 107. cikknek és az EUMSZ 108. cikknek] a de minimis támogatásokra való 

alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikke (1) bekezdése d) 

pontjának érvényességét. 

2) Az 1998/2006 rendelet 1. cikke (1) bekezdésének d) pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal nem 

ellentétesek az olyan nemzeti jogi rendelkezések, mint amelyekről az alapügyben szó van, amelyek az 

exporttal kapcsolatos tevékenységekhez használt vagyontárgyakba való beruházást kizárják a de 

minimis támogatásnak minősülő adókedvezmény igénybevételéből. 

 

102. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2018. február 28-i ítélete (a Tribunale Amministrativo 

Regionale per il Lazio [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – MA.T.I. 

SUD SpA kontra Centosazioni SpA (C-523/16. sz. ügy), Duemme SGR SpA kontra 

Associazione Cassa Nazionele di Providenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti 

Commerciali (CNPR) (C-536/16. sz. ügy)19  

Az uniós jogot, különösen az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra 

irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-

i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 51. cikkét, a közbeszerzési szerződések 

odaítélésére vonatkozó elveket – amelyek között szerepel az egyenlő bánásmódnak és az 

átláthatóságnak a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők 

beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv 10. cikkében, illetve a 2004/18 irányelv 2. cikkében rögzített elve –, valamint az 

arányosság elvét úgy kell értelmezni, hogy azokkal főszabály szerint nem ellentétes a dokumentumok 

olyan hiánypótlási mechanizmusát előíró nemzeti szabályozás, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő 

hatóság számára, hogy egy közbeszerzési eljárás keretében felhívja azokat az ajánlattevőket, akiknek 

az ajánlata az említett szabályozás értelmében vett lényeges szabálytalanságokat tartalmaz, hogy 

pénzbírság megfizetésének terhe mellett tegyék szabályossá ajánlataikat, feltéve hogy e szankció 

összege összeegyeztethető marad az arányosság elvével, aminek meghatározása a kérdést előterjesztő 

bíróság feladata. 

Ezzel szemben ugyanezen rendelkezéseket és elveket úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes a 

dokumentumok olyan hiánypótlási mechanizmusát előíró nemzeti szabályozás, amelynek értelmében az 

ajánlatkérő hatóság az ajánlattevőre kiszabandó pénzbírság terhe mellett megkövetelheti ez utóbbitól, 

                                                 
17 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 228. sz. alatt. 
18 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak 6. sz. alatt. 
19 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak 10. sz. alatt. 
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hogy orvosolja egy olyan dokumentum hiányát, amely a közbeszerzési dokumentáció kifejezett 

rendelkezései értelmében az ajánlattevő kizárásához kell, hogy vezessen, illetve amennyiben az 

ajánlattevő oly módon szünteti meg az ajánlatát érintő szabálytalanságokat, hogy az elvégzett 

javítások vagy módosítások új ajánlat benyújtásának tekinthetők. 

 

103. A Bíróság (első tanács) 2018. február 28-i ítélete (a Verwaltungsgericht Berlin 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Trinseo Deutschland 

Anlagengesellschaft mbH kontra Bundesrepublik Deutschland (C-577/16. sz. ügy)20  

A 2009. április 23-i 2009/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az 

üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének 

létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy a 

polimereket, nevezetesen polikarbonátot gyártó, az alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló 

létesítmény, amely a gyártáshoz szükséges hőt harmadik létesítménytől szerzi be, nem tartozik az 

üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek ezen irányelvvel létrehozott kereskedelmi rendszerébe, 

amennyiben nem keletkeztet közvetlen CO2-kibocsátásokat. 

 

104. A Bíróság (hetedik tanács) 2018. február 28-i ítélete (a Tribunal Arbitral Tributário 

[Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD] [Portugália] előzetes döntéshozatal 

iránti kérelme) – Imofloresmira – Investimentos Imobiliários SA kontra Autoridade 

Tributária e Aduaneira (C-672/16. sz. ügy)21 

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

167., 168., 184., 185. és 187. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti 

szabályozás, amely azzal az indokkal írja elő az eredetileg levont hozzáadottérték-adó korrekcióját, 

hogy valamely ingatlant, amely esetében gyakorolták az adózásra vonatkozó választási jogot, 

olyannak tekintenek, mint amelyet az adóalany már nem használ adóköteles tevékenységeihez, 

amennyiben ezen ingatlan több mint két évig üresen állt, holott azt az adóalany bizonyíthatóan 

megpróbálta ezen időszak alatt kiadni. 

 

105. A Bíróság (hatodik tanács) 2018. február 28-i ítélete (a Fővárosi 

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal 

iránti kérelme) – Sporting Odds Limited kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Központi Irányítása (C-3/17. sz. ügy)22  

1) Az EUMSZ 56. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal főszabály szerint nem ellentétes a 

szerencsejáték-piac szervezésének olyan kettős rendszere, amelyben egyes szerencsejáték-

típusok állami monopólium alá tartoznak, míg mások a szerencsejáték-szervezésre vonatkozó 

koncessziós és engedélyezési rendszer alá, amennyiben a kérdést előterjesztő bíróság 

megállapítja, hogy a szolgáltatásnyújtás szabadságát korlátozó szabályozás ténylegesen az 

érintett tagállam által hivatkozott célokat követi koherens és szisztematikus módon. 

2) Az EUMSZ 56. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az alapügy tárgyát 

képezőhöz hasonló, olyan nemzeti szabály, amely az online szerencsejáték szervezésére 

irányuló engedély megszerzését kizárólag a tagállam területén található játékkaszinó 

üzemeltetésére vonatkozó koncesszióval rendelkező szerencsejáték-szolgáltatók számára 

                                                 
20 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak 38. sz. alatt. 
21 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 65. sz. alatt. 
22 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak 83. sz. alatt. 
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tartja fenn, amennyiben e szabály nem minősül a kitűzött célok eléréséhez nélkülözhetetlen 

feltételnek, és e célok eléréséhez léteznek kevésbé korlátozó intézkedések. 

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

forgóhoz hasonló, az onlineszerencsejáték-szervezésre irányuló koncessziós és engedélyezési 

rendszert létrehozó szabályozás, amennyiben az hátrányosan megkülönböztető szabályokat 

tartalmaz a más tagállamokban letelepedett gazdasági szereplőkkel szemben, vagy 

amennyiben az ugyan hátrányos megkülönböztetéstől mentes szabályokat ír elő, de azokat 

nem átlátható módon alkalmazzák, vagy úgy hajtják végre, hogy azzal megakadályozzák vagy 

megnehezítik egyes más tagállamokban letelepedett ajánlattevők számára a pályázat 

benyújtását. 

4) Az EUMSZ 56. cikket és az EUSZ 4. cikk (3) bekezdését az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának 47. és 48. cikkével összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem 

ellentétes az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló, olyan nemzeti szabályozás, amely nem írja 

elő az EUMSZ 56. cikk értelmében a szolgáltatásnyújtás szabadságát korlátozó intézkedések 

arányosságának hivatalból történő vizsgálatát, és a bizonyítási terhet az eljárásban részt vevő 

felekre telepíti. 

5) Az EUMSZ 56. cikket az Alapjogi Charta 47. és 48. cikkével összefüggésben úgy kell 

értelmezni, hogy a korlátozó szabályozást bevezető tagállamnak kell az arra vonatkozó 

bizonyítékokat szolgáltatnia, hogy az EUM-Szerződésben biztosított alapszabadság 

akadályozásának igazolására alkalmas célok állnak fenn, és hogy ezen akadályozás arányos, 

ha ez nem történik meg, a nemzeti bíróság minden olyan következtetést levonhat, amely az 

ilyen mulasztásból következik. 

6) Az EUMSZ 56. cikket úgy kell értelmezni, hogy nem állapítható meg, hogy valamely 

tagállam nem tett eleget a korlátozó intézkedés igazolására irányuló kötelezettségének, ha 

ezen intézkedésnek a nemzeti szabályozásba való beiktatása időpontjában vagy a nemzeti 

bíróság általi vizsgálatának időpontjában nem készíti el az említett intézkedés 

hatásvizsgálatát. 

7) Az EUMSZ 56. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az alapügy tárgyát 

képezőhöz hasonló szankció, amelyet a szerencsejáték-szervezésre irányuló koncessziós és 

engedélyezési rendszert létrehozó nemzeti szabályozás megsértéséért szabtak ki, amennyiben 

az ilyen nemzeti szabályozás e cikkel ellentétesnek bizonyul. 

 

106. A Bíróság (hatodik tanács) 2018. február 28-i ítélete (a Tribunale Amministrativo 

Regionale per le Marche [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Comune 

di Castelbellino kontra Regione Marche és társai (C-117/17. sz. ügy)23  

Amennyiben egy olyan, villamos energiát előállító létesítmény teljesítményének növelését célzó 

projektet, mint amely az alapügy tárgyát képezi, nem vetettek alá a környezeti hatásvizsgálat 

szükségességére vonatkozó előzetes vizsgálatnak olyan nemzeti rendelkezések alkalmazásában, 

amelyeket később e tekintetben az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak 

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

összeegyeztethetetlennek nyilvánítottak, az uniós jog megköveteli, hogy a tagállamok szüntessék meg 

az e mulasztásból eredő jogellenes következményeket, és az uniós joggal nem ellentétes az, hogy e 

létesítmény tekintetében e projekt befejezését követően az illetékes hatóságok új vizsgálatot végezzenek 

annak megállapítása céljából, hogy az megfelel-e ezen irányelv követelményeinek, és azt esetlegesen 

környezeti hatásvizsgálatnak vessék alá, feltéve, hogy az e szabályossá tételt megengedő nemzeti 

szabályok nem biztosítanak alkalmat az érdekeltek számára arra, hogy megkerüljék az uniós jog 

                                                 
23 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 113. sz. alatt. 
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szabályait, vagy kivonják magukat az alkalmazásuk alól. Az is szükséges továbbá, hogy a projekt 

befejezése óta jelentkezett környezeti hatásokat figyelembe vegyék. E hatóságok megállapíthatják a 

határozathozatal időpontjában hatályos nemzeti jogi rendelkezések alapján, hogy nincs szükség 

környezeti hatásvizsgálatra, feltéve hogy e rendelkezések összeegyeztethetők ezen irányelvvel. 

 

107. A Bíróság (harmadik tanács) 2018. március 1-jei ítélete (a Curtea de Apel Bucureşti 

[Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Colegiul Medicilor Veterinari din 

România (CMVRO) kontra Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru 

Siguranța Alimentelor (C-297/16. sz. ügy)24  

1) A belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv 15. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, 

mint az alapeljárás tárgyát képező szabályozás, amely az állatorvosok javára kizárólagos jogot 

biztosít az ökológiai termékek, a különös célra szánt, parazita elleni készítmények, valamint az 

állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi értékesítésére és használatára vonatkozóan. 

2) A 2006/123 irányelv 15. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti 

szabályozás, mint az alapeljárás tárgyát képező szabályozás, amely előírja, hogy az állatgyógyászati 

készítményeket kiskereskedelmi szinten értékesítő létesítmények társasági tőkéjében kizárólag 

állatorvosok rendelkezhetnek részesedéssel. 

 

108. A Bíróság (harmadik tanács) 2018. március 1-jei ítélete (a Korkein hallinto-oikeus 

[Finnország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a Maria Tirkkonen által indított 

eljárásban (C-9/17. sz. ügy)25  

Az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési 

szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikke (2) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy az 

alapügyben szóban forgóhoz hasonló mezőgazdasági tanácsadó rendszer, amelynek révén valamely 

közjogi jogalany minden olyan gazdasági szereplőt nyertesnek nyilvánít, amely megfelel az ajánlati 

felhívásban támasztott alkalmassági követelményeknek, és amely sikeresen teljesíti az említett ajánlati 

felhívásban hivatkozott vizsgálatban foglaltakat, még ha egyetlen új gazdasági szereplő felvételére 

sem kerülhet sor ezen rendszer korlátozott érvényességi időtartama alatt, nem minősülhet az ezen 

irányelv értelmében vett közbeszerzési szerződésnek. 

 

109. A Bíróság (negyedik tanács) 2018. március 1-i ítélete (az Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SC Petrotel-Lukoil SA, 

Maria Magdalena Georgescu kontra Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, 

Ministerul Finanţelor Publice (C-76/17 sz. ügy)26  

Az uniós jogot, és különösen az EUMSZ 30. cikket úgy kell értelmezni, hogy azon adóalany számára, 

aki ténylegesen viselte valamely, e cikkel ellentétes, vámmal azonos hatású díj terhét, visszatéríthetők 

az e jogcímen általa megfizetett összegek, még abban a helyzetben is, amelyben a díj fizetésének 

mechanizmusát a nemzeti szabályozás oly módon írta elő, hogy e díjat a fogyasztóra hárítja. 

Munkaügyi ügyszak 

13. A Bíróság (tízedik tanács) 2018. február 7-i végzése (a Corte suprema di cassazione 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Manuela Maturi és társai kontra 

                                                 
24 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak 191. sz. alatt. 
25 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 69. sz. alatt. 
26 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak 105. sz. alatt. 
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Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, Fondazione Teatro dell’Opera di Roma kontra 

Manuela Maturi és társai (C-142/17. sz. ügy), Catia Passeri kontra Fondazione Teatro 

dell’Opera di Roma (C-143/17. sz. ügy)27  

A férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés 

területén történő megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv 14. cikke (1) bekezdésének c) pontját akként kell értelmezni, hogy az olyan nemzeti 

szabályozás, mint a 2010. június 29-i 100. sz. törvénnyel törvénnyé alakított 2010. április 30-i 64. sz. 

rendelettörvény 3. cikkének (7) bekezdésében foglalt szabályozás az alapügy tényállásának 

megvalósulása idején hatályos változatában, amelynek értelmében azoknak a táncosként alkalmazott 

munkavállalóknak, akik elérték az e szabályozás által mind a nők, mind a férfiak tekintetében a 45. 

életévben rögzített nyugdíjkorhatárt, kétéves átmeneti időszak folyamán joguk van olyan lehetőség 

gyakorlására, amely szerint szakmai tevékenységüket folytathatják a korábban hatályos szabályozás 

által nők esetében a 47. életévben, férfiak esetében pedig az 52. életévben rögzített 

továbbfoglalkoztatási korhatár eléréséig, az ezen irányelv által tiltott, nemen alapuló közvetlen 

hátrányos megkülönböztetést vezet be. 

 

14. A Bíróság (ötödik tanács) 2018. február 21-i ítélete (a Cour du travail de Bruxelles 

[Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ville de Nivelles kontra Rudy Matzak 

(C-518/15. sz. ügy)28  

1) A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK0 európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikke (3) bekezdése c) pontjának iii. alpontját akként kell 

értelmezni, hogy az állami tűzoltószolgálatok által alkalmazott tűzoltók egyes kategóriáinak 

vonatkozásában a tagállamok nem térhetnek el az ezen irányelv rendelkezéseiből – ideértve ezen 

irányelvnek a „munkaidő” és a „pihenőidő” fogalmát meghatározó 2. cikkét – eredő kötelezettségek 

összességétől. 

2) A 2003/88 irányelv 15. cikkét akként kell értelmezni, hogy az nem teszi lehetővé a tagállamok 

számára, hogy a munkaidő ezen irányelv 2. cikkében meghatározott fogalmánál kevésbé megszorító 

fogalom-meghatározást tartsanak fenn vagy fogadjanak el. 

3) A 2003/88 irányelv 2. cikkét akként kell értelmezni, hogy az nem írja elő a tagállamok számára, 

hogy az alapügy tárgyát képezőkhöz hasonló, otthoni készenléti idők díjazását ezen időszakok 

„munkaidőnek” vagy „pihenőidőnek” való minősítése függvényében határozzák meg. 

4) A 2003/88 irányelv 2. cikkét akként kell értelmezni, hogy azt a készenléti időt, amelyet a 

munkavállaló otthonában tölt a munkáltató hívásaira való 8 percen belüli reagálási kötelezettség 

mellett, ami jelentős mértékben korlátozza más tevékenység végzésének a lehetőségét, „munkaidőnek” 

kell tekinteni. 

 

15. A Bíróság (harmadik tanács) 2018. február 22-i ítélete (a Tribunal Superior de 

Justicia de Cataluña [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Jessica 

Porras Guisado kontra Bankia SA és társai (C-103/16. sz. ügy)29  

1) A várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és 

egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1992. október 19-i 

92/85/EGK tanácsi irányelv (tizedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének 

értelmében) 10. cikkének 1. pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti 

szabályozás, amely lehetővé teszi a várandós munkavállaló elbocsátását a csoportos 

létszámcsökkentésre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1998. július 20-i 98/59/EK 

                                                 
27 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 8. szám, Munkaügyi ügyszak 30. sz. alatt. 
28 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 1. szám, Munkaügyi ügyszak 1. sz. alatt. 
29 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 6. szám, Munkaügyi ügyszak 17. sz. alatt. 
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tanácsi irányelv 1. cikke 1. pontjának a) alpontja értelmében vett csoportos létszámcsökkentés 

keretében. 

2) A 92/85 irányelv 10. cikkének 2. pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan 

nemzeti szabályozás, amely alapján a munkáltató a csoportos létszámcsökkentés keretében anélkül 

bocsáthatja el a várandós munkavállalót, hogy a csoportos létszámcsökkentést alátámasztó okoktól 

eltérő okokra hivatkozna, feltéve hogy tájékoztatást nyújt az elbocsátani kívánt munkavállalók 

kiválasztásakor figyelembe vett objektív kritériumokról. 

3) A 92/85 irányelv 10. cikkének 1. pontját úgy kell értelmezni, hogy e rendelkezéssel ellentétes az 

olyan nemzeti szabályozás, amely nem tiltja meg főszabály szerint a várandós, gyermekágyas vagy 

szoptató nők elbocsátását (megelőző védelem), hanem csupán azt írja elő, hogy az elbocsátás 

jogellenessége esetén meg kell állapítani az elbocsátás semmisségét (jóvátételre irányuló védelem). 

4) A 92/85 irányelv 10. cikkének 1. pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan 

nemzeti szabályozás, amely a 98/59 irányelv értelmében vett csoportos létszámcsökkentés keretében 

nem tartalmaz olyan előírást, amely a várandós, gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók számára 

ezen elbocsátás foganatosítását megelőzően elsőbbséget biztosítana az állás megtartását vagy az 

áthelyezést illetően, ugyanakkor ez semmilyen módon nem korlátozza a tagállamok lehetőségét a 

tekintetben, hogy a várandós, gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók részére magasabb szintű 

védelmet biztosítsanak. 

 

16. A Bíróság (nagytanács) 2018. február 27-i ítélete (a Supremo Tribunal 

Administrativo [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Associação Sindical 

dos Juízes Portugueses kontra Tribunal de Contas (C-64/16. sz. ügy)30  

Az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének második albekezdését akként kell értelmezni, hogy a bírói 

függetlenség elvével nem ellentétes az olyan, túlzott költségvetési hiány megszüntetésére irányuló 

feltétlenül érvényesítendő követelményekhez és egy európai uniós pénzügyi támogatási programhoz 

kapcsolódó, bércsökkentést célzó általános intézkedéseknek, mint amelyek az alapügy tárgyát képezik, 

a Tribunal de Contas (számvevőszék, Portugália) tagjai tekintetében történő alkalmazása. 

 

17. A Bíróság (hatodik tanács) 2018. február 28-i ítélete (a Landesarbeitsgericht Bremen 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Hubertus John kontra Freie 

Hansestadt Bremen (C-46/17. sz. ügy)31  

1) A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek 

létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv 2. cikkének (2) bekezdését úgy 

kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti rendelkezés, mint amilyen az alapügyben 

szerepel, amely az öregségi nyugdíjra jogosító, törvényben meghatározott életkort elérő 

munkavállalók tevékenysége megszűnése napjának elhalasztását a munkáltató által határozott időre 

adott hozzájárulástól teszi függővé. 

2) Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött 

keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv mellékletében szereplő, a 

határozott ideig tartó munkaviszonyról 1999. március 18-án kötött keretmegállapodás 5. szakaszának 

1. pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti rendelkezés, mint amilyen az 

alapügyben szerepel, amely a munkaszerződés felei számára lehetővé teszi, hogy a munkaszerződés 

megállapodás szerinti, a rendes nyugdíjkorhatár elérésével való megszűnését a munkaviszony ideje 

alatt kötött megállapodás útján – minden időbeli korlátozás és egyéb feltétel nélkül, adott esetben akár 

többször is – csak amiatt halasszák el, mert a munkavállaló a rendes nyugdíjkorhatár elérésével 

öregségi nyugdíjra válik jogosulttá. 

                                                 
30 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 6. szám, Munkaügyi ügyszak 14. sz. alatt. 
31 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 6. szám, Munkaügyi ügyszak 24. sz. alatt. 
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Polgári ügyszak 

25. A Bíróság (hetedik tanács) 2018. február 28-i ítélete (a Tartu Maakohus [Észtország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Collect Inkasso OÜ és társai kontra Rain Aint és 

társai (C-289/17. sz. ügy)32  

A nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról szóló, 2004. 

április 21-i 805/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének a) pontját és 18. cikke 

(1) bekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy valamely bírósági határozat, amelyet anélkül 

hoztak meg, hogy az adóst tájékoztatták volna azon bíróság címéről, amelyhez a választ kell intézni, 

vagy amely előtt meg kell jelenni, illetve amely előtt adott esetben az említett határozattal szemben 

jogorvoslattal lehet élni, nem hitelesíthető európai végrehajtható okiratként. 

 

26. A Bíróság (második tanács) 2018. március 1-jei ítélete (a Kammergericht Berlin 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Doris Margret Lisette Mahnkopf 

által indított eljárás (C-558/16. sz. ügy)33  

Az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott 

határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok 

elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló, 2012. 

július 4-i 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikkének (1) bekezdését akként kell 

értelmezni, hogy az említett rendelet hatálya alá tartozik az olyan nemzeti rendelkezés, mint amely az 

alapügy tárgyát képezi, amely valamely házastárs elhalálozásának esetére a közszerzeménynek a 

túlélő házastárs örökrészének növelésével történő átalányjellegű megosztását írja elő. 

Gazdasági ügyszak 

18. A Bíróság (első tanács) 2018. február 7-i ítélete (a High Court of Justice (England & 

Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) [Egyesült Királyság] előzetes 

döntéshozatal iránti kérelme) – az American Express Co. kérelme alapján The Queen 

kontra The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury (C-643/16. sz. ügy)34  

1) A belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU 

irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelv 35. 

cikke (2) bekezdése első albekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy egy olyan háromszereplős 

fizetésikártya-rendszer, amely valamely társmárka-partnerrel köt társmárka-megállapodást, nem esik 

el az e rendelkezésben foglalt kivétel kedvezményétől, és így nem kerül az ezen irányelv 35. cikke (1) 

bekezdésében foglalt követelmények hatálya alá abban az esetben, ha e társmárka-partner nem 

pénzforgalmi szolgáltató, és nem nyújt pénzforgalmi szolgáltatást e rendszeren keresztül a szóban 

forgó társmárkás termékekkel kapcsolatban. Ellenben az olyan háromszereplős fizetésikártya-

rendszer, amely ügynököt vesz igénybe a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása céljából, elesik e kivétel 

kedvezményétől, és így az említett 35. cikk (1) bekezdésében foglalt követelmények hatálya alá kerül. 

2) Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett második kérdés vizsgálata nem állapított meg egyetlen 

olyan tényezőt sem, amely érintené a 2015/2366 irányelv 35. cikkének érvényességét. 

 

19. A Bíróság (hetedik tanács) 2018. február 22-i végzése (a Tribunalul Sibiu [Románia] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Liviu Petru Lupean, Oana Andreea Lupean 

kontra a Sucursala SIBIU útján eljáró OTP BANK SA útján eljáró OTP BANK NYRT, 

                                                 
32 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 8. szám, Polgári ügyszak 40. sz. alatt. 
33 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 2. szám, Polgári ügyszak 6. sz. alatt. 
34 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 56. sz. alatt. 



 

 36 

az OTP BANK SA útján eljáró OTP BANK NYRT (C-119/17. sz. ügy)  

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

5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 4. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a „szerződés 

elsődleges tárgyának” e rendelkezés értelmében vett fogalma magában foglalja az eladók és 

szolgáltatók, valamint a fogyasztók által valamely külföldi pénznemben kötött hitelszerződésben 

foglalt, az alapeljárásban szereplőhöz hasonló olyan feltételt, amely nem képezte egyedi tárgyalás 

tárgyát, és amelynek alapján a hitelt ugyanazon külföldi pénznemben kell visszafizetni, mint amelyben 

folyósították, mivel ez a feltétel a szerződést jellemző lényeges szolgáltatást határoz meg. 

2) A 93/13 irányelv 3-5. cikkét úgy kell értelmezni, hogy egy hitelszerződésben szereplő olyan feltételt, 

amely az alapeljárásban szerepel, és amelynek következtében a teljes árfolyamkockázat a hitelfelvevőt 

terheli, és amely nem átlátható módon lett megfogalmazva, így a hitelfelvevő nem tudja világos és 

érthető szempontok alapján értékelni az ezen szerződés aláírásából eredő gazdasági 

következményeket, tisztességtelennek tekinthet a nemzeti bíróság e feltétel vizsgálata során, ha 

megállapítást nyer, hogy a jóhiszeműség követelményével ellentétben a felek szerződésből eredő 

jogaiban és kötelezettségeiben jelentős egyenlőtlenséget idéz elő a fogyasztó kárára. E tekintetben a 

kérdést előterjesztő bíróság feladata, hogy az alapeljárás valamennyi körülményére, és különösen az 

eladónak vagy szolgáltatónak, a jelen esetben a banknak a lehetséges árfolyam-ingadozásokkal és a 

külföldi pénznemben folyósított kölcsönben rejlő kockázatokkal kapcsolatos szakértelmére és 

ismereteire tekintettel megvizsgálja, hogy először is tiszteletben tartották-e a jóhiszeműség 

követelményét, és másodszor, hogy fennáll-e a 93/13 irányelv 3. cikkének (1) bekezdése értelmében 

vett jelentős egyenlőtlenség. 

 

20. A Bíróság (hetedik tanács) 2018. február 22-i végzése (a Fővárosi Törvényszék 

[Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ERSTE Bank Hungary 

Zrt. kontra Czakó Orsolya (C-126/17. sz. ügy)35  

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

április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 4. cikkének (2) bekezdését és 5. cikkét akként kell 

értelmezni, hogy a fogyasztó és a pénzügyi intézmény által valamely tagállamban megkötött 

kölcsönszerződésben foglalt feltételek akkor felelnek meg annak a követelménynek, amely 

szerint a szerződési feltételeket a fenti rendelkezések értelmében világosan és érthetően kell 

megfogalmazni, ha az e fogyasztó rendelkezésére bocsátandó, kirovó pénznemként devizában 

kifejezett, a lerovó pénznemhez képest meghatározott pénzösszeg világosan feltüntetésre kerül. 

Amennyiben ezen összeg meghatározása a folyósítás időpontjában érvényes árfolyamtól függ, 

az említett követelmény előírja, hogy a ténylegesen kölcsönadott összeg számítási módszerei, 

valamint az alkalmazandó árfolyam átlátható legyen, vagyis a szokásosan tájékozott, 

észszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó pontos és érthető szempontok alapján 

értékelhesse az e szerződésből eredően őt érintő gazdasági következményeket, köztük 

különösen a kölcsönének teljes költségét. 

2) A 93/13 irányelv 6. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy amennyiben 

valamely nemzeti bíróság megállapítja a fogyasztó és a pénzügyi intézmény által megkötött 

kölcsönszerződésben foglalt, az alapeljárásban vizsgáltakhoz hasonló feltételek tisztességtelen 

jellegét, e rendelkezéssel nem ellentétes, ha e bíróság e szerződést teljes egészében 

érvénytelennek nyilvánítja, amennyiben e szerződés e feltételek kihagyásával nem teljesíthető. 

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt 

IX. 2018. február 21-én benyújtott kereset – Ausztria kontra Bizottság (T-101/18. sz. 

                                                 
35 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 8. szám, Gazdasági ügyszak 23. sz. alatt. 
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ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Kérelmek: 

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék: 

— semmisítse meg a Magyarország által a Paks II. atomerőműben két új atomreaktor fejlesztésének 

támogatása céljából megvalósítani tervezett SA.38454 – 2015/C (korábbi 2015/N) számú 

intézkedésről/támogatási programról/állami támogatásról szóló, 2017. március 6-i (EU) 2017/2112 

európai bizottsági határozatot (az értesítés a C(2017) 1486. számú dokumentummal történt), 

amelyet az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2017. december 1-jei számában (L 317., 45. o.) tettek 

közzé, valamint 

— kötelezze az Európai Bizottságot az eljárás költségeinek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek: 

Keresete alátámasztása érdekében a felperes tíz jogalapra hivatkozik. 

1. Első jogalap: a közbeszerzési eljárás lefolytatásának hiánya 

Először is a határozat semmis olyan alapvető közbeszerzési szabályok megsértése miatt, amelyek 

betartása elválaszthatatlanul összefügg a támogatás céljával. 

2. Második jogalap: az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdése c) pontjának hibás alkalmazása – közérdekű 

cél fennállásának hiánya 

Másodszor az Osztrák Köztársaság azzal érvel, hogy az alperes álláspontjával ellentétben nem áll fenn 

az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésének c) pontja értelmében vett, a támogatás engedélyezéséhez 

szükséges közérdek. 

3. Harmadik jogalap: az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdése c) pontjának hibás alkalmazása – a 

gazdasági ág hibás behatárolása és az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésének c) pontja értelmében vett 

piaci hiányosság téves feltételezése 

Harmadszor az alperes az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésének c) pontja alapján jogellenesen 

engedélyezte a tervezett támogatást, mivel tévesen indul ki egy önálló atomenergia-piac fennállásából, 

és – szintén tévesen – azt feltételezi, hogy ezen a piacon piaci, illetve tőkehiányosság áll fenn. 

4. Negyedik jogalap: az intézkedés aránytalansága 

Negyedszer a határozat azért is semmis, mert az alperes elmulasztotta elvégezni az EUMSZ 107. cikk 

(3) bekezdésének c) pontja szerint az arányosság jogilag megfelelő vizsgálatát: konkrétan túlsúlyban 

vannak a hátrányos hatások. 

5. Ötödik jogalap: aránytalan versenytorzítások, amelyek az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésének c) 

pontja szerint a belső piaccal összeegyeztethetetlenek 

Ötödször a szóban forgó határozat aránytalan, következésképpen az uniós joggal összeegyeztethetetlen 

versenytorzításokhoz és a támogatási jog értelmében vett eltérő bánásmódhoz vezet a villamos energia 

belső piacán. 

6. Hatodik jogalap: „nehézségekkel küzdő projekt” fennállása 

Hatodszor a felperes előadja, hogy a villamos energia liberalizált belső piacán egy „nehézségekkel 

küzdő projekt” számára nyújtott támogatást az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésének c) pontja alapján 

nem lehetett volna engedélyezni. 

7. Hetedik jogalap: erőfölény megerősödése/kialakulása 

Hetedszer a – piacgazdaságban működő – magyar államnak a támogatás révén létrejövő erőfölénye 

kizárja, hogy a támogatás az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésének c) pontja alapján a közös piaccal 

összeegyeztethető legyen. 

8. Nyolcadik jogalap: a nagykereskedelmi piac számára jelentett likviditási kockázat 
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Nyolcadszor a piaci likviditás csökkenésének immanens veszélyére tekintettel nem lehetett volna 

engedélyezni a támogatást. 

9. Kilencedik jogalap: a támogatás nem megfelelő meghatározása 

Kilencedszer a felperes arra alapítja keresetét, hogy az alperes nem megfelelően határozta meg a 

támogatás terjedelmét. 

10.Tizedik jogalap: az EUMSZ 296. cikk (2) bekezdése szerinti indokolási kötelezettség megsértése 

Tizedszer az alperes több tekintetben és súlyosan megsértette az indokolási kötelezettségét. 

A Kúria uniós jogi tárgyú határozatai 

Büntető ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Közigazgatási ügyszak 

Kfv.IV.35.262/2017/6. 

Túlzott mértékű területalapú támogatási igény bejelentése alapján kiszámított támogatást a 

megállapított különbség kétszeresével kell csökkenteni, ha ez a különbség 3%-nál, vagy 2 hektárnál 

nagyobb, de legfeljebb a meghatározott terület 20%-a. 

Jelen ügyben a felülvizsgálati kérelem alapján a Kúriának abban a kérdésben kellett állást foglalnia, 

hogy az alperes helyesen alkalmazott-e szankciót a felperes területalapú támogatásigénylése nyomán. 

A 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: MVH Eljárási tv.)  39. § (8) bekezdése szerint az 

intézkedésekben való részvétel során az ügyfélnek kell a jogosultsági feltételek meglétét hitelt 

érdemlően bizonyítania. Az ügyfelet terheli továbbá a kérelemmel, illetve a pályázattal összefüggésben 

tett bármilyen nyilatkozatával, állításával, valamint mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási 

szerv által megállapított ténnyel szemben a bizonyítási kötelezettség. 

A felperes felülvizsgálati kérelmében az elsőfokú bíróság ítéletében a következő két tételt kifogásolja: 

Egyrészt az ítélet „2. oldal 1. bekezdésében a támogatható terület nagyságát”, [azaz az F0E48D11 

blokkazonosítójú 1-es parcellában elhelyezkedő területet] 2,7 ha-ban jelölte meg a bíróság, míg a 

bejelentett igény csak 2 ha. A felperes azzal érvelt, hogy az igényelhető támogatásnak 74%-át 

igényelte csak, mert a túligénylést szerette volna mindenképpen elkerülni. 

Másrészt a 3-as parcellában bejelentett [azaz az F4VA8611 blokkazonosítójú 3-as parcellában 

elhelyezkedő területből] 1,51 ha támogatható terület az ítélet szerint, holott valójában a felperes 

bejelentése csak 0,51 ha volt, ami éppen megfelel a támogatható területnek. 

A Kúria az alperes határozatának indokolása és annak 2. számú táblázata alapján megállapítja, hogy az 

elsőként említett ún. aluligénylést az alperes a kompenzáció során vette figyelembe (l. a 2. sz. táblázat 

G2 lábjegyzetében foglalt magyarázatot!). A másodikként említett eltérés pedig az elsőfokú bíróság 

ítéletében szereplő számelírás: az alperes határozatának indokolása, valamint a hivatkozott táblázat 

ezen a ponton (azaz a táblázat első sora D és G oszlopában) nem tartalmaz túligénylést. A számelírás 

az összesített értékek helyességét nem befolyásolta. 

Tekintettel arra, hogy a felperes felülvizsgálati kérelme más kifogást nem tartalmaz, a Kúria az alperes 

határozata alapján az ítélet által megállapított összesítés főszámait helytállónak fogadja el. Eszerint a 

kérelmezett terület nagysága 23,17 ha, míg az ellenőrzés után megállapított terület nagysága 19,75 ha, 

a kompenzáció után 21,18 ha, ami 1,99 ha eltérést eredményez. 

 Ezek után a helyesen alkalmazandó, az ügy idején hatályos jog a Bizottság 2014. március 11-i 

640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete, az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására 
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vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a 

kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről 

(a továbbiakban: 640/2014/EU rendelet). Ennek 19. cikke szól a túlzott mértékű bejelentések esetén 

alkalmazott közigazgatási szankciókról, amelyik – az elsőfokú bíróság ítéletének indokolásával 

egyezően – tartalmazza, hogy ha (…) valamely területalapú támogatási rendszer vagy támogatási 

intézkedés keretében bejelentett terület meghaladja a (…) meghatározott területet, a meghatározott 

terület alapján kiszámított támogatást a megállapított különbség kétszeresével kell csökkenteni, ha ez a 

különbség 3%-nál, vagy 2 hektárnál nagyobb, de legfeljebb a meghatározott terület 20%-a. 

Amennyiben a különbség meghaladja a meghatározott terület 20%-át, az érintett terménycsoportra 

területalapú támogatás nem nyújtható. 

A felperes esetében 3%-nál nagyobb, de 20%-nál kisebb eltérésről van szó. Ennek figyelembe 

vételével a felperes esetében a 17,2 ha a támogatási összeg megállapítására helytállóan került sor 

(23,17 igényelt–[mínusz]19,75 megállapított, kompenzáció után 21,18 hektár eltérése nagyobb, mint 

3, de kisebb, mint 20%, aminek kétszerese vonandó le). A megállapítás tekintetében tehát az alperes 

határozata és az elsőfokú ítélet nem jogsértő. 

A Kúria megállapította továbbá, hogy a felülvizsgálati kérelem hivatkozása a visszafizetési 

kötelezettséget illetően az MVH eljárási törvény 44. § (5)–(6) bekezdésére helytelen (az 

adategyeztetésre vonatkozik), a vitatott jogalkalmazás tárgya helyesen a 69. § (5) bekezdés. Az 

ellenőrzés kapcsolatában a VM rendeletre hivatkozás ugyancsak pontatlan, az helyesen: 22/2013 (IV. 

8.) VM rendelet 15. §-a. Jogsértés azonban sem az ellenőrzés lefolytatásának módja, sem a 

jogkövetkezmények alkalmazása tekintetében nem állapítható meg. 

 

Kfv.I.35.318/2017/11. 

Az áfalevonás jogának gyakorlása során irányadó szempontok. 

Az általános forgalmi adó levonási ügyekben az EUB döntései és az azon alapuló, azt követő kúriai 

gyakorlatban kialakultak olyan standardizált elemek amelyek gátját képezik a levonási jog 

gyakorlásának: az ügyletek gazdasági racionalitásának hiánya, tényleges gazdasági kockázat hiánya, 

kismértékű haszonkulcs alkalmazása, adóminimalizálásra való törekvés, a beszerzésekért történő 

fizetés „fordított útja”, személyi összefonódások, a gazdasági esemény nem független felek közötti 

jellemzőkkel bír, személyi, tárgyi feltételek hiánya, beszállító társaságok dokumentációjának hiánya, 

eltűnő, utóbb dokumentációk hiánya miatt levizsgálhatatlan vállalkozások, a társaságok képviselői 

elérhetetlenek, jogszerű meghatalmazás hiányában való eljárás, a gazdasági eseményekben 

„résztvevők” információ hiánya, részletesen a gazdasági eseményről nyilatkozni nem tudnak, egyetlen 

kereskedői kapcsolat jelenléte. 

Ezek a standardizált elemek egy része a perbeli ügyben is megtalálható: ügyvezető elérhetetlensége, 

személyi, tárgyi feltételek részleges hiánya, adóminimalizálás, a társasághoz nem kötődő személy 

eljárása. A Kúria ebből a kiinduló pontból vizsgálta a jogerős ítéletben foglaltakat, azt megmérte a 

felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem által részletesen kifejtettek ismeretében és úgy ítélte meg, hogy 

jogszerű az ítélet. Az ítélet indokolása elemzi és értékeli azokat tényeket amelyek az adólevonási jog 

jogszerűségének és jogszerűtlenségének megítélésénél felmerült az adott ügyben, értékeli a 

rendelkezésre álló bizonyítékokat és ennek alapján olyan következtetésre jutott, amely nem 

nyilvánvalóan okszerűtlen. 

A Kúriának arra is figyelemmel kellett lennie, hogy ugyanezen számlakibocsátók csak más időszaki 

számlái alapján gyakorolt adólevonási jog jogszerűségét a Kúria más tanácsa már elbírálta, és a 

keresetet elutasító jogerős ítéletet hatályában fenntartotta (Kfv.V.35.22762017). Az attól való eltérésre 

okot adó körülmény nem merült fel, a bizonyítékok eltérő mérlegelésére a fentebb kifejtettek szerinti 

eljárási hiba hiányában nem kerülhetett sor. A Kúria másik tanácsának ítéletétől való eltérést 

jogegységi eljárás kezdeményezése sem eredményezhetett volna, mert a bizonyítékok másféle 

mérlegelése, értékelése nem képezheti az eljárás lefolytatásának alapját. 
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Kfv.III.37.366/2017/4. 

A gépjárművezetői engedély megszerzése érdekében tett elméleti és forgalmi vizsga 

érvénytelenítésének feltételei fennállnak akkor, ha a vizsgára jelentkezést megelőző nyilatkozatában az 

ügyfél a hatóságot félrevezető valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, nem hoz a hatóság tudomására az 

ügy szempontjából releváns tényeket és eltitkol releváns adatot. 

A 326/2011.(XII.28.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 15. § (6) bekezdése értelmében 

a közlekedési hatóság érvényteleníti azt a vizsgát, amelyet a vizsgázó a közlekedési hatóság 

félrevezetésével, hamis adatok közlésével, jogszabályban meghatározott feltételek hiányában vagy a 

vizsgáztatás szabályainak megsértésével tett le. 

A perben rendelkezésre állt adatok tanúsága szerint a másodfokú hatósági eljárásban beszerzett 

Fraftfahrt-Bundesamt német központi közlekedési hatóság 240-215. számú hivatalos értesítése 

kétséget kizáróan bizonyította, hogy a felperes „1b” kategóriájú német vezetői engedélye 1993. április 

27-én bevonásra került. Azt is rögzítette ezen értesítés, hogy 1999. május 27-én a vezetői 

engedélyének megszerzése érdekében sikertelen vizsgát tett, és 2007. július 9-én az előírt orvosi-

pszichológiai vizsgálat hiánya miatt a jogosítvány kiadását ismételten megtagadták tőle. A német 

közlekedési hatóság a tájékoztatása mellékleteként megküldte az azt alátámasztó iratokat is, az 

értesítésben foglaltak bizonyítására. Ezen tájékoztatásban utalt arra is a német hatóság, hogy 

Németországban a felperes vezetői engedélye megújítható lenne, azonban a felperes nem élt ezzel a 

lehetőséggel. 

A perben rendelkezésre állt iratok alapján tehát egyértelműen rögzíthető volt, hogy a felperes a 

jelentkezési lap nyilatkozat részén az ott feltett kérdésekre nem jelezte a közlekedési hatóság felé az 

előírt orvos-pszichológiai vizsgálati kötelezését, nemmel válaszolt továbbá azon kérdésre, amely a 

vezetési jogosultságának újra gyakorlásához előírt feltételekre kérdezett rá, nem jelezvén azt, hogy a 

német vezetői jogosultsága megújítható lenne, amennyiben az előírt orvosi szakvéleményt beszerezi. 

Egyértelműen leszögezhető, hogy a német vezetői jogosultság megújításához szükséges pozitív orvosi 

szakvélemény a magyar vezetői engedélyhez szükséges vizsgák tekintetében sem hagyható figyelmen 

kívül. A felperes tehát a nyilatkozatban tett nemleges válaszaival félrevezette a közlekedési hatóságot. 

A 24/2005.(IV.21.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) 10. § (1) bekezdése és 11. § (1) 

bekezdése értelmében elméleti és gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki írásbeli nyilatkozata alapján a 

külön jogszabályban meghatározott közlekedés-biztonsági feltételeknek megfelel. Ezen külön 

jogszabály a Korm.rendelet, amelynek 16. § (3) bekezdése tartalmaz ezzel kapcsolatos rendelkezést. 

A vezetői engedélyekről szóló Európai Parlament és Tanács 2006/126/EK. irányelv 7. cikk (1) 

bekezdés a) pontja, III. számú melléklete annak 15. pontja és a 7. cikk (5) bekezdése alapján fennálltak 

a felperes által tett vizsgák érvénytelenítésének a GKM rendelet. 15. § (6) bekezdésében foglalt 

feltételei. Helyesen rögzítette a bíróság, hogy megállapítható volt, a felperes a jelentkezési lapon nem 

a valós adatokat tüntette fel, a közlekedési hatóságot félrevezette, nem hozta olyan helyzetbe, hogy a 

vizsgára bocsátás jogszabályi feltételeinek vizsgálatát a tényleges és teljes körű adatok birtokában 

folytassa le. 

A Kúria egyet értett a bíróságnak a felperes által hivatkozott, az Európai Unió Bírósága C-419/10. 

számú ítélete kapcsán kifejtett érvelésével is. A perben egyértelműen megállapítható volt, hogy a 

felperes nem a valóságnak megfelelően nyilatkozott a „B” kategóriás járművezetői tanfolyamra 

jelentkezése során a nyilatkozat kitöltésekor, elhallgatott olyan adatokat a hatóság elől, amelyek a 

vizsgára bocsátás szempontjából relevanciával bírtak, ezáltal pedig a hatóságot félrevezette. Erre 

figyelemmel helyesen alkalmazták a GKM rendelet 15. § (6) bekezdésében foglalt kogens 

rendelkezést, a közlekedési hatóság a jogszabályi előírásoknak megfelelően intézkedett a felperes 

vizsgaeredményeinek érvénytelenítéséről. 

 

Kfv.VI.35.425/2017/6.; Kfv.VI.35.525/2017/6. 

Az OLAF jelentés és mellékletei ugyanazon feltételek teljesülése esetén minősülnek bizonyítéknak, mint 

az adott tagállam nemzeti joga szerint készített közigazgatási jelentések. 
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A felülvizsgálati bíróság elsődlegesen rögzíti, hogy a Kúria a Kfv.I.35.420/2017/6. számú végzésében 

ugyanazon felek közötti, túlnyomórészt jelen üggyel azonos tényállású jogvitában döntött. A Kúria 

jelen ügyben eljáró tanácsa egyetért a másik tanács végzésében írtakkal, attól nem kíván eltérni. 

A Kúria nézete 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 az ítélet nem alapítható. 

A felperes egy keresetet nyújtott valamennyi vitatott alperesi határozat ellen, azonban a bíróság 

határozatonként külön-külön számra lajstromozta az ügyeket, azok később sem kerületek egyesítésre. 

Ebből következően az alperesi iratok nem szerepeltek teljes terjedelemben valamennyi perben. 

Az elsőfokú bírósági eljárás tárgyalási jegyzőkönyveiből megállapíthatóan a bíró ismertette a más 

eljárásban fellelt iratokat, valamint a feleket is nyilatkoztatta, azonban a jogerős ítélet a peres iratok 

között nem szereplő, a Kúria előtt jelen felülvizsgálati eljárásban meg nem ismerhető OLAF jelentés 

bizonyítékkénti értékelését zárta ki anélkül, hogy azt ténylegesen az eljárás részévé tette volna. Ez a 

tény annak ellenére eljárási jogszabálysértést valósít meg, hogy a felek és az eljáró bíró ismerhették az 

OLAF jelentés tartalmát. 

Az elsőfokú és másodfokú közigazgatási határozat tartalmaznak adatokat az OLAF jelentésre, a 

mellékletek meglétére, azoknak a felperessel való közlésére. Ezen adatok alapján a Kúria vizsgálta, 

hogy az OLAF jelentésnek milyen a státusza, illetve mely feltételekkel alkalmas a bizonyításra. 

A 1073/1999/EK rendelet (a továbbiakban: Rendelet) az Európai Csaláselleni Hivatal (a továbbiakban: 

OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról került kiadásra. Annak Preambuluma (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; mivel ennek biztosítása érdekében a jelentéseket a 

tagállamokban hatályos igazgatási jelentések szabályait előíró rendelkezések figyelembevételével kell 

összeállítani. A 9. cikk 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 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 rámutatott, hogy az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EU Bíróság) a C-47/16. és C-

409/16. számú döntéseiben foglalkozott az OLAF jelentések bizonyítékként való felhasználásának 

kérdésével. Az EU Bíróság ítéleteiben az OLAF jelentések bizonyítékkénti elfogadásáról döntött. 

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, vagy közigazgatási vagy bírósági 

eljárásban elfogadható bizonyítéknak minősülnek (C-407/16. ítélet 56. pontja). 

A felülvizsgálati bíróság kiemelte, hogy a jogalkotási/jogalkalmazási ellentmondások áthidalása 

érdekében az OLAF jelentést úgy vizsgálja, hogy az mint a Rendelet és az EU Bíróság 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 EU Bíróság 

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 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 
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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 

EU Bíróság előző pontban elfoglalt álláspontjával összhangban állnak. 

A felülvizsgálattal támadott jogerős ítéletből megállapítható, hogy a közigazgatási és munkaügyi 

bíróság a per alapjául szolgáló tényállást teljesen azonosította a Kfv.V.35.299/2016/7. számú ítéletben 

szereplővel. Azonban az OLAF jelentést érintő tényállás a Kúria nézete szerint eltérő. Ugyanis az 

alperes a másik ügyben csak az OLAF jelentésre hivatkozott bizonyítékként, míg a jelen eljárásban a 

jelentés mellett más okiratok – többek között az OLAF jelentés mellékletei – is alapul szolgáltak a 

döntés meghozatalához. 

A Kúria nézete szerint a fentiekre figyelemmel tévedett az elsőfokú bíróság, amikor a több kereseti 

kérelmet is tartalmazó keresetlevél alapján vizsgált alperesi határozat jogszerűségének kérdését 

leszűkítette az OLAF jelentés bizonyítékként való felhasználhatóságának problémájára, oly módon, 

hogy nem vette figyelembe az ügyek eltérő tényállási elemeit. Ezért az elsőfokú bíróság megalapozott 

döntést nem hozhatott, figyelemmel a közigazgatási iratok részleges hiányára is. 

A felülvizsgálati bíróság a jogerős ítéletet a Pp. 275. § (4) bekezdését alkalmazva hatályon kívül 

helyezte és az elsőfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasította. 

Az új eljárás során elsődlegesen be kell szerezni a bíróságnak a teljes közigazgatási iratanyagot, 

melynek csatolására az alperes köteles.  A teljes iratanyag birtokában a bíróságnak először a megjelölt 

eljárási jogszabálysértésekről kell határoznia. Vizsgálnia szükséges, hogy a felperes a közigazgatási 

eljárás során milyen mélységben kapott tájékoztatást az OLAF jelentésben foglaltakról, mennyiben 

ismerhette meg az azt alátámasztó dokumentumokat, a megismerés esetleges hiánya miként hatott ki 

jogorvoslati jogának gyakorlására, illetőleg akadályozta-e a dokumentumok teljes körének fordítása 

hiánya a védekezésének előterjesztésében. Vizsgálnia kell, hogy a felülellenőrzésre a vonatkozó 

törvény mely rendelkezésére alapítottan került sor. Amennyiben fennáll egy vagy több eljárásjogi 

jogszabálysértés, akkor dönteni kell arról, hogy azok kihatottak-e a határozat érdemére, vagyis olyan 

súlyos eljárási hibának minősíthetők-e, amelyek megalapozzák a döntés hatályon kívül helyezését. 

Nemleges válasz esetén a bíróságnak állást kell foglalnia arról, hogy az OLAF jelentés és annak 

mellékletei alkalmasak-e arra, hogy az alperes azokat bizonyítékként felhasználja. Ha igen, úgy 

érdemben kell dönteni az alperesi határozat jogszerűségéről, e körben a 2913/92/EGK rendelet (a 

továbbiakban: Vámkódex) 220. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról. A felperes előzetes 

döntéshozatal iránti kérelmét ismételten szükséges elbírálnia a bíróságnak. Nyilatkoztatni kell az 

alperest arról, hogy a Kúria előtt előterjesztett előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése iránti 

kérelmét fenntartja-e. 

A felülvizsgálati bíróság döntése tartalmára tekintettel mellőzte az alperes előzetes döntéshozatali 

eljárás iránti kérelmének érdemi elbírálását. 

 

Kfv.I.35.590/2017/4. 

Az ügylet puszta finanszírozása nem teljesíti az áfa törvényben megfogalmazott gazdasági tevékenység, 

termékértékesítés alapjául szolgáló objektív feltételeket, így az e számlára alapított áfalevonás 

jogszerűtlen. 

A Kúria felülvizsgálati ügyekben követett töretlen gyakorlata szerint a felülvizsgálati eljárás keretében 

a bíróság mérlegelésébe tartozó kérdés általában nem vizsgálható és nincs lehetőség a bizonyítás 

adatainak újabb egybevetésére és értékelésére. Felülmérlegelésre csak kivételes esetben kerülhet sor, 

csak akkor, ha a tényállás feltáratlan maradt és a jogerős ítélet iratellenes vagy okszerűtlen érvelést, 

illetve logikai ellentmondást tartalmaz. 

A Kúria jogi álláspontja szerint a perbeli esetben az elsőfokú bíróság megsértette a Pp. 206. § (1) 

bekezdését, a bizonyítékok kirívóan okszerűtlen mérlegelte. 

A perbeli esetben az alperes az 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 2. § (1) bekezdésére 

alapozva tagadta meg a felperes adólevonási jogosultságát. Az Art. 2. § (1) bekezdése fogalmazza meg 



 

 43 

azt, hogy az adótörvények alkalmazásában nem minősül rendeltetésszerű joggyakorlásnak az olyan 

szerződés vagy más jogügylet, melynek célja az adótörvényben foglalt rendelkezések megkerülése. Az 

Art. szabályozása 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 annak meghatározását. 

A Kúria ennek kapcsán tekintettel volt az Európai Unió Bíróságának áfa ügyekben hozott 

visszaélésszerű magatartás és az adókikerülés kapcsán kifejtett tételeire is, melynek során előírta, hogy 

az érintett ügyletek valós tartalmának és jelentésének megállapítása mindig a nemzeti bíróság feladata. 

Ennek során figyelemmel kell lenni az EU Bíróság Halifax (C-255/02), és Part-Service (C-425/06) 

ügyekben a visszaélésszerű magatartás és az adókikerülés kapcsán kifejtett tételeire is. Az EU Bíróság 

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. 

Amennyiben az ügylet tisztán mesterséges jelleggel, kizárólag adóelőny elérése céljából jön létre, nem 

lehet elismerni az áfa levonási jog gyakorlását. Az ügyletek valós tartalmának és jelentésének 

megállapítása során az ügyletek tisztán mesterséges jellege, valamint az adóteher-csökkentési tervben 

érintett gazdasági szereplők közötti jogi, gazdasági vagy személyes kapcsolatok utalhatnak. 

Annak megállapítása tehát, hogy mi a szóban forgó ügyletek elsődleges célja, az adóhatóság feladatát 

képezte a közigazgatási eljárásban, mely feladatának maradéktalanul eleget tett. Az adóhatóság és az 

elsőfokú bíróság által rögzített tényállás alapján megállapítható volt, hogy az ügylet döntően az 

adóelőny elérésére irányult, a jog gyakorlása nem volt rendeltetésszerű. A felperes a rá háruló 

bizonyítás ellenére nem tudta az ügylet valós gazdasági célját megnevezni. A mindkét fél által elismert 

és az ügyletek mögött meghúzódó finanszírozás nem tekinthető az áfa törvény szerinti gazdasági 

tevékenységnek, az általuk létrehozott konstrukció kizárólag arra irányult, hogy megteremtsék az 

előzetesen felszámított áfa levonásának feltételeit. 

Ezt igazolta az alperes által feltárt körülmények, úgy mint: a felperes részéről a gazdasági tevékenység 

végzésével kapcsolatos tárgyi, személyi feltételek hiánya, a beszállítókkal, vevőkkel való 

kapcsolattartás kizárólag számlakibocsátóhoz köthető, a CMR-ek kiállítását szintén ő végezte, 

felperesnél a lebonyolított gazdasági események költséget nem indukáltak, annak elszámolására nem 

került sor. A költségek elszámolásának hiánya ésszerűen nem indokolható, hiszen minden vállalkozás 

alapvető érdeke felmerült kiadásainak levonása. Nem bizonyított, hogy miért volt szükség a felperes 

beiktatására, ha a számlakibocsátó intézett a továbbértékesítéssel kapcsolatos minden feladatot. A 

Kúria azt is kiemeli, hogy a felperesnek az ügyletek tisztán mesterséges jellegével, a számlázási 

láncban betöltött fiktív szerepével nyilvánvalóan tisztában kellett lennie, hiszen a beszerzési 

folyamatban nem vett részt, annak továbbszállításáról információval nem rendelkezett, minden ehhez 

kapcsolódó folyamatot a számlakibocsátó intézett. 

A Kúria összegző értékelése szerint nem helytálló döntést hozott az elsőfokú bíróság, mikor pusztán a 

felperesnek a finanszírozásban betöltött szerepére, a gazdasági tevékenység áfa törvényi fogalmának 

figyelmen kívül hagyásával elismerte az általános forgalmi adólevonási jog gyakorlását jogszerűnek. 
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Munkaügyi ügyszak 

Mfv.I.10.285/2017/5. 

Önmagában a gyakorolt tevékenység (ellenőri munka) hasonlósága, vagy azonossága nem teszi 

lehetővé a gazdasági egység identitása megőrzése megállapítását. Nem őrizhető meg a munkaerőn 

alapuló gazdasági egység identitása olyan esetben, amikor a munkavállalók átvétele nem történik 

meg. 

Az Mt. 36. §-ának (1) bekezdése értelmében a gazdasági egység (anyagi vagy nem anyagi erőforrások 

szervezett csoportja) jogügyleten alapuló átvételének időpontjában fennálló, munkaviszonyból 

származó jogok és kötelezettségek az átadóról az átvevő munkáltatóra szállnak át. 

A Tanács 2001/23/EK irányelvére, és az Európai Bíróság gyakorlatára figyelemmel a munkáltató 

személyében bekövetkező változás megvalósulásának feltétele az identitását megőrző gazdasági 

egység átruházása a jogelődről a jogutódra. A jogutódlás bekövetkezik már az erőforrások 

átruházásával, és a jogkövetkezményei nem köthetők a munkavállalók továbbfoglalkoztatásához. Ez 

akkor valósul meg, ha a gazdasági egység a jogutódlást követően megőrzi identitását. Ennek 

megállapítása meghatározott kritériumok alapján történhet (C-24/85. Spijkers ügyben hozott ítélet). 

E körben lényeges körülmények: az ingó és ingatlan vagyontárgyak átadása-átvétele; az immateriális 

javak (jogok) átruházása; a személyzet jelentős részének továbbfoglalkoztatása; az érintett gazdasági 

egység által a jogutódlás előtt és azt követően folytatott tevékenységek hasonlósága; az átadást 

megelőző tevékenység folytatása, illetve a folytatás lehetőségének fennmaradása; a gazdasági 

egységhez kapcsolódó ügyfélkörhöz fűződő kapcsolatok átvétele. 

Önmagában e kritériumok fennállása azonban nem alapozza meg a munkajogi jogutódlás 

megtörténtét. Az átadó tevékenységének jellege befolyásolja az egyes kritériumok súlyát az értékelés 

során, ugyanis az egyes tevékenységeket attól függően kell megítélni, hogy az adott gazdasági 

tevékenység folytatása alapvetően emberi erőforráson alapul-e, vagy eszközfüggő tevékenység formát 

jelent (C-13/95. Süzen; C-229/96., és C-74/97. Hernandez Vidal és mások, C-172/99. Oy Liikenne, C-

340/1. Abler; C-51/00. Temco ügyekben hozott döntések). A perbeli esetben az I. rendű alperes kötött 

megbízási szerződést a II. rendű alperessel a Kőrös Volán Zrt. területén végzett ellenőri feladatok 

ellátására (kiszervezés). E megállapodás alapján a II. rendű alperes saját munkavállalóival, illetve 

alvállalkozók igénybevételével kívánta a tevékenységet elláttatni. Nem valósult meg sem az 

immateriális javak átadása, sem az I. rendű alperes munkavállalóinak továbbfoglalkoztatása. Az a 

körülmény, hogy a II. rendű alperes kizárólag Kónya Tamással - aki a felperesekkel nem is teljes 

körűen azonos tevékenységet látott el – új munkaszerződést kötött párhuzamos foglalkoztatása 

érdekében, a jogutódlás megállapítására nem alkalmas. 

A Kúria következetes ítélkezési gyakorlata szerint (EBH2014.M.6.) önmagában a gyakorolt 

tevékenység (ellenőri munka) hasonlósága, vagy azonossága nem teszi lehetővé a gazdasági egység 

identitása megőrzése megállapítását. Nem őrizhető meg a munkaerőn alapuló gazdasági egység 

identitása olyan esetben, amikor a munkavállalók átvétele nem történik meg (C-463/09. Cleace SA 

ügyben hozott ítélet). 

Az a körülmény, hogy a felperesek tárgyaltak a II. rendű alperessel – amelynek saját munkavállalói és 

alvállalkozói voltak a tevékenység ellátására –, és hogy a felperesek az I. rendű alperesnél fennálló 

munkaviszonyuk alatt közreműködtek a II. rendű alperes munkavállalóinak betanításában, nem 

alkalmas a jogviszonyuk folyamatosságának megállapítására. 

A fentiekből következően a felperesek jogviszonya az I. rendű alperesnél állt fenn folyamatosan, így 

ezen munkáltató szüntethette meg a jogviszonyokat. 

A felperesek kérték a felmondásban foglalt indokok valóságának és okszerűségének vizsgálatát is, 

amelyet a bíróságok – téves jogértelmezésük és jogi álláspontjuk miatt – elmulasztottak. 

A megismételt eljárásban erre figyelemmel vizsgálni kell, hogy a 2014. december 31-ei beolvadás 

milyen átszervezést eredményezett, a hivatkozott 4/2015. (II.5.) számú határozat miképpen 
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módosította a szervezeti és működési szabályzatot, és a felperesek foglalkoztatására volt-e lehetőség 

esetleg más V. vállalat területén. Ezalatt nemcsak a K. V.-t kell vizsgálni, amelyet nyilvánvalóan 

érintett kiszervezés, hanem a beolvadással érintett többi vállalatot is. 

Polgári ügyszak 

Pfv.V.20.608/2017/5. 

Nem tartozik a 18/1999. (II.5.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) és j) pontja alá a fogyasztói 

kölcsönszerződés azon kikötése, mellyel a felek azt kívánták elérni, hogy a felperes (adós) mindenkori 

tartozása közokirati tanúsításaként az I. rendű alperes (hitelező) nyilvántartása alapján kiállított 

közjegyzői okirat szolgáljon 

Az 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 209. §-ának (6) bekezdése a perbeli szerződés 

megkötésekor nem volt, az (5) bekezdés szólt arról, hogy nem minősülhet tisztességtelennek a 

szerződési feltétel, ha azt jogszabály állapítja meg, vagy jogszabály előírásának megfelelően 

határozták meg. A Kúria egyetértett a jogerős ítéletben foglaltakkal abban a tekintetben, hogy a 

szerződési feltétel megítélése szempontjából annak van jelentőse, mi áll a felek szerződésében. A 

2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: új Hpt.) és az 28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet (a 

továbbiakban: MNB rendelet) a perbeli szerződés megkötését követően került megalkotásra, így a 

felülvizsgálattal érintett szerződési feltételt nem állapíthatta meg és a felek sem lehettek figyelemmel 

rá. A 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: régi Hpt.) 206. § (2) bekezdésének rendelkezésével 

kapcsolatban pedig nem állítható alappal, hogy a jogszabályi előírást tükrözi a felek szerződése, hiszen 

a szerződésnek nincs olyan feltétele, amely szerint az I. rendű alperesnek kötelezettsége lenne a 

tartozást közölni, mielőtt a ténytanúsítványt az általa megállapítottakkal egyezően a közjegyző 

kiállítja. Mindezekre tekintettel a felülvizsgálati kérelemben hivatkozott jogszabályi rendelkezések 

alapján nem tehető olyan megállapítás, hogy a perbeli szerződés III. pontjának második és harmadik 

bekezdésében foglalt szerződéses feltételek a Ptk. 209. § (5) bekezdésében meghatározott kivétel 

körébe esnek. 

A felülvizsgálati kérelemmel érintett kikötéssel a felek azt kívánták elérni, hogy a felperes mindenkori 

tartozása közokirati tanúsításaként az I. rendű alperes nyilvántartása alapján kiállított közjegyzői okirat 

szolgáljon. A Ptk. 207. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő értelmezéssel a felperes 

nyilatkozatának nem lehet a tartozáselismeréssel azonos jelentést tulajdonítani és a nyilatkozat a 

hatását tekintve sem értékelhető tartozáselismerésként. Tartalma szerint nyilatkozatával a felperes nem 

jogosította fel az I. rendű alperest követelés létrejöttének megállapítására és a felperes nyilatkozata 

akként sem értékelhető, hogy lemond a vele szemben támasztott követelés vitatásának jogáról. Polgári 

jogi szerződésben tett jognyilatkozat nem képes felülírni jogintézményt meghatározó normákat. A 

közjegyzői tanúsítvány fogalmát meghatározó jogszabályi rendelkezések [1991. évi XLI. törvény (a 

továbbiakban: Kjtv.) 111. § (1) bekezdés és 136. § (1)-(2) bekezdés] szerint pedig a perbeli esetet 

tekintve ténytanúsító okiratban a közjegyző az I. rendű alperes nyilvántartásának adatait tanúsítja, azt 

hogy az I. rendű alperes milyen adatokkal, milyen felperesi tartozást tart nyilván. A ténytanúsítvány 

nem bizonyítja, hogy a nyilvántartott tartozásra alapított követelés létrejött, jogszerűen megilleti az I. 

rendű alperest. A követelés peres úton történő érvényesítése esetén is a közokirat bizonyító erejét a 

bíróságnak az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 195. §-ának megfelelően kell értékelnie, a 

felek ettől eltérő minősítésére nem lehet figyelemmel. 

A felülvizsgálattal érintett kikötésnek mindezekre tekintettel nem tulajdonítható olyan joghatás, 

miszerint az I. rendű alperes egyoldalúan eldöntené, hogy a felperes szerződésszerűen teljesített-e. A 

18/1999. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 1. § (1) bekezdés b) pontja nem is ezt 

az esetet tartalmazza, hanem olyan kikötés tisztességtelenségét mondja ki, amely a fogyasztóval 

szerződő felet arra jogosítja, hogy a saját teljesítése szerződésnek megfelelőségét maga állapítsa meg. 

A ténytanúsító okirat kiállítása akkor is kérhető a közjegyzőtől, ha erről a felek a szerződésben 

előzetesen nem rendelkeztek, illetve az adós nem nyilatkozott arról, hogy a hitelező nyilvántartásában 

rögzített adatok a tanúsítvány kiállításának alapjául szolgálhatnak. 

Ha az I. rendű alperes a jelen szerződésből eredő követelésének érvényesítése iránt pert indít, a perben 
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a Pp. 164. § (1) bekezdése értelmében őt terheli a szerződés tartalmának, a folyósított kölcsön 

összegének, a felperes teljesítésének és ennek eredményeként a fennálló tartozásának bizonyítása. 

Amennyiben az I. rendű alperes saját nyilvántartásain alapuló állítását a felperes vitatja, a perben az I. 

rendű alperesnek le kell vezetnie számításait, be kell mutatnia a nyilvántartása elszámolása elveit, 

módszereit, adatait. A felperes ellenbizonyítással élhet, ha állítása szerint az elszámolás nem felel meg 

a szerződésben foglaltaknak, a számítás hibás vagy részéről az elszámoltnál nagyobb összegű teljesítés 

történt. A bizonyítási teher alakulását, a bizonyítási eljárás lefolytatását a kölcsönszerződés III. 

pontjának második és harmadik bekezdésében foglalt rendelkezések nem befolyásolják. 

Az 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 21. § (1) bekezdése, illetőleg a jelenleg hatályos 

23/C. § (1) bekezdése értelmében a végrehajtási záradék kibocsátásának a tartozás már lejárt 

részleteire a közokiratba foglalt kölcsönszerződés alapján minden további feltétel nélkül helye van, 

míg a hátralevő teljes tartozás összegére a végrehajtási záradék akkor bocsátható ki, ha a hitelező 

közokiratba foglaltan felmondta a szerződést az adós szerződésszegése miatt. Az, hogy a 

szerződésszegés valóban bekövetkezett-e és így a felmondás jogszerű-e, a végrehajtási záradék 

kiállítása iránti kérelem elbírálása során érdemben nem vizsgálható, e vonatkozásban elegendő a 

végrehajtást kérő egyoldalú nyilatkozata (BH1997. 348., BH2002. 491., Kúria Pfv.I.21.783/2016/5.). 

A végrehajtás közjegyzői okirat záradékolása útján, tehát peres út igénybevétele nélküli elrendelését 

lehetővé tevő szabályozás az Alkotmánybíróság 1423/B/2010. és 1245/B/2011. számú határozatai 

szerint nem alkotmányellenes, nem sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot és az Európai Unió 

Bírósága C-32/14. számú ügyben hozott határozata szerint nem összeegyeztethetetlen a 93/13/EGK 

irányelv fogyasztóvédelmi követelményeivel sem. 

A végrehajtási záradék kiállítását követően az adós a tartozását a Pp. 369. §-a szerinti végrehajtás 

megszüntetése, illetve korlátozása iránti perben vitathatja. A kölcsönszerződés e vonatkozásban sem 

biztosít több jogosultságot az I. rendű alperes részére, illetve nem ró több kötelezettséget a felperes 

terhére, mint amely az irányadó jogszabályok alapján őket egyébként megilletné, illetve terhelné. A 

bizonyítási teher ebben a perben is a Pp. 164. § (1) bekezdésének megfelelően alakul. 

Mindezekre tekintettel a felperes jogi helyzetét a felülvizsgálattal érintett szerződéses kikötés az 

igényérvényesítés lehetőségei, a bizonyítási teher körében nem érinti, nem teszi hátrányosabbá. 

 

Pfv.V.20.814/2017/9. 

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. A felperes indítványozta az Európai Unió működéséről szóló szerződés 267. cikke szerinti előzetes 

döntéshozatali eljárás kezdeményezését, amire akkor van lehetőség, ha az Európai Unió Bíróságától a 

konkrét jogvita eldöntése szempontjából lényeges uniós jogszabályok értelmezése szükséges. Nincs 

helye előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének, ha a felvetett 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 ésszerű kétség 

nem merül fel. A Kúria úgy ítélte meg, hogy a felperes által felvetett jogkérdés tekintetében – az adott 

kereseti kérelem mellett, az eljárás jelen szakaszában ismertté vált tények alapján – az előzetes 

döntéshozatali eljárás kezdeményezésének feltételei nem állnak fenn. A felperes erre irányuló kérelmét 

az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 155/A. § (2) bekezdésére figyelemmel elutasította. 

A felülvizsgálati kérelemben felhívott előzetes döntéshozatali eljárás tárgya a 2014. évi XL. 

törvényben (a továbbiakban: DH2 törvény) 37., 37/A. §-ának az uniós joggal való összhangjának 

vizsgálata. Jelen ügyben azonban a jogerős végzés e törvényi rendelkezéseket nem alkalmazta, így a 

C–483/16. számú előzetes döntéshozatali eljárásban meghozandó döntés nem hat ki jelen ügy érdemi 

elbírálására. Nem volt tehát indok a tárgyalás felfüggesztésére, az erre irányuló kérelmet a Kúria a Pp. 

152. § (2) bekezdése alapján elutasította. 
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II. A felperes felülvizsgálati kérelmében lényegében azért tartotta jogszabálysértőnek a jogerős 

végzést, mert a 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: DH1 törvény) és DH2 törvény 

alkalmazása a 93/13/EGK irányelv több rendelkezésébe ütközik. A DH1 törvény 4. § (2) bekezdése 

alapján az egyoldalú kamat-, költség- és 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 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 rendelkezésére jogai 

érvényesítésére. A kamat, költség, díj jogszabályba ütköző, illetve tisztességtelen módosításával 

kapcsolatos szerződéses rendelkezés soha nem az egész szerződés, hanem csak az adott feltétel 

érvénytelenségét eredményezi. A per tárgyává tett szerződési rendelkezés tisztességtelensége, így 

érvénytelensége már megállapítást nyert, ezért nincs indoka e szerződéses rendelkezés további 

érvénytelenségi okai vizsgálatának figyelemmel az azonos jogkövetkezményekre. 

 

Pfv.V.20.842/2017/9. 

A pert megszüntető végzés hatályában fenntartása jogszabálysértés hiányában. 

I. A felperesek indítványozták az Európai Unió működéséről szóló szerződés 267. cikke szerinti 

előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését, amire akkor van lehetőség, ha az Európai Unió 

Bíróságától a konkrét jogvita eldöntése szempontjából lényeges uniós jogszabályok értelmezése 

szükséges. Nincs helye előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének, ha a felvetett 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 ésszerű 

kétség nem merül fel. A Kúria úgy ítélte meg, hogy a felperesek által felvetett jogkérdés tekintetében – 

az adott kereseti kérelem mellett, az eljárás jelen szakaszában ismertté vált tények alapján – az 

előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének feltételei nem állnak fenn. A felperesek erre 

irányuló kérelmét az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 155/A. § (2) bekezdésére 

figyelemmel elutasította. 

A felülvizsgálati kérelemben felhívott előzetes döntéshozatali eljárás tárgya a 2014. évi XL. törvény (a 

továbbiakban: DH2. törvény) 37., 37/A. §-ának az uniós joggal való összhangjának vizsgálata. Jelen 

ügyben azonban a jogerős végzés e törvényi rendelkezéseket nem alkalmazta, így a C–483/16. számú 

előzetes döntéshozatali eljárásban meghozandó döntés nem hat ki jelen ügy érdemi elbírálására. Nem 

volt tehát indok a tárgyalás felfüggesztésére, az erre irányuló kérelmet a Kúria a Pp. 152. § (2) 

bekezdése alapján elutasította. 

II. A felperesek felülvizsgálati kérelmükben lényegében azért tartották jogszabálysértőnek a jogerős 

végzést, mert a 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: DH1. törvény) és DH2 törvény 

alkalmazása a 93/13/EGK irányelv több rendelkezésébe ütközik. A DH1 törvény 4. § (2) bekezdése 

alapján az egyoldalú kamat-, költség- és 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 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 rendelkezésére jogai 

érvényesítésére. A kamat, költség, díj jogszabályba ütköző, illetve tisztességtelen módosításával 

kapcsolatos szerződéses rendelkezés soha nem az egész szerződés, hanem csak az adott feltétel 

érvénytelenségét eredményezi. A per tárgyává tett szerződési rendelkezés tisztességtelensége, így 

érvénytelensége már megállapítást nyert, ezért nincs indoka e szerződéses rendelkezés további 

érvénytelenségi okai vizsgálatának figyelemmel az azonos jogkövetkezményekre. 
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Pfv.I.21.198/2017/6. 

I. Az előzetes döntéshozatali eljárásnak nem lehet tárgya - továbbiak mellett - a nemzeti jog 

értelmezése, hatálya, alkalmazhatósága, nincs helye előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezésének, ha a felmerülő jogkérdés az ügy elbírálása szempontjából nem releváns.  

II. Ha a végrehajtani kért külföldi határozat nem sérti a magyar társadalmi berendezkedés alapvető 

erkölcsi, gazdasági, politikai alapjait és az egyéb alapvető értékrendjét megtestesítő elveket, a külföldi 

határozat végrehajtása nem ütközik a magyar közrendbe. Külföldi határozat elismerése és 

végrehajtása során a külföldi határozat érdemben nem vizsgálható felül. 

I. A Kúria elsődlegesen – az ügy érdemére vonatkozó döntést megelőzően – az adós előzetes 

döntéshozatali eljárás kezdeményezésére irányuló kérelmét vizsgálta. 

Az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 155/A.§ (1) és (2) bekezdéseinek megfelelően a 

bíróság az Európai Bíróság előzetes döntéshozatali eljárását az Európai Közösséget létrehozó 

szerződésben foglalt szabályok szerint kezdeményezheti. Ha a bíróság az előzetes döntéshozatali 

eljárás kezdeményezésére irányuló kérelmet elutasítja, erről végzéssel határoz. 

Az Európai Unióról és az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 267. 

cikkében foglaltak szerint az Európai Unió Bírósága hatáskörrel rendelkezik előzetes döntés 

meghozatalára a következő kérdésekben: 

a) a szerződések értelmezése; 

b) az uniós intézmények, szervek vagy hivatalok jogi aktusainak érvényessége és értelmezése. Ha egy 

tagállam bírósága előtt ilyen kérdés merül fel és ez a bíróság úgy ítéli meg, hogy ítélete 

meghozatalához szükség van a kérdés eldöntésére, kérheti az Európai Unió Bíróságát, hogy hozzon 

ebben a kérdésben döntést. Ha egy tagállam olyan bírósága előtt folyamatban lévő ügyben merül 

fel ilyen kérdés, amelynek határozatai ellen a nemzeti jog értelmében nincs jogorvoslati lehetőség, 

e bíróság köteles az Európai Unió Bíróságához fordulni. 

Az idézett rendelkezésekből következően az előzetes döntéshozatali eljárásnak nem lehet tárgya a 

nemzeti jog értelmezése, hatálya, alkalmazhatósága, vagy a nemzeti jog összeegyeztethetősége a 

közösségi joggal, ahogyan az a C-37/92. számú Jozé Vanacker és André Lesage v. SA Baudoux 

combustibles ügyben is kifejezésre jutott: az Európai Bíróság nem rendelkezik hatáskörrel a 

tagállamok nemzeti jogának értelmezésére. 

Erre tekintettel az adós előzetes döntéshozatali eljárás keretében nem kérhette alappal annak 

megállapítását, hogy milyen jogszabály alapján kötelezhető befizetés teljesítésére az osztrák állam 

javára, illetve hogy milyen jogszabály alapján köteles kettős járulékfizetést és adófizetést teljesíteni. 

Az Európai Unió Bíróságának joggyakorlata egyértelművé teszi, hogy az EUMSZ 267. cikke szerinti 

eljárás kezdeményezésére akkor kerülhet sor, ha az Európai Unió Bíróságától a konkrét jogvita 

eldöntése szempontjából lényeges uniós jogszabály értelmezése szükséges. Nincs helye előzetes 

döntéshozatali eljárás kezdeményezésének ha a felmerülő jogkérdés az ügy eldöntése szempontjából 

nem releváns, a hivatkozott uniós rendelkezést az Európai Unió Bírósága 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). 

Figyelemmel arra, hogy az ügy elbírálása szempontjából nem releváns az adósnak az előzetes 

döntéshozatali eljárás kezdeményezése iránti kérelme, ezért azt a Kúria a Pp. 155/A.§ (2) bekezdése 

szerint elutasította. 

II. A Vht. 214.§ (1) bekezdésének megfelelően felülvizsgálati kérelemnek van helye a másodfokon 

jogerőre emelkedett végzés ellen, amellyel a bíróság külföldi határozat végrehajtási tanúsítvánnyal 

való ellátásáról, illetőleg végrehajtásának elrendeléséről döntött. 

A Vht. 9.§-a, valamint 224.§-ának (1) bekezdése szerint a végrehajtási eljárás során hozott bírósági 

határozatok elleni jogorvoslatokkal összefüggő eljárási kérdésekre – amelyek a Vht. külön nem 

szabályoz – a Pp. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
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A Pp. 270.§ (2) bekezdése szerint felülvizsgálati kérelem előterjesztésének jogszabálysértés esetén van 

helye, amely megvalósulhat az anyagi jog megsértésében, vagy eljárási szabálysértésben, amelynek az 

ügy érdemi elbírálására lényeges kihatása volt. 

Jelen esetben azonban mindezek nem állnak fenn. 

Az adott végrehajtási ügyben a Fővárosi Törvényszék 2016. június 1-jén jogerőre emelkedett 

végzésével döntött arról, hogy a külföldi bíróság által hozott határozat – az irányadó nemzetközi 

normákra és a marasztalás jellegére figyelemmel – a belföldi bíróság határozatával azonos módon a 

Vht. szerint végrehajtható. 

Ettől azonban eltérő kérdés, hogy a végrehajtható külföldi határozat alapján a végrehajtás 

elrendelhető-e, amely kérdés megválaszolásához a Vht. 13.§-ában foglaltak megvalósulását kell 

vizsgálni, nevezetesen, hogy a végrehajtandó határozat kötelezést (marasztalást) tartalmaz-e, jogerős 

vagy előzetesen végrehajtható-e, és a teljesítési határidő letelt-e. 

Ezeknek a feltételeknek a végrehajtással érintett külföldi határozat megfelel, hiszen a határozatot a 

Bécsi Munka- és Társadalombiztosítási Jogi Bíróság 2014. október 29-én hozta meg, határozatában 14 

napos teljesítési határidőt írt elő az adósnak, a határozat 2015. július 13-án jogerőre emelkedett. 

A fentieken túlmenően a végrehajtás elrendeléséhez azt is vizsgálni kell, hogy a külföldi határozat 

sérti-e a magyar közrendet, ahogyan erre felülvizsgálati kérelmében az adós is hivatkozott a Tanács 

44/2001/EK rendelete (a továbbiakban: Brüsszel I. rendelet) 34. cikkének 1. pontjára utalással. 

Előrebocsátotta a Kúria: a Brüsszel I. rendelet helyébe 2015. január 10-től a polgári és kereskedelmi 

ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló az Európai 

Parlament és a Tanács 2012. december 12-ei 1215/2012/EU rendelete (a továbbiakban: Brüsszel I. 

rendelet átdolgozás) lépett, azonban a felek jogvitájának elbírálására – továbbiak mellett – a Brüsszel 

I. rendeletet kell alkalmazni, mert a Brüsszel 1. rendelet átdolgozás 66. cikk (2) bekezdésében 

foglaltak értelmében a 80. cikk ellenére továbbra is a Brüsszel I. rendelet alkalmazandó azokra a 2015. 

január 10. előtt indított eljárásokban hozott határozatokra, amelyek az említett rendelet hatálya alá 

tartoznak. 

Az adott ügyben a Bécsi Munka- és Társadalombiztosítási Jogi Bíróság 2014. október 29-én hozta 

meg határozatát, ebből az időpontból következően az eljárás 2015. január 10. előtt indult. 

A Brüsszel 1. rendelet 34. cikk 1. pontjában foglaltak szerint a határozat nem ismerhető el 

amennyiben: az ilyen elismerés nyilvánvalóan ellentétes annak a tagállamnak a közrendjével, ahol az 

elismerést kérik. 

A közrend tartalmában – időben és térben egyaránt – változó kategória, mindig az adott gazdasági, 

társadalmi berendezkedés és erkölcsi, politikai felfogás függvénye. A közrend lényege, hogy a fogalma 

alá vonható intézményeket és elveket a jog feltétlenül meg kívánja védeni, érvényre akarja juttatni, 

adott esetben az alkalmazandó idegen (külföldi) jog eltérő eredményre vezető hatásával szemben is. 

Ennek következtében a megkeresett állam mellőzi azoknak a külföldi normáknak az alkalmazását, 

amelyek konkrét hatásukban a közrendet sértenék. 

Közrendbe ütközés csak akkor állapítható meg, ha a külföldi határozat elismerése az alapjogokat, 

illetve a társadalmi értékítéletet sértené, a felek jogviszonyán túlmutatóan a közrend sérelmét okozó 

következményekkel járna, így a felek csak a jogrend alapelveinek nyilvánvaló és súlyos megsértése 

esetén hivatkozhatnak alappal az elismerni kért határozat közrendbe ütközésére. A közrend akkor 

szenved sérelmet, ha a határozat a gazdasági, társadalmi rend alapját közvetlenül sérti. 

Az adott esetben azonban nem állnak fenn olyan körülmények, amelyekből arra lehetne következtetni, 

hogy a külföldi határozat végrehajtásának elrendelése sértené a magyar közrendet. Az adós a közrend 

sérelmét döntően azért állítja, mert a külföldi határozat végrehajtásával kettős fizetési (adózási és 

járulékfizetési) kötelezettség terhelné, viszont ha ez így is lenne, az még nem jelentené a magyar 

társadalmi berendezkedés alapvető erkölcsi, gazdasági, politikai alapjainak és az egyéb alapvető 

értékrendjét megtestesítő elvek sérelmét. A rendelkezésre álló iratanyagból nem állapítható meg a 

Brüsszel I. rendelet 34. cikk 3. és 4. pontjaiban, 35. cikk (1) bekezdésében és a 72. cikkben foglaltak 

fennállása. A 43. cikk pedig a végrehajthatóság megállapítására irányuló kérelem tárgyában hozott 
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határozat elleni jogorvoslat szabályait tartalmazza. 

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság határozatát helybenhagyó végzésének indokolásában 

hangsúlyozta, hogy a külföldi határozat végrehajthatóságának megállapítása iránti kérelem tárgyában 

jogerős határozat született, így e tárgyban további jogorvoslati kérelem előterjesztésére nincs 

lehetőség, és helytállóan mutatott rá arra is, hogy a végrehajtani kért külföldi határozat a jelen 

eljárásban érdemben nem vizsgálható felül. 

A felülvizsgálati kérelembe foglalt további érvelések a végrehajtani kért külföldi határozat érdemére 

vonatkoznak, hiszen az adós arra hivatkozik, hogy a végrehajtásnak nincs jogalapja, az osztrák bíróság 

törvénytelen határozatot hozott, viszont ezek a kérdések a Brüsszel I. rendelet 45. cikk (2) 

bekezdésében foglaltakra figyelemmel nem vizsgálhatók, mert az elismerni, végrehajtani kért külföldi 

határozat érdemben semmilyen körülmények között sem vizsgálható felül. A Ptk. 8:6.§-a pedig azt 

tartalmazza, hogy a Ptk. az Európai Unió jogának való megfelelést szolgálja. 

 

Pfv.VI.21.204/2017/3. 

A DH2. törvényben meghatározott kötelező kereseti kérelem tartalmi elemek hiánya esetén a 

keresetlevelet hiánypótlási felhívást követően van lehetőség idézés kibocsátása nélkül elutasítani. Az 

árfolyamkockázat tisztességtelenség kapcsán a DH törvények nem zárták ki a bírói utat, ezért ebből az 

okból a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának nincs helye. 

A másodfokú bíróság a keresetlevél érdemi tárgyalásra alkalmatlan volta megállapításakor, a 

keresetlevél idézés kibocsátás nélküli elutasításakor a 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 130. 

§ (1) bekezdés f) pontját hívta fel, azzal, hogy a DH törvényeknek az egyedi jogvitát kizáró 

rendelkezései folytán az árfolyamkockázat telepítését tartalmazó rendelkezések elbírálása nem tartozik 

bírói útra. A DH törvények az árfolyamkockázat tisztességtelensége kapcsán nem zárják ki a bírói utat, 

épp erre tekintettel a Fővárosi Ítélőtábla 2017. január 17. napján kelt, 5.Pf.21.114/2016/6/I. számú 

végzésével az Európai Unió Bíróságánál előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezett többek 

között az árfolyamkockázat viselésére vonatkozó szerződési feltétel tisztességtelenségével 

kapcsolatban. Az eljárás az Európai Unió Bírósága előtt C-51/17. szám alatt van folyamatban. A 

keresetlevél előterjesztésekor a felperes az eddig meghozott DH törvények értelmében tehát nem volt 

elzárva az árfolyamkockázat tisztességtelenségének vizsgálata körében a bírósági 

igényérvényesítéstől, tehát a keresetlevelet a Pp. 130. § (1) bekezdés f) pontja alapján elutasítani sem 

lehet. 

A felperes az első fokú bíróság hiánypótlási felhívásában foglaltaknak nem tett eleget, ezért a bíróság a 

Pp. 130. § (1) bekezdés j) pontja alapján helyesen utasította el a keresetlevelét idézés kibocsátása 

nélkül, majd a felperes fellebbezése folytán eljárt az Ítélőtábla érdemben helyesen hagyta helyben az 

első fokú végzést, azonban az elutasításnak változatlanul a Pp. 130. § (1) bekezdés j) pontja alapján 

volt helye, nem pedig az f) pont alapján. 

 

Pfv.II.20.397/2018/6. 

Nem tagadható meg a jogellenesen elvitt gyermek visszaadása arra hivatkozással, hogy a gyermek 

szokásos tartózkodási helye szerinti ország nyelvét nem beszéli, az ott élő szülővel nincs kapcsolata és 

születésétől kezdve döntően a kérelmezett szülő gondoskodott róla. 

A Kúria nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi 

vonatkozásairól szóló, Hágában az 1980. évi október 25. napján kelt szerződés kihirdetéséről 

rendelkező 1986. évi 14. számú tvr. (a továbbiakban: Hágai Egyezmény) 3. Cikke értelmében a 

gyermek elvitele vagy/és elrejtése (visszatartása) jogellenes, ha sérti azon Szerződő Állam 

jogrendszere szerint egy személynek juttatott felügyeleti jogot, amelyben a gyermeknek az elvitelét 

közvetlenül megelőzően a szokásos tartózkodási helye volt, és ezeket a jogokat az elvitel időpontjában 

gyakorolta. Az 5. cikk szerint a felügyeleti jog magában foglalja a gyermek személye felőli 

gondoskodás jogát, így különösen a jogosultságot a gyermek lakóhelyének meghatározására. Az 
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Egyezmény által védett jogi érdek a szülői felügyeleti jog sérthetetlenségének biztosítása a gyermek 

érdekével összhangban (BH 2004.239.). Hasonló rendelkezéseket tartalmaz a 2201/2003/EK Rendelet, 

más néven Brüsszel II.A. Rendelet (a továbbiakban: EK Rendelet) 2. cikkének 11. pontja is. 

A Hágai Egyezmény és az EK rendelet vélelmezi, hogy a szokásos tartózkodási helyre való azonnali 

visszavitel felel meg leginkább a gyermek, továbbá a szülői felügyeleti jogban megsértett szülő 

érdekének. Erre tekintettel a Hágai Egyezmény főszabálya, a 12. Cikk (1) bekezdése alapján a 

gyermek visszavitelének elrendelése, amely a 13. Cikkben foglalt feltételek fennállása esetén 

tagadható meg. A visszavitel megtagadásának lehetőségét azonban korlátozza az EK Rendelet 11. cikk 

(4) bekezdésében foglalt szabály. Eszerint a bíróság nem utasíthatja el a gyermek visszavitelére 

irányuló kérelmet a Hágai Egyezmény 13. Cikk b) pontja alapján, ha megállapítják, hogy megfelelő 

intézkedések történtek annak érdekében, hogy visszavitele után biztosítsák a gyermek védelmét. Az 

EK rendelet 11. cikk (8) bekezdése pedig még a visszavitel megtagadása esetére is fenntartja a jogot a 

rendelet szerint joghatósággal rendelkező tagállam bírósága számára, hogy utóbb a szülői felügyeletről 

való végleges döntése során ezzel ellentétes, a gyermek visszavitelére irányuló döntést hozhasson, 

melynek végrehajthatósága eljárási önállóságot élvez (BH 2015.100.). 

A kérelmező a felülvizsgálati eljárásban a visszavitel megtagadásának indokaként arra hivatkozott, 

hogy a kérelmező a gyermek elvitelének időpontjában nem gyakorolta a szülői felügyeleti jogait, 

illetőleg a visszavitel elrendelése a gyermek érdekével összeegyeztethetetlen lenne, számára testi vagy 

lelki károsodást vagy más módon elviselhetetlen helyzetet eredményeznek. 

A hivatkozott megtagadási okok közül a másodfokú bíróság helytállóan állapította meg, hogy a 

kérelmező a gyermek jogellenes elvitelének időpontjában gyakorolta a szülői felügyeleti jogait, a 

kérelmezett ennek tényét a külföldi bíróság előtt indult házasság felbontása iránti eljárásban nem 

vitatta. A felek a 2016. október 25-én tartott tárgyaláson megállapodtak a szülői felügyeleti jogok 

közös gyakorlásában és megállapodással rendezték a kérelmező és a gyermek kapcsolattartását. 

Kétségtelen, hogy a felek életközösségének fennállása alatt a házastársak között kialakult 

munkamegosztásnak megfelelően elsődlegesen a kérelmezett gondozta a felek közös gyermekét, 

elköltözése után pedig az ezzel kapcsolatos feladatokat kizárólag ő látja el. Nem vitatható az sem, 

hogy a felek életközösségének megszűnése után kérelmező átmenetileg nem élhetett a kapcsolattartási 

jogával, továbbá a kapcsolattartás a gyermek jogellenes Magyarországra hozatala és visszatartása 

miatt a megállapodás szerint nem volt gyakorolható. E tények azonban nyilvánvalóan nem jelentik azt, 

hogy a kérelmező szülői felügyeleti jogait nem gyakorolta. 

A másodfokú bíróság a visszavitel megtagadására alapot adó másik ok teljesülésének hiányát a felek 

nyilatkozatai, az eljárásban feltárt adatok, bizonyítékok egyenkénti és egymással összevetett 

mérlegelése eredményeként állapította meg. A Kúria e körben nyomatékosan hangsúlyozza, hogy a 

másodfokú bíróság a Pp. 253. § (2) bekezdéséből következően teljes egészében felülbírálhatja az 

elsőfokú végzésben megállapított tényállást, ahhoz nincs kötve, az elsőfokú bíróság által 

megállapítottaktól függetlenül, önállóan felülmérlegelheti a bizonyítás eredményét és új tényállást 

állapíthat meg. A mérlegelési szabadság azonban a felülvizsgálati eljárásban korlátozott. A Kúria a 

bizonyítékok felülmérlegelésére, a tényállás megváltoztatására csak kivételesen, abban az esetben 

jogosult, ha a felülvizsgálni kért jogerős határozat iratellenes, vagy kirívóan okszerűtlen, logikátlan, 

ellentmondásos megállapításokat tartalmaz (EBH 2006.1526.). Nem ad alapot a bizonyítékok 

felülmérlegelésére, ha az egyes bizonyítékokból eltérő következtetés is levonható lett volna; az 

minősíthető nyilvánvalóan okszerűtlen következtetésnek, amikor a bizonyítékokból csak egyfajta, a 

felülvizsgálattal támadott határozattól eltérő következtetésre lehet jutni (BH 2013.119. II.). 

A perbeli esetben ez a feltétel nem állapítható meg, mert a másodfokú bíróság a visszavitel iránti 

kérelem elbírálása szempontjából jelentős tények, körülmények újraértékelésével, a bizonyítási 

kötelezettség, a bizonyítási teher és a bizonyítékok mérlegelésére vonatkozó eljárási szabályok [Pp. 3. 

§ (3) bekezdés, 164. § (1) bekezdés, 206. § (1) bekezdés] helyes alkalmazásával korrigálta az elsőfokú 

bíróság által megállapított tényállást és abból eltérő, megalapozott és részletesen kifejtett 

következtetést vont le. A Kúria a jogerős végzés ténybeli és jogi indokaival maradéktalan egyetért, az 

megismételni nem kívánja. A másodfokú bíróság okszerű indokát adta a kötelezett által felajánlott és a 

felülvizsgálati kérelemben is kifogásolt bizonyítási indítvány elutasításának is. 
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A Kúria a felülvizsgálati kérelemmel szemben kiemelte, hogy a jelenlegi helyzet kialakulása 

kérelmezett jogellenes magatartására vezethető vissza. A kérelmező megfelelő nyelvtudás nélküli 

külföldre költözésével vállalta ez ezzel járó nehézségeket, az pedig, hogy élete, a kérelmezővel kötött 

házassága, a két nagyobb gyermeke és a kérelmező kapcsolata nem az elvárásainak, elképzelésének 

megfelelően alakult, nyilvánvalóan nem ad alapot arra, hogy a gyermeket a kérelmező hozzájárulás 

nélkül Magyarországra hozza és visszatartsa. 

A kérelmezett nem bizonyította, hogy az életközösség megszűnéséhez, a közös lakásból való 

elköltözéséhez és az anyaotthoni elhelyezéséhez a kérelmező pszichésen bántalmazó magatartása 

vezetett. Az iratokból kitűnően a kérelmezett és a gyermek anyaotthoni elhelyezése a kérelmezett 

előadásán alapult, ezzel szemben az eljárást befejező határozat a gyermek pszichés bántalmazását 

kizárta, és további intézkedés meghozatalát sem tartotta indokoltnak. Ezzel összhangban a kérelmezett 

maga is úgy nyilatkozott, hogy a kérelmezőt jó apának tekinti, a gyermek és a kérelmező 

kapcsolattartásának fenntartását feltétlenül szükségesnek tartja. 

A következetes bírói gyakorlat szerint a gyermek igen fiatal kora, erős kötödése a hosszabb ideje 

Magyarországon lakó szülőjéhez, továbbá a kérelmezett magyar gyökerei, a belföldi munkavállalás 

lehetőségei nem adnak alapot a visszavitel iránti kérelem elutasítására (BH 2015.100., BH 2001.325., 

BH 1998.86.). Ezek a szempontok, továbbá a kötelezett és a gyermek közötti rendszeres kapcsolat, a 

gyermek svéd nyelvtudásának hiánya, a gyermek életében a kötelezett állandó jelenlétének és annak 

ténye, hogy a gyermeket születésétől kezdve döntően a kérelmezett neveli és gondozza, a külföldi 

bíróság előtt folyamatban lévő szülői felügyeleti jog rendezése iránti eljárásban értékelhetők. 

A kérelmező megfelelő egzisztenciális és lakhatási körülményekkel rendelkezik, a gyermek 

visszavitele esetén a svéd jogszabályok alapján a kérelmező számára biztosított az a lehetőség, hogy 

fél éven át saját otthonában személyesen gondozza és nevelje a felek közös gyermekét. 

A kérelmezett felülvizsgálati érvelésével szemben a kérelmező az eljárásban felajánlotta, hogy 

ideiglenesen biztosítja a kérelmezett lakhatását is, lakáshelyzete megoldásáig. Az EK Rendelet nem 

tartalmaz olyan előírást, hogy a megkeresett külföldi hatóság konkrétan közölje azokat a 

gyermekvédelmi intézkedéseket, amelyeket az adott esetben a gyermek érdekében alkalmazni kíván. A 

másodfokú bíróság álláspontjával egyezően a svéd hatóság tájékoztatásából egyértelműen 

megállapítható, hogy a szükséghez képest a gyermek védelmére milyen intézkedések tehetők. 

Végül a Kúria megjegyezte, hogy – ha a kérelmezett számára a kérelmező gyermeknevelésre 

alkalmassága objektív, vagy szubjektív okokból aggályos – nincs akadálya annak sem, hogy uniós 

állampolgárként átmenetileg, vagy tartósan Svédországba költözzön és ott a végzettségének megfelelő 

munkakörben elhelyezkedjen, részt vegyen a gyermek gondozásában és nevelésében. A kérelmezett 

nem jelölte meg azt a svéd jogszabályi rendelkezést, amely rászorultsága esetén is kizárja a svéd 

szociális ellátásban való részesítését. 

Gazdasági ügyszak 

Gfv.VII.30.390/2017/7.; Gfv.VII.30.441/2017/9.; Gfv.VII.30.596/2017/8. 

Deviza-alapú kölcsönszerződés részleges érvénytelenségének megállapítása iránti perben a keresetben 

idézés kibocsátása nélküli elutasítását 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 e 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 
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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 

fogyasztói irányelvben a fogyasztók javára biztosított védelemmel. 

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 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 DH2. tv. alkalmazása a 93/13/EGK tanácsi 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 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 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 

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 
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eljárásjogi kötelezettséget a tagállami bíróságok számára (így többek között: C‑488/11. sz., Asbeek 

Brusse ügyben hozott ítélet, 39. pont; C-470/12. sz., Pohotovosť‑ügyben hozott ítélet, 40. pont), de 

egyik ítéletében sem törte át a tagállami polgári eljárásjogok legfontosabb alapelvi szintű 

rendelkezését, a kérelemhez kötöttség elvét úgy, ahogy arra a felperesek hivatkoztak. 

 

Gfv.VII.30.459/2017/6. 

Fogyasztói kölcsönszerződésben egyedileg meg nem tárgyalt szerződéses rendelkezéseken alapuló 

ténytanúsítvány, valamint kötelező vagyonbiztosítás tisztességtelenségének vizsgálata. 

I. A szerződés I.4. pontja tisztességtelenségének vizsgálata körében a Kúria utalt az EBH2018.G.1. 

számon közzétett elvi határozatban kifejtettekre, azt maradéktalanul irányadónak tekinti ebben a 

perben is. Az adott ügyben a perbelivel tartalmilag 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 1959. évi IV. törvény (a 

továbbiakban: rPtk.) 242. §-ában, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv. 21. §-ában, a 

közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. tv. 111. § (1) bekezdésében, a 18/1999.(II.5.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bek. i) és j) pontjaiban írtakra. A Kúria tehát egyetértett a 

másodfokú bírósággal abban, hogy a perbeli szerződéses rendelkezés a bizonyítási terhet nem 

fordította meg. 

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. E jogszabályi rendelkezésnek mind a nyelvtani, 

mind a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EK 

irányelv (a továbbiakban: fogyasztói 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. 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 I. rendű alperes szolgáltatásának 

megfelelőségét megítélje és minősítse [rPtk. 283. §], ezért nem minősült tisztességtelennek a Korm. 

rendelet 1. § (1) bekezdésének b) pontja szerint. 

II. A szerződés II.3. pontja tekintetében a Kúria elsődlegesen azt vizsgálta, figyelemmel a 

felülvizsgálati kérelemben előadottakra, hogy a jogerős ítélet e körben nem ütközik-e az rPtk. 260. § 

(2) és (3) bekezdéseibe. Az rPtk. 260. § (2) bekezdése azt szabályozza, hogy a zálogjogosult kitől, 

milyen feltételek fennállása esetén követelhet további fedezetet a zálogtárgy elpusztulása, vagy 

értékcsökkenése esetén. Ezt a (3) bekezdés azzal egészíti ki, hogy az ilyen esetekben többek között az 

elpusztulás, illetőleg értékcsökkenés biztosítására szolgáló biztosítási összeg a zálogtárgy helyébe lép, 

a zálogfedezet kiegészítésére szolgál. Jelzálogjog esetében mind a tulajdonos, mind a jogosult ennek 

az értéknek a zálogtárgy helyreállítására fordítását követelheti. 

A Kúria rögzítette: a felperes keresetében megjelölt II.3. pont a kölcsön folyósításának feltételeként 

határozta meg azt, hogy a felperes milyen tartalmú biztosítási szerződést volt köteles megkötni. A 

kölcsönszerződés V.2. pontja a kölcsön biztosítékai között nevesítette a vagyonbiztosítási szerződést, 

amelynek megkötése az adós terheli azzal, hogy az I. rendű alperest nevezi meg egyedüli és 

kizárólagos kedvezményezettnek. A peres felek között létrejött jelzálogszerződés 7. pontja értelmében 

a felperes és a II. rendű alperes arra vállalt kötelezettséget, hogy a jelzálog tárgyát képező ingatlanokra 

teljes körű biztosítási szerződést kötnek, amelynek kedvezményezettjeként az I. rendű alperest jelölik 

meg. 



 

 55 

A Kúria megítélése szerint a perbeli szerződéses rendelkezések nem ütköznek az rPtk. 260. § (2) és (3) 

bekezdéseibe, nem módosítják, és nem korlátozzák a zálogkötelezett jogosultságait. Önmagában abból 

a tényből, hogy a vagyonbiztosítási összeg kizárólagos jogosultja az I. rendű alperes, nem következik, 

hogy azzal szabadon rendelkezhetne, azt például önhatalmúlag a kölcsön törlesztésére fordíthatná. A 

per tárgyát képező szerződéses rendelkezések nem zárják ki annak lehetőségét, amit az rPtk. 260. § (3) 

bekezdése biztosít a tulajdonos számára: a jogosulttól követelheti a zálogtárgy pótlására szolgáló 

biztosítási összegnek a zálogtárgy helyreállítására fordítását. 

A perbeli szerződéses rendelkezés, amely szerint az I. rendű alperes válik a biztosítási összeg 

kizárólagos kedvezményezettévé összhangban van a zálogjog jogi természetével, funkciójával, a 

rendelkezés – a korábban kifejtetteknek megfelelően – nem biztosít az I. rendű alperes számára szabad 

rendelkezési jogot a biztosítéki összeg felett, így a rendelkezés nem tisztességtelen: a feleknek a 

szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztesség követelményének 

megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a felperes mint fogyasztó hátrányára nem állapítja meg. 

 

Gfv.VII.30.475/2017/7.; Gfv.VII.30.700/2017/6. 

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 hátrányára nem változtatja meg, 

és nem korlátozza a fogyasztó jogszabályon alapuló igényérvényesítési lehetőségét sem, ezért nem 

tisztességtelen. 

A Kúria az EBH2018.G.1. számon közzétett gazdasági elvi határozatában 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 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: rPtk.) 242. §-ában, a 

hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. tv. 206. §-ában, az 1994. évi LIII. 

tv. (a továbbiakban: Vht.) 21. §-ában, az 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. 

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 meg, 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-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 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 
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I-II. rendű alperesekkel szerződő fél – a felperes – kötelmi jogát arra, hogy az alperesek 

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 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 második és harmadik bekezdései tisztességtelen szerződéses rendelkezésnek minősülnek. 

 

Gfv.VII.30.558/2017/6.;  

Fogyasztói kölcsönszerződésben alkalmazott ténytanúsítvány tisztességtelensége vizsgálatának 

szempontjai. 

A szerződés I.4. pontja tisztességtelenségének vizsgálata körében a Kúria utal az 1/2018. gazdasági 

elvi határozatban kifejtettekre, azt maradéktalanul irányadónak tekinti ebben a perben is. Az adott 

ügyben a perbelivel tartalmilag 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 1959. évi IV. törvény 242. §-ában, a bírósági 

végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv. 21. §-ában, a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. tv. 111. § (1) 

bekezdésében, a 18/1999.(II.5.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. i) és j) pontjaiban írtakra. A Kúria tehát az 

elsőfokú bírósággal értett egyet abban, hogy a perbeli szerződéses rendelkezés a bizonyítási terhet nem 

fordította meg. 

 

Gfv.VII.30.592/2017/7.; Gfv.VII.30.593/2017/6.; Gfv.VII.30.665/2017/6. 

I. Nem tisztességtelen az a kölcsönszerződésben foglalt szerződéses rendelkezés, amely nem 

befolyásolja a felek igényérvényesítési és bizonyítási lehetőségeit, kötelezettségeit, és nem tartalmaz 

kizárólagos jogot a fogyasztóval szerződő fél számára teljesítése egyoldalú minősítésére sem.  

II. Amennyiben nem állapítható meg egyértelműen a kölcsönszerződéses közjegyzői ténytanúsítvánnyal 

kapcsolatos rendelkezésének tartalma, a fogyasztó számára kedvezőbb értelmezést kell elfogadni. 

Előrebocsátotta a Kúria, hogy a pénzügyi intézményeknek – az alábbiak szerint – jogszabályból 

fakadó kötelezettségük, hogy kölcsönszerződésből eredő követeléseiket nyilvántartsák, azokról a 

hatóságokat, illetve a hitelfelvevőket tájékoztassák. 

A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési 

kötelezettségének sajátosságairól szóló 198/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet, majd a 2001. január 1-jén 

az e rendelet helyébe lépett, azonos című 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásai értelmében az 

alperesnek az ügyfeleivel, köztük a felperessel szemben fennálló követeléseiről folyamatos 

nyilvántartást kellett vezetnie. A nyilvántartásában szereplő adatokról a pénzügyi vállalkozás által a 

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás 

módjáról szóló 52/2005. (XII. 28.) PM rendelet szabályai szerint negyedévente jelentést kellett tennie 

a Felügyelet részére. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 

(a továbbiakban: Hpt.) 206. § (1) bekezdése pedig előírta, hogy folyamatos szerződések esetén 

legalább évente egy alkalommal, valamint a szerződés lejártakor egyértelmű, közérthető és teljes körű 

írásbeli kimutatást küldjön az ügyfeleinek. A kimutatást a Hpt. 206. § (2) bekezdése értelmében – az 

üzletszabályzat vagy szerződés eltérő rendelkezése hiányában – elfogadottnak kellett tekinteni, ha az 
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ügyfél a kézbesítéstől számított 60 napon belül írásban nem emelt kifogást azzal, hogy mindezek a 

követelés érvényesíthetőségét nem érintik. 

A perbeli jogvita eldöntése szempontjából ügydöntő jelentőségű volt, hogy a felek között létrejött 

kölcsönszerződés I/4. pontjának azon kikötése, amely szerint a felperes mindenkori fizetési 

kötelezettségét illetően a banknál vezetett számlái és a bank nyilvántartásai, könyvei alapján készült 

közjegyzői okiratba foglalt ténytanúsítványt fogadja el mint közhiteles, aggálytalan tartalmú 

bizonyítékot, az 1959. évi IV. számú törvény (a továbbiakban: rPtk.) 242. §-a szerinti joghatályos 

tartozáselismerő nyilatkozatnak minősül-e. Tartozáselismerés esetén ugyanis a bizonyítási teher 

megfordul, és az adósnak kell bizonyítania, hogy az elismert tartozása nem áll fenn (BH1991.439.). 

A fél nyilatkozatához – amint arról a Legfelsőbb Bíróság az EBH2000.309. szám alatt közzétett 

határozatában egyértelműen állást foglalt – a tartozáselismerés jogkövetkezményei akkor fűződhetnek, 

ha a tartozás elismerése magyarázatot nem igénylő módon, kifejezetten és félreérthetetlenül történik. 

Ennek az elvárásnak csak az olyan tartozáselismerő nyilatkozat felel meg, amelyet már fennálló, 

összegszerűen meghatározott követelés tekintetében tettek meg. A per tárgyát képező szerződéses 

rendelkezés viszont ilyennek nem tekinthető, e kikötés esetében ezért nem érvényesülnek a 

tartozáselismerés joghatásai. 

A kereset tárgyát képező szerződéses kikötés értelmében a felperes a közjegyzői ténytanúsítvány 

elfogadásával egyúttal arról is nyilatkozott, hogy a megjelölt okiratot aggálytalan tartalmú közhiteles 

bizonyítékként fogadja el. A szerződéses feltétel e külön kitétele ellenére sem volt joglemondásként 

értékelhető a felperes nyilatkozata. Az egyoldalú joglemondás fogalmi körébe ugyanis az a nyilatkozat 

vonható, amellyel a jogalany az őt kétségkívül megillető jogosultságról kifejezetten lemond. Az rPtk. 

207. § (4) bekezdése értelmében az igényérvényesítésről vagy a vitatásról való lemondásnak 

félreérthetetlennek és határozottnak kell lennie, nincs helye a nyilatkozat kiterjesztő tartalmú 

értelmezésének (BH1993.673.). Rámutat továbbá a Kúria, hogy polgári peres eljárásban a felek 

eljárási jogaira és kötelezettségeire – idetartozik a tényállítási és bizonyítási kötelezettségük, illetve 

lehetőségük is, amely peres státuszukból fakadóan a peres felek mindegyikét megilleti – az 1952. évi 

III. törvény (a továbbiakban: rPp.) közjogi jellegű szabályai az irányadóak. Az rPp. kógens szabályait 

a felek szerződéses autonómiája nem törheti át. 

Nem állít fel a keresettel támadott szerződéses kikötés a felek szerződésében olyan vélelmet sem, 

amelynek értelmében az alperes az igénye alapjául szolgáló, valamely egyébként bizonyítást igénylő 

tényt egy attól különböző, másik tény bekövetkezésével és igazolásával bizonyíthatná, és így képes 

lenne elhárítani bizonyítási kötelezettségét a bizonyítást igénylő, döntő tényre nézve. A 

kölcsönszerződés I/4. pontjának ilyen tartalom nem tulajdonítható. 

Mindezekből következően, mivel a kölcsönszerződéses I/4. pontjának hivatkozott rendelkezése sem 

tartozáselismerést, sem joglemondást nem tartalmaz és nem minősíthető a fent kifejtettek szerinti 

vélelem hatásával bíró kikötésnek sem, a bizonyítási kötelezettség alakulását, a bizonyítási eljárás 

lefolytatását nem befolyásolja, a bizonyítási terhet nem fordítja meg. 

Ez azt jelenti, hogy amennyiben az alperes a jelen szerződésből eredő követelését a felperessel 

szemben peres úton kívánja érvényesíteni, a perben az rPp. 164. § (1) bekezdése értelmében őt terheli 

annak bizonyítása, hogy a szerződés milyen tartalommal jött létre, ennek alapján milyen összeget 

folyósított a felperes részére, a felperes mennyit teljesített, és ennek eredményeként mekkora a 

felperes fennálló tartozása. Az alperes erre vonatkozó tényállításai – maga a ténytanúsítvány is – 

nyilvánvalóan a saját nyilvántartásán alapulnak, vita esetén azonban perben az alperesnek be kell 

mutatnia a nyilvántartás elszámolási elveit, módszereit és adatait, számításait le kell vezetnie. Ha a 

felperes mindezeket követően is azt állítja, hogy az alperes elszámolása nem felel meg a szerződésben 

foglaltaknak, illetőleg a közölt számítás hibás, vagy arra hivatkozik, hogy részéről nagyobb összegű 

teljesítés történt, ellenbizonyítással élhet. 

Amennyiben pedig a felperes azt állítja, hogy túlfizetése keletkezett és ebből eredően igényt érvényesít 

az alperessel szemben, az alperes nyilvántartásában szereplő – a jogvita eldöntése szempontjából 

releváns, bizonyításra szoruló – tényekkel kapcsolatban a bizonyítási szükséghelyzet jogintézménye 

bírósági gyakorlatban kimunkált elveinek alkalmazása merülhet fel. 
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A per tárgyává tett kikötés – az alábbiakra tekintettel – nem befolyásolja a kölcsönszerződésből eredő 

követelés kapcsán a végrehajtási záradék kiállításának feltételeit, tehát nem érinti a szerződő felek 

igényérvényesítési, illetve védekezési lehetőségeit, és nem hat ki a végrehajtási záradék alapján indult 

végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti perekben a bizonyítási kötelezettség alakulására 

sem. 

A 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) felek közötti szerződéskötés idején hatályos 21. § (1) 

bekezdése, illetve a jelenleg hatályos 23/C. § (1) bekezdése értelmében végrehajtási záradékkal látható 

el a közjegyzői okirat, ha az tartalmazza a szolgáltatásra és ellenszolgáltatásra irányuló vagy egyoldalú 

kötelezettségvállalást, a jogosult és a kötelezett nevét, a kötelezettségvállalás tárgyát, mennyiségét 

(összegét) és jogcímét, valamint a teljesítés módját és határidejét. Ha a kötelezettség feltételnek vagy 

időpontnak a bekövetkezésétől függ, a végrehajthatósághoz a Vht. korábbi 21. § (2) bekezdése, illetve 

jelenlegi 23/C. § (2) bekezdése szerint az is szükséges, hogy a feltétel vagy időpont bekövetkezését 

közokirat tanúsítsa. 

E szabályok értelmében a közokiratba foglalt kölcsön- vagy lízingszerződés, illetve egyoldalú 

kötelezettségvállalás alapján az adós tartozásának már lejárt részleteire minden további feltétel nélkül, 

a szerződés felmondása esetén a teljes tartozás összegére pedig akkor van helye végrehajtási záradék 

kibocsátásának, ha a végrehajtást kérő az adós szerződésszegése miatt szintén közokiratba foglalt 

jognyilatkozattal felmondta a szerződést. Az, hogy ez utóbbi esetben a szerződésszegés valóban 

bekövetkezett-e és így az emiatt közölt felmondás jogszerű-e, a végrehajtási záradék kiállítására 

irányuló kérelem elbírálása során érdemben nem vizsgálható, e vonatkozásban elengedő a végrehajtást 

kérő egyoldalú nyilatkozata (BH1997.348., BH2002.491., Kúria Pfv.I.21.783/2016/5.). 

Az adós szerződésszegésének, illetőleg a felmondásnak a tényét, valamint a végrehajtást kérő 

nyilvántartásai szerint fennálló tartozás aktuális összegét a végrehajtást kérő egyoldalú nyilatkozata 

alapján rögzítő, a 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Közjegyzői tv.) 111. §-ában szabályozott 

közjegyzői okirat nem ügyleti okirat, hanem jogi jelentőségű tényeket rögzítő ténytanúsító okirat 

(közjegyzői tanúsítvány). Az ilyen okirat kiállítását a végrehajtást kérő akkor is kérheti a közjegyzőtől, 

ha erről az adóssal kötött szerződésben előzetesen külön nem rendelkeztek, illetve az adós előzetesen 

nem nyilatkozott külön arról, hogy a végrehajtást kérő nyilvántartásában rögzített adatok a 

ténytanúsítvány kiállításának alapjául szolgálhatnak. 

A közjegyzői ténytanúsítvány kiállítását és a végrehajtási záradék kibocsátását tehát a végrehajtást 

kérő e szerződéses kikötés hiányában is ugyanilyen módon és tartalommal kérhetné. Ha a végrehajtási 

záradék kiállítására sor kerül, az adós a tartozását valóban csak az rPp. 369. §-a szerinti végrehajtás 

megszüntetése, illetve korlátozása iránti perben vitathatja. Ez azonban a végrehajtási záradék és a 

közjegyzői tanúsítvány jogintézményére vonatkozó, a fentiekben ismertetett szabályokból következik. 

A peres felek között létrejött kölcsönszerződés e vonatkozásban sem biztosít több jogosultságot az 

alperes részére, illetve nem ró több kötelezettséget a felperes terhére, mint amelyek az irányadó 

jogszabályok alapján őket egyébként megilletnék, illetőleg terhelnék. A bizonyítási teher pedig az rPp. 

369. §-a szerinti végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti perben is az rPp. 164. § (1) 

bekezdésének megfelelően alakul. 

Az igényérvényesítés lehetőségei, a bizonyítási teher alakulása körében tehát a kölcsönszerződés I/4. 

pontjában foglaltak a felperes jogi helyzetét nem érintik, nem teszik azt hátrányosabbá. A szerződéses 

kikötés tisztességtelensége megállapításának az rPtk. 209. § (1) bekezdésében írt feltétele erre 

figyelemmel nem valósult meg, mivel az alperes a feleknek a szerződésből eredő jogait és 

kötelezettségeit nem határozta meg a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megsértésével 

egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára. 

A végrehajtás közjegyzői okirat záradékolása útján, tehát a peres út igénybevétele nélküli elrendelését 

lehetővé tevő szabályozás az Alkotmánybíróság 1423/B/2010.AB és 1245/B/2011.AB számú 

határozatai szerint nem alkotmányellenes, nem sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot, és az Európai 

Unió Bírósága C-32/14. számú Erste Bank kontra Sugár Attila ügyben hozott határozata szerint nem 

összeegyeztethetetlen a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről 

szóló 93/13/EGK irányelv (a továbbiakban: fogyasztói irányelv) fogyasztóvédelmi követelményeivel 

sem. 
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Mindezekre tekintettel a jogerős ítélet alaptalanul, az rPtk. 209. §-ának, illetve a 18/1999. (II. 5.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 1. § (1) bekezdés j) pontjainak téves 

alkalmazásával állapította meg, hogy a perbeli kölcsönszerződés I/4. pontja a bizonyítási terhet a 

felperes terhére hátrányosan változtatta meg. 

Megjegyezt a Kúria, hogy amennyiben a kölcsönszerződés I/4. pontjának tartalma – a kifejtettektől 

eltérően – nem volna egyértelműen megállapítható, az rPtk. 207. § (2) bekezdésében foglalt 

értelmezési szabály alkalmazása válna szükségessé. Eszerint a vitás tartalmú általános szerződési 

feltétel – vagy fogyasztói szerződés – tartalmát a fogyasztó számára kedvezőbb értelmezés szerint kell 

megállapítani. Az alperes pedig maga is egyértelműen úgy nyilatkozott, hogy a keresettel támadott 

kikötés értelmében a közjegyzői tanúsítvány pusztán azt a tényt hivatott bizonyítani, hogy az alperes 

milyen adatokat tart nyilván a felperes teljesítésével összefüggésben. A per tárgyává tett kikötésnek 

tehát az rPtk. 207. § (2) bekezdésére figyelemmel sem tulajdonítható olyan tartalom, amely kihatna a 

felek igényérvényesítési és bizonyítási lehetőségeire, kötelezettségeire. 

A Kormányrendelet 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 alperest a fogyasztó – nem pedig a 

Kormányrendelet szerint a saját – teljesítése szerződésszerűsége körében jogosítja fel egyoldalú 

döntésre. A Kormányrendelet hivatkozott rendelkezésének mind a nyelvtani, mind a fogyasztói 

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 alperest a megjelölt körben megillető egyoldalú jogosítványt, 

nem érinti (nem vonja el) az alperessel szerződő fél – a felperes – kötelmi jogát arra, hogy az alperes 

szolgáltatásának megfelelőségét megítélje és minősítse [rPtk. 283. §], ezért nem minősült 

tisztességtelennek a Kormányrendelet 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.]. 

Megjegyezte a Kúria, hogy amennyiben a Kormányrendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjának, valamint a 

fogyasztói irányelv Melléklete 1. m) pontjának hatálya – a jogerős ítélet értelmezésének megfelelően – 

az olyan tartalmú kikötésre is kiterjedne, amely kizárólagos jelleggel a fogyasztóval szerződő felet 

jogosítja a fogyasztó szerződésszerű teljesítésének megállapítására, a per tárgyává tett szerződéses 

kikötés tisztességtelenségének megállapítására ebben az esetben sem kerülhetne sor. A 

kölcsönszerződés I/4. pontjának ugyanis nem lehet olyan tartalmat tulajdonítani, amely az alperest 

feljogosítaná a felperes teljesítése megfelelőségének megítélésére. 

 

Gfv.VII.30.610/2017/6. 

I. Nem tisztességtelen az a kölcsönszerződésben foglalt szerződéses rendelkezés, amely nem 

befolyásolja a felek igényérvényesítési és bizonyítási lehetőségeit, kötelezettségeit, és nem tartalmaz 

kizárólagos jogot a fogyasztóval szerződő fél számára teljesítése egyoldalú minősítésére sem.  

II. Nem vizsgálható annak a szerződéses rendelkezés kikötésnek a tisztességtelensége, amely a 

zálogjogosultat a felek szerződésére egyébként irányadó törvényi szabályozással azonos tartalommal 

jogosítja.  

III. Nem tisztességtelen önmagában az a szerződéses kikötés, amely szerint a zálogtárgy helyébe lépő 

biztosítási összeg kedvezményezettje a zálogjogosult. 

I. Előrebocsátotta a Kúria, hogy a pénzügyi intézményeknek – az alábbiak szerint – jogszabályból 

fakadó kötelezettségük, hogy kölcsönszerződésből eredő követeléseiket nyilvántartsák, azokról a 

hatóságokat, illetve a hitelfelvevőket tájékoztassák. 
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A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési 

kötelezettségének sajátosságairól szóló 198/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet, majd a 2001. január 1-jén 

az e rendelet helyébe lépett, azonos című 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásai értelmében az 

alperesnek az ügyfeleivel, köztük a felperessel szemben fennálló követeléseiről folyamatos 

nyilvántartást kellett vezetnie. A nyilvántartásában szereplő adatokról a pénzügyi vállalkozás által a 

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás 

módjáról szóló 52/2005. (XII. 28.) PM rendelet szabályai szerint negyedévente jelentést kellett tennie 

a Felügyelet részére. A 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 206. § (1) bekezdése pedig 

előírta, hogy folyamatos szerződések esetén legalább évente egy alkalommal, valamint a szerződés 

lejártakor egyértelmű, közérthető és teljes körű írásbeli kimutatást küldjön az ügyfeleinek. A 

kimutatást a Hpt. 206. § (2) bekezdése értelmében – az üzletszabályzat vagy szerződés eltérő 

rendelkezése hiányában – elfogadottnak kellett tekinteni, ha az ügyfél a kézbesítéstől számított 60 

napon belül írásban nem emelt kifogást azzal, hogy mindezek a követelés érvényesíthetőségét nem 

érintik. 

A perbeli jogvita eldöntése szempontjából ügydöntő jelentőségű volt, hogy a felek között létrejött 

kölcsönszerződés I/4. pontjának azon kikötése, amely szerint a felperes mindenkori fizetési 

kötelezettségét illetően a banknál vezetett számlái és a bank nyilvántartásai, könyvei alapján készült 

közjegyzői okiratba foglalt ténytanúsítványt fogadja el mint közhiteles, aggálytalan tartalmú 

bizonyítékot, az 1959. évi IV. számú törvény (a továbbiakban: rPtk.) 242. §-a szerinti joghatályos 

tartozáselismerő nyilatkozatnak minősül-e. Tartozáselismerés esetén ugyanis a bizonyítási teher 

megfordul, és az adósnak kell bizonyítania, hogy az elismert tartozása nem áll fenn (BH1991.439.). 

A fél nyilatkozatához – amint arról a Legfelsőbb Bíróság az EBH2000.309. szám alatt közzétett 

határozatában egyértelműen állást foglalt – a tartozáselismerés jogkövetkezményei akkor fűződhetnek, 

ha a tartozás elismerése magyarázatot nem igénylő módon, kifejezetten és félreérthetetlenül történik. 

Ennek az elvárásnak csak az olyan tartozáselismerő nyilatkozat felel meg, amelyet már fennálló, 

összegszerűen meghatározott követelés tekintetében tettek meg. A per tárgyát képező szerződéses 

rendelkezés viszont ilyennek nem tekinthető, e kikötés esetében ezért nem érvényesülnek a 

tartozáselismerés joghatásai. 

A kereset tárgyát képező kölcsönszerződés I/4. pontjának kikötése értelmében a felperes a közjegyzői 

ténytanúsítvány elfogadásával egyúttal arról is nyilatkozott, hogy a megjelölt okiratot aggálytalan 

tartalmú közhiteles bizonyítékként fogadja el. A szerződéses feltétel e külön kitétele ellenére sem volt 

joglemondásként értékelhető a felperes nyilatkozata. Az egyoldalú joglemondás fogalmi körébe 

ugyanis az a nyilatkozat vonható, amellyel a jogalany az őt kétségkívül megillető jogosultságról 

kifejezetten lemond. Az rPtk. 207. § (4) bekezdése értelmében az igényérvényesítésről vagy a 

vitatásról való lemondásnak félreérthetetlennek és határozottnak kell lennie, nincs helye a nyilatkozat 

kiterjesztő tartalmú értelmezésének (BH1993.673.). Rámutat továbbá a Kúria, hogy polgári peres 

eljárásban a felek eljárási jogaira és kötelezettségeire – idetartozik a tényállítási és bizonyítási 

kötelezettségük, illetve lehetőségük is, amely peres státuszukból fakadóan a peres felek mindegyikét 

megilleti – az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: rPp.) közjogi jellegű szabályai az irányadóak. Az 

rPp. kógens szabályait a felek szerződéses autonómiája nem törheti át. 

Nem állít fel a keresettel támadott szerződéses kikötés a felek szerződésében olyan vélelmet sem, 

amelynek értelmében az alperes az igénye alapjául szolgáló, valamely egyébként bizonyítást igénylő 

tényt egy attól különböző, másik tény bekövetkezésével és igazolásával bizonyíthatná, és így képes 

lenne elhárítani bizonyítási kötelezettségét a bizonyítást igénylő, döntő tényre nézve. A 

kölcsönszerződés I/4. pontjának ilyen tartalom nem tulajdonítható. 

Mindezekből következően, mivel a kölcsönszerződéses I/4. pontjának hivatkozott rendelkezése sem 

tartozáselismerést, sem joglemondást nem tartalmaz és nem minősíthető a fent kifejtettek szerinti 

vélelem hatásával bíró kikötésnek sem, a bizonyítási kötelezettség alakulását, a bizonyítási eljárás 

lefolytatását nem befolyásolja, a bizonyítási terhet nem fordítja meg. 

Ez azt jelenti, hogy amennyiben az I. rendű alperes a jelen szerződésből eredő követelését a felperessel 

szemben peres úton kívánja érvényesíteni, a perben az rPp. 164. § (1) bekezdése értelmében őt terheli 

annak bizonyítása, hogy a szerződés milyen tartalommal jött létre, ennek alapján milyen összeget 
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folyósított a felperes részére, a felperes mennyit teljesített, és ennek eredményeként mekkora a 

felperes fennálló tartozása. Az I. rendű alperes erre vonatkozó tényállításai – maga a ténytanúsítvány is 

– nyilvánvalóan a saját nyilvántartásán alapulnak, vita esetén azonban perben az I. rendű alperesnek be 

kell mutatnia a nyilvántartás elszámolási elveit, módszereit és adatait, számításait le kell vezetnie. Ha a 

felperes mindezeket követően is azt állítja, hogy az I. rendű alperes elszámolása nem felel meg a 

szerződésben foglaltaknak, illetőleg a közölt számítás hibás, vagy arra hivatkozik, hogy részéről 

nagyobb összegű teljesítés történt, ellenbizonyítással élhet. 

Amennyiben pedig a felperes azt állítja, hogy túlfizetése keletkezett és ebből eredően igényt érvényesít 

az I. rendű alperessel szemben, az I. rendű alperes nyilvántartásában szereplő – a jogvita eldöntése 

szempontjából releváns, bizonyításra szoruló – tényekkel kapcsolatban a bizonyítási szükséghelyzet 

jogintézménye bírósági gyakorlatban kimunkált elveinek alkalmazása merülhet fel. 

A per tárgyává tett kikötés – az alábbiakra tekintettel – nem befolyásolja a kölcsönszerződésből eredő 

követelés kapcsán a végrehajtási záradék kiállításának feltételeit, tehát nem érinti a szerződő felek 

igényérvényesítési, illetve védekezési lehetőségeit, és nem hat ki a végrehajtási záradék alapján indult 

végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti perekben a bizonyítási kötelezettség alakulására 

sem. 

A 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) felek közötti szerződéskötés idején hatályos 21. § (1) 

bekezdése, illetve a jelenleg hatályos 23/C. § (1) bekezdése értelmében végrehajtási záradékkal látható 

el a közjegyzői okirat, ha az tartalmazza a szolgáltatásra és ellenszolgáltatásra irányuló vagy egyoldalú 

kötelezettségvállalást, a jogosult és a kötelezett nevét, a kötelezettségvállalás tárgyát, mennyiségét 

(összegét) és jogcímét, valamint a teljesítés módját és határidejét. Ha a kötelezettség feltételnek vagy 

időpontnak a bekövetkezésétől függ, a végrehajthatósághoz a Vht. korábbi 21. § (2) bekezdése, illetve 

jelenlegi 23/C. § (2) bekezdése szerint az is szükséges, hogy a feltétel vagy időpont bekövetkezését 

közokirat tanúsítsa. 

E szabályok értelmében a közokiratba foglalt kölcsön- vagy lízingszerződés, illetve egyoldalú 

kötelezettségvállalás alapján az adós tartozásának már lejárt részleteire minden további feltétel nélkül, 

a szerződés felmondása esetén a teljes tartozás összegére pedig akkor van helye végrehajtási záradék 

kibocsátásának, ha a végrehajtást kérő az adós szerződésszegése miatt szintén közokiratba foglalt 

jognyilatkozattal felmondta a szerződést. Az, hogy ez utóbbi esetben a szerződésszegés valóban 

bekövetkezett-e és így az emiatt közölt felmondás jogszerű-e, a végrehajtási záradék kiállítására 

irányuló kérelem elbírálása során érdemben nem vizsgálható, e vonatkozásban elengedő a végrehajtást 

kérő egyoldalú nyilatkozata (BH1997.348., BH2002.491., Kúria Pfv.I.21.783/2016/5.). 

Az adós szerződésszegésének, illetőleg a felmondásnak a tényét, valamint a végrehajtást kérő 

nyilvántartásai szerint fennálló tartozás aktuális összegét a végrehajtást kérő egyoldalú nyilatkozata 

alapján rögzítő, a 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Közjegyzői tv.) 111. §-ában szabályozott 

közjegyzői okirat nem ügyleti okirat, hanem jogi jelentőségű tényeket rögzítő ténytanúsító okirat 

(közjegyzői tanúsítvány). Az ilyen okirat kiállítását a végrehajtást kérő akkor is kérheti a közjegyzőtől, 

ha erről az adóssal kötött szerződésben előzetesen külön nem rendelkeztek, illetve az adós előzetesen 

nem nyilatkozott külön arról, hogy a végrehajtást kérő nyilvántartásában rögzített adatok a 

ténytanúsítvány kiállításának alapjául szolgálhatnak. 

A közjegyzői ténytanúsítvány kiállítását és a végrehajtási záradék kibocsátását tehát a végrehajtást 

kérő e szerződéses kikötés hiányában is ugyanilyen módon és tartalommal kérhetné. 

Ha a végrehajtási záradék kiállítására sor kerül, az adós a tartozását valóban csak az rPp. 369. §-a 

szerinti végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti perben vitathatja. Ez azonban a 

végrehajtási záradék és a közjegyzői tanúsítvány jogintézményére vonatkozó, a fentiekben ismertetett 

szabályokból következik. A peres felek között létrejött kölcsönszerződés e vonatkozásban sem biztosít 

több jogosultságot az I. rendű alperes részére, illetve nem ró több kötelezettséget a felperes terhére, 

mint amelyek az irányadó jogszabályok alapján őket egyébként megilletnék, illetőleg terhelnék. 

A bizonyítási teher pedig az rPp. 369. §-a szerinti végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti 

perben is az rPp. 164. § (1) bekezdésének megfelelően alakul. 

Az igényérvényesítés lehetőségei, a bizonyítási teher alakulása körében tehát a kölcsönszerződés I/4. 
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pontjában foglaltak a felperes jogi helyzetét nem érintik, nem teszik azt hátrányosabbá. A szerződéses 

kikötés tisztességtelensége megállapításának az rPtk. 209. § (1) bekezdésében írt feltétele erre 

figyelemmel nem valósult meg, mivel az I. rendű alperes a feleknek a szerződésből eredő jogait és 

kötelezettségeit nem határozta meg a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megsértésével 

egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára. 

A végrehajtás közjegyzői okirat záradékolása útján, tehát a peres út igénybevétele nélküli elrendelését 

lehetővé tevő szabályozás az Alkotmánybíróság 1423/B/2010.AB és 1245/B/2011.AB számú 

határozatai szerint nem alkotmányellenes, nem sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot, és az Európai 

Unió Bírósága C-32/14. számú Erste Bank kontra Sugár Attila ügyben hozott határozata szerint nem 

összeegyeztethetetlen a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről 

szóló 93/13/EGK irányelv (a továbbiakban: fogyasztói irányelv) fogyasztóvédelmi követelményeivel 

sem. 

Mindezekre tekintettel a jogerős ítélet alaptalanul, az rPtk. 209. §-ának, illetve a 18/1999. (II. 5.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 1. § (1) bekezdés j) pontjainak téves 

alkalmazásával állapította meg, hogy a perbeli kölcsönszerződés I/4. pontja a bizonyítási terhet a 

felperes terhére hátrányosan változtatta meg. 

Megjegyezte a Kúria, hogy amennyiben a kölcsönszerződés I/4. pontjának tartalma – a kifejtettektől 

eltérően – nem volna egyértelműen megállapítható, az rPtk. 207. § (2) bekezdésében foglalt 

értelmezési szabály alkalmazása válna szükségessé. Eszerint a vitás tartalmú általános szerződési 

feltétel – vagy fogyasztói szerződés – tartalmát a fogyasztó számára kedvezőbb értelmezés szerint kell 

megállapítani. Az I. rendű alperes pedig maga is egyértelműen úgy nyilatkozott, hogy a keresettel 

támadott kikötés értelmében a közjegyzői tanúsítvány pusztán azt a tényt hivatott bizonyítani, hogy az 

I. rendű alperes milyen adatokat tart nyilván a felperes teljesítésével összefüggésben. A per tárgyává 

tett kikötésnek tehát az rPtk. 207. § (2) bekezdésére figyelemmel sem tulajdonítható olyan tartalom, 

amely kihatna a felek igényérvényesítési és bizonyítási lehetőségeire, kötelezettségeire. 

A Kormányrendelet 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 Kormányrendelet hivatkozott rendelkezésének 

mind a nyelvtani, mind a fogyasztói 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. 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 I. rendű alperes szolgáltatásának 

megfelelőségét megítélje és minősítse (rPtk. 283. §), ezért nem minősült tisztességtelennek a 

Kormányrendelet 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.). 

Megjegyzi a Kúria, hogy amennyiben a Kormányrendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjának, valamint a 

fogyasztói irányelv Melléklete 1. m) pontjának hatálya az olyan tartalmú kikötésre is kiterjedne, amely 

kizárólagos jelleggel a fogyasztóval szerződő felet jogosítja a fogyasztó szerződésszerű teljesítésének 

megállapítására, a per tárgyává tett szerződéses kikötés tisztességtelenségének megállapítására ebben 

az esetben sem kerülhetne sor. A kölcsönszerződés I/4. pontjának ugyanis nem lehet olyan tartalmat 

tulajdonítani, amely az I. rendű alperest feljogosítaná a felperes teljesítése megfelelőségének 

megítélésére. 

II. A jogerős ítélet értelmezésével ellentétben a kölcsönszerződés II/3. pontja anélkül írja elő a kölcsön 

folyósítási feltételeként biztosítási szerződés megkötését a zálogtárgyra a zálogjogosult 

kedvezményezetti kijelölése mellett, hogy érintené – elvonná vagy korlátozná – a zálogkötelezettnek 

az rPtk. 260. § (3) bekezdésén alapuló jogait. Nem állapítható meg az sem, hogy a szerződéses 

rendelkezés elszámolási kötelezettség nélkül a zálogjogosult szabad rendelkezési joga alá helyezi a 

biztosítási összeget. 
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A támadott kikötés a biztosítási összeg átvételére jogosult személy (kedvezményezett) megjelölésében 

hordoz újdonságot az rPtk. szabályozásához képest, a biztosítási összeg rendeltetése egyebekben 

változatlan: az rPtk. 260. § (3) bekezdése szerint az elpusztult zálogtárgy helyébe lép, illetve a 

zálogfedezet kiegészítésére szolgál, ahogy azt a felek közötti jelzálogszerződés keresettel egyébként 

nem támadott 7. pontja tartalmazza. A perben vizsgált szerződéses feltétel önmagában, a felek további 

megállapodása hiányában nem csorbítja azt a jogot sem, hogy a zálogkötelem törvényben feljogosított 

alanya a biztosítási összegből a jelzálogjog tárgyának helyreállítását követelje [rPtk. 260. § (3) 

bekezdés második mondata]. Kifejezett és egyértelmű tartalmi eleme a perben vizsgált szerződéses 

feltételnek az I. rendű alperes korlátozott, a kölcsön és járulékai erejéig szóló joga a zálogtárgy 

helyébe lépő (pótlására vagy kiegészítésére szolgáló) biztosítási összeg felett, ami összhangban áll a 

zálogjog természetével és alapvető szabályaival. A szerződéses kikötéssel kapcsolatban a zálogjog 

járulékossága, valamint a biztosított követelés kielégítésének törvényes rendje adják a zálogtárgy 

helyébe lépő érték kezelésének és megfelelő elszámolásának szabályozását. 

III. Helytállóan hivatkozott a felülvizsgálati kérelem arra is, hogy a jogerős ítélet a jelzálogszerződés 

8. pontjának tisztességtelenségét az rPtk. 209. § (1) és (5) bekezdése, illetve a Kormányrendelet 1. § 

(1) bekezdés a) pontjának megsértésével állapította meg. 

Leszögezi a Kúria, hogy az rPtk. 261. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott jogok a 

jelzálogfedezet védelmére a törvény erejénél fogva – külön megállapodás nélkül – megilletik a 

zálogjogosultat, vagyis az, hogy kérhesse a zálogtárgy épségét veszélyeztető magatartás abbahagyását, 

vagy a zálogtárgynak a követelés kielégítése veszélyeztetésével járó csökkenése esetén a helyreállítást, 

illetve megfelelő biztosíték nyújtását. Az rPtk. szabályozása nem minősül keretszabálynak, tartalma 

kitöltését a törvény nem utalja a felek megállapodására. A jelzálogfedezet védelmének kérdését, a 

felek idetartozó jogait és kötelezettségeit az rPtk. 261. §-a úgy rendezi, hogy a diszpozitív törvényi 

szabályozás – a szerződő felek eltérő megállapodása nélkül – tartalmává válik a zálogszerződésnek az 

rPtk. 205. § (2) bekezdése szerint. (Tartalmává válik továbbá a szerződés esetleg semmis kikötésének 

kiesésével is.) 

A felek közti jelzálogszerződés 8. pontjának perben vizsgált kikötése az rPtk. 261. § (2) bekezdésével 

azonos tartalommal rendezi a zálogjogosult jogait – a zálogtárgy helyreállításának, illetve a 

veszélyeztetés mértékének megfelelő biztosíték adásának igénylését – a követelés kielégítését 

veszélyeztető értékcsökkenés esetére. Jogszabályban megállapított tartalma miatt ezért a támadott 

szerződéses feltétel az rPtk. jelen ügyben irányadó 209. § (5) bekezdésének hatálya alá tartozott. 

Eszerint nem minősülhet tisztességtelennek a szerződési feltétel, ha azt jogszabály állapítja meg, vagy 

jogszabály előírásának megfelelően határozzák meg. Utalt a Kúria az Európai Unió Bírósága C-92/11. 

számú RWE Vertrieb AG ügyben hozott határozatára is, amelyben a fogyasztói irányelv 1. cikk (2) 

bekezdésének hatályát illetően úgy foglalt állást, hogy a kivétel kiterjed a szerződő felek választásától 

függetlenül alkalmazandó nemzeti jogi rendelkezésekre, valamint a nemzeti jog olyan rendelkezéseire, 

amelyek automatikusan, vagyis a felek ilyen irányú eltérő megállapodása hiányában alkalmazandóak 

[C-92/11. számú ítélet (26) pont]. 

Az ügyben eljárt másodfokú bíróság az rPtk. 209. § (5) bekezdésének alkalmazási körét tévesen 

határozta meg a jogerős ítéletben rögzített korlátokkal, tévedett továbbá az rPtk. 261. § (2) bekezdése 

jogot keletkeztető hatályának tagadásával is. A jogerős ítéletben az rPtk. 261. § (2) bekezdésének, ezen 

keresztül a felek megállapodásának fogyatékosságaként felvetett kérdések a tényleges joggyakorlás 

megítélésére tartoznak, amelynek megfelelőségét (jogszerűségét) a zálogkötelezett vitathatja. 

A felperes felülvizsgálati ellenkérelmében foglalt, a Hpt. 51. §-ára alapított érveléssel kapcsolatban a 

Kúria rámutatott, hogy a felülvizsgálati eljárás rendkívüli perorvoslat, amelynek tárgya – az egységes 

és régóta kialakult joggyakorlat értelmében – nem lehet olyan jogkérdés, amely a megelőző eljárásban 

nem merült fel, amelyre a felek nem hivatkoztak (BH2002. 447., BH2002. 283.). A kölcsönszerződés 

perben vizsgált I/4. pontja a szükséges felhatalmazást tartalmazza, azaz a felperes felmentő 

nyilatkozatát a banktitok alól. 
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Gfv.VII.30.743/2017/10. 

Fogyasztói kölcsönszerződésben alkalmazott ténytanúsítvány tisztességtelensége vizsgálatának 

szempontja. 

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 EU Bíróság 

határozata az érdemi döntésre kihat. A Kúria megítélése szerint a jelen per tárgyát képező szerződéses 

rendelkezés tisztességtelenségének megítélésére az EU Bíróság hivatkozott eljárása előre láthatólag 

nem hathat ki, mivel a perben felmerült jogkérdés a vitatott szerződéses rendelkezés értelmezésével 

dönthető el az 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: rPtk.) 207. § (2) bekezdése alapján. 

A Kúria utal e körben az EU Bíróság 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 EU Bíróság eljárásának 

kezdeményezését sem találta indokoltnak. 

II. A Kúria a jogerős ítéletet az rPp. 275. § (2) bekezdése alapján a felülvizsgálati kérelem keretei 

között vizsgálta. Megállapította, hogy az a hivatkozott indokok alapján jogszabálysértő. 

A szerződés 9.4. pontja utolsó mondata tisztességtelenségének vizsgálata körében a Kúria utal a 

2018.Gl. elvi határozatban kifejtettekre, azt maradéktalanul irányadónak tekinti ebben a perben is. Az 

adott ügyben a Kúria akként foglalt állást, hogy a ténytanúsítvány 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 bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv. 21. §-ában, a közjegyzőkről 

szóló 1991. évi XLI. tv. 111. § (1) bekezdésében, a Korm. rendelet 1. § (1) bek. i) és j) pontjaiban 

írtakra. 

A 18/1999.(II.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 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. E jogszabályi 

rendelkezésnek mind a nyelvtani, mind a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott 

tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EK irányelv (a továbbiakban: fogyasztói 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 alperest a megjelölt körben megillető egyoldalú jogosítványt, nem érinti (nem vonja el) az 

alperessel szerződő fél – a felperesek – kötelmi jogát arra, hogy az alperes szolgáltatásának 

megfelelőségét megítéljék és minősítsék [rPtk. 283. §], ezért nem minősült 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.]. 
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Emberi jogi közlemények 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei 

1. Soltész és mások Magyarország elleni ügye (66.534/11. sz. ügy)36 

A kérelmezők a polgári eljárások túlzott hosszát sérelmezők. A kérelmezők listáját és a panaszok 

vonatkozó részleteit az ítélethez csatolt táblázat tartalmazza. 

A kérelmezők – az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdésére hivatkozással – sérelmezték, hogy a szóban 

forgó polgári eljárások hossza nem egyeztethető össze az „ésszerű idő” követelményével.  

A Bíróság emlékeztetett, hogy az eljárás időtartamának ésszerűségét az ügy körülményeinek fényében 

és az alábbi kritériumok alapján kell értékelni: az ügy összetettsége, a kérelmezők és az érintett 

hatóságok magatartása. 

Gazsó Magyarország elleni ügyében (48.322/12. sz. ügy) hozott 2015. július 6-i ítéletében a Bíróság 

már megállapította a jelen ügyben felmerülőkhöz hasonló kérdések tekintetében a jogsértést. Miután 

megvizsgálta az összes benyújtott anyagot, a Bíróság nem talált olyan tényt vagy meggyőző érvet, 

amely alkalmas lenne őt meggyőzni arról, hogy e panaszok elfogadhatóságára és érdemi elbírálására 

vonatkozóan más következtetésre jusson. A tárgybani ítélkezési gyakorlatára tekintettel a Bíróság úgy 

ítélte meg, hogy az eljárás időtartama túlzott volt, és nem teljesítette az „ésszerű idő” követelményét. 

E panaszok tehát elfogadhatók, és az Egyezmény 6. cikke 1. bekezdésének sérelmét fedik fel. 

Figyelemmel a birtokában levő iratokra és az ítélkezési gyakorlatára, a Bíróság helyénvalónak ítélte az 

ítélethez mellékelt táblázatban feltüntetett összegek megítélését a kérelmezők javára. 

 

2. Hunguest Zrt. Magyarország elleni ügye (66209/10. sz. ügy)37 

A Hunguest Zrt. Magyarország elleni ügyében 2016. augusztus 30-án hozott ítéletben (a továbbiakban: 

alapítélet) a Bíróság úgy ítélte, hogy a szóban forgó polgári eljárás hossza eltúlzott volt, és nem 

teljesítette az „ésszerű idő” követelményét, és így az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdését 

megsértették. Ezenkívül a Bíróság megállapította, hogy a két intézkedés együttes jelenléte, 

nevezetesen, hogy a kérelmező képtelen, indokolatlanul hosszú ideig, olyan pénzügyi forrásokat 

felhasználni, amelyeket az eljárás kezdetén letétbe kellett helyezni, és a jelentős kamat, amely a 

megítélt összeget terhelte – mindkét körülmény a polgári peres eljárás időtartamából fakadt – egyéni 

és túlzott terhet rótt rá, megsértve az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkét. Az alapítélet 2016. 

november 30-án vált véglegessé. 

A kérelmező társaság – az Egyezmény 41. cikke értelmében – az Egyezmény 6. cikke 1. bekezdésének 

megsértésével okozott vagyoni és nem vagyoni kárai megtérítése fejében 15.000,-Euró, továbbá az 

Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkének megsértése miatt 1.062.115,-Euró vagyoni és 20.000,-Euró 

nemvagyoni kártérítés megfizetését követelte 

A Bíróság emlékeztetett, hogy egy olyan ítélet, amelyben az Egyezmény vagy annak jegyzőkönyvei 

megsértését állapítja meg, arra kötelezi az alperes államot, hogy a jogsértésnek vessen véget és a 

következményeinek helyreállítására oly módon kerüljön sor, amennyire lehetséges a jogsértés előtt 

fennálló helyzetet állítsa vissza. Ha a nemzeti jog nem teszi lehetővé a kárpótlást vagy csak részleges 

kárpótlást engedélyez, az Egyezmény 41. cikke felhatalmazza a Bíróságot arra, hogy a károsult 

számára megfelelőnek tűnő elégtételt biztosítson. 

A Bíróság számos esetben megállapította, hogy az ügy körülményeire alkalmazva az ítélkezési 

                                                 
36 Az ítélet 2018. április 11-én vált véglegessé. 
37 Az ítélet 2018. április 16-án vált véglegessé. 
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gyakorlatában kifejtett kritériumokat, hogy a bírósági szervezet három szintjén vizsgált polgári ügyben 

összesen körülbelül öt évig tartó időtartam nem utal az Egyezmény 6. cikke 1. bekezdésének 

sérelmére. Ennek megfelelően a Bíróság elfogadta a Kormányzat azon érvét, amely szerint a jelen 

ügyben az volt ésszerűen várható, hogy az ügy 2005. május 31-ig befejeződik, és hogy a megítélendő 

vagyoni kár csak az ezt követő időszakra vonatkozhat, nem pedig a peres eljárás teljes időtartamára, 

miként a kérelmező társaság állította. Ezért a Bíróság ésszerűnek tartotta a Kormányzat számítási 

módszerének követését a vagyoni kárért való elégtétel kiszámításának alapjaként. Ez a módszer 

objektíven tükrözi a kérelmező társaság által elszenvedett veszteségeket, mivel csak a releváns 

időtartamon alapul. A Bíróság tehát a kérelmező számára 465.000,-Eurót ítélt meg az elszenvedett 

vagyoni kár tekintetében. 

A nem vagyoni károk tekintetében a Bíróság emlékeztetett: nem kizárható annak lehetősége, hogy egy 

kereskedelmi társaságot pénzbeli kártérítésben részesítsék a nem vagyoni kár miatt, figyelembe véve, 

hogy a szóban forgó helyzet a kérelmező társaság üzletvitelében hosszú távú bizonytalanságot okozott. 

A rendelkezésére álló anyag alapján releváns megfontolásokat összességében értékelve, figyelembe 

véve az alapítélet megállapításait, a Bíróság úgy ítélte, hogy a kérelmezőnek összesen 6.500,-Euró 

nemvagyoni kártérítést kell megítélnie az Egyezmény 6. cikke 1. bekezdésének és az Első kiegészítő 

jegyzőkönyv 1. cikkének megsértésével okozott nemvagyoni kár fejében. 

 

4. Faludy-Kovács Magyarország elleni ügye (20.487/13. sz. ügy)38 

A kérelmező egy jól ismert magyar költő özvegye. 2002-ben házasodtak össze, és kapcsolatuk, 

részben az életkoruk jelentős különbsége, valamint életük és munkájuk folyamatosan széleskörű 

médiaérdeklődés tárgyát képezte; gyakran megjelentek a bulvárlapokban. A kérelmező férje 2006-ban 

meghalt. 

2008-ban a kérelmezővel folytatott interjú alapján megjelent egy cikk a Blikkben, amelyből kiderül, 

hogy egy olyan gyermeket szeretne, aki mind ő, mind elhunyt férje vérszerinti rokona lenne, és 

ugyanolyan értelmes és viselkedésű lenne. A kérelmező elmagyarázta, hogy tervei szerint nővére és 

elhunyt férje unokája lennének a gyermek szülei. A kérelmezővel folytatott néhány beszélgetést 

követően, 2008. március 26-án a Helyi Téma, a tárgyidőszakban a legnagyobb hetilap, közzétette 

ugyanazt a történetet, hozzátéve, hogy az elhunyt költő unokája elutasította azt a gondolatot, hogy a 

gyermeke legyen a kérelmező nővérétől. Az újság címoldalán volt egy közös fénykép a kérelmezőről 

és néhai férjéről és egy főcím: „Az özvegy F. emlékén tapos. Mindent megtesz azért, hogy 

reflektorfénybe kerüljön”. A kérelmező korábbi kérelme ellenére a cikk nem tett említést egy olyan 

könyvről, amelyet a kérelmező néhai férjéről írt. 

Ezt követően, a kérelmező panaszára reagálva, az újság egy további cikket tett közzé a közzétételre 

kerülő könyvről; a címoldalon azonban ez nem jelent meg, ahogyan a kérelmező feltehetőleg kívánta. 

A kérelmező egy további cikk közzétételét kérte, de ezt az újság elutasította. A kérelmező nem volt 

megelégedve, és személyiségi jogai, különösen jóhírneve megsértése miatt a (régi) Ptk. 78. cikke 

alapján keresetet indított a hetilap kiadójával szemben. Azt állította, hogy a 2008. március 26-án 

közzétett cím negatívan befolyásolta a megítélését a közvélemény előtt. Kérte, hogy tiltsák el a 

jóhírneve további megsértésétől, a kiadó kérjen tőle bocsánatot és fizessen meg 4.000.000,-forint 

nemvagyoni kártérítést.  

Az elsőfokú bíróság előtt vallomást tevő tanúk szerint a kérelmező valóban elszomorodott amiatt, 

ahogyan a cikk családalapítási terveit bemutatta, különösen, hogy kijelentései néhai férjének emlékét 

sértették. Nagyon sok kritikát kapott ismerőseitől. A Fővárosi Bíróság 2009. április 5-ei ítéletében az 

alperest eltiltotta a további jogsértéstől, nyilvános bocsánatkérésre és 600.000,-forint nemvagyoni 

kártérítés megfizetésére kötelezte, ezt meghaladóan a keresetet elutasította.  A bíróság megállapította, 

hogy „... a felperes és a néhai házastársa magánélete korábban a média figyelmének középpontjában 

állt ... F. és a felperes már megdöbbentették a közvéleményt szerelmük kinyilvánításával. Kiderült, 

hogy a költőt egy férfitól csábította el... A költőfejedelem örömmel mutatta be a világnak az akkor 

                                                 
38 Az ítélet 2018. április 23-án vált véglegessé. 
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még ismeretlen szeretőjét, aki múzsája lett, és aki 65 évvel fiatalabb volt nála. A Kossuth-díjas és a 

nemzetközileg elismert költő hajlamos volt a határokat feszegetni, nyíltan elismerte a homoszexuális 

kalandjait és szerelmi ügyeit, és úgy gondolta, hogy a tabukat le kell dönteni. Ezért, amikor az ország 

elkezdte tiszteletben tartani és elfogadni Fanny-féle kapcsolatát, a költő elfogadta az azóta már 

megszűnt Penthouse magazin ajánlatát és beleegyezett abba, hogy a magazinban kiváló minőségű 

erotikus képeken jelenjen meg szeretőjével. [A felperes] F. életében számos sérelmes és megalázó 

megjegyzés és támadás tárgya volt. A média azt a véleményt visszhangozta, megkérdőjelezve férje 

iránti valódi érzéseit, és egyes kiadványok hangsúlyozták, hogy házasságuk érdekházasság ... A költő 

életében tervezték a gyermek örökbefogadását, de mivel ez a terv nem sikerült, F. arra gondolt, hogy a 

fia révén legyen gyermek, de mivel a fiú halálos beteg volt, ez a terv sem tudott megvalósulni. ... a 

felperes gondolatai bizarrnak és különcnek mondhatóak, mégis, hogy a gyermekvállalásról beszélt, a 

formális logika szabályait követve nem jelenti azt, hogy a férje emlékén tapos. A tanúvallomások és a 

felperes néhai férjének a közéletben játszott szerepe alapján a bíróság arra a következtetésre jutott, 

hogy a felperes gondolatai a gyermekvállalásról nem ellentétesek F. gondolkodásával ...”. A Fővárosi 

Bíróság hozzátette, hogy mind a kérelmező, mind néhai férje szokatlan, provokatív személyiséggel és 

gondolkodási móddal rendelkezett, és az a megállapítás, miszerint megsértette néhai férje emlékét, 

nem felel meg a valóságnak, és indokolatlanul sértő volt. A bíróság szerint a címlapon szereplő 

állítások újságírói véleményt alkotnak, és a szólásszabadsághoz való jog védte őket, mindaddig, amíg 

nem nélkülözték a ténybeli alapot, és nem minősültek indokolatlanul megalázó és sértő értékítéletnek. 

A bíróság arra a következtetésre jutott, hogy az a kijelentés, miszerint a kérelmező mindent megtett, 

hogy reflektorfénybe kerüljön, nem sértette meg személyiségi jogait, míg az a kijelentés, miszerint a 

férje emlékén tapos, megsértette a jóhírnévhez és emberi méltósághoz való jogát. 

A Fővárosi Ítélőtábla 2011. december 8-án megváltoztatta a kérelmező jó hírnevének megsértését 

megállapító korábbi ítéletet, és a keresetet teljes egészében elutasította. A bíróság emlékeztetett az 

Alkotmánybíróság különböző alapvető jogokra vonatkozó ítélkezési gyakorlatát, rámutatva, hogy a 

véleménynyilvánítás szabadsága még a megrázó, felkavaró vagy pontatlan véleményeknek is védelmet 

nyújt, és nem igényelnek bizonyítást. Azt is hangsúlyozta, hogy a kijelentéseket együttesen és hátterük 

alapján kell értékelni. A bíróság részletesen kifejtette, hogy a kérelmező és férje ellentmondásos 

reakciókat váltott ki, és az „átlagos gondolkodású hétköznapi embereknek” megvolt a véleményük a 

kapcsolatukról és a házasságukról. Úgy ítélte, hogy a főcím nem ténymegállapítás, hanem a kérelmező 

saját „különös” állításával kapcsolatos értékítélet. A bíróság szerint a legfontosabb kérdés az volt, 

hogy a kérelmező „a széles körben elfogadott társadalmi és etikai normáktól eltérő” saját magatartása 

fényében a nyilatkozatot indokolatlanul megalázónak és bántónak lehet-e tekinteni. A bíróság azt is 

megállapította, hogy a cím nem sértette meg a kérelmező jóhírnevét, mivel saját kijelentései 

irracionálisak és méltatlanok voltak, és F. unokáját kínos helyzetbe hozták. 

A kérelmező felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához. A Kúria 2012. szeptember 12-ai 

ítéletében helyesnek ítélte a másodfokú bíróság azon megállapítását, miszerint a cím nem tényállítás, 

hanem azzal a szokatlan móddal kapcsolatos értékítélet, ahogy a kérelmező családot akart alapítani. 

Mivel nem nélkülözte a tényszerű alapot, nem tekinthető megalázónak, sértőnek vagy bántónak, és 

mint ilyen nem sértette meg a kérelmező méltóságát. A bíróság mindazonáltal kijelentette, hogy 

irreleváns, hogy a kérelmező korábbi, nem konvencionális magatartása indokolta-e az értékítéletet. 

A kérelmező – az Egyezmény 8. cikkére hivatkozással – azt sérelmezte, hogy a magyar bíróságok 

megtagadták az újságcikk jóhírnevét sértő címsorának közzétételéért járó kártérítés megítélést.  

A Bíróság emlékeztetett, hogy a jó hírnév védelme az Egyezmény 8. cikkében biztosított magánélethez 

való jog körébe tartozik. Ahhoz, hogy az Egyezmény 8. cikkének alkalmazása szóba jöhessen, az 

ember hírneve elleni támadásnak bizonyos mértékű súlyosságot kell elérnie, és olyan módon kell 

megvalósulnia, amely kedvezőtlenül hat a magánélethez való jog gyakorlására. A Bíróság egyébiránt 

úgy ítélte, hogy az Egyezmény 8. cikkére nem lehet hivatkozni a jóhírnév olyan elvesztésének 

sérelmezése érdekében, amely a saját cselekményeik, mint például a bűncselekmény elkövetésének 

előrelátható következménye. 

A Bíróság úgy ítéli, hogy a jelenlegihez hasonló ügyekben a kérelem kimenetele nem függhet attól, 

hogy a Bírósághoz azt a bántó cikket közzétevő kiadó nyújtja be az Egyezmény 10. cikke alapján, 
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vagy a cikkben szereplő személy az Egyezmény 8. cikke alapján. Valójában, ezeket a jogokat elvben 

egyenlő mértékben tiszteletben kell tartani, ezért a mérlegelési jogkörnek mindkét helyzetben 

azonosnak kell lennie. 

A Bíróság már lefektette a vonatkozó elveket, amelyek az e területen zajló értékelést irányítják. 

Számos szempontot azonosított a versengő jogok kiegyensúlyozásával összefüggésben. A releváns 

kritériumok a következők: a közérdekű vitához való hozzájárulás, az érintett személy jóhírnevének 

foka, a hírtárgya, az érintett személy korábbi magatartása, a közlemény tartalma, formája és 

következményei, és, ahol szükséges, azok a körülmények, amelyek között az információt vagy a fotót 

beszerezték. Ha a nemzeti hatóságok a két jog közötti egyensúlyozást a Bíróság ítélkezési 

gyakorlatában meghatározott szempontokkal összhangban végezték el, a Bíróság erős indokokat 

követel ahhoz, hogy a nemzeti bíróságok álláspontját a magáéval helyettesítse. Ezenkívül a 

kiegyensúlyozó tevékenység eredménye mindaddig elfogadható, amíg ezek a bíróságok alkalmazták a 

megfelelő szempontok azt, és emellett mérlegelték az egyes szempontok viszonylagos fontosságát az 

ügy sajátos körülményeinek megfelelő figyelembevételével. 

A Bíróság először is kiemelte: egyik fél sem vitatta, hogy a kérelmező – mint F. özvegye és a kortárs 

társadalom jól ismert személye – közszereplő volt. A Bíróság ezért úgy ítélte, hogy elkerülhetetlenül és 

tudatosan tette ki magát a nyilvános kritikának, és ezért nagyobb mértékű toleranciát kellett mutatnia, 

mint egy közönséges magánszemélynek. 

Egy másik tényező a kérelmező korábbi magatartása a médiával szemben. Amint a belföldi bíróságok 

megállapították, a kérelmező és néhai férje életviteléből és magatartásából adódóan, több interjúban és 

más médiában megjelent publikációkban fedték fel magánéletük részleteit, valószínű volt, hogy 

kritikusabb reakciókat váltanak ki. Igaz, hogy a puszta tény, hogy a sajtóval korábban együttműködött, 

nem szolgálhat olyan érvként, amely megfosztaná egy személytől, akiről a cikk szól, minden 

védelemtől. Az egyén állítólagos vagy tényleges korábbi türelme vagy megszokása a magánéletét 

érintő publikációkat illetően nem feltétlenül fosztja meg az érintett személyt a magánélethez való 

jogtól. A jelen ügyben azonban a kérelmező aktívan kereste a reflektorfényt, tekintettel arra, hogy 

milyen mértékben volt ismert a közvéleményt számára, „legitim elvárása”, hogy magánélete ne vonzza 

a közvélemény figyelmét, és nem kritizálják azt, ezért csökkent. 

Ami a közlemény tartalmát illeti, a belföldi bíróságok az ítéletben értékítéletnek minősítették a címben 

szereplő állítást. A Bíróság kiemelte, hogy a szóban forgó kifejezés alapjául szolgáló tényeket, azaz a 

kérelmező családalapítási terveihez kapcsolódó nyilatkozatait nem vitatták a személyiségi jogi perben 

részt vevő felek; inkább abban nem értették egyet, hogy a megjegyzéseket bevezető főcím valóban 

tükrözi-e a kérelmező viselkedését és motivációit. A Bíróság álláspontja szerint a szóban forgó 

kifejezés, amely a kérelmezőt úgy írja le, mint aki a férje „emlékén tapos”, valóban egyértelműen 

képviselte a kérelmező családalapítási terveinek az újságíró általi értelmezését, és annak egyféle 

erkölcsi bírálata volt. Az ilyen kritikával kapcsolatban az Bíróság kiemelte, hogy bár az újságíróknak 

bizonyos fokú túlzással vagy akár provokációval kell élniük, mindazonáltal „kötelességeik és 

felelősségeik” vannak, és jóhiszeműen és az újságírói etikával összhangban kell cselekedniük. A jelen 

ügyben a cím csak a kérelmező saját nyilatkozataihoz kapcsolódik, amint azt a kísérő cikk is 

tartalmazza, és nem tartalmazott megalapozatlan állításokat. Az a tény, hogy a főcím olyan kifejezést 

használt, amelyet célja és indoka a nyilvánosság figyelmének felkeltése volt, önmagában nem jelenthet 

problémát a Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint. A jelen ügyben a Bíróság úgy ítélte meg, hogy a 

kérelmező nyilatkozatait bevezető főcím olyan szerkesztői döntés tárgyának tekintendő, amelynek 

célja az volt, hogy reakciót vált ki. 

Ami a szóban forgó címsor következményeit illeti, a bíróság kiemelte, hogy a személyiségi jogi 

perben tett tanúvallomások szerint a kérelmezőt megdöbbentette a cikk, és hogy az hogyan értelmezte 

az állításait. A publikációt követően kritikai észrevételeket is kapott. A Bíróság a maga részéről úgy 

ítélte, hogy a közzététel következményeit szem előtt kell tartani. Valójában a felperes állításának 

elbírálásakor a belföldi bíróságok értékelték a kifejezésnek a magánéletére gyakorolt hatását, 

tekintettel az általa és néhai férje által személyesen kiváltott médiaérdeklődésre. A tágabb 

összefüggésre tekintettel a Bíróság egyetértett a hazai bíróságok azon megállapításával, miszerint a 

vitatott közzététel nem volt nagyon hátrányos a kérelmező becsületére és hírnevére, és nem tekinthető 
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különösen károsnak a pszichológiai épségére nézve. Az információt, amelyre az újságíró reagált, a 

kérelmező önként közölte egy interjú során, és nem rá nézve kedvezőtlen körülmények között 

szerezték be. Továbbá nincs sem bizonyíték, sem pedig semmilyen állítás arra vonatkozóan, hogy az 

újságíró tényszerűen félreértelmezte, vagy félreértette volna.  

Kétségtelen, hogy a belföldi bíróságok indokolásukat a fenti tényezőkre alapozták, anélkül hogy 

elemezték volna, hogy az adott cikk általános tárgya a jogos közérdekű kérdéshez kapcsolódott-e, 

vagy csupán szenzációs szórakoztató hír volt-e. Azonban a Bíróság álláspontja szerint a jelen ügy 

körülményei között, amikor a felperes nyilvánvalóan azért adott interjút a családalapítási terveiről, 

hogy adott olvasóközönség kíváncsiságát kielégítse, az a kérdés, hogy a szóban forgó kifejezés egy 

közérdekű tárgyra vonatkozott-e, kisebb jelentőséggel bír. Így a Bíróság szerint az, hogy ez az elem 

hiányzott a nemzeti bíróságok indokolásából, nem befolyásolta az általuk végzett kiegyensúlyozó 

tevékenységet. 

A fenti megfontolások elégségesek ahhoz, hogy a Bíróság arra a következtetésre jusson: a belföldi 

bíróságok tisztességes egyensúlyt teremtettek az újságíróknak az Egyezmény 10. cikke szerinti 

véleménynyilvánítási szabadsága és a kérelmező azon joga között, hogy jóhírnevét tiszteletben tartsák 

az Egyezmény 8. cikke szerint. Különösen, a lehetséges negatív következmények, amelyeket a 

kérelmező a címsor közzététele után elszenvedhetett nem voltak olyan súlyosak, hogy igazolnák a 10. 

cikkben biztosított szabad véleménynyilvánítási jog korlátozását. Ezzel összhangban az Egyezmény 8. 

cikkét nem sértették meg. 

 

5. Tóth Edina Magyarország elleni ügye (51.323/14. sz. ügy)39 

2000-ben a kérelmező és H. B., aki szintén magyar állampolgár összeházasodott az Amerikai Egyesült 

Államokban, ahol 1996 óta éltek. Fiuk 2003. február 9-én az Egyesült Államokban született, és kettős 

állampolgárságot szerzett. A pár, aki fokozatosan elidegenedett, 2004-ben hazatért Magyarországra. 

2004. december 26-án, egy vita után H. B. elvitte a fiukat, és ismeretlen helyre távozott. A következő 

két hét során néhány alkalommal telefonon tájékoztatta a kérelmezőt fia állapotáról. 2005 januárjától a 

hívások leálltak. Azóta a kérelmezőnek nem volt kapcsolata a fiával.  

Ezt követően a kérelmező kérte a házasság felbontását. Mivel H. B. tartózkodási helye ismeretlen  

volt, személyesen nem vett részt az eljárásban, érdekeit pedig egy ügygondnok képviselte. A 

Szentendrei Városi Bíróság 2005. november 16-án, előzetesen végrehajtható ideiglenes intézkedésével 

– az eljárás jogerő befejezéséig – a gyermeket a kérelmezőnél helyezte el. Az ideiglenes intézkedés 

2006. január 14-én vált jogerőssé. A Szentendrei Városi Bíróság 2007. február 28-án kérelmező és H. 

B házasságát felbontotta. A gyermek tekintetében a bíróság kiemelte, hogy H. B. jogellenesen vitte el, 

és több mint két éve megfosztotta a kérelmezőt attól a lehetőségtől, hogy lássa a fiát. A bíróság 

kizárólagos felügyeleti jogot biztosított a kérelmezőnek, megszüntette H. B. szülői felügyeleti jogait, 

és tartásdíj fizetésére kötelezte. A bíróság H. B.-nek nem biztosított kapcsolattartási jogot. Az ítélet 

2007. április 24-én jogerőre emelkedett. Úgy tűnik, hogy ezt a döntést az ügygondnoknak 

kézbesítették, de H. B.-nek nem. 

Eközben, 2005. november 29-én a kérelmező feljelentést tett a Szentendrei Rendőrkapitányságon a 

gyermekrablás miatt. A hatóságok 2005. december 7-én a hatóságok igazoltatták H. B.-t, aki 

kijelentette, hogy Sopronban lakik. 2006. február 3-án a kérelmező újabb feljelentést tett, ismételten 

kérve a hatóságokat, hogy H. B. ellen bocsássanak ki elfogatóparancsot. 2006. március 20-án 

Sopronban a rendőrség ismét igazoltatta H. B.-t. Ugyanazt a címet jelentette be, mint 2005. december 

7-én. 2006. április 3-án a kérelmező panaszt nyújtott be a hatóságokhoz, jelezve, hogy már két 

alkalommal lehetőségük volt H. B.-t kihallgatni, és információt szerezni a gyermek hollétéről, de ezt 

elmulasztották. 2006. május 18-án a Szentendrei Rendőrkapitányság elfogatóparancsot bocsátott ki H. 

B. ellen. A nyomozást 2006. május 25-én felfüggesztették, mert – a Szentendrei Rendőrkapitányság 

rendelkezésére álló adatok szerint – H. B. lakóhelye ismeretlenné vált, és az eljárást nem lehet 

folytatni távollétében. 2006. május 29-én a kérelmező panaszát elutasították. 2007. május 23-án a 
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Soproni Rendőrkapitányság harmadszor igazoltatta H. B.-t a rendőrségen. A hatóságoknak egy hiányos 

londoni címet adott meg, ahol a gyermek állítólag nagymamájával él. Kihallgatás után elengedték. 

Mivel a H. B. címe ismertté vált, 2007. május 29-én a szentendrei rendőrség úgy határozott, hogy 

folytatja a nyomozást. A következő napon, 2007. május 30-án, azaz a felek házasságát felbontó ítélet 

kézbesítését követően, tájékoztatták a kerületi bíróságot H. B. tartózkodási helyéről. 2007. augusztus 

9-én a nyomozást bűncselekmény hiányában megszüntették. A határozat alapjául szolgáló érvelés 

szerint a kiskorú tartózkodási helyének jogellenes megváltoztatását csak szándékosan lehet elkövetni, 

míg a nyomozás arra a következtetésre jutott, hogy a H. B.-nak nem volt tudomása a Városi Bíróság 

ítéletéről, amely arra kötelezte őt, hogy a gyermeket a kérelmezőnek adja át. 

A kérelmező 2008. április 2-án a Soproni Rendőrkapitányságon feljelentést tett H. B. ellen tartás 

elmulasztása miatt. A hatóságok 2008. június 16-án megszüntették a nyomozást, és kijelentették, hogy 

a gyermektartás elmulasztásának vétsége csak szándékosan követhető el, míg a nyomozás arra a 

következtetésre jutott, hogy a H.B.-nak nem volt tudomása a Városi Bíróság ítéletéről, amely a 

gyermektartásdíj-fizetési kötelezettséget tartalmazta. A kérelmező 2008. június 27-én benyújtott 

panaszát a Soproni Rendőrkapitányság 2008. július 16-án elutasította. 

A kérelmező 2008. április 4-én újabb feljelentést tett a Szentendrei Rendőrkapitányságon. A 

kérelmezőt és apját kihallgatták a vizsgálat során. 2009. november 11-én a nyomozást a bizonyítékok 

hiánya miatt megszüntették. A kérelmező e határozatot vitató panaszát 2009. december 17-én 

elutasították. 

A kérelmező szülei 2013 júniusában hivatalos leveleket kaptak, amelyben értesítették őket a gyermek 

iskolai könyveiért fizetendő összegről. Ennek következtében tudomást szereztek arról, hogy a 

gyermeket egy soproni iskolába íratták be. Ezen információk alapján a kérelmező apja 2013. június 

28-án feljelentést tett a Szentendrei Rendőrkapitányságon kiskorú tartózkodási helyének jogellenes 

megváltoztatása miatt. Ugyanezen a napon a feljelentést áttették az illetékes Soproni 

Rendőrkapitányságra. 2013. október 22-én azonban a nyomozást felfüggesztették, mert miután a 

hatóságok megpróbálták megállapítani a gyanúsított tartózkodási helyét, ismeretlen helyre távozott. H. 

B. ellen elfogatóparancsot bocsátottak ki. 

Ezt megelőzően, 2006. február 6-án a kérelmező kérte a Városi Bíróság 2005. november 16-ai 

ideiglenes intézkedésének végrehajtását, amely a gyermeket a kérelmezőnél helyezte el. 2006. március 

17-én a bírósági végrehajtó azt kérte, hogy a Soproni Rendőrkapitányság bocsásson ki 

elfogatóparancsot H. B. ellen. 2006. március 30-án a bírósági végrehajtó felkereste H. B. bejelentett 

lakcímét, és megállapította, hogy sem ő, sem a gyermek nem él ott. Kiderítette, hogy H. B. és a 

gyermek az Egyesült Államokban lakhat. Nyilvánvaló, hogy ebben az eljárásban további 

intézkedéseket nem tettek. Az ezzel kapcsolatos panaszára adott válaszban, 2012. május 4-én a 

kérelmezőt tájékoztatták arról, hogy a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara szerint az eljáró 

végrehajtó nem volt felelős a végrehajtási eljárás hiányosságaiért, mivel H. B. és a gyermek külföldön 

lakik, ezért diplomáciai lépéseket kell tenni a bírósági végzés végrehajtásához. Eközben, 2007. április 

13-án a kérelmező kapcsolatba lépett az Igazságügyi Minisztériummal, és előadta, hogy gyermeke az 

USA-ban tartózkodhat. Később tájékoztatta a minisztériumot, hogy H. B. időközben visszavitte a 

gyermeket Magyarországra. 

Egy csalás és más bűncselekmények miatt folytatott büntetőeljárásban 2009. június 12-én nemzetközi 

és európai elfogatóparancsot bocsátottak ki H. B. ellen. 2009. július 27-én az Igazságügyi 

Minisztérium kérte a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központot, hogy bocsásson ki 

elfogatóparancsot H. B. ellen. 2009. december 15-én a Központ továbbította az Igazságügyi 

Minisztériumnak az amerikai és kanadai partnerhivataltól kapott információkat, amelyek szerint a H. 

B-t Kanadában idegenrendészeti őrizetbe helyezték. H. B.-t 2009. december 15-én kiutasították 

Kanadából, és kötelezték, hogy 2010. január 7-éig hagyja el az országot. Az őrizetből azonban 

megszökött, és a kanadai hatóságok jelezték magyar társszerveiknek, hogy hamis névvel Bécsbe 

repülőjegyet foglalt. A magyar hatóságok osztrák jogsegélyt kértek, de 2010. január 12-én arról 

tájékoztatták őket, hogy H. B. nem volt a kanadai rendőrség által jelzett járaton. 2012. június 6-án a 

kérelmező anyja arról tájékoztatta az Igazságügyi Minisztériumot, hogy úgy gondolja, hogy a 

gyermeket Kaliforniába vitték. Az Igazságügyi Minisztérium kérelmet nyújtott be az Egyesült 
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Államokhoz a gyermekkel való kapcsolattartás megkönnyítése érdekében a gyermekek jogellenes 

külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló hágai egyezmény alapján. Az amerikai 

hatóságok által a gyermek megtalálása érdekében tett intézkedések azonban sikertelenek voltak. 2012. 

október 22-én jelezték, hogy a gyermek és a H. B. valószínűleg Kanadában vannak, és áttették a 

kérelmet a kanadai hatóságokhoz. Az utóbbiak eljárásai is eredménytelenek voltak. A kérelmező 2013. 

április 24-én tájékoztatta a magyar Igazságügyi Minisztériumot arról, hogy a H. B. rajta van a kanadai 

körözési listán, és hogy ő korábban megszökött az őrizetből. Ezen információk alapján az Igazságügyi 

Minisztérium 2013. április 26-án felkérte a kanadai hatóságokat, hogy állapítsák meg a gyermek 

lakóhelyét. Nem tudták ezt megtenni. 2014. május 8-án H. B.-t Budapesten letartóztatták, és a 

gyermek tartózkodási helyét végül sikerült megállapítani. Minthogy a kérelmező akkor külföldön élt, a 

gyermek tartózkodási helyét az apjánál, Csobánkán határozták meg. 

A kérelmező – az Egyezmény 8. cikkére hivatkozással – sérelmezte, hogy a magyar hatóságok 

elmulasztották végrehajtani a gyermekelhelyezésről szóló bírósági határozatot, és így nem biztosította 

a gyermeke gyors visszavitelét, miután az apja az ő beleegyezése nélkül vitte el, ezáltal a hatóságok 

elmulasztották biztosítani fiával kapcsolatos szülői jogait.  

A Bíróság emlékeztetett arra, hogy az Egyezmény 8. cikke értelmében a szülő és a gyermek számára 

egymás társaságának kölcsönös élvezete a „családi élet” alapvető elemét képezi. Ezért nem volt 

vitatott, hogy a kérelmező és gyermeke közötti kapcsolat az Egyezmény 8. cikke szerinti családi élet 

körébe tartozik. Így a Bíróságnak meg kell állapítania, hogy tiszteletben tartották-e a kérelmező 

családi életét. A családi élet tiszteletben tartása arra kötelezi az államot, hogy olyan módon járjon el, 

amely lehetővé teszi ezeknek a kapcsolatoknak a normális fejlődését. Ezenkívül, jóllehet az 

Egyezmény 8. cikkének elsődleges célja az egyénnek a hatóságok önkényes intézkedéseivel szembeni 

védelme, ezen túlmenően vannak pozitív kötelezettségek is, amelyek benne rejlenek a családi élet 

hatékony „tiszteletben tartásában”. Mindkét összefüggésben tiszteletben kell tartani az egyén és a 

közösség összességében egymással versengő érdekei közötti egyensúlyt; mindkét összefüggésben az 

állam bizonyos mérlegelési mozgásteret élvez. 

Ami az államnak a pozitív intézkedések elfogadására vonatkozó kötelezettségét illeti, a Bíróság 

ismételten úgy ítélte, hogy az Egyezmény 8. cikke a szülők számára olyan jogokat biztosít, amelyek 

lehetővé teszik számukra a gyermekeikkel való újraegyesítést, valamint a nemzeti hatóságok azon 

kötelezettségét, hogy ilyen intézkedéseket hozzanak. A nemzeti hatóságok azon kötelezettsége 

azonban, hogy intézkedéseket hozzanak az újraegyesítés megkönnyítésére, nem abszolút. Az ilyen 

jellegű intézkedések jellege és mértéke az egyes esetek körülményeitől függ, de az érintettek 

megértése és együttműködése mindig fontos összetevő. Miközben a nemzeti hatóságoknak mindent 

meg kell tenniük annak érdekében, hogy megkönnyítsék az ilyen együttműködést, a kényszerítés ezen 

a területen történő alkalmazására vonatkozó kötelezettséget korlátozni kell, mivel figyelembe kell 

venni minden érintett érdekeit, jogait és szabadságait, különös tekintettel a gyermek legjobb érdekére 

és az Egyezmény 8. cikke szerinti jogaira. Ha a szülővel való kapcsolattartás úgy tűnik, hogy 

veszélyezteti ezeket az érdekeket, vagy zavarja ezeket a jogokat, akkor a nemzeti hatóságok kötelesek 

méltányos egyensúlyt teremteni közöttük. Így a szülőnek a gyermekével való újraegyesítése, ha az egy 

ideig a másik szülőjével élt, nem mindig hajtható végre azonnal, és előkészítő intézkedésekre lehet 

szükség. Ilyen esetekben az intézkedés megfelelőségét a végrehajtásának gyorsasága alapján kell 

megítélni, mivel az idő múlásával a gyermek és a vele együtt nem élő szülő közötti kapcsolatban 

orvosolhatatlan következményekkel járhat. A Bíróság kiemelte, hogy a Hágai Egyezmény 11. cikke 

előírja az érintett igazságügyi vagy közigazgatási hatóságok számára, hogy a gyermekek visszavitelére 

irányuló eljárás során gyorsan intézkedjenek, és a hat hétnél hosszabb tétlenség alapot adhat a 

késedelem indokainak közlése iránti kérelemre.  

A Bíróságnak tehát azt kell megvizsgálnia, hogy a nemzeti hatóságok gyorsan megtették-e a megfelelő 

lépéseket a 2005. november 16-i végzés (amely 2006. január 14-én jogerősé és azonnal 

végrehajthatóvá vált) valamint ugyanezen bíróság 2007. február 28-ai ítélete végrehajtásának 

megkönnyítése végett. 

A Bíróság kiemelte, hogy a kérelmező 2006. február 6-án kérték a bírósági végzés végrehajtását. 

Időközben, 2005. december 7-én, majd ismét 2006. március 20-án a hatóságok H. B. lakóhelyét 
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Sopronban állapították meg, de eltekintve a bírósági végrehajtó egyszeri, 2006. március 30-ai 

kísérletétől, hogy találkozzon vele a megadott címen, a végrehajtási eljárásban semmilyen további 

lépéseket sem tettek. Ezenkívül a H. B. ellen 2006. május 18-án a Szentendrei Rendőrkapitányság 

elfogatóparancsot bocsátott ki. Valójában, megállapították tartózkodási helyét és 2007. május 23-án 

bevitték a Soproni Rendőrkapitányságra. Bár azt mondta a rendőrségnek, hogy a gyermek Londonban 

élő nagyanyjával együtt él, ez nem váltott ki további azonosítható fellépést a hatósági oldalon és H. 

B.-t elengedték. 

Ezenkívül a Bíróság észlelte, hogy 2007. április 24-én a Városi Bíróság 2007. február 28-i ítélete, 

amely a kérelmezőnek kizárólagos felügyeleti jogot biztosított a gyermek felett, és megszüntette a H. 

B. szülői felügyeleti jogát, jogerőssé vált. Ezért arra a következtetésre lehetett jutni, hogy a magyar 

hatóságoknak legkésőbb ezen időpontig hivatalos kötelezettsége volt a gyermeket visszahozni. 

Mindazonáltal, bár 2007. május 30-án – vagyis a házasság felbontását követően – értesítették a Városi 

Bíróságot H. B. tartózkodási helyéről, nem tűnik úgy, hogy ezt az információt továbbították volna a 

végrehajtónak, hogy az utóbbi folytassa a végrehajtást. 

A kérelmező és az apja számos kérelmet nyújtott be annak érdekében, hogy megakadályozza a családi 

élet károsodását, amely pusztán az idő múlásából fakadt. Azonban az összes erőfeszítés ellenére, 2014. 

május 8-áig a gyermek tartózkodási helye nem vált ismertté. A Bíróság kiemelt, hogy a hatóságok 

többször is konkrét ismeretekkel rendelkeztek H. B. hollétéről, és számos elfogatóparancsot adtak ki 

ellene, de hivatalosan soha nem hallgatták ki a gyermek hollétét illetően. A hatóságok elfogadták 

állításait, miszerint a gyermek nem lakik vele, de nem próbált további információkat gyűjteni e 

tekintetben - bár az állítások nem bizonyultak igaznak, hiszen ebben az időszakban a gyermek 

Magyarországon élt és később iskolába járt. A hatóságok nem kértek információt az iskoláktól a 

gyermek esetleges beiratkozásáról. 

Végül a Bíróság észlelte, hogy az a tény, miszerint H. B.-nek személyesen nem kézbesítették a 

Kerületi Bíróság ítéletét, paradox helyzetet teremtett, hogy sem a kiskorú lakóhelyének jogellenes 

megváltoztatása vétsége, sem a gyermektartásdíj elmulasztása vétsége miatt nem folytattak 

büntetőeljárást ellene. 

A fentiek fényében a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a magyar hatóságok nem tettek kellő 

és hatékony erőfeszítéseket annak érdekében, hogy segítséget nyújtsanak a kérelmezőnek abban, hogy 

gyermekét a szülői jogok gyakorlásának érdekében visszatérjen hozzá. Ezzel összhangban az 

Egyezmény 8. cikkét megsértették. 

A Bíróság a kérelmező javára 12.500,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg. 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei 

1. Correia de Matos Portugália elleni ügye (5.642/12. sz. ügy)40 

A kérelmező portugál állampolgár, aki egyidejűleg ügyvédként és könyvvizsgálóként is praktizált. Az 

ügyvédi kamara 1993 szeptemberében felfüggesztette az ügyvédi névjegyzékből, megállapítva, hogy 

az ügyvédi hivatás gyakorlása összeférhetetlen a könyvvizsgálói tevékenységgel.  

Egy polgári peres eljárásban, amelyben ügyvédként járt el, a kérelmező bírálta a bíróság határozatait. 

A bíró bejelentést tett az ügyészségen, azt állítva, hogy sértegették. Az ügyészség 201. február 10-én a 

bíróság megsértése miatt vádat emelt a kérelmező ellen. A portugál büntetőeljárásról szóló törvény 64. 

§-a alapján védőt rendelt ki a kérelmező védelmének ellátására. A kérelmező 201. március 12-én 

indítványozta a kerületi bíróságnál kontradiktórius nyomozási eljárás megindítását, és engedélyt kért, 

hogy képviseletét a hivatalból kirendelt védő helyett saját maga láthassa el. A kerületi bíróság az 

eljárás megindítása iránti kérelemnek helyt adott, a kérelmező azon kérelmét azonban, hogy a saját 

védelmét elláthassa, elutasította. A portugál Alkotmánybíróság gyakorlatára hivatkozva megállapította, 

hogy az ügyvédi képesítéssel rendelkező vádlott büntetőeljárásban nem láthatja el a saját képviseletét. 

                                                 
40 Az ítéletet a Nagykamara 2018. április 4-én hozta; az ítélet végleges. 
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A kérelmező a határozat ellen fellebbezést terjesztett elő.  

A fellebbviteli bíróság a fellebbezést elutasította, megállapítva, hogy a portugál büntetőeljárási 

jogszabályok nem engedik meg, hogy a terhelt és a védő pozíciója egyesüljön ugyanabban az 

eljárásban. Hozzátette: a terhelt részére védőnek kell segítséget nyújtania a nyomozási bíró előtti 

tárgyaláson, és valamennyi olyan ügyben tartott tárgyaláson, amelyben szabadságvesztés-büntetés 

szabható ki vagy szabadságelvonással járó intézkedés rendelhető el.  

Az Alkotmánybíróság 2012. május 11-én megállapította, hogy nem dönthet érdemben a kérelmező 

által előterjesztett alkotmányjogi panasz tárgyában, mivel azt a büntetőeljárásban a bíróság által 

kirendelt védője sem aláírásával, sem ellenjegyzésével nem látta el. A nyomozási bíró 2012. 

szeptember 20-án ülést tartott, amelyen a kirendelt védő megjelent, maga a kérelmező azonban nem. A 

nyomozási bíró a vádat megerősítette, és az ügyet az eljárás lefolytatása végett a büntetőbíróság elé 

utalta. A büntetőbíróság – egy további olyan tárgyalást követően, amelyen kizárólag a kirendelt védő 

volt jelen – 2013. december 12-én a kérelmezőt sértegetés minősített esetének elkövetésében bűnösnek 

találta, és140 napi tétel, napi tételenként 9 Euro pénzbüntetés, valamint az eljárás költségeinek – 

köztük a kirendelt védő általi képviselete fejében 150 Euro – megfizetésére kötelezte. 

Az ítélet ellen a kérelmező által előterjesztett fellebbezést a másodfokú bíróság mint elfogadhatatlant 

visszautasította, mivel azt sem a kirendelt védő, sem meghatalmazott ügyvéd nem írta alá. A 

kérelmezőnek e határozat elleni fellebbezését a fellebbviteli bíróság 2014. november 18-án 

elutasította. Ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy büntetőeljárásban a terhelt, még ha ügyvédi 

képesítéssel is rendelkezik, nem képviselheti saját magát, hanem védőnek kell képviselnie. 

Hangsúlyozta: a büntetőeljárási védelem előírása a közrend érdekét szolgálja. Kimondta, hogy a 

védelemhez való jogról nem lehet lemondani, sőt, a jog által a védőre ruházott jogok számos esetben 

ellentétesek lehetnek a terhelt pozíciójával. Megállapította: az Alkotmánybíróság ismételten 

megerősítette, hogy ez az értelmezés és a vonatkozó jogszabályok összhangban állnak az 

Alkotmánnyal. Ez a megközelítés nem sérti sem a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 

Egyezségokmányát, sem az Emberi Jogok Európai Egyezményét (a továbbiakban: Egyezmény). Mivel 

a kérelmező a 2014. november 18-i határozat ellen előterjesztett fellebbezését követően sem 

hatalmazott meg jogi képviselőt, a 2013. december 12-i ítélet 2015. január 6-án jogerőre emelkedett. 

A kérelmező – az Egyezmény 6. cikke (3) bekezdésének c) pontjára hivatkozva – sérelmezte a hazai 

bíróságok határozatait, amelyek nem tették lehetővé számára, hogy az ellene folyamatban levő 

büntetőeljárásban a védelmét saját maga lássa el, és amelyek megkövetelték, hogy védő képviselje. 

Ami az alkalmazott jogszabályt alátámasztó okok érdemi és elégséges voltát illeti, a Bíróság jelentős 

súlyt tulajdonított a vitatott intézkedés parlamenti és bírósági felülvizsgálata minőségének. A Bíróság 

megállapította: a jogalkotó ismételten úgy határozott, hogy fenntartja a büntetőeljárás terheltjének 

kötelező képviseletére vonatkozó követelményt. A bíróságok – nevezetesen a Legfelsőbb Bíróság és az 

Alkotmánybíróság – pedig gyakorlatukban igen alapos indokát adták annak, hogy a kötelező jogi 

képviselet szigorú szabályát miért tartják alkotmányosnak és – mind a terhelt, mind a köz érdekekében 

– szükségesnek. A Bíróság megállapította, hogy a hazai bíróságok sok éven át híven tükrözték a 

portugál Alkotmánybíróság, Legfelsőbb Bíróság és fellebbviteli bíróságok által követett érvelést. 

Hangsúlyozták: az általuk alkalmazott, a kötelező képviseletre vonatkozó szabályok megalkotásának 

célja nem a terhelt tevékenységének a korlátozása volt, hanem a terhelt hatékony védelem biztosítása 

révén történő védelme. Megállapították továbbá, hogy a terhelt büntetőeljárási védelme közérdek, 

ezért az ügyvédi védelemhez való jogról nem lehet lemondani. 

A hazai bíróságok álláspontja szerint a büntetőeljárásról szóló törvény vonatkozó rendelkezései azt a 

feltevést tükrözik, hogy a terhelt védelmét jobban ellátja egy, az érdekképviselet terén jártas jogász, 

aki mentes a terheltre nehezedő érzelmi tehertől, és aki világos, higgadt és hatékony védelmet tud 

nyújtani. A portugál bíróságok döntése tehát, amely megkövetelte, hogy a kérelmező képviselő útján 

járjon el, átfogó jogalkotói munka eredménye, amelynek célja, hogy hatékony védelem biztosítása 

révén megvédje a terhelteket az olyan eljárásokban, amelyekben szabadságvesztés-büntetés szabható 

ki. A Bíróság elismerte azt is, hogy adott esetben még a kérelmezőhöz hasonlóan az ügyvédi 

képviselet terén jártas terhelt sem képes – a vádak általi személyes érintettsége okán – a saját ügyében 

hatékony védekezést folytatni. Jelen ügyben a terhelt ügyvéd volt, akit felfüggesztettek a 
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névjegyzékből, és aki emiatt harmadik személyeknek nem nyújthatott jogi tanácsot. Az ügy iratai 

alapján egyértelmű továbbá, hogy a kérelmező felfüggesztése ellenére is eljárt jogi képviselőként, és 

ezen eljárásokban a bíróság megsértése miatt már vádat is emeltek ellene. Alappal képezte tehát 

megfontolás tárgyát, hogy a kérelmező adott esetben nem rendelkezik azzal a tárgyilagos és higgadt 

szemlélettel, amely a portugál jog szerint szükséges ahhoz, hogy a saját védelmét hatékonyan ellássa. 

A Bíróság megállapította továbbá, hogy bár a büntetőeljárásról szóló portugál jogszabály értelmében 

maga a védelem a jogi képviselő feladata, a jogszabályok a terhelt számára is számos eszközt 

biztosítanak, amelyek révén személyesen részt vehet az eljárásban, és abba beavatkozhat. A terheltnek 

pl. joga van ahhoz, hogy az eljárás bármely szakában jelen legyen, nyilatkozatokat tegyen vagy 

hallgasson, és mind jog-, mind ténykérdésekre vonatkozóan észrevételeket, nyilatkozatokat vagy 

kérelmeket terjesszen elő. Ezen túlmenően – a büntetőeljárásról szóló törvényben foglalt feltételek 

fennállása esetén – a nevében megtett bármely intézkedést visszavonhatja. A portugál jog arról is 

rendelkezik, hogy a perbeszédeket követően, az ítélet kihirdetését megelőzően utolsóként a terhelt 

szólhat a bírósághoz. 

Végezetül, ha a terhelt nem volt elégedett a bíróság által kirendelt védővel, megalapozott indok 

alapján kérhette volna új jogi képviselő kirendelését. A portugál jog vonatkozó rendelkezései 

értelmében a terhelteknek ahhoz is joga van, hogy a saját maguk által kiválasztott ügyvédet 

hatalmazzák meg. Igaz, hogy a terhelteknek elítélésük esetén viselniük kell a kötelező képviselet 

költségeit, azonban költségkedvezményt kérhetnek. A Bíróság megállapította, hogy a 

büntetőeljárásban kötelező jogi képviseletre vonatkozó portugál szabályok alapvető célja a megfelelő 

igazságszolgáltatás, valamint a fegyveregyenlőség elvét tiszteletben tartó tisztességes eljárás 

biztosítása. Figyelembe véve a tagállamokat a terhelt védelmét biztosító eszközök megválasztása terén 

megillető mérlegelési jogkört, a Bíróság úgy ítélte meg, hogy a kormány által szolgáltatott indokok 

relevánsak és elégségesek voltak. 

Végezetül, az eljárás egészének tisztességességével kapcsolatban a Bíróság megjegyezte, hogy a 

kérelmező védelmét a bíróság által kirendelt ügyvéd látta el. Nem látott nyomós okot arra, hogy 

kétségbe vonja: az ügyvéd a kérelmező védelmét megfelelően látta el, vagy arra, hogy úgy ítélje meg: 

a hazai bíróságok az eljárást tisztességtelen módon folytatták le. Ezen túlmenően a kérelmező a vele 

szemben lefolytatott büntetőeljárás tisztességtelenségére utaló megalapozott érvet nem adott elő. 

Mindezek alapján a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy alaptalan lett volna annak 

megállapítása, hogy a kérelmezővel szemben lefolytatott büntetőeljárás, amelynek során a hazai 

bíróságok a kötelező jogi képviselet sérelmezett követelményét alkalmazták, tisztességtelen lett volna. 

 

2. Zubac Horvátország elleni ügye (40.160/12. sz. ügy)41 

1992 szeptemberében a kérelmező apósa szerződést kötött, amellyel elcserélte dubrovniki házát egy, a 

Boszniai Szerb Köztársaságban fekvő trebinjei házra. Halála után a fia és a kérelmező férje 2002 

augusztusában polgári pert indított a Dubrovniki Városi Bíróságon, és a szerződést semmisségének 

megállapítása iránt azon az alapon, hogy a háborúból fakadó körülmények miatti kényszer hatására 

írták alá. A kérelmező férjét egy montenegrói ügyvéd képviselte 2005 februárjáig, amikor a pert 

megindították, és egy horvátországi ügyvéd vette át. A 2005 áprilisában tartott tárgyaláson ez az 

ügyvéd a pertárgy értékét 10.000 horvát kunáról 105.000 horvát kunára emelte fel, amelyet az 

alperesek vitattak. 

A városi bíróság 2005 szeptemberében elutasította a keresetet, és kötelezte a felpereseket az alperesek 

perköltségének megfizetésére, a megemelt pertárgyértéknek megfelelően. Mivel a Dubrovniki Megyei 

Bírósághoz benyújtott fellebbezést is elutasították, a felperes férje felülvizsgálati kérelmet nyújtott be 

a Horvát Legfelsőbb Bírósághoz. A férje halála után a kérelmező folytatta az eljárást. 2011 

márciusában a Legfelsőbb Bíróság elutasította a felülvizsgálati kérelmet, kijelentve, hogy a pertárgy 

értéke a törvényi értékhatár alatt van. Nevezetesen a Legfelsőbb Bíróság úgy ítélte, hogy a vizsgált 

követelés releváns értéke a keresetlevélben szereplő érték (10.000,-kuna), nem pedig az alsóbb fokú 

                                                 
41 Az ítéletet a Nagykamara hozta 2018. április 5-én; az ítélet végleges. 



 

 75 

bíróságok által elfogadott érték (105.000,-kuna). Mivel a felülvizsgálati értékhatár 100.000,-kuna, a 

Legfelsőbb Bíróság a kérelmet elfogadhatatlannak nyilvánította. Különösen rámutatott arra, hogy a 

vonatkozó nemzeti jogszabályok értelmében a per tárgyának értékét legkésőbb az előkészítő 

tárgyaláson vagy az első érdemi tárgyaláson lehet megváltoztatni, mielőtt a kereset érdemi tárgyalása 

megkezdődne. Mindazonáltal a felperes ügyében a kereset felemelésére csak később került sor, és 

ezért nem tekinthető úgy, hogy a keresetmódosítás ténylegesen megtörtént volna. 

A felperes által az Alkotmánybírósághoz ezt követően benyújtott panaszt 2011 novemberében 

elfogadhatatlannak nyilvánították. 

A kérelmező – az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdésére hivatkozással – elsősorban azt sérelmezte, 

hogy a Horvát Legfelsőbb Bírósághoz fordulás lehetőségétől megfosztották. 

A Bíróság megállapította, hogy a Legfelsőbb Bírósághoz benyújtott felülvizsgálati kérelemre 

vonatkozó törvényi értékhatár alkalmazása törvényes és ésszerű eljárási követelmény volt, tekintettel 

arra, hogy a bíróság szerepe, hogy a kiemelkedő jelentőségű ügyekkel foglalkozzék. Az ilyen 

korlátozás a jogállamiság és a megfelelő igazságszolgáltatás törvényes céljait is követte. 

Arra a következtetésre jutott, hogy a felülvizsgálati kérelemre vonatkozó törvényi értékhatárra 

vonatkozó szabályok legfelsőbbi bíróság alkalmazása nem akadályozta aránytalan mértékben a 

kérelmező bírósághoz forduláshoz való jogát, és nem lépte túl az állam mozgásterét („mérlegelési 

jogkörét”), a bírósághoz való fordulásra vonatkozó szabályok megalkotását és e szabályok 

alkalmazását illetően. 

E következtetésre jutva a Bíróság kiemelte, hogy teljes mértékben a kérelmező volt felelős az eljárási 

hibák elkövetéséért, amelyeket eleve el lehetett volna kerülni. Ezek a hibák magukban foglalták a jogi 

képviselet megválasztását a keresetlevél benyújtásakor (montenegrói ügyvéd horvát ügyvéd helyett), 

és a pertárgyérték módosításának elmulasztását, mielőtt az ügy érdemi tárgyalási szakba jutott volna, 

miként azt a nemzeti jog megkövetelte. Valójában nem volt vitás a felek között, hogy amíg az 

alperesek 2005 februárjában nem bocsátkoztak perbe, az eredetileg megjelölt értéket módosíthatták 

volna. Ezenkívül, bár ekkor már a horvát ügyvéd képviselte őket a perben, nem jelezte, hogy 

módosítani akarja a szóban forgó értéket, csak az eljárás későbbi szakaszában, azaz 2005 áprilisában. 

Ezenkívül előreláthatta volna, hogy e hibák a felülvizsgálati kérelem elutasítását eredményezhetik. 

Különösen, a Legfelsőbb Bíróság ítélkezési gyakorlata világos és következetes volt, hogy a 

felülvizsgálati kérelem azokban az ügyekben, amikor a pertárgy értékét utólag változtatják meg, 

elfogadhatatlan. Ezenkívül a kérelmezőt egy képzett horvát ügyvéd segítette, amikor a peres eljárás 

megindult, és valójában a perérték módosítását kérte. Az ügyvédtől elvárható volt, hogy ismerje a 

hazai jog és a Legfelsőbb Bíróság ítélkezési gyakorlatának követelményeit. Ezért a jogorvoslati eljárás 

során követendő eljárást koherens és előrelátható módon szabályozták. 

Végül a Bíróság nehéznek találta, hogy elfogadja: a Legfelsőbb Bíróság kötve van az alsóbb fokú 

bíróságok hibáihoz, amikor a megengedhetőségről dönt. Éppen ellenkezőleg, a Legfelsőbb Bíróság 

határozatában biztosítja a jogbiztonságot és a megfelelő igazságszolgáltatást. Egyszerűen 

helyreállította a jogállamiságot a kérelmező és a két alsóbb bíróság által a hatáskört érintő kérdéssel 

kapcsolatos eljárási szabálysértés kapcsán. Ezáltal fenntartotta az igazságszolgáltatás hatékonyságának 

elvét, és ilyen körülmények között a túlzott formalizmus kérdése fel sem merülhet. Az Egyezmény 6. 

cikkének 1. bekezdését tehát nem sértették meg. 

 

3. A Fédération Nationale des Syndicats Sportifs és mások Franciaország elleni ügye 

(48.151/11. sz. és 77.769/13. sz. ügy)42 

A 48151/11. számú kérelmet négy francia sportszövetség – a Sportegyesületek és -szervezetek 

Nemzeti Szövetsége (Fédération Nationale des associations et des syndicats Sportifs; FNASS), a 

Rögbijátékosok Nemzeti Szervezete (Syndicat National des Joueurs de Rugby, a Hivatásos 

Futballjátékosok Nemzeti Szövetsége (Union Nationale des Footballeurs Professionels; UNFP), a 

                                                 
42 Az ítélet 2018. április 18-án vált véglegessé. 
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Hivatásos Kézilabdázók Egyesülete (Association des Joueurs Professionels de Handball), a 

Kosárlabdázók Nemzeti Szervezete (Syndicat National des Basketteurs), valamint 99 profi kézilabda-, 

rögbi- és kosárlabdajátékos terjesztette elő. 

A francia kormány 2010. április 14-én hirdette ki a sportolók egészségéről szóló 201-379. sz. 

rendeletet (a továbbiakban: rendelet), amellyel a francia sporttörvényt összhangba hozta a Nemzetközi 

Doppingellenes Kódexszel. A kérelmezők közül egyesek 2010. június 1-jén az Államtanácshoz 

fordultak a rendelet egyes rendelkezéseinek a megsemmisítése érdekében, amelyek a Francia 

Doppingellenes Ügynökség (a továbbiakban: AFLD) által meghatározott célcsoportba tartozó 

hivatásos sportolókkal szemben azt a követelményt írták elő, hogy előre be nem jelentett doppingteszt 

elvégzése érdekében információt adjanak a hollétükről. A kérelmezők azt állították, hogy az 

ellenőrzési rendszer „különösen tolakodó”, mivel sporteseményeken és a felkészülési időszakon kívül 

is lehetővé teszi a teszt elvégzését. Azt állították, hogy az beavatkozást jelent mozgásszabadságukba és 

rendes családi élethez való jogukba, valamint sérti a magánéletüket. Panaszt emeltek továbbá az 

egyenlőség elvének megsértése miatt is, azt állítva, hogy a hollétükről való tájékoztatási kötelezettség 

kizárólag a „célcsoporthoz” tartozó sportolókra vonatkozik. Kérelmüket az Államtanács elutasította. 

A 77769/13. számú kérelmet egy francia kerékpárversenyző terjesztette elő, akit az AFLD 

tesztvezetőjének 2008. március 14-én kelt határozatában a „célcsoporthoz” tartozóként jelöltek meg. 

Ekkoriban a csoportba történő nyilvántartásba vétel határozatlan időre szólt. A kérelmezőnek a 

nyilvántartásba való felvételét az AFLD határozatai révén számos alkalommal megújították; a 2012. 

szeptember 27-i és 2013. március 28-i határozatokat a kérelmező megtámadta az Államtanács előtt. Az 

eljárás során kérte az Államtanácstól, hogy soron kívül terjessze az Alkotmánytanács elé, hogy az ún. 

tartózkodási követelmény összhangban van-e az alkotmánnyal; az Államtanács azonban a kérdést nem 

terjesztette elő. Kijelentette: a szóban forgó rendelkezések nincsenek kihatással az egyéni 

szabadságjogokra, amelyek védelmét az Alkotmány a rendes bíróságokra bízta, hanem a közigazgatási 

bíróságok hatáskörébe tartoznak. A kérelmező kérelmeit az Államtanács elutasította. Az érintett 

sportolók magán- és családi életének tiszteletben tartásához való jogába történő beavatkozás 

vonatkozásában megállapította, hogy a tartózkodási követelmény kizárólag a doppingellenes 

programok által elérni kívánt célok – az érintett sportolók egészségének védelme, valamint a 

sportversenyek tisztességességének és etikai szabályainak megőrzése – eléréséhez szükséges és 

azokkal arányos beavatkozással járt. Az AFLD 2015. április 9-én kelt határozatával törölte a 

kérelmezőt a „célcsoporthoz” tartozó hivatásos sportolók névjegyzékéből. 

A kérelmezők – az Egyezmény 8. cikkére hivatkozva – azt állították, hogy az a mechanizmus, amely 

előírja, hogy hollétükről teljes negyedéves tájékoztatást adjanak, és minden napra kijelöljenek egy 

hatvanperces idősávot, amelyben tesztelés céljából rendelkezésre állnak, a magán- és családi életük és 

otthonuk tiszteletben tartásához való joguk indokolatlan megsértését eredményezte. A második ügyben 

a kérelmező azt állította: az, hogy 2008 óta szerepel a célcsoport névjegyzékében, magánéletének 

súlyos és ismételt megsértését eredményezte. A kérelmezők – a Negyedik Kiegészítő Jegyzőkönyv 2. 

cikkére hivatkozva – azt is állították, hogy a tartózkodási követelmény nem áll összhangban az őket 

megillető mozgásszabadsággal. 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: Bíróság) észlelte, hogy a célcsoporthoz tartozó 

egyes kérelmezők kötelesek voltak tartózkodási helyükről és napi útjaikról a hét minden egyes napjára 

vonatkozóan pontos és részletes információkkal ellátni egy hatóságot. Kiemelte: a kérelmezőknek 

olykor nem volt más választásuk, mint hogy a teszt elvégzésére kijelölt naponkénti idősávban otthon 

maradjanak. Ez az átláthatósági és rendelkezésre állási követelmény, amely csökkentette az érintettek 

közvetlen személyi autonómiáját, elégséges volt a Bíróság számára annak megállapításához, hogy a 

tartózkodási követelmény beavatkozást jelent a kérelmezők magánéletébe. 

A kérelmezők nem vitatták, hogy e beavatkozásról a 2010. április 14-i rendelet rendelkezett, azonban 

arra az álláspontra helyezkedtek, hogy az AFLD határozatai nem minősülnek „jogszabálynak”, mivel 

azokat egy olyan intézmény bocsátotta ki, amelynek nem volt hatásköre arra, hogy hozzáférhető és 

pontos szabályokat állapítson meg. A Bíróság ugyanakkor észlelte, hogy az AFLD egy független 

hatóság, amely különösen a doppingellenes programok megtervezéséért és megvalósításáért, és – 

mindezek alapján – a hivatásos sportolóknak a célcsoportba történő kiválasztásáért felelős. Az AFLD 
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az érintett hivatásos sportolók által teljesítendő kötelezettségeket az 54. sz. határozatban írta elő, 

amelyet a hivatalos lapban (Journal officiel) közzétettek, és amely így hozzáférhetővé vált. Ezen 

túlmenően a Bíróság álláspontja szerint, ha a hivatásosok és edzőik figyelembe veszik a szöveg pontos 

és részletes utalásait, magatartásukat ennek megfelelően alakíthatják, és megfelelő védelmet 

élvezhetnek az önkény ellen. A Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a beavatkozás a 

jogszabályokkal összhangban történt. 

Ami a beavatkozás törvényes célját vagy céljait illeti, a Bíróság megállapította, hogy az egészség 

védelmét a vonatkozó, a doppingolás megelőzését egészségügyi kérdésként bemutató nemzetközi és 

nemzeti jogszabályok is tartalmazzák. Ennek eredményeképp a tartózkodási követelmény célja, hogy 

egészségügyi kérdésekkel foglalkozzon, és nem csak a hivatásos sportolók, hanem az amatőrök, és 

különösen a fiatalok egészségével. A doppingellenes programok másik jogalapjára, a sportversenyek 

tisztességességére vonatkozóan a Bíróság úgy ítélte meg, hogy az inkább a „mások jogainak és 

szabadságainak védelmével” áll közelebbi kapcsolatban. A tiltott szerek használata valóban 

tisztességtelenül rekeszti ki azokat az azonos szintű versenyzőket, akik nem élnek ilyen szerekkel, ami 

veszélyes módon arra ösztönzi az amatőröket és különösen a fiatalokat, hogy kövessék a mintát, 

ezáltal megfosztja a nézőket a tisztességes versenytől, amelyet jogosan elvárnak. 

Ami azt illeti, hogy az ilyen beavatkozás szükséges-e egy demokratikus társadalomban, a Bíróság 

megállapította, hogy először a doppingolás veszélyeit kellett vizsgálnia, és meg kellett bizonyosodnia 

arról, hogy európai és nemzetközi szinten van-e e körben közös alap. 

Először is, a Bíróság megállapította, hogy széles körű egyetértés van az egészségügyi, kormányzati és 

nemzetközi szervek között a doppingolásnak a sportolók egészségére gyakorolt veszélyeinek elítélése 

és leküzdése mellett. Ezzel összefüggésben utalt a doppingellenes programokat az egészség védelme 

érdekében legalizáló nemzetközi szabályokra, hivatkozva különösen az Orvosi Akadémia és a francia 

szenátus részletes jelentéseire. Ezen túlmenően megjegyezte, hogy a doppingellenőrzés mindenkit 

érint, aki sportol, különösen a fiatalokat. A Bíróság fontosnak ítélte, hogy hangsúlyozza a hivatásos 

sportolók doppingolásának következményeit a fiatalok számára, akik azonosulnak a magas szintű 

hivatásos sportolókkal, őket olyan példaképnek tekintve, akiknek példája követendő. 

Másodszor, a Bíróság megállapította, hogy a doppingellenes programok fokozatos bevezetése egy 

nemzetközi jogi keretrendszert eredménye volt, amelynek legfőbb dokumentuma a Nemzetközi 

Doppingellenes Kódex. Ezen túlmenően megjegyezte, hogy az Európa Tanács és a Nemzetközi 

Doppingellenes Ügynökség együttműködése az Európai Unión belüli és azon kívüli doppingellenes 

szabályok nagyobb mértékű harmonizációjához vezetett. Ilyen körülmények között a Bíróság arra az 

álláspontra helyezkedett, hogy az előre be nem jelentett ellenőrzés szükségességére vonatkozóan 

létezik közös európai és nemzetközi álláspont. A szubszidiaritás elvével összhangban elsősorban a 

szerződő államok feladata dönteni a saját jogrendszerükben a doppingellenőrzés által okozott konkrét 

problémák megoldásához szükséges eszközökről. Ami a sportolókat terhelő tartózkodási követelményt 

és az előre be nem jelentett ellenőrzést illeti, a Bíróság hangsúlyozta Franciaország egyértelmű 

döntését, amely szerint hazai jogát összhangba hozza a Nemzetközi Doppingellenes Kódex elveivel. 

Rámutatott arra is, hogy az UNESCO Egyezmény részes államai vállalták, hogy megfelelő 

intézkedéseket tesznek a Kódexben foglalt elveknek való megfelelés érdekében. 

Ami az érdekek kiegyensúlyozását illeti, a Bíróság nem becsülte alá a tartózkodási követelménynek az 

egyes kérelmezők magánéletére gyakorolt hatását. Ezért elfogadta azon állításukat, hogy olyan 

kötelezettségeknek kellett eleget tenniük, amelyeknek az aktív lakosság nagy része nem volt alávetve. 

Ezért a Bíróság először is rámutatott: a tartózkodási követelmény mechanizmusának lényege egy 

doppingellenes jogi keretrendszer kialakítása, amely az érintett hivatásos sportolók jogainak 

biztosítása szempontjából nem alábecsülendő. Másodszor, a Bíróság arra az álláspontra helyezkedett, 

hogy bár a tartózkodási követelmény a doppingellenőrzésnek mindössze egyetlen eleme, az 

érintetteknek el kell fogadniuk a rájuk eső tisztességes részt a magas szintű versenyeken különösen 

jellemző probléma leküzdése érdekében szükséges intézkedésekkel járó korlátozásokból. Továbbá úgy 

találta: annak fényében, hogy otthon-tartózkodás rögzítése az érintett személy kérelmére, és kizárólag 

egy meghatározott idősávban kerül sor, a szóban forgó doppingellenőrzések különböznek a bíróság 

felügyelete alatt lefolytatott doppingellenőrzésektől, amelyek célja a bűncselekmények felderítése és 
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az esetleges lefoglalás. Végezetül megállapította: a kérelmezők nem bizonyították, hogy – a 

doppingolási módszerek fejlődésére és a tiltott szerek kimutatására rendelkezésre álló időkeret 

rövidségére figyelemmel – az edzés helyszínére korlátozott és a szabadidőt tiszteletben tartó ellenőrzés 

elégséges lenne a nemzeti hatóságok által kitűzött célok eléréséhez. Mindezek alapján a Bíróság 

megállapította, hogy az alperes állam igazságos egyensúlyt teremtett a szóban forgó különböző 

érdekek között, és így az Egyezmény 8. cikkét nem sértették meg. 

A Bíróság megállapította, hogy a kérelmezőknek egy napi 60 perces időintervallumra vonatkozóan 

kellett tájékoztatniuk az AFLD-t, hogy egy előre be nem jelentett teszt elvégzése céljából pontosan hol 

lesznek elérhetők. A helyet szabadon megválaszthatták, és a kötelezettség inkább a magánéletükbe 

való beavatkozás, semmint felügyeleti intézkedés. A Bíróság figyelemmel volt arra is, hogy a hazai 

bíróságok határozatai a tartózkodási követelményt nem a mozgásszabadság korlátozásaként írták le, és 

különbséget tettek a rendes és a közigazgatási bíróságok között az ilyen ellenőrzésekkel kapcsolatos 

hatáskör tekintetében. Ezért a Bíróság arra az álláspontra helyezkedett, hogy a szóban forgó intézkedés 

nem azonosítható az előzetes letartóztatás alternatívájaként vagy a házi őrizetet kiegészítő 

intézkedésként használatos elektronikus nyomkövető alkalmazásával. Végezetül, a Bíróság 

megállapította, hogy a kérelmezőket nem akadályozták abban, hogy a lakóhelyük szerinti államot 

elhagyják; mindössze arra voltak kötelesek, hogy a teszt elvégzése érdekében célországbeli 

tartózkodási helyükről információt nyújtsanak. A Bíróság megállapította, hogy a Negyedik Kiegészítő 

Jegyzőkönyv 2. cikkét nem sértették meg. 

A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai 

Büntető ügyszak 

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 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 
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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 nem elfogultak, az 

ügy tárgyilagos 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 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 Törvényszék, mind az 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. 

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.  

Mindezek pedig a szökés, elrejtőzés veszélyének közvetlenségét és közeliségét megalapozzák. E 

körülmények adottak, azokban a vád változása, vagy a bizonyítás eredményének fordulata, majd a 
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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 

újabb hat hónap elteltével sem tekinthető olyan aránytalannak és indokolatlannak, ami már az előzetes 

letartóztatás indokoltáságára 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 
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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. 

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. 

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 

kontexusában 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 nyiltan 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 nyiltan 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 Abh4. határozatában rögzített azon álláspontra 
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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. Utal 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 az IV/569/2018. számú AB határozatban (a továbbiakban: Abh3.) 

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 2013. 

évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján – helybenhagyta. 

Munkaügyi ügyszak 

Mfv.III.10.581/2017/7. 

Amennyiben a felperes rokkantsági nyugdíjra jogosultságát 1996-ban "véglegesnek" véleményezik, 

nem jelenti a szerzett jogok sérelmét, ha az Mmtv. 33. § (6) bekezdése alapján felülvizsgált egészségi 

állapota alapján állapítják meg, hogy megváltozott munkaképességű személyek ellátására 

(megállapított % mértéke miatt) nem jogosult. 

A 2011. évi CXCI. törvény (továbbiakban: Mmtv.) 33. § (1) bekezdése értelmében a 2011. december 

31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban 

részesülő személyek ellátását a kormány által kijelölt szerv 2012. január 1-jétől rehabilitációs 

ellátásként folyósítja azzal, hogy az ellátás összege megegyezik a 2011. december hónapra járó – III. 
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csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő esetén a 2012. januári nyugdíjemelés 

mértékével növelt ellátás – összegével. 

A felperes 2011. december 31. napjáig III. csoportos rokkantsági nyugdíjban részesült, amely 2012. 

január 1. napjától – törvény erejénél fogva – rehabilitációs ellátásként került továbbfolyósításra. 

A Kúria megállapította, hogy a társadalombiztosítási szervek 2016-ban – az akkor hatályos 

jogszabályok alapján – a felperesnek az Mmtv. által bevezetett új ellátásra való jogosultságát és annak 

mértékét vizsgálták. Ennek során a felperes jogosultságáról ahhoz tartozóan az egészségi állapotának 

mértékéről a társadalombiztosítási szerveknek és a határozatukat felülvizsgáló bíróságnak a 

korábbihoz, azaz az 1996-ban hatályos jogszabályokhoz képest eltérő jog- és orvosszakmai szabályok 

alkalmazásával kellett dönteniük. A felperes által hivatkozott korábbi 1996-ban indult és a 2016-ban 

hozott társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata iránti per tárgya és azok tényalapja, függetlenül 

attól, hogy az ellátásokat a törvényhozó – egyebek mellett – az egészségkárosodáshoz kötötte nem volt 

azonos. Az ellátások – a Tny.-ben és az Mmtv.-ben foglaltak szerint – eltérő feltételekkel juttatott 

jogosultságokat takarnak, amelyek vizsgálata és megítélése eltérő időpontban fennálló tények alapján 

történt. 

A Kúria több korábbi határozatában (Mfv.III.10.659/2016/4., Mfv.III.10.762/2016/8., stb.) rögzítette, 

hogy az a tény, hogy a felperes más ellátásra (rokkantsági nyugdíjra) való jogosultságát megalapozó 

feltétel vagyis a 67%-os munkaképesség-csökkenés 1996. június 1. napjától teljesül és az annak 

megítélése alapjául szolgáló egészségi állapotát az orvosszakértői szerv nem tartotta 

felülvizsgálandónak, nem zárja ki, hogy a felperes egészségi állapota az eltérő feltételekkel nyújtott, 

átalakított ellátásra való jogosultság elbírálása során ismételten vizsgálatra kerüljön. 

A fenti határozatban kifejtettek a jelen ügyben is irányadóak. Az a tény, hogy a felperes más ellátásra 

(rokkantsági nyugdíjra) való jogosultságát megalapozó feltétel vagyis a 67%-os munkaképesség-

csökkenés 1996-ban teljesült és az annak megítélése alapjául szolgáló egészségi állapotát az 

orvosszakértői szerv nem tartotta felülvizsgálandónak, nem zárja ki, hogy a felperes egészségi állapota 

az eltérő feltételekkel nyújtott átalakított ellátásra való jogosultság elbírálása során ismételten 

felülvizsgálatra kerüljön. A korábban hatályos jogszabályok (a felperes esetében a Tny.) alapján 

nyújtott ellátásokban részesülők felülvizsgálatát a jogszabály (az Mmtv.) írta elő, a felperes által 

kifogásolt szabályozási megoldásból eredő sérelem a jogszabályból nem vezethető le. 

Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdéséből származó követelményeket számos 

határozatában értelmezte, ennek során a rendelkezés értelmezési határaira is rámutatott: „{a} szerzett 

jogok védelmének alkotmányos jogállamban szabályként kell érvényesülnie, az azonban nem abszolút 

érvényű és kivételt nem tűrő követelmény (…). A jog stabilitására, előre láthatóságára vonatkozó 

alkotmányos szempont nem jelenti a jogszabályok megváltoztathatatlanságát” (731/B/1995. AB 

határozat, 29/2011. (IV.7.) AB határozat stb.). 

A Kúria az Mfv.III.10.355/2016/6., valamint az Mfv.III.10.123/2017/4. számú határozatában 

kimondta: „az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdéséből a jogállamiság és az abból származó jogbiztonság 

követelményéből nem vezethető le a jogerős közigazgatási határozatokkal, vagy bírósági ítéletekkel 

korábban megállapított társadalombiztosítási ellátások jogszabályalkotás útján elrendelt 

megváltoztatásának, átalakításának abszolút tilalma. A Kúria a fent hivatkozott, valamint az 

Mfv.III.10.204/2014/6. számú határozatában rögzítette azt is, hogy a szociális biztonság megteremtését 

célzó ellátások jogosultsági feltételeit szabályozó törvények és egyéb jogszabályok rendelkezései 

alkalmazásától a bíróságok az Alaptörvénynek a bírói jogértelmezés elvét megfogalmazó szabályai 

alapján sem tekinthetnek el.” 

Az Alkotmánybíróság a 40/2012. (XII.6.) AB határozatában kimondta, hogy „a rokkant nyugdíj 

korábbi szabályai nem keletkeztettek várományt, így a jogosultság feltételeinek megváltozása nem 

sértett szerzett jogot” [34]. 

A felperes részére korábban folyósított ellátásnak, a törvényhozó által 2012. január 1-től – az Mmtv. 

33. § (1) bekezdése által – átalakított ellátás megállapítására és rehabilitációs ellátásként való 

továbbfolyósítására az Mmtv. 33. § (6) bekezdése által előírt felülvizsgálat eredményeként került sor. 

A Nagy Béláné ügyében hozott az Emberi Jogok Európai Bírósága határozat a felperesétől eltérő 
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tényálláson alapul a következők szerint: Amikor Nagy Béláné első alkalommal arra kényszerült, hogy 

nyugellátást kérjen, már teljesítette az adott időpontban releváns követelményt és megítélték számára a 

rokkantsági nyugdíjat. Változatlan egészségi állapota ellenére évekkel később kizárták a juttatásból, 

mivel egészségkárosodásának mértéke már nem volt eléggé jelentős ahhoz, hogy továbbra is 

nyugellátásban részesüljön. A későbbiekben ismét magasabb rokkantsági fokot állapítottak meg nála, 

de ez a tény már nem eredményezhette az újabb ellátás megállapítását, mivel időközben új jogszabályi 

feltételek kerültek bevezetésre, amelyeknek már nem tudott megfelelni. Nagy Bélánénak utólag azt 

rótták fel, hogy a múltban nem szerezte meg az új jogszabály szerint szükséges társadalombiztosítási 

jogviszonyt. „A bíróság úgy vélte, hogy az események ezen sora olyan drasztikus változásnak 

minősült a kérelmező rokkantsági juttatásokhoz való hozzáférések feltételeinek a tekintetében, amit a 

kérelmező nem láthatott előre, és amit nem tudott előre teljesíteni. (...). A kérelmező azon jogos 

várakozása, hogy a fizetéséből korábban levont járulékok alapján szükség esetén rokkantsági 

nyugdíjban fog részesülni, teljes mértékben felszámolásra került; s a kérelmező nem kerülhetett olyan 

helyzetbe, hogy ezen az állapoton változtatni tudjon.” A határozatban rögzítésre került, hogy az 

Emberi Jogok Európai Egyezmény „Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke nem biztosít jogot valamely 

tulajdon megszerzéséhez, és meghatározott összegű nyugdíjhoz való jogot sem garantál”. 

Polgári ügyszak 

Pfv.I.21.265/2017/8. 

I. A képviselt a régi Hpt. 47.§-ába foglalt alaki követelmények megsértése esetén is jóváhagyhatja 

utólag az álképviselő eljárását, amely esetben a szerződés érvényesen létrejön.  

II. A felülvizsgálati kérelem egymással szorosan összefüggő kötelező tartalmi elemei a 

jogszabálysértés és a megsértett jogszabályhely megjelölése, valamint annak kifejtése, hogy a fél a 

határozat megváltoztatását milyen okból kívánja. Mindezek bármelyikének hiánya a felülvizsgálati 

kérelem érdemi elbírálásának akadálya. 

A felperesek felülvizsgálati kérelmükben jogszabálysértésként a Pp. 1-5.§-ában foglaltakra 

hivatkoztak. Ezek a jogszabályi rendelkezések alapvető elveket tartalmaznak, megfogalmazzák a 

törvény (Pp.) célját, meghatározzák a bíróság feladatait. A Pp. célja, hogy a természetes személyek és 

más személyek vagyoni és személyi jogaival kapcsolatban felmerült jogviták bíróság előtti eljárásban 

való pártatlan eldöntését az alapelvek érvényesítésével biztosítsa. A bíróságnak az a feladata, hogy a 

feleknek a jogviták elbírálásához, a perek tisztességes lefolytatásához és ésszerű időn belül történő 

befejezéséhez való jogát érvényesítse. A bíróság a polgári ügyek körében felmerült jogvitát erre 

irányuló kérelem esetén bírálja el. A jogvita elbírálásához szükséges bizonyítékok rendelkezésre 

bocsátása – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a feleket terheli. A bíróság köteles a jogvita 

eldöntése érdekében a bizonyításra szoruló tényekről, a bizonyítási teherről, illetve a bizonyítás 

sikertelenségének következményeiről a feleket előzetesen tájékoztatni. A bíróságot határozatának 

meghozatalában más hatóság döntése, vagy a fegyelmi határozat, illetve az azokban megállapított 

tényállás nem köti. A bíróság – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a felek közötti jogvitát 

nyilvános tárgyaláson bírálja el. 

Az előbbiekben idézett alapelvek a Pp. célját, ezzel összefüggésben a bíróság feladatait fogalmazzák 

meg, ezen alapelveket tartalmazó jogszabályi rendelkezések puszta megjelölése anélkül, hogy ezek az 

alapelvek milyen konkrét jogszabály megsértése miatt szenvedtek csorbát és az mennyiben minősült 

az ügy érdemi elbírálására is lényeges kihatással lévő eljárásjogi szabálysértésnek, nem teszi érdemi 

elbírálásra alkalmassá, azaz a jogerős ítélet felülbírálatára alkalmassá a felperesek felülvizsgálati 

kérelmét. A polgári eljárásjogi alapelveknek általánosságokban mozgó hivatkozása nem alkalmas a 

felülvizsgálat tartalmi és perjogi kereteinek meghatározására. 

Az Emberi Jogok Európai Egyezményének (a továbbiakban: EJEE) 6. cikke felsorolja a méltányos 

igazságszolgáltatás elvébe foglalt elemeket, az egész cikk szempontjából alapvető a bírói vizsgálathoz 

való jog, ami nem korlátozható, a 6. cikk legfontosabb „ki nem mondott elve” az esélyek egyenlősége, 

megfogalmazza a tisztességes tárgyaláshoz való jogot, mindez megfelel az előbbiekben megjelölt, a 

Pp.-ben meghatározott alapvető elveknek, amelyeknek a felülvizsgálati kérelemben szerepeltetésével 

összefüggésben az előző pontban fejtette ki álláspontját a Kúria. 
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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. 


