
 

A Kúria 

Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának  

Hírlevele 
2017. május 31. 

VIII. évfolyam 5. szám

EURÓPAI UNIÓS JOGI KÖZLEMÉNYEK ..................................................................................... 3 

KÖZZÉTETT ELŐZETES DÖNTÉSHOZATAL IRÁNTI KÉRELMEK ........................................................... 3 
BÜNTETŐ ÜGYSZAK ................................................................................................................................. 3 
GAZDASÁGI ÜGYSZAK ............................................................................................................................. 3 
MUNKAÜGYI ÜGYSZAK ........................................................................................................................... 4 
POLGÁRI ÜGYSZAK .................................................................................................................................. 8 
KÖZIGAZGATÁSI ÜGYSZAK.................................................................................................................... 14 
ELŐZETES DÖNTÉSHOZATAL TÁRGYÁBAN KÖZZÉTETT HATÁROZATOK ......................................... 28 
BÜNTETŐ ÜGYSZAK ............................................................................................................................... 28 
GAZDASÁGI ÜGYSZAK ........................................................................................................................... 28 
MUNKAÜGYI ÜGYSZAK ......................................................................................................................... 31 
POLGÁRI ÜGYSZAK ................................................................................................................................ 33 
KÖZIGAZGATÁSI ÜGYSZAK.................................................................................................................... 36 
EGYÉB, MAGYAR VONATKOZÁSÚ ÜGYEK AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG ELŐTT ......................................... 43 
A KÚRIA UNIÓS JOGI TÁRGYÚ HATÁROZATAI ................................................................................... 44 
BÜNTETŐ ÜGYSZAK ............................................................................................................................... 44 
GAZDASÁGI ÜGYSZAK ........................................................................................................................... 44 
MUNKAÜGYI ÜGYSZAK ......................................................................................................................... 48 
POLGÁRI ÜGYSZAK ................................................................................................................................ 48 
KÖZIGAZGATÁSI ÜGYSZAK.................................................................................................................... 55 

EMBERI JOGI KÖZLEMÉNYEK ................................................................................................... 66 

AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁNAK MAGYAR VONATKOZÁSÚ ÍTÉLETEI ......................... 66 
AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁNAK KIEMELTEN FONTOS ÍTÉLETEI ................................ 67 
A KÚRIA EMBERI JOGI VONATKOZÁSÚ HATÁROZATAI ..................................................................... 69 

 



 

 2 

 



 

 3 

Európai uniós jogi közlemények 

A Bíróság (nagytanács) 2017. február 14-i véleménye – Európai Bizottság (3/15. sz. 

vélemény iránti eljárás)1  

A vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek megjelent művekhez való 

hozzáférésének megkönnyítéséről szóló marrákesi egyezmény megkötése az Európai Unió kizárólagos 

hatáskörébe tartozik. 

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek 

Büntető ügyszak 

Az adott időszakban nem tettek közzé ilyen tárgyú kérelmet. 

Gazdasági ügyszak 

10. Az Obersten Gerichtshof (Ausztria) által 2016. december 19-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-649/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

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

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

tanácsi rendelet (átdolgozott Brüsszel I. rendelet) 1. cikke (2) bekezdésének b) pontját, hogy a 

fizetésképtelen adósban üzletrész-tulajdonos – mint első- és másodrendű felperesek –, illetve az 

adóssal üzleti kapcsolatban álló projekttársaságok – mint harmad-, negyed, ötöd, hatod- és hetedrendű 

felperesek – hitelezői bizottság tagjai elleni, a fizetésképtelenségi eljárásban a pénzügyi helyreállítási 

tervvel kapcsolatos jogellenes szavazási magatartásra alapozott kártérítési keresete az átdolgozott 

Brüsszel I. rendelet 1. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében a fizetésképtelenségre vonatkozik, 

és ezért nem tartozik a rendelet tárgyi hatálya alá? 

 

11. A Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Spanyolország) által 

2017. február 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-57/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Értelmezhető-e úgy, hogy [a munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelméről szóló, 

2008. október 22-i 2008/94/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv] 3. cikkének első bekezdésében 

hivatkozott, „a munkaviszony megszűnése esetén járó végkielégítésnek” minősül a jogszabály szerint 

a vállalkozás által a munkavállalónak fizetendő végkielégítés a munkaszerződés olyan lényeges 

elemének módosulása következtében történő munkaviszony-megszüntetés miatt, mint a munkavállalót 

a tartózkodási hely megváltoztatására kötelező földrajzi mobilitás? 

 

                                                 
1 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 10. szám. 
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12. A Tribunal Supremo ((Spanyolország)) által 2017. február 9-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-70/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a 93/13 irányelv 6. cikkének (1) bekezdését, hogy az lehetővé teszi, hogy 

valamely nemzeti bíróság a fogyasztóval kötött jelzálog-fedezetű szerződésbe foglalt, a lejárat előtti 

megszüntetésre vonatkozó olyan kikötés tisztességtelen jellegének elbírálása során, amely egy 

törlesztőrészlet megfizetésének elmulasztása miatt – több törlesztőrészlet elmaradásának egyéb esetein 

kívül – előírja az esedékessé válást, csak egy mondatról vagy egy törlesztőrészlet megfizetésének 

elmaradásáról állapíthassa meg a tisztességtelen jelleget, és fenntarthassa a kikötésben szintén 

általános jelleggel előírt, a törlesztőrészletek nem fizetése miatt történő lejárat előtti megszüntetésre 

vonatkozó rendelkezés érvényességét, függetlenül attól, hogy az érvényesség vagy a tisztességtelen 

jelleg konkrét elbírálását a lehetőség gyakorlásának időpontjára kell halasztani? 

2) A nemzeti bíróságnak az irányelvvel összhangban lehetősége van-e arra, hogy – a jelzálog-fedezetű 

kölcsön- vagy hitelszerződés lejárat előtti megszüntetésre vonatkozó kikötése tisztességtelen 

jellegének megállapítását követően – értékelhesse azt, hogy valamely nemzeti rendelkezés kiegészítő 

jellegű alkalmazása, amely bár a fogyasztóval szembeni végrehajtási eljárás megindításáról vagy 

folytatásáról rendelkezik, kedvezőbb-e a fogyasztó számára, mint a jelzálogtárgyra vezetett különös 

végrehajtási eljárás megszüntetése és annak lehetővé tétele a hitelező számára, hogy a kölcsön- vagy 

hitelszerződés megszüntetését kérje, vagy a fennálló tartozást követelje, és a marasztaló ítéletet ebből 

következően végrehajtsák, a jelzálogtárgyra vezetett különös végrehajtási eljárás által a fogyasztónak 

biztosított előnyök nélkül? 

 

13. A Korkein oikeus (Finnország) által 2017. február 17-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-88/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: finn 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Hogyan kell a 44/2001/EK rendelet 5. cikke 1. pontja b) alpontjának második francia bekezdése 

alapján meghatározni a szolgáltatás nyújtásának helyét, vagy helyeit, ha tagállamok közötti 

árufuvarozásra vonatkozó szerződésről van szó, a fuvarozás pedig több részből áll, amelynek során 

különböző szállítóeszközöket használnak? 

Munkaügyi ügyszak 

15. A Bundesarbeitsgericht (Németország) által 2016. december 27-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-684/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Ellentétes-e a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv (2003/88/EK irányelv) 7. cikkének (1) bekezdésével, vagy az 

Európai Unió Alapjogi Chartája (Charta) 31. cikkének (2) bekezdésével az olyan nemzeti szabályozás, 

mint amilyen a Bundesurlaubsgesetz (a munkavállalókat megillető szabadságról szóló szövetségi 

törvény, BUrlG) 7. §-ában szerepel, amely az éves szabadságra való igény érvényesítésének 

részletszabályaként előírja, hogy a munkavállalónak a szabadság időpontjára irányuló kívánságának 

közlésekor a szabadságot kérelmeznie kell annak érdekében, hogy a szabadságra való igénye a 

referencia-időszak végén ne évüljön el úgy, hogy azt nem helyettesítik, és amely nem kötelezi a 

munkáltatót arra, hogy saját kezdeményezésére egyoldalúan, és a munkavállalóra kötelező jelleggel 

megállapítsa a szabadság referencia-időszakon belüli idejét? 

2. Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 
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Igaz-e ez abban az esetben is, ha a munkaviszony magánszemélyek között állt fenn? 

 

16. A Corte di Appello di Torino (Olaszország) által 2017. január 2-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-1/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 44/2001 rendelet 20. cikkének bekezdése azt eredményezi-e, hogy valamely uniós tagállamban 

székhellyel rendelkező, a korábbi munkavállalója által a lakóhelye szerinti bíróság előtt (a rendelet 19. 

cikke értelmében) perbe vont munkáltató viszontkeresetet terjeszthet elő a munkavállalóval szemben 

az eredeti keresetet elbíráló ugyanazon bíróság előtt? 

2) Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén a 44/2001 rendelet 20. cikkének (2) bekezdése azt 

eredményezi-e, hogy az eredeti keresetet elbíráló bíróság joghatósággal rendelkezik abban az esetben 

is, amikor a munkáltató által előterjesztett viszontkereset tárgyát nem az eredetileg a munkáltatót 

megillető követelés, hanem olyan követelés képezi, amely eredetileg egy másik jogalanyé volt (aki 

egyidejűleg párhuzamos munkaszerződés alapján ugyanazon munkavállaló munkáltatója), és a 

viszontkereset olyan követelésengedményezési szerződésen alapul, amely a munkáltató és a követelés 

eredeti jogosultja között jött létre a keresetnek a munkáltató által történő előterjesztését követő 

időpontban? 

 

17. A Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanyolország) által 2017. január 2-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-2/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

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

parlamenti és tanácsi rendelet (1) XI. melléklete [G. pontjának 2. alpontjában] [Spanyolország, (2) 

bekezdés] hivatkozott, „az időben legközelebb eső spanyolországi járulékalap” kifejezés hatálya alól 

kizártnak kell-e tekinteni az olyan belső spanyol szabály alkalmazásából eredő járulékalapokat, amely 

szerint a visszatért migráns munkavállaló, akinek a ténylegesen teljesített utolsó spanyol 

járulékfizetései meghaladták volna a legalacsonyabb járulékalapokat, csak a legalacsonyabb alapoknak 

megfelelő járulékfizetés fenntartására vonatkozó megállapodást írhat alá, míg ha belföldi 

munkavállaló lenne, magasabb járulékalapokról szóló megállapodás megkötésének lehetőségét 

ajánlották volna fel számára? 

2) Az előző kérdésre adandó igenlő válasz esetén, a 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti 

és tanácsi rendelet XI. melléklete [G. pontjának 2. alpontjával] [Spanyolország, (2) bekezdés] 

összhangban, a migráns munkavállalónak okozott vagyoni hátrány helyreállítása szempontjából 

megfelelő eszköznek tekinthető-e a megfelelő módon valorizált és ténylegesen teljesített utolsó 

spanyol járulékfizetések alapulvétele és a járulékfizetési időszaknak a járulékfizetés fenntartására 

vonatkozó megállapodás alapján semleges időszakként vagy szünetelésként történő minősítése? 

 

18. A Curtea de Apel Cluj (Románia) által 2017. január 10-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-12/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni a 2003/88/EK irányelv 7. cikkét, hogy azzal ellentétes az a nemzeti jogszabályi 

rendelkezés, amely a munkavállaló szabadsága időtartamának meghatározásakor a gyermek után 

annak második életéve betöltéséig járó szülői szabadságot nem tekinti szolgálati időnek? 
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19. Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2017. január 18-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-24/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1.1. Úgy kell-e értelmezni az uniós jogot, különösen az Alapjogi Charta 21. cikkével együttesen a 

2000/78/EK irányelv 1., 2. és 6. cikkét, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely (a 

18. életév betöltése előtt teljesített szolgálati idők beszámítását illetően) az életkoron alapuló hátrányos 

megkülönböztetést megvalósító díjazási rendszert új díjazási rendszerrel váltja fel, de a meglévő 

alkalmazottak új díjazási rendszerbe való átsorolására úgy kerül sor, hogy az új díjazási rendszert a 

törvény kihirdetés szerinti változata hatálybalépésének időpontjára visszaható hatállyal léptetik 

hatályba, az új díjazási rendszerbe való első besorolás azonban a meghatározott átsorolási hónapra 

(2015. február) a régi díjazási rendszer alapján ténylegesen kifizetett illetményen alapul, miáltal 

pénzügyi hatásaiban tovább él az addigi életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés? 

1.2. Az 1.1. kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

Úgy kell-e értelmezni az uniós jogot – különösen a 2000/78/EK irányelv 17. cikkét –, hogy a 18. 

életév betöltése előtt teljesített szolgálati idők beszámítását illetően a régi díjazási rendszerben 

hátrányosan megkülönböztetett, meglévő alkalmazottaknak pénzbeli ellentételezésben kell 

részesülniük, ha az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés az új díjazási rendszerbe való 

átsorolás után is tovább él annak pénzügyi hatásaiban? 

1.3. Az 1.1. kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 

Úgy kell-e értelmezni az uniós jogot – különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkét –, 

hogy az abban rögzített hatékony jogvédelemhez való alapvető joggal ellentétes az olyan nemzeti 

szabályozás, amely szerint a hátrányos megkülönböztetést megvalósító régi díjazási rendszer már nem 

alkalmazható folyamatban lévő és jövőbeli eljárásokra, és a meglévő alkalmazottak illetményének az 

új díjazási rendszerhez való hozzáigazítására kizárólag az átsorolási hónapra megállapítandó, illetve 

kifizetett illetmény alapján kerül sor? 

2. 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 azt követő cikkeit –, hogy azzal ellentétes az 

olyan szabályozás, amely szerint a szerződéses alkalmazottnak 

— az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának, a Török Köztársaság vagy a Svájci 

Államszövetség valamelyik területi önkormányzatához vagy önkormányzati társulásához, az 

Európai Unió valamelyik intézményéhez vagy valamely, Ausztria részvételével működő 

nemzetközi intézményhez és hasonlókhoz fűződő munkaviszony keretében teljesített szolgálati 

ideje teljes egészében beszámítható, 

— a valamely más munkáltatóhoz fűződő munkaviszony keretében teljesített szolgálati ideje csak 

megfelelő munkakör ellátása vagy megfelelő közigazgatási gyakorlat teljesítése esetén számítható 

be, összesen legfeljebb tíz év erejéig? 

 

20. A Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanyolország) által 2017. január 25-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-41/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a 92/85/EGK irányelv 7. cikkét, hogy az éjszakai munka, amelynek végzésére 

a 2. cikkben említett női munkavállalók – a szoptatási időszakban lévő női munkavállalókat is 

beleértve – nem kötelezhetők, nem csak a teljes mértékben éjszakai munkaidőben végzett munkát, 

hanem a többműszakos munkarendben végzett munkát is magában foglalja, ha a jelen esethez 

hasonlóan ezen műszakok közül néhányat éjszakai munkaidőben kell ledolgozni? 
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2) Egy olyan jogvitában, amelyben a valamely női munkavállaló szoptatási időszaka alatt fennálló 

kockázatokat vitatják, alkalmazni kell-e a 2006/54/EK irányelvnek– a spanyol jogba a többek között a 

Ley 36/2011 (36/2011. sz. törvény) 96. cikkének (1) bekezdésével átültetett – 19. cikke (1) bekezdése 

szerinti bizonyítási teherre vonatkozó a 92/85/EGK irányelvnek – a spanyol jogba a Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales (a munkahelyi kockázatok megelőzéséről szóló törvény) 26. 

cikkével átültetett – 5. cikkében előírt feltételekkel összefüggésben értelmezett külön szabályokat a női 

munkavállalónak a szoptatási időszak alatti munkavégzés alóli mentesítése tekintetében, és adott 

esetben, a belső jogban az e helyzethez kapcsolódó ellátás elismerése érdekében a 92/85/EGK irányelv 

11. cikke (1) bekezdésének megfelelően? 

3) Értelmezhető-e úgy a 2006/54/EK irányelv 19. cikkének (1) bekezdése, hogy egy olyan jogvitában, 

amelyben a természetes szoptatási időszak alatti kockázat fennállását a 92/85/EGK irányelvnek – a 

spanyol jogrendbe a Ley de Prevención de Riesgos Laborales 26. cikkével átültetett – 5. cikkében 

előírt, munkavégzési kötelezettség alóli mentesítéssel együtt vitatják, a következő tények olyan 

tényeknek minősülnek, „amelyekből közvetlen vagy közvetett [hátrányos] megkülönböztetésre lehet 

következtetni:  

(1) a női munkavállaló többműszakos munkarendben nyújt biztonsági őrként szolgáltatásokat, néhány 

műszakban éjszakai munkaidővel, amelyet ráadásul egyedül tölt el, és ezenkívül,  

(2) rotációs rendszerben végez munkát, és szükség esetén sürgős eseteket kezel (bűncselekmények, 

tűzvészek vagy egyéb váratlan események) anélkül, hogy egyébként  

(3) a munkahelyen a természetes szoptatásra, vagy adott esetben a tej mechanikus úton történő 

kinyerésére alkalmas hely rendelkezésre állását biztosítanák? 

4) Azon tények bizonyítását követően, „amelyekből közvetlen vagy közvetett [hátrányos] 

megkülönböztetésre lehet következtetni”, a 2006/54/EK irányelvnek a 92/85/EGK irányelv 5. cikkével 

— amelyet a Ley de Prevención de Riesgos Laborales 26. cikke ültet át a spanyol jogrendbe — 

összefüggésben értelmezett 19. cikke (1) bekezdése alapján egy olyan jogvitában, amelyben a 

természetes szoptatással kapcsolatos kockázat fennállása a munkavégzési kötelezettség alóli 

mentesítéssel együtt képezi a vita tárgyát: a szoptatási időszak alatt megkövetelhető-e a női 

munkavállalótól, hogy a munkavégzés alól – a 92/85/EGK irányelv 5. cikkének (2) és (3) bekezdését 

átültető – belső jogszabályok szerinti mentesítés érdekében bizonyítsa, hogy a munkafeltételek, 

és/vagy a munkaidő módosítása technikailag vagy objektíve nem valósítható meg, vagy ésszerűen nem 

követelhető, és egyébként az említett más munkakörbe történő áthelyezés technikailag, illetve 

objektíve nem valósítható meg, vagy ésszerűen nem követelhető? Vagy, éppen ellenkezőleg, az ilyen 

helyzetek fennállását az alpereseknek kell bizonyítaniuk (a munkáltató és azon intézmény, amely a 

munkaszerződés felfüggesztéséhez kapcsolódó szociális biztonsági ellátást fedezi)? 

 

21. A Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Spanyolország) által 

2017. február 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-57/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Értelmezhető-e úgy, hogy [a munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelméről szóló, 

2008. október 22-i 2008/94/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv] 3. cikkének első bekezdésében 

hivatkozott, „a munkaviszony megszűnése esetén járó végkielégítésnek” minősül a jogszabály szerint 

a vállalkozás által a munkavállalónak fizetendő végkielégítés a munkaszerződés olyan lényeges 

elemének módosulása következtében történő munkaviszony-megszüntetés miatt, mint a munkavállalót 

a tartózkodási hely megváltoztatására kötelező földrajzi mobilitás? 
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22. A Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanyolország) által 2017. február 6-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-60/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő 

védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2001. március 12-i 2001/23/EK 

tanácsi irányelv 1. cikkének (1) bekezdését kell-e alkalmazni, amikor a vállalkozás a valamely 

ügyfélnek odaítélt szerződéses szolgáltatásokat a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés felmondása 

miatt megszünteti [egy olyan ágazatban], ahol a tevékenység elsődlegesen a munkaerőn alapszik 

(létesítmények őrzése), és a szolgáltatás új nyertes ajánlattevője e szolgáltatás elvégzésére alkalmazott 

személyi állomány jelentős részét átveszi, ha a munkaszerződések tekintetében az ilyen jogutódlás a 

biztonsági ágazat kollektív munkaszerződésének előírásai miatt történik? 

2) Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén, ha az irányelv átültetése céljából elfogadott tagállami 

jogszabály a 2001/23/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az átruházás 

időpontját követően az átadó és a kedvezményezett egyetemlegesen felelnek az átruházás napján 

fennálló munkaszerződésből az átruházás időpontját megelőzően keletkezett kötelezettségekért, 

beleértve a bértartozásokat is, az irányelv hivatkozott cikkével összhangban áll e az az értelmezés, 

amely szerint az egyetemlegesség nem alkalmazható a korábbi kötelezettségekre, ha az ágazati 

kollektív szerződés előírásai az új vállalkozást a munkaerő jelentős részének az átvételére kötelezik, és 

a szóban forgó kollektív szerződés szövege kizárja az egyetemlegességet az átruházást megelőzően 

keletkezett kötelezettségek tekintetében? 

Polgári ügyszak 

12. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2016. december 14-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-642/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Úgy kell-e értelmezni a 207/2009/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdését, hogy a védjegyjogosult 

ellenezheti a valamely másik tagállamból eredeti belső és külső csomagolásában importált, de az 

importőr által egy további külső címkével ellátott orvosi eszköz további forgalmazását, kivéve, ha 

— megállapítható, hogy a védjegyhez fűződő jogoknak a jogosult általi, az említett újracímkézett 

termék e védjeggyel történő forgalmazásának ellenzése révén történő érvényesítése a tagállamok 

között a piacok egymástól való mesterséges elzárásához vezetne; 

— bizonyítható, hogy az újracímkézés nincs hatással a csomagoláson belül található termék eredeti 

állapotára; 

— az új csomagoláson világosan feltüntetik a termék újracímkézését végző cég/személy és a gyártó 

nevét; 

— az újracímkézett termék külleme nem olyan, amely sérthetné a védjegy, illetve annak jogosultjának 

hírnevét; tehát a címke nem lehet sérült, rossz minőségű vagy szennyezett; 

— az importőr az újracímkézett termék forgalombahozatalát megelőzően értesíti a védjegyjogosultat, 

és amennyiben az kéri, az említett termékből mintadarabot bocsát a rendelkezésére? 

 

13. A Landgericht Düsseldorf (Németország) által 2016. december 27-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-681/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A különleges mechanizmus rendelkezéseire hivatkozva megakadályozhatja-e a Németországi 
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Szövetségi Köztársaságra (a továbbiakban: Németország) megadott kiegészítő oltalmi tanúsítvány 

jogosultja termékeknek a Cseh Köztársaságból, Észtországból, Lettországból, Litvániából, 

Magyarországról, Lengyelországból, Szlovéniából, Szlovákiából, Bulgáriából, Romániából és 

Horvátországból mint csatlakozó országokból (a 2003-as csatlakozási okmány IV. melléklete, 

módosításokkal, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Szlovénia, Magyarország, Szlovákia 

és a Cseh Köztársaság tekintetében; a 2005-ös csatlakozási okmány V. melléklete I. részének 1. pontja 

Románia és Bulgária tekintetében; a 2011-es csatlakozási okmány IV. melléklete Horvátország 

tekintetében) Németországba történő behozatalát, ha a kiegészítő oltalmi tanúsítványra vonatkozóan a 

bejelentést Németországban akkor tették, amikor a csatlakozó országokban már szabályozva volt a 

megfelelő kiegészítő oltalmi tanúsítvány megszerzése, a Németországra megadott oltalmi tanúsítvány 

jogosultja azonban nem tett bejelentést az adott csatlakozó országban ilyen kiegészítő oltalmi 

tanúsítványra vonatkozóan, vagy az azért nem volt megadható részére, mert a csatlakozó országban 

nem állt rendelkezésre az oltalmi tanúsítvány megadásához szükséges alapszabadalom? 

2) Jelentőséggel bír-e az első kérdésre adandó válasz szempontjából, hogy csak a Németországra 

megadott alapszabadalom iránti bejelentés időpontjában nem lehetett alapszabadalom által biztosított 

megfelelő oltalmat szerezni a csatlakozó országban, a Németországra megadott alapszabadalom 

alapjául szolgáló bejelentés és az annak közzététele közötti időszakban azonban lehetett ilyen oltalmat 

szerezni? 

3) A különleges mechanizmus rendelkezéseire hivatkozva megakadályozhatja-e a Németországra 

megadott kiegészítő oltalmi tanúsítvány jogosultja termékeknek a Cseh Köztársaságból, 

Észtországból, Lettországból, Litvániából, Magyarországról, Lengyelországból, Szlovéniából, 

Szlovákiából, Bulgáriából, Romániából és Horvátországból mint csatlakozó országokból 

Németországba történő behozatalát, ha a termékek behozatalára a kiegészítő oltalmi tanúsítvány azt 

megadó eredeti határozatban meghatározott időtartamának lejárta után, de a gyermekgyógyászati 

felhasználásra szánt gyógyszerkészítményekről, valamint az 1768/92/EGK rendelet, a 2001/20/EK 

irányelv, a 2001/83/EK irányelv és a 726/2004/EK rendelet módosításáról szóló 1901/2006/EK 

rendelet alapján az oltalmi tanúsítvány hat hónnappal meghosszabbított időtartamának lejárta előtt 

kerül sor? 

4) Horvátország esetében jelentőséggel bír-e a harmadik kérdésre adandó válasz szempontjából, hogy 

a különleges mechanizmus Horvátország 2013-as csatlakozása alapján csak a gyermekgyógyászati 

felhasználásra szánt gyógyszerkészítményekről, valamint az 1768/92/EGK rendelet, a 2001/20/EK 

irányelv, a 2001/83/EK irányelv és a 726/2004/EK rendelet módosításáról szóló 1901/2006/EK 

rendelet 2007. január 26-i hatálybalépését követően lépett hatályba a 2007. január 26. előtt 

csatlakozott többi tagállam – Cseh Köztársaság, Észtország, Lettország, Litvánia, Magyarország, 

Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia, Bulgária és Románia – esetétől eltérően? 

 

14. Az Amtsgericht Aue, Zweigstelle Stollberg (Németország) által 2017. január 10-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-11/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az 1992. november 10-i 92/96/EGK tanácsi irányelv II. mellékletének a 

90/619/EGK irányelv 15. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésével összefüggésben 

értelmezett A. pontját, hogy a fogyasztó az élet- vagy nyugdíjbiztosítás teljes befizetési időtartama 

alatt jogosult elállásra, ha a fogyasztó az élet- vagy nyugdíjbiztosító társaság általi nem megfelelő 

tájékoztatás miatt az elállási jogról való tudomás hiánya okán több évig fizette a szerződést? 

2) Összeegyeztethető–e a fenti irányelvvel az olyan nemzeti szabályozás, amely a jóhiszeműség elve 

alapján a fogyasztó elállási jogának elenyészését vezeti le abból, hogy a biztosított a tudomásszerzés 

időpontjáig még folyamatosan befizetéseket teljesít egy olyan szerződésre, amelynek vonatkozásában 

nincs tudomása elállási jogáról? 
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15. A Kammergericht Berlin (Németország) által 2017. január 18-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-20/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni 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 (a továbbiakban: európai 

öröklési rendelet) 4. cikkét, hogy az a tagállamok európai öröklési bizonyítvánnyal nem helyettesített 

nemzeti öröklési bizonyítványai kiállításának kizárólagos joghatósági szabályait is meghatározza (lásd 

az európai öröklési rendelet 62. cikkének (3) bekezdését), azzal a következménnyel, hogy a nemzeti 

jogalkotó nemzeti jog szerinti öröklési bizonyítványok kiállítására vonatkozó eltérő rendelkezései – 

mint például Németországban a családjogi törvénykönyv (FamFG) 105. § -a – magasabb szintű uniós 

jogba ütközés miatt nem alkalmazhatók? 

 

16. A Nejvyšší soud České republiky (Cseh Köztársaság) által 2017. január 18-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-21/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: cseh 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló, 2006. december 

12-i 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 20. cikkének (1) bekezdését, hogy 

amennyiben elmulasztják a címzett tájékoztatását arról, hogy a tagállamokban a polgári és 

kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről (iratkézbesítés), és az 

1348/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. november 13-i 1393/2007/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikkének (1) bekezdése szerint megtagadhatja a kézbesítendő 

irat átvételét, ez a körülmény az alperes (címzett) részére jogalapot teremt arra, hogy az európai 

fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i 1896/2006/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet 20. cikkének (2) bekezdése szerint az európai fizetési meghagyás 

felülvizsgálatát kérje? 

 

17. A Lietuvos apeliacinis teismas (Litvánia) által 2017. január 19-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-27/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: litván 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Az alapügyben fennálló körülmények között úgy kell-e értelmezni a „Brüsszel I” rendelet 5. 

cikkének 3. pontjában szereplő, „hely[…], ahol a káresemény bekövetkezett” kifejezést, hogy az az 

alperesek Európai Közösséget létrehozó szerződés 82. cikke c) pontját (EUMSZ 102. cikk c) pont) 

sértő jogellenes magatartása megvalósításának helye, vagy azon cselekmények megvalósításának 

helye, amelyekkel az azonos érintett piacokon a felperessel fennálló verseny során kiszorító árazás 

(kereszttámogatások) alkalmazásával érvényt szereztek a megállapodásból származó pénzügyi 

előnynek? 

2. Tekinthető-e a „Brüsszel I” rendelet 5. cikkének 3. pontja alkalmazásában kárnak a felperes által az 

alperesek konkrét jogellenes magatartása miatt elszenvedett kár (bevételkiesés)? 

3. Az alapügyben fennálló körülmények között az Air Baltic Corporation fióktelepének litván 

köztársaságbeli működése tekinthető-e a „Brüsszel I” rendelet 5. cikkének 5. pontja szerinti fióktelep 

működésének? 

 

18. Az Oberlandesgericht Düsseldorf (Németország) által 2017. január 26-án benyújtott 
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előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-40/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétes-e a személyes adatok feldolgozása [helyesen: kezelése] vonatkozásában az egyének 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 22., 23. és 24. cikkében szereplő szabályozással az olyan nemzeti 

szabályozás, amely az adatvédelmi hatóságok beavatkozási jogkörei és az érintett jogorvoslati 

lehetőségei mellett a fogyasztói érdekek védelmének biztosítása érdekében lehetővé teszi nonprofit 

egyesületek számára, hogy jogsértés esetén fellépjenek a jogsértővel szemben? 

Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 

2) A jelen ügyben felmerülthöz hasonló helyzetben, amikor valaki olyan programozási kód 

feltüntetésével jelenít meg hivatkozást a honlapján, amely a felhasználó böngészőjének lehetővé teszi 

harmadik felek tartalmainak elérését, és ehhez személyes adatok harmadik fél részére történő 

továbbítását, a hivatkozó tekintendő-e a személyes adatok feldolgozása [helyesen: kezelése] 

vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-

i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 1995. L 281., 31. o.; magyar nyelvű 

különkiadás 13. fejezet, 15. kötet, 355. o.) 2. cikkének d) pontja szerinti „adatkezelőnek”, ha ő maga 

nem befolyásolhatja ezt az adatkezelési műveletet? 

3) A második kérdésre adandó nemleges válasz esetén:  

Úgy kell-e értelmezni a személyes adatok feldolgozása [helyesen: kezelése] vonatkozásában az 

egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelv 2. cikkének d) 

pontját, hogy abban az értelemben kimerítően szabályozza a felelősséget, hogy azzal ellentétes az 

olyan, adatkezelőnek nem minősülő harmadik fél polgári jogi felelősségre vonása, aki létrehozza az 

adatkezelési művelet okát anélkül, hogy befolyásolhatná azt? 

4) Az ügyben felmerült körülmények között kinek a „jogos érdekétől” függ a 95/46/EK irányelv 7. 

cikkének f) pontja szerint elvégzendő mérlegelés? A harmadik fél tartalmainak beillesztésére irányuló 

érdektől vagy a harmadik fél érdekétől? 

5) Az ügyben felmerült körülmények között kinek a részére kell megadni a 95/46/EK irányelv 7. 

cikkének a) pontja, valamint 2. cikkének h) pontja szerinti hozzájárulást? 

6) Az ügyben felmerült körülmények között a 95/46/EK irányelv 10. cikke szerinti tájékoztatási 

kötelezettség azt a honlapfenntartót is terheli, aki harmadik fél tartalmára hivatkozik, és ezzel okot 

teremt a személyes adatok harmadik fél általi kezelésére? 

 

19. A Landgericht Hamburg (Németország) által 2017. január 27-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-44/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 110/2008/EK rendelet 16. cikkének a) pontja szerinti „földrajzi árujelző alatt nyilvántartott 

szeszes italok[…] közvetett kereskedelmi használata” megköveteli-e, hogy a lajstromozott földrajzi 

árujelzőt azonos vagy hangzásban és/vagy vizuálisan hasonló formában használják, vagy elegendő, ha 

az érintett vásárlóközönség számára a megjelölés vitatott összetevője a lajstromozott földrajzi 

árujelzővel vagy a földrajzi területtel kapcsolatban bármilyen jellegű gondolati képzettársítást ébreszt? 

Ha az utóbbi elegendő: annak vizsgálata során, hogy „közvetett kereskedelmi használatról” van-e szó, 

szerepet játszik-e az is, hogy a megjelölés vitatott összetevőjét milyen környezetbe foglalták, vagy ez a 

környezet a lajstromozott földrajzi árujelző közvetett kereskedelmi használatát még akkor sem 

ellensúlyozhatja, ha a megjelölés vitatott összetevője mellett a termék valódi származási helye is fel 

van tüntetve? 
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2) A lajstromozott földrajzi árujelző 110/2008/EK rendelet 16. cikkének b) pontja szerinti „idézése” 

megköveteli-e, hogy a lajstromozott földrajzi árujelző és a megjelölés vitatott összetevője hangzásban 

és/vagy vizuálisan hasonló legyen, vagy elegendő, ha az érintett vásárlóközönség számára a 

megjelölés vitatott összetevője a lajstromozott földrajzi árujelzővel vagy a földrajzi területtel 

kapcsolatban bármilyen jellegű gondolati képzettársítást ébreszt? 

Ha az utóbbi elegendő: annak vizsgálata során, hogy „idézéséről” van-e szó, szerepet játszik-e az, 

hogy a megjelölés vitatott összetevőjét milyen környezetbe foglalták, vagy ez a környezet a 

lajstromozott földrajzi árujelző visszaélésszerű idézését még akkor sem ellensúlyozhatja, ha a 

megjelölés vitatott összetevője mellett a valódi származási hely is fel van tüntetve? 

3) Annak vizsgálata során, hogy a 110/2008/EK rendelet 16. cikkének c) pontja szerinti „bármely […] 

hamis vagy megtévesztő megjelölésről” van-e szó, szerepet játszik-e az, hogy a megjelölés vitatott 

összetevőjét milyen környezetbe foglalták, vagy ez a környezet még akkor sem ellensúlyozhatja a 

lajstromozott földrajzi árujelző megtévesztő megjelölését, ha a megjelölés vitatott összetevője mellett 

a valódi származási hely is fel van tüntetve? 

 

20. A Tribunal da Relação do Porto (Portugália) által 2017. február 7-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-64/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: portugál 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A belga bíróságokhoz kell-e benyújtani a keresetet az 1215/2012 rendelet 4. cikkének (1) 

bekezdésében előírt alapvető szabálynak megfelelően, mivel Belgium az az ország, amelyben az 

alperes ügyvezetési helye található, és ahol ténylegesen letelepedett? 

2) A portugál bíróságokhoz kell-e benyújtani a keresetet az 1215/2012 rendelet 7. cikke 1. pontja a) és 

c) alpontjának megfelelően (ugyanazon rendelet 5. cikkének (1) bekezdése értelmében), mivel 

kereskedelmi koncessziós megállapodással kapcsolatos, és Portugália az az ország, amelyben a 

kölcsönös szerződési kötelezettségeket teljesíteni kell? 

3) A spanyol bíróságokhoz kell-e benyújtani a keresetet az 1215/2012 rendelet 7. cikke 1. pontja a) és 

c) alpontjának megfelelően (ugyanazon rendelet 5. cikke (1) bekezdésének értelmében), mivel 

kereskedelmi koncessziós megállapodással kapcsolatos, és Spanyolország az az ország, amelyben a 

kölcsönös szerződéses kötelezettségeket teljesíteni kellett? 

4) A portugál bíróságokhoz kell-e benyújtani a keresetet az 1215/2012 rendelet 7. cikke 1. pontja a) és 

b) alpontja első francia bekezdésének megfelelően (ugyanazon rendelet 5. cikkének (1) bekezdése 

értelmében), mert olyan kereskedelmi koncessziós keretszerződéssel kapcsolatos, amely a felperes és 

az alperes közötti jogviszonyban több adásvételi szerződésre bomlik, ha az összes értékesített árut 

Portugáliában kellett átadni, ahol 2014. január 21-én tényleg át is adták? 

5) A belga bíróságokhoz kell-e benyújtani a keresetet az 1215/2012 rendelet 7. cikke 1. pontja a) és b) 

alpontja első francia bekezdésének megfelelően (ugyanazon rendelet 5. cikkének (1) bekezdése 

értelmében), mert olyan kereskedelmi koncessziós keretszerződéssel kapcsolatos, amely a felperes és 

az alperes közötti jogviszonyban több adásvételi szerződésre bomlik, ha az összes értékesített árut 

Belgiumban adta át az [alperes a felperesnek]? 

6) A spanyol bíróságokhoz kell-e benyújtani a keresetet az 1215/2012 rendelet 7. cikke 1. pontja a) és 

b) alpontja első francia bekezdésének megfelelően (ugyanazon rendelet 5. cikkének (1) bekezdése 

értelmében), mert olyan kereskedelmi koncessziós keretszerződéssel kapcsolatos, amely a felperes és 

az alperes közötti jogviszonyban több adásvételi szerződésre bomlik, ha az összes értékesített árut 

Spanyolországban történő átadásra szánták ezen országban megvalósított ügyletek keretében? 

7) A portugál bíróságokhoz kell-e benyújtani a keresetet az 1215/2012 rendelet 7. cikke 1. pontja a) és 

b) alpontja második francia bekezdésének megfelelően (ugyanazon rendelet 5. cikkének (1) bekezdése 

értelmében), mert olyan kereskedelmi koncessziós keretszerződéssel kapcsolatos, amely a felperes és 

az alperes közötti jogviszonyban a felperes által az alperes javára végzett szolgáltatásnyújtásban 
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nyilvánul meg, azzal, hogy a felperes az alperest közvetve érintő ügyleteket mozdít elő? 

8) A spanyol bíróságokhoz kell-e benyújtani a keresetet az 1215/2012 rendelet 7. cikke 1. pontja a) és 

b) alpontja második francia bekezdésének megfelelően (ugyanazon rendelet 5. cikkének (1) bekezdése 

értelmében), mert olyan kereskedelmi koncessziós keretszerződéssel kapcsolatos, amely a felperes és 

az alperes közötti jogviszonyban a felperes által az alperes javára végzett szolgáltatásnyújtásban 

nyilvánul meg, azzal, hogy a felperes az alperest közvetve érintő ügyleteket mozdít elő 

Spanyolországban végzett valamely tevékenységen keresztül? 

9) A portugál bíróságokhoz kell-e benyújtani a keresetet az 1215/2012 rendelet 7. cikke 5. pontjának 

megfelelően (ugyanazon rendelet 5. cikkének (1) bekezdése értelmében), mert kereskedelmi 

koncessziós keretszerződéssel kapcsolatos, és a felperes és az alperes közötti jogvita egyenértékűnek 

tekinthető a megbízó (értsd: „koncesszióba adó”) és a Portugáliában található ügynök közötti 

jogvitával? 

10) A portugál bíróságokhoz kell-e benyújtani a keresetet az 1215/2012 rendelet 7. cikke 5. pontjának 

megfelelően (ugyanazon rendelet 5. cikkének (1) bekezdése értelmében), mert kereskedelmi 

koncessziós keretszerződéssel kapcsolatos, és a felperes és az alperes közötti jogvita valamely 

megbízó (értsd: „koncesszióba adó”) és egy Spanyolországban található ügynök közötti jogvitával 

lehet egyenrangúnak tekinteni, mert ebben az országban kell teljesíteni a szerződéses 

kötelezettségeket? 

11) A belga bíróságokhoz kell-e benyújtani a keresetet, konkrétan a kortrijki bírósághoz, az 1215/2012 

rendelet 25. cikke (1) bekezdésének megfelelően (ugyanazon rendelet 5. cikkének (1) bekezdése 

értelmében), mivel az alperes által a felperes részére történő összes értékesítésre alkalmazandó 

általános szerződési feltételek 20. pontjában mind a két fél olyan joghatóságot kikötő megállapodást 

kötött írásban és a belga jog szerinti teljes érvényességgel, amelynek értelmében „bármely jogvita, 

annak jellegétől függetlenül, a kortrijki bíróság kizárólagos határkörébe tartozik” („any dispute of any 

nature wathsoever shall be the exclusive jurisdiction of the courts of Kortrijk”)? 

12) Az 1215/2012 rendelet II. fejezetének 2–7. szakaszában foglalt rendelkezések alapján (ugyanazon 

rendelet 5. cikkének (1) bekezdése értelmében) a portugál bíróságokhoz kell-e [eredeti 8. o.] 

benyújtani a keresetet, mert portugál területtel és jogrenddel kapcsolatosak a felperes és alperes közötti 

létrejött szerződéses viszony főbb kapcsoló elemei? 

13) Az 1215/2012 rendelet II. fejezetének 2–7. szakaszában foglalt rendelkezések alapján (ugyanazon 

rendelet 5. cikkének (1) bekezdése értelmében), a spanyol bíróságokhoz kell-e [eredeti 8. o.] 

benyújtani a keresetet, mert spanyol területtel és jogrenddel kapcsolatosak a felperes és alperes közötti 

létrejött szerződéses viszony főbb kapcsoló elemei? 

 

21. A Rayonen sad Varna (Bulgária) által 2017. február 7-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-67/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: bolgár 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 44/2001 rendelet 1. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében vett házassági vagyonjogi 

jogvitának minősül a házasság fennállása alatt a házastársi közös vagyon részeként megszerzett ingó 

dolog megosztása iránt a volt házastársak által benyújtott kereset? 

2) A házasság fennállása alatt megszerzett, de az illetékes nemzeti hatóságnál csupán az egyik 

házastárs nevére bejegyzett ingó dolog megosztásával kapcsolatos jogvita a 44/2001 rendelet 1. cikke 

(2) bekezdésének a) pontja értelmében nem tartozik e rendelet hatálya alá? 

3) Mely bíróság rendelkezik joghatósággal a korábbi házastársak között a házasság fennállása alatt 

megszerzett ingó dolog tulajdonjogával kapcsolatban folytatott jogvitában, ha a házastársak valamely 

uniós tagállam állampolgárai, de az eljárás során fény derült arra, hogy a házasságkötés időpontjában, 

az ingó dolog megszerzésének időpontjában, a házasság megszűnésének időpontjában és a közös 

vagyonnak a házasság megszűnését követő megosztása iránti kereset benyújtásának időpontjában a 
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lakóhelyük egy másik tagállamban volt? 

 

22. A Supremo Tribunal de Justiça (Portugália) által 2017. február 9-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-71/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: portugál 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ugyanolyan joghatással bír-e Portugáliában a Luxemburgban kötött biztosítás, mintha az adott 

biztosítási kötvényt Portugáliában állították volna ki? 

2) A Gabinete Português de Carta Verde a 2009/103/EK irányelv 24. cikkének (1) bekezdésében 

hivatkozott kártérítési szervezetnek minősül-e, és az irányelv 20. cikkének (1) bekezdésében 

hivatkozott esetekben a károsultaknak járó kártérítésért felelős szervezetként ugyanolyan módon 

felelős-e, mint a luxemburgi biztosítótársaság? 

3) A jelen ügyben elegendő-e a kártérítési szervezettel szemben keresetet indítani, vagy a 

biztosítótársaság ellen is kell keresetet indítani? Ez utóbbi esetben, az említett biztosítótársasággal 

szemben a székhelyén, Luxemburgban vagy a portugáliai képviselője ellen kell-e keresetet indítani? 

4) Amennyiben Portugáliában a biztosítótársaság nem rendelkezik képviselővel, ki ellen indítható 

kereset a teljes kártérítés kiegyenlítése céljából, ha a korlátlan polgári jogi felelősségre vonatkozó 

biztosítási kötvény rendelkezésre áll? 

Közigazgatási ügyszak 

73. A Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 

2016. november 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-566/16. 

sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Ellentétes-e az uniós joggal az olyan nemzeti szabályozás, amelynek alapján az adóhatóság 

utólagos adóellenőrzés keretében kizárhatja az alanyi adómentesség választásának lehetőségét 

arra hivatkozva, hogy a választás lehetősége az adóalanyt az adóköteles tevékenysége 

megkezdésének bejelentésével egyidejűleg illeti meg? 

 

74. A Finanzgericht Köln (Németország) által 2016. november 28-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-613/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Ellentétes-e az EK 48. cikkel összefüggésben értelmezett EK 43. cikkel (jelenleg az EUMSZ 54. 

cikkel összefüggésben értelmezett EUMSZ 49. cikk) az alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló olyan 

nemzeti adószabály, amely megtagadja egy olyan külföldi illetőségű anyavállalatnak a felosztott 

nyereséget terhelő tőkejövedelem adó alóli mentesítését, amely a székhelye szerinti államban 

letelepedett aktív tevékenységet folytató cégcsoporton belül állandó holdingtársaságként elkülönül, 

amennyiben olyan személyek rendelkeznek benne részesedéssel, akik nem lennének jogosultak 

visszatérítésre vagy mentességre, ha közvetlenül jutnának a jövedelemhez, és 

1) a külföldi illetőségű anyavállalat közbeiktatásának nincs gazdasági vagy egyéb alapos indoka, vagy 

2) a külföldi illetőségű anyavállalat az érintett gazdasági évben teljes bruttó jövedelmének legfeljebb 

10 %-át szerzi önálló gazdasági tevékenységből (amelyről nincs szó többek között akkor, ha a 

külföldi társaság gazdasági eszközök kezeléséből szerzi bruttó jövedelmét), vagy 
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3) a külföldi illetőségű anyavállalat nem vesz részt az általános gazdasági forgalomban az üzleti 

céljának megfelelő üzleti tevékenységgel, miközben a belföldi illetőségű anyavállalatok számára a 

fent említett feltételektől függetlenül biztosított a tőkejövedelem-adó alóli mentesség? 

2. Ellentétes-e a 90/435/EGK irányelv 1. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett 5. 

cikkének (1) bekezdésével az alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló olyan nemzeti adószabály, 

amely megtagadja egy olyan külföldi illetőségű anyavállalatnak a felosztott nyereséget terhelő 

tőkejövedelem-adó alóli mentesítését, amely a székhelye szerinti államban letelepedett aktív 

tevékenységet folytató cégcsoporton belül állandó holdingtársaságként elkülönül, 

1) a külföldi illetőségű anyavállalat közbeiktatásának nincs gazdasági vagy egyéb alapos indoka, vagy 

2) a külföldi illetőségű anyavállalat az érintett gazdasági évben teljes bruttó jövedelmének legfeljebb 

10 %-át szerzi önálló gazdasági tevékenységből (amelyről nincs szó többek között akkor, ha a 

külföldi társaság gazdasági eszközök kezeléséből szerzi bruttó jövedelmét), vagy 

3) a külföldi illetőségű anyavállalat nem vesz részt az általános gazdasági forgalomban az üzleti 

céljának megfelelő üzleti tevékenységgel, miközben a belföldi illetőségű anyavállalatok számára a 

fent említett feltételektől függetlenül biztosított a tőkejövedelem-adó alóli mentesség? 

 

75. A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2016. december 7-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-629/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Ellentétes-e az uniós joggal, és különösen az Európai Gazdasági Közösség és Törökország közötti 

társulást létrehozó megállapodással, a társulási megállapodást kiegészítő jegyzőkönyvvel, valamint az 

EK-Törökország Társulási Tanács Vámunió zárószakaszának bevezetéséről szóló, 1995. december 22-

i 1/95 határozatával az olyan nemzeti szabályozás, amely szerint a Török Köztársaságban székhellyel 

rendelkező árufuvarozó vállalkozók csak akkor végezhetnek az Osztrák Köztársaság területére 

irányuló, vagy azon áthaladó, kereskedelmi jellegű nemzetközi áruszállítást gépjárművel, ha a 

gépjármű tekintetében rendelkeznek az Ausztria és Törökország közötti kétoldalú megállapodásban 

megállapított kvóta keretében kiállított igazolásokkal, vagy engedélyt kaptak az egyes áruszállításokra, 

ahol is az adott áruszállításhoz nyomós közérdeknek kell fűződnie, és a kérelmezőnek bizonyítania 

kell, hogy a szállítás nem váltható ki sem szervezési intézkedésekkel, sem más közlekedési eszköz 

igénybevételével? 

 

76. A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2016. 

december 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-654/16., C-657/16. 

és C-658/16. sz. ügyek) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Ellentétes-e a nyilvános vételi ajánlatról szóló, 2004. április 21-i 2004/25/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv 5. cikke (4) bekezdésének első és második albekezdésével az irányelv 3. cikkének (1) 

bekezdésében meghatározott általános elvekkel, valamint a bizalomvédelem, az arányosság, az 

észszerűség, az átláthatóság és a hátrányos megkülönböztetés tilalma általános európai jogelvének 

helyes értelmezésével összefüggésben az olyan nemzeti szabályozás, mint az 1998. február 24-i 58. sz. 

módosított decreto legislativo (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, 

ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) 106. cikke (3) bekezdése d) pontjának 

2. alpontja, valamint a Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – Consob 1999. május 14-i 

módosított 11971. sz. határozatának (az 1998. február 24-i 58. sz. decreto legislativót végrehajtó, a 

kibocsátókra vonatkozó szabályozásra vonatkozó rendelet) 47-octies cikke, amennyiben a hivatkozott 

rendelkezések, miközben feljogosítják a Consobot a 106. cikk szerinti nyilvános vételi ajánlatban 

szereplő ár megemelésére, ha megállapítást nyer az ajánlattevő vagy a vele konkrét módon együttesen 
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eljáró személyek és egy vagy több eladó között összejátszás, arra korlátozódnak, hogy a „bizonyított 

ár” szempontjára anélkül hivatkoznak, hogy e megállapítás szempontjait és kritériumait 

meghatároznák? 

 

77. A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2016. 

december 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-655/16. és C-

656/16. sz. ügyek) 2 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Ellentétes-e a nyilvános vételi ajánlatról szóló, 2004. április 21 i 2004/25/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv 5. cikke (4) bekezdésének második albekezdésével az irányelv 3. cikkének (1) 

bekezdésében meghatározott általános elvekkel, valamint a jogbiztonság, a bizalomvédelem, az 

arányosság, az észszerűség, az átláthatóság és a hátrányos megkülönböztetés tilalma általános európai 

jogelvének helyes értelmezésével összefüggésben az olyan nemzeti szabályozás, mint az 1998. február 

24-i 58. sz. módosított decreto legislativo (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione 

finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) 106. cikke (3) bekezdése d) 

pontjának 2. alpontja, valamint a Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – Consob 1999. 

május 14-i módosított 11971. sz. határozatának (az 1998. február 24-i 58. sz. decreto legislativót 

végrehajtó, a kibocsátókra vonatkozó szabályozásra vonatkozó rendelet) 47-octies cikke, amennyiben 

a hivatkozott rendelkezések feljogosítják a Consobot a 106. cikk szerinti nyilvános vételi ajánlatban 

szereplő ár megemelésére, ha fennáll az a körülmény, hogy „az ajánlattevő vagy a vele konkrét módon 

együttesen eljáró személyek és egy vagy több eladó között összejátszás áll fenn” anélkül, hogy 

meghatároznák azokat a magatartásokat, amelyek e tényállást foglalják magukban, és így azon 

szempontok és körülmények egyértelmű meghatározása nélkül, amelyek fennállása esetén a Consob 

jogosult a nyilvános vételi ajánlat felfelé történő helyesbítésére? 

 

78. A Curtea de Apel Alba Iulia (Románia) által 2016. december 21-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-664/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Lehet e úgy értelmezni általánosságban a 2006/112 irányelvet és különösen a 167., 168., 178., 179. 

és 273. cikkben foglalt rendelkezéseket, valamint az arányosság és a héasemlegesség elvét, hogy azok 

lehetővé teszik a héalevonási jog anyagi jogi feltételeit teljesítő adóalany részére, hogy élhessen e 

levonási jogával abban az esetben is, ha az alapeljárás tárgyát képező jogvitához hasonló különös 

esetben az adóalany nem tudja számlák benyújtásával bizonyítani a termékértékesítés és a 

szolgáltatásnyújtás tekintetében előzetesen felszámított összegeket? 

2) Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén, értelmezhető e úgy a 2006/112 irányelv, valamint az 

arányosság és a héasemlegesség elve, hogy a héalevonási jog terjedelmének meghatározásához 

elfogadható és megfelelő intézkedésnek minősül azon közvetett értékelés (igazságügyi szakértői 

vélemény igénybevétele), amelyet független szakértő folytat le a szakértői véleményből eredő, 

építkezéssel összefüggő munka/munkaerő mennyisége alapján, abban az esetben, ha a 

termékértékesítést (építési anyagok) és a szolgáltatásnyújtást (az épületek felépítéséhez szükséges 

munkaerő) héa-alanyok teljesítik? 

 

                                                 
2 A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek.  
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79. A Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) által 2016. december 22-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-665/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 14. 

cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti adóztatandó ügyletnek minősül-e az önkormányzat 

tulajdonában álló ingatlannak, törvény értelmében történő kisajátítás útján, ellenérték fejében, az 

államkincstárra való átruházása, ha valamely nemzeti jogi rendelkezésből következően a hivatkozott 

ingatlant továbbra is az önkormányzat elnöke kezeli, aki egyszerre az államkincstár képviselője és az 

önkormányzat végrehajtó szerve? 

A fenti kérdés megválaszolása szempontjából jelentőséggel bír-e, ha ténylegesen sor kerül az 

ellenérték önkormányzat részére történő kifizetésére, vagy csupán belső átvezetés történik az 

önkormányzati költségvetés keretében? 

 

80. A Verwaltungsgericht Minden (Németország) által 2016. december 29-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-670/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Hivatkozhat-e a menedékkérő a felelősségnek az átvétel iránti megkeresés előterjesztésére nyitva 

álló határidő lejárta miatt a megkereső tagállamra történő átszállására (a 604/2013 rendelet 21. cikke 

(1) bekezdésének harmadik albekezdése)? 

2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Akkor is hivatkozhat-e a menedékkérő a felelősség 

átszállására, ha a megkeresett tagállam továbbra is kész átvenni őt? 

3) A második kérdésre adandó nemleges válasz esetén: Levonható-e az a következtetés a megkeresett 

tagállam kifejezett, illetve hallgatólagos (a 604/2013 rendelet 22. cikkének (7) bekezdése) 

hozzájárulásából, hogy a megkeresett tagállam továbbra is kész átvenni a menedékkérőt? 

4) Lejárhat-e a 604/2013 rendelet 21. cikke (1) bekezdésének második albekezdése szerinti két 

hónapos határidő a 604/2013 rendelet 21. cikke (1) bekezdésének első albekezdése szerinti három 

hónapos határidő lejárta után, ha a megkereső tagállam a három hónapos határidő kezdetétől számított 

több mint egy hónap elteltével kéri az Eurodac adatbázisban való keresést? 

5) Már a menedékkérőként való jelentkezésről szóló igazolás első kiállításával, vagy csak a hivatalos 

menedékjog iránti kérelemről történő jelentéskészítéssel tekintendő benyújtottnak a nemzetközi 

védelem iránti kérelem a 604/2013 rendelet 20. cikkének (2) bekezdése értelmében? Különösen: 

a) A 604/2013 rendelet 20. cikkének (2) bekezdése szerinti formanyomtatványnak vagy jelentésnek 

minősül-e a menedékkérőként való jelentkezésről szóló igazolás? 

b) Az a hatóság-e a 604/2013 rendelet 20. cikkének (2) bekezdése szerinti illetékes hatóság, amelyik a 

formanyomtatvány átvételére vagy a jelentés elkészítésére rendelkezik hatáskörrel, vagy amelyik a 

menedékjog iránti kérelemről történő határozathozatalra rendelkezik hatáskörrel? 

c) Akkor is megérkezik-e a hatóságok által készített jelentés az illetékes hatósághoz, ha közölték vele a 

formanyomtatvány vagy a jelentés lényeges tartalmát, vagy ehhez továbbítani kell számára a 

jelentés eredeti példányát vagy másolatát is? 

6) A 604/2013 rendelet 21. cikke (1) bekezdése harmadik albekezdésének analógia útján történő 

alkalmazása alapján a felelősség megkereső tagállamra történő átszállásához vezethetnek-e az első 

menedékkérés, illetve a menedékkérőként való jelentkezéséről szóló igazolás első kiállítása és az 

átvétel iránti megkeresés előterjesztése közötti késedelmek, vagy pedig e késedelmek kötelessé 

tehetik-e a megkereső tagállamot arra, hogy gyakorolja a 604/2013 rendelet 17. cikke (1) 

bekezdésének első albekezdése szerinti felelősségátvállalási jogát? 
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7) Ha a hatodik kérdésre a két alternatíva egyike tekintetében igenlő választ kell adni: milyen hosszú 

időtartam után kell az átvétel iránti megkeresés előterjesztésének túlzott késedelméből kiindulni? 

8) A 604/2013 rendelet 21. cikke (1) bekezdésének első albekezdése szerinti határidőn belül 

előterjesztettnek tekintendő-e az az átvétel iránti megkeresés, amelyben a megkereső tagállam csak a 

megkereső tagállamba történő beutazás időpontját, valamint a hivatalos menedékjog iránti kérelem 

benyújtásának időpontját tünteti fel, az első menedékkérés időpontját, illetve a menedékkérőként való 

jelentkezésről szóló igazolás első kiállításának időpontját azonban nem, vagy pedig az ilyen 

megkeresés „nem hatékony”? 

 

81. A Curtea Constituțională a României (Románia) által 2016. december 30-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-673/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 2004/38/[EK] irányelv 2. cikke 2. pontjának a) alpontjában szereplő, az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának 7., 9., 21. és 45. cikkével összefüggésben értelmezett „házastárs” fogalma magában 

foglalja-e az uniós polgárnak az Európai Unió tagállamain kívüli államból származó azonos nemű 

házastársát, akivel az uniós polgár a fogadó tagállamtól eltérő uniós tagállam törvényei alapján 

jogszerűen házasságot kötött? 

2) Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén a 2004/38/[EK] irányelv – Európai Unió Alapjogi 

Chartájának 7., 9., 21. és 45. cikkével összefüggésben értelmezett – 3. cikkének (1) bekezdése és 7. 

cikkének (1) bekezdése megköveteli-e, hogy a fogadó állam tartózkodási jogot biztosítson saját 

területén, illetve három hónapot meghaladóan az uniós polgár azonos nemű házastársának? 

3) Az első kérdésre adott nemleges válasz esetén az uniósnak polgárnak az Európai Unió tagállamain 

kívüli államból származó azonos nemű házastársa, akivel az uniós polgár a fogadó tagállamtól eltérő 

uniós tagállam törvényei alapján jogszerűen házasságot kötött, a 2004/38/[EK] irányelv 3. cikke (2) 

bekezdésének a) pontja értelmében „más családtagnak” vagy a 2004/38/[EK] irányelv 3. cikke (2) 

bekezdésének b) pontja értelmében „az uniós polgár olyan élettársának tekinthető, akivel tartós, 

megfelelően igazolt kapcsolatot tart fenn”, aminek következtében a fogadó állam akkor is köteles 

megkönnyíteni e személyek beutazását és tartózkodását, ha a fogadó állam nem ismeri el az azonos 

neműek házasságát és nem írja elő a jogi elismerés semmilyen alternatív formáját, például a bejegyzett 

élettársi kapcsolatot? 

4) A harmadik kérdésre adott igenlő válasz esetén a 2004/38/[EK] irányelv – Európai Unió Alapjogi 

Chartájának 7., 9., 21. és 45. cikkével összefüggésben értelmezett – 3. cikkének (2) bekezdése és 7. 

cikkének (2) bekezdése megköveteli-e, hogy a fogadó állam tartózkodási jogot biztosítson saját 

területén, illetve három hónapot meghaladóan az uniós polgár azonos nemű házastársának? 

 

82. A Verwaltungsgericht Köln (Németország) által 2016. december 27-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-683/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi 

rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 

2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1380/2013/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkét, hogy azzal ellentétesek valamely tagállamnak a 

felségterületéhez vagy a joghatósága alá tartozó vizekre vonatkozó olyan intézkedései, amelyek 

szükségesek ahhoz, hogy a tagállam megfeleljen a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok 

és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 6. cikke szerinti 

kötelezettségeinek, amelyek más tagállamok halászhajóit érintik, és amelyek a Natura 2000 

területeken teljes körűen megtiltják a tengerfenékkel érintkező halászeszközökkel, valamint 
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horgonyzott kopoltyúhálókkal („kopoltyúhálók és állítóhálók”) hivatásszerűen folytatott tengeri 

halászatot? 

Különösen: 

a) Úgy kell-e értelmezni a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi 

rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 

2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 

1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkét, hogy a „védelmi intézkedés” 

fogalma magában foglalja az első előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésben említett 

halászati módszerek [tilalmát]? 

b) Úgy kell-e értelmezni a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi 

rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 

2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 

1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkét, hogy a „más tagállamok 

halászhajói” fogalma valamely más tagállam azon halászhajóit is magában foglalja, amelyek a 

Németországi Szövetségi Köztársaság mint tagállam szövetségi lobogója alatt hajóznak? 

c) Úgy kell-e értelmezni a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi 

rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 

2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 

1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkét, hogy a „vonatkozó uniós 

jogszabály céljának való megfelelés” fogalma a tagállam által elfogadott olyan intézkedéseket is 

magában foglalja, amelyek csak elősegítik az említett rendelkezésben hivatkozott uniós 

jogszabályokban megfogalmazott célok elérését? 

2) Úgy kell-e értelmezni a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi 

rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 

2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1380/2013/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkét, hogy azzal ellentétesek valamely tagállamnak a 

felségterületéhez vagy a joghatósága alá tartozó vizekre vonatkozó olyan intézkedései, amelyek 

szükségesek ahhoz, hogy a tagállam megfeleljen a környezeti károk megelőzése és felszámolása 

tekintetében a környezeti felelősségről szóló, 2004. április 21 i 2004/35/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv (3) szerinti kötelezettségeinek? 

3) Amennyiben az első vagy a második előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésre, vagy 

mindkettőre nemleges választ kell adni: 

Ellentétes-e az Európai Uniót az [Európai] Unió működéséről szóló szerződés 3. cikke (1) 

bekezdésének d) pontja alapján a tengeri biológiai erőforrások közös halászati politika keretében 

történő megőrzése területén megillető kizárólagos hatáskörrel a fent említett intézkedéseknek a 

tagállam általi elfogadása? 

 

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

január 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-3/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió működéséről szóló Szerződés („EUMSZ”) 56. 

cikkét, a diszkrimináció tilalmát, valamint a szerencsejáték-tevékenység koherens és 

szisztematikus módon történő tagállami korlátozás követelményét, amely törvényi célt a 

tagállam alapvetően a játékfüggőség elleni küzdelemmel és fogyasztóvédelemmel indokol, 

hogy azzal ellentétes az online és offline sportfogadásra és lóversenyfogadásra vonatkozó 

nemzeti tagállami monopólium, ha a tagállamban magánszolgáltatók a függőség veszélyét 

jelentős mértékben magukban hordozó egyéb online és offline szerencsejátékot (kaszinójáték, 
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kártyajáték, pénznyerő automaták, online kaszinójáték, online kártyajáték) koncessziós 

rendszerben földi játékkaszinókban egyébként szervezhetnek a tagállam által elhatározott 

piacátalakítás óta? 

2) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 56. cikkét, a diszkrimináció tilalmát, valamint a 

szerencsejáték-tevékenység koherens és szisztematikus módon történő tagállami korlátozás 

követelményét, hogy e cikk sérelme fennáll és e követelmény nem teljesül, ha megállapítható, 

hogy a játékfüggőség elleni fellépéssel és fogyasztóvédelmi törvényi céllal indokolt 

piacszerkezet-átalakítás tényleges következménye vagy megvalósulása a játékkaszinók 

számának, a játékkaszinók éves játékadójának, a játékkaszinó koncessziós díjakból származó 

állami költségvetési bevételi előirányzatnak, a játékosok által vásárolt értékzsetonoknak, és a 

pénznyerő automatákon játékjog szerzésére alkalmas pénz összegének folyamatos növekedése 

a tagállam által elhatározott piacátalakítás óta? 

3) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 56. cikkét, a diszkrimináció tilalmát, valamint a 

szerencsejáték-tevékenység koherens és szisztematikus módon történő tagállami korlátozása 

követelményét, hogy e cikk sérelme fennáll és e követelmény nem teljesül, ha megállapítható, 

hogy az alapvetően játékfüggőség elleni fellépéssel és a fogyasztóvédelmi törvényi céllal 

indokolt nemzeti állami monopólium bevezetése és a magánszolgáltatók részére engedett 

szerencsejáték-szervezés mellett gazdaságpolitikai célként jelenik meg a nagyobb tiszta 

játékbevétel, illetve a játékkaszinó piac lehető legrövidebb időn belül történő kiemelkedően 

magas jövedelemtermelő szintjének elérése egyéb állami költségvetési kiadások és 

közfeladatok finanszírozása érdekében? 

4) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 56. cikkét, a diszkrimináció tilalmát, valamint a 

szerencsejáték-tevékenység koherens és szisztematikus módon történő tagállami korlátozása 

követelményét, hogy e cikk sérelme fennáll és e követelmény nem teljesül, valamint a 

szolgáltatók indokolatlan különbségtétele áll fenn, ha megállapítható, hogy a tagállam 

ugyanazon közrendi okra hivatkozással egyes online szerencsejáték-[Or. 2. o.] 

szolgáltatásokat a nemzeti állami monopólium számára tart fenn, míg más online 

szerencsejáték-szolgáltatásokat mégis elérhetővé tesz növekvő számú koncesszió 

kiosztásával? 

5) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 56. cikkét, és a diszkrimináció tilalmát, hogy azzal 

összeegyeztethetetlen, ha az online kaszinójáték engedély megszerzését kizárólag a 

Magyarország területén földi játékkaszinóval (koncesszióval) rendelkező szolgáltatók 

számára teszik elérhetővé, és ezért a Magyarország területén földi játékkaszinóval nem 

rendelkező szolgáltatók – beleértve a más tagállamban földi játékkaszinóval rendelkező 

szolgáltatókat is – az online kaszinójáték engedélytől el vannak zárva? 

6) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 56. cikkét, és a diszkrimináció tilalmát, hogy azzal 

ellentétes, ha a tagállam egy esetleges földi játékkaszinó koncessziós pályázati kiírással, 

illetve a földi játékkaszinó koncesszió megszerzésére vonatkozó megbízható szerencsejáték-

szervezőkénti ajánlattétel engedélyezésével elvi lehetőséget biztosít arra, hogy a földi 

játékkaszinó koncessziós jogot és annak birtokában online kaszinó engedélyt a jogszabályi 

feltételeknek megfelelő bármely – akár más tagállamban honos – szolgáltató is megszerezze, 

de nyilvános és átlátható koncessziós pályázati kiírást az érintett tagállam nem tesz közzé, és a 

szolgáltató a gyakorlatban az ajánlattételi lehetőséggel sem tud élni, ennek ellenére a 

tagállami hatóság az engedély hiányában történő szolgáltatás miatt a szolgáltató terhére 

jogsértést állapít meg és közigazgatásinak tekintett szankciót állapít meg a szolgáltatóval 

szemben? 

7) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 56. cikkét, a diszkrimináció tilalmát és az átlátható, 

objektív és nyilvános engedélyezés követelményét, hogy azzal ellentétes, ha a tagállam egyes 
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szerencsejáték-szolgáltatások tekintetében koncessziós pályázati rendszert alakít ki, 

ugyanakkor a koncesszióról döntő szerv a koncessziós pályázat kiírása helyett egyes 

megbízható szerencsejáték-szervezőnek minősített személyekkel is koncessziós szerződést 

köthet, ahelyett, hogy egyetlen koncessziós pályázat kiírásával valamennyi szolgáltató 

számára azonos feltételekkel lehetővé tenné a pályázaton való részvételt? 

8) Ha a 7. kérdésre nemleges a válasz, és ugyanazon koncesszió megszerzésére adott 

tagállamban többféle eljárás is bevezethető, az EUMSZ 56. cikke alkalmazásában a 

tagállamnak biztosítania kell-e ezek egyenértékűségét az átlátható, objektív és nyilvános 

engedélyezés és az egyenlő bánásmód követelményére tekintettel az alapvető szabadságra 

vonatkozó uniós rendelkezések hatékony érvényesülése érdekében? 

9) Befolyásolja-e az 6–8. kérdésekre adandó választ, ha a koncesszió odaítéléséről szóló 

döntéssel szemben sem egyik, sem másik esetben nem biztosított bírósági felülvizsgálat vagy 

más hatékony jogorvoslat? 

10) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 56. cikkét, az Európai Unióról szóló Szerződés 

(„EUSZ”) 4. cikkének (3) bekezdésében foglalt lojalitási klauzulát és a tagállami intézményi 

és eljárási autonómiát az Alapjogi Charta („Charta”) 47. és 48. cikkével, és az ezekből 

következő hatékony bírósági felülvizsgálati eszközök és a védelemhez való jog 

követelményével együtt, hogy a Bíróság ítélkezési gyakorlatából következő uniós jogi 

feltételeknek, valamint az érintett tagállam által előírt korlátozás szükségességének és 

arányosságának vizsgálata során az alapügyben eljáró nemzeti bíróság akkor is hivatalból 

vizsgálatot és bizonyítást rendelhet el és folytathat le, ha erre egyébként a tagállami nemzeti 

perrendi szabályozás nem ad törvényi felhatalmazást? 

11) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 56. cikkét a Charta 47. és 48. cikkével, és az ebből 

kővetkező hatékony bírósági felülvizsgálati eszközök és a védelemhez való jog 

követelményével együtt, hogy a Bíróság ítélkezési gyakorlatából következő uniós jogi 

feltételek, valamint az érintett tagállam által előírt korlátozás szükségességének és 

arányosságának vizsgálata során az alapügyben eljáró nemzeti bíróság nem terhelheti a 

bizonyítási terhet a korlátozással érintett szolgáltatóra, hanem az uniós jognak való 

megfelelőség és a tagállami szabályozás szükségességének és arányosságának igazolása és 

bizonyítása a tagállam, és konkrétan az alapügyben támadott határozatot hozó tagállami 

hatóság feladata, aminek a hiánya önmagában a tagállami szabályozás uniós jogba ütközését 

eredményezi? 

12) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 56. cikkét a Charta 41. cikk (1) bekezdésében foglalt 

tisztességes ügyintézéshez való jogra, a 41. cikk (2) bekezdés a) pontjában foglalt 

meghallgatáshoz való jogra, és a 41. cikk (2) bekezdés c) pontjában foglalt indokolási 

kötelezettségre, valamint az EUSZ 4. cikk (3) bekezdésében foglalt lojalitási klauzulára, 

ugyanakkor a tagállami intézményi és eljárási autonómiára is tekintettel, hogy e 

követelmények nem teljesülnek, ha az eljáró tagállami hatóság a szerencsejáték-szolgáltatást 

nyújtó szolgáltatót a nemzeti jog rendelkezésénél fogva a közigazgatási szankció kiszabására 

irányuló eljárás megindításáról nem értesíti, a közigazgatási eljárás során a tagállami 

szabályozás uniós joggal való összeegyeztethetőségéről a nyilatkozatát később sem szerzi be, 

és anélkül szab ki egyfokú eljárásban a nemzeti jog által közigazgatási természetűnek tekintett 

szankciót, hogy határozatának indokolásában ezen összeegyeztethetőségről és az ezt 

alátámasztó bizonyítékokról részletesen számot adna? 

13) Az EUMSZ 56. cikkére és a Charta 41. cikk (1) bekezdésére, 41. cikk (2) bekezdés a) és 

c) pontjára, valamint a 47-48. cikkére, és az ebből következő hatékony bírósági felülvizsgálati 

eszközök és a védelemhez való jog követelményére figyelemmel, teljesülnek-e az e cikkekben 

foglalt követelmények, ha a nemzeti szabályozás uniós jognak való megfeleltethetőségét a 
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szerencsejáték-szolgáltató először és kizárólag a nemzeti bíróság előtt kifogásolhatja? 

14) Értelmezhető-e úgy az EUMSZ 56. cikke, illetve a szolgáltatásnyújtás szabadságának 

korlátozására vonatkozó tagállami igazolási/indokolási kötelezettség, hogy e 

kötelezettségének a tagállam nem tett eleget, ha a vizsgálat, illetve a korlátozás 

elrendelésének időpontjára nézve a korlátozás közrendi céljait alátámasztó releváns 

hatásvizsgálat nem állt és nem áll rendelkezésre? 

15) Figyelemmel a kiszabható közigazgatási bírság mértékének törvényi kereteire, a 

szankcióval sújtott tevékenység természetére, és különösen a tevékenység közrendi- 

közbiztonsági érintettségére, valamint a bírság represszív céljára, megállapítható-e a Charta 

47-48. cikke alapján, hogy a szóban forgó közigazgatási bírság „büntető jellegű”, és ez a 

körülmény befolyásolja-e a 11-14. kérdésben feltett kérdésekre adandó választ? 

16) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 56. cikkét, hogy ha a fenti kérdésekre adott válaszok 

alapján az alapügyben eljáró bíróság megállapítja a szabályozás és annak alkalmazásának 

jogellenességét, meg kell állapítania, az EUMSZ 56. cikkének nem megfelelő nemzeti 

szabályozásra alapított szankció uniós jogba ütközését is? 

 

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

(Portugália) által 2017. január 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem 

(C-16/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: portugál 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a héairányelv (2006/112 irányelv) 44., 45. cikkét, 132. cikke (1) 

bekezdésének f) pontját, 167., 168., 169., 178., 179. cikkét, 192. cikkének a) pontját, 193., 194. és 196. 

cikkét, illetve a 282/2011/EU végrehajtási rendelet (2) 10. és 11. cikkét, valamint az adósemlegesség 

elvét, hogy azokkal ellentétes az, hogy a portugál adóhatóság megtagadja a héalevonás jogát egy 

német társaság leányvállalatától egy olyan helyzetben, amikor: 

— a német társaság Portugáliában adóazonosító számot kapott egy egyedi ügylet megvalósítása, 

egészen pontosan „tőketársaságban való részesedésszerzés” érdekében, amely szám egy külföldi 

illetőségű, állandó telephellyel nem rendelkező szervezetet jelöl; 

— később Portugáliában bejegyezték az említett német társaság leányvállalatát, amely saját 

adónyilvántartási számot kapott e társaság állandó telephelyeként; 

— később a német társaság az első adónyilvántartási számot használva gazdasági egyesülés 

létrehozására irányuló szerződést kötött egy másik vállalattal Portugáliában egy építési beruházásra 

vonatkozó szerződés teljesítése céljából; 

— később a leányvállalat a saját adónyilvántartási számát használva a leányvállalat és a gazdasági 

egyesülés közötti kölcsönös szolgáltatások teljesítésére irányuló alvállalkozói szerződést kötött a 

gazdasági egyesüléssel, és ez utóbbinak a szerződés szerinti arányban kellett a felmerülő 

költségeket kiszámláznia az alvállalkozók felé; 

— a terhelési értesítésekben, amelyeket a költségeknek a leányvállalat felé történő kiszámlázása 

érdekében bocsátott ki, a gazdasági egyesülés e leányvállalat adóazonosító számát jelölte meg, és 

felszámította a héát; 

— a leányvállalat a terhelési értesítésekben felszámított héát levonta; 

— a gazdasági egyesülés ügyleteit (az alvállalkozói szerződésen keresztül) a leányvállalat és a 

gazdasági egyesülésben részt vevő másik vállalat ügyletei képezik, utóbbiak pedig a gazdasági 

egyesülésnek az általa a beruházónak számlázott teljes bevétellel azonos összeget számláztak ki. 
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85. Az Østre Landsret (Dánia) által 2017. január 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal 

iránti kérelem (C-28/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: dán 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Milyen tényezőket kell figyelembe venni annak értékelése során, hogy a veszteségek beszámítása 

tekintetében a külföldi illetőségű társaságok fióktelepeire alkalmazandó, a [C-18/11. sz. ügyben 

hozott] Philips-ítélet 20. pontja értelmében vett „hasonló feltétel” vonatkozik-e a szóban forgóhoz 

hasonló helyzetben lévő belföldi illetőségű társaságokra? 

2) Ha feltételezzük, hogy a dán adószabályok nem valósítanak meg a Philips-ítéletben szereplőhöz 

hasonló eltérő bánásmódot, akkor – olyan helyzetben, amelyben a külföldi illetőségű társaság állandó 

telephelyének veszteségei egyben a fogadó ország adóztatási joghatósága alá is tartoznak – a 

bemutatotthoz hasonló beszámítási tilalom önmagában az EUMSZ 49. cikk szerinti letelepedés 

szabadságához való jog olyan korlátozásának minősül-e, amelyet nyomós közérdekkel kell igazolni? 

3) Ha igen, akkor az ilyen korlátozást igazolhatja-e a veszteségek kétszeres elszámolásának 

megakadályozására irányuló érdek, az adóztatási joghatóság tagállamok közötti kiegyensúlyozott 

megosztásának biztosítására irányuló cél, vagy ezek kombinációja? 

4) Ha igen, akkor arányos-e az ilyen korlátozás? 

 

86. A Conseil d'État (Franciaország) által 2017. január 23-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-31/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

A kapcsolt hő- és villamos energia előállításához felhasznált energiatermékek kizárólag a 2003. 

október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelv 15. cikke (1) bekezdésének c) pontjában biztosított 

mentesítési lehetőség hatálya alá tartoznak, vagy pedig e termékek azon részük vonatkozásában, 

amelynek fogyasztása a villamosenergia termelésnek felel meg, az irányelv 14. cikke (1) 

bekezdésének a) pontjában előírt mentesítési kötelezettség hatálya alá is kerülnek? 

 

87. A High Court (Írország) által 2017. január 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal 

iránti kérelem (C-34/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

„A pátrai vámhivatal által az 1 097 505,00 euró összegű – a 2002. július 26-án megvalósított 

állítólagos csempészet miatt – 2009. július 15-én megállapított közigazgatási szankciók és bírságok 

tekintetében [melynek összegét kamatok és szankciók felszámításával 1 507 971,88 euróra növelték] 

2012. november 14-én kiállított „végrehajtást engedélyező egységes okirat” Írországban történő 

végrehajthatóságának megállapítása során a 2010/24/EU irányelv 14. cikkének (1) és (2) 

bekezdésében foglaltak kizárják-e, hogy a High Court of Ireland: 

(i) a végrehajtás iránti kérelem tekintetében a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való 

jogot – ésszerű időn belül – alkalmazza Írország állampolgárára és az Európai Unió polgárára [lásd 

a Charta 47. cikkét és az EJEE 6. és 13. cikkét, melyek megfelelnek az ír alkotmány 34., 38. és 

40.3. cikkében foglalt, az állampolgárokat megillető jogokra vonatkozó rendelkezéseknek) olyan 

körülmények között, amelyekben először csak a Görög Köztársaság Pénzügyminisztériuma 

pireuszi hivatalának [2015. december 29-én] kelt és [a felperes] írországi solicitorai, valamint az ír 

Revenue Commissioners részére címzett levelében magyarázták el [a felperes] számára az érintett 

eljárást angol nyelvű „nem hivatalos fordításban” (amely Írország egyik hivatalos nyelve, ahol [a 

felperes] mindig is élt); 
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(ii) figyelemmel legyen a 2010/24/EU irányelvnek a kölcsönös segítségnyújtásra (a 2010/24 irányelv 

(20) preambulumbekezdése) és az EJEE-ből fakadó, szélesebb körű segítségnyújtásra vonatkozó 

kötelezettségek – mint a Charta 47. cikke és az EJEE 13. cikke szerint a polgárokat megillető 

hatékony jogorvoslathoz való jog – teljesítésére (a 2010/24 irányelv (17) preambulumbekezdése) 

irányuló célkitűzéseire; 

(iii) figyelemmel legyen a közösségi jog teljes körű érvényesülésére az állampolgárai tekintetében [és 

különösen a 2010. január 14-i Kyrian kontra Celní úřad Tábor ítélet (C-233/08, EU:C:2010:11) 63. 

pontjában foglaltakra]? 

 

88. A Cour de cassation (Franciaország) által 2017. január 25-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-39/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 28. és 30. cikkével ellentétes-e, hogy a társaságokat 

terhelő szolidaritási szociális hozzájárulás és az azt kiegészítő hozzájárulás fizetésére kötelezett 

személy által vagy annak megbízásából a vállalkozása céljára Franciaországból az Európai Unió 

valamely másik tagállamába továbbított termékek értékét figyelembe veszik az e hozzájárulások 

alapját képező teljes forgalom megállapítása érdekében? 

 

89. A Conseil d'État (Franciaország) által 2017. január 30-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-45/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 63., 64. és 65. cikket úgy kell-e értelmezni, hogy: 

1) az a körülmény, hogy az Európai Gazdasági Közösség tagállamai, illetve Svájc kivételével valamely 

Európai Unión kívüli harmadik állam szociális biztonsági rendszerében biztosított személy esetén a 

francia jogszabályok által előírt, a 2004. április 29-i [883/2004/EK] rendelet hatálya alá tartozó, 

tőkejövedelmet terhelő levonások úgy alkalmazandók, mint a Franciaországban biztosított személyek 

esetében, miközben azok a Franciaországtól eltérő valamely uniós tagállam szociális biztonsági 

rendszerében biztosított személyek esetében e rendelet rendelkezéseire tekintettel nem alkalmazandók, 

a harmadik országokból származó vagy oda irányuló tőkemozgásoknak az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 63. cikkében főszabályként tiltott korlátozását képezi; 

2) az első kérdésre adott igenlő válasz esetén a tőkemozgás ilyen korlátozását – amely egy olyan 

francia szabályozás, amely a vitatott levonásokat bizonyos tőkejövedelmek valamennyi tulajdonosa 

számára kötelezővé teszi anélkül, hogy bármilyen különbséget tenne a szociális biztonsági 

rendszerben való biztosítás helye alapján, valamint az Európai Unió valamely másodlagos jogi aktusa 

együttes alkalmazásából ered – az Európai Unió működéséről szóló szerződés említett cikkének 

rendelkezéseivel összeegyeztethetőnek lehet tekinteni különösen: 

— a Szerződés 64. cikkének (1) bekezdésre tekintettel a hatálya alá tartozó tőkemozgások esetében, 

amiatt, hogy a korlátozás az egy tagállam jogszabályai alkalmazásának a 2004. április 29-i rendelet 

11. cikkében előírt elvéből ered, amelyet az az uniós jogba 1971. június 14-i rendelet 13. cikke 

vezetett be, tehát még 1993. december 31-ét megelőző időpontban, még akkor is, ha a szóban forgó 

tőkejövedelmekre vonatkozó levonásokat 1993. december 31. után vezették be, illetve tették 

alkalmazhatóvá; 

— a Szerződés 65. cikkének (1) bekezdésére tekintettel, amiatt, hogy a 2004. április 29-i 

[883/2004/EK] rendeletnek megfelelően alkalmazott francia pénzügyi szabályozás különbséget tesz 

a szociális biztonsági rendszerhez való tartozásuk alapján nem azonos helyzetben lévő adóalanyok 

között; 
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— olyan közérdeken alapuló kényszerítő okokra tekintettel, amelyek igazolhatják a tőke szabad 

mozgásának korlátozását, és amelyek azon alapulnak, hogy azok a rendelkezések, amelyek 

harmadik országokból származó vagy oda irányuló tőkemozgások korlátozásának minősülnek, 

megfelelnek a 2004. április 29-i [883/2004/EK] rendelet által követett, a munkavállalók Európai 

Unión belüli szabad mozgására irányuló célnak? 

 

90. A Haarlemben tárgyalást tartó Rechtbank Den Haag (Hollandia) által 2017. február 

1-jén és 2017. február 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-47/17. 

és C-48/17. sz. ügyek)3 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A megkeresett tagállamnak a dublini [604/2013/EU] rendelet és a menekültügyi eljárásokról szóló 

[2013/32/EU] irányelv céljára, tartalmára és hatályára figyelemmel kéthetes határidőn belül 

válaszolnia kell a [1560/2003/EK] végrehajtási rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében előírt ismételt 

vizsgálat iránti megkeresésre? 

2) Amennyiben az első kérdésre nemleges választ kell adni, akkor a végrehajtási rendelet 5. cikke (2) 

bekezdésének utolsó mondatára figyelemmel alkalmazni kell-e a 343/2003/EK rendelet 20. cikke (1) 

bekezdésének b) pontjában (azóta a dublini rendelet 25. cikkének (1) bekezdése) előírt legfeljebb egy 

hónapos határidőt? 

3) Amennyiben az első és a második kérdésre nemleges választ kell adni, akkor a megkeresett 

tagállamnak a végrehajtási rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében szereplő „törekszik” kifejezésre 

figyelemmel észszerű határidő áll-e rendelkezésére az ismételt vizsgálat iránti megkeresésre való 

válaszolásra? 

4) Ha a megkeresett tagállamnak ténylegesen észszerű határidőn belül kell válaszolnia a végrehajtási 

rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében előírt ismételt vizsgálat iránti megkeresésre, még észszerű 

határidőről van-e szó hat hónapnál hosszabb határidő lejárta után, mint az alapeljárás esetében? 

Amennyiben e kérdésre nemleges választ kell adni, akkor mi értendő „észszerű határidő” alatt? 

5) Ha a megkeresett tagállam nem válaszol az ismételt vizsgálat iránti megkeresésre sem kéthetes, sem 

egy hónapos, sem pedig észszerű határidőn belül, akkor ebből milyen következtetéseket kell levonni? 

Ilyen esetben a megkereső tagállam felelős a külföldi által benyújtott menedékjog iránti kérelem 

érdemi vizsgálatáért, vagy a megkeresett tagállam? 

6) Amennyiben úgy kell tekinteni, hogy a végrehajtási rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében előírt 

ismételt vizsgálat iránti megkeresésre megfelelő időben adott válasz hiánya miatt a megkeresett 

tagállam válik felelőssé a menedékjog iránti kérelem érdemi vizsgálatáért, akkor a megkereső 

tagállamnak, vagyis az alapeljárás alperesének milyen határidőn belül kell közölnie ezt az információt 

a külföldivel? 

 

91. Az Østre Landsret (Dánia) által 2017. február 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal 

iránti kérelem (C-49/17. sz. ügy)  

Az eljárás nyelve: dán 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 

2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelv 21. cikkének (3) bekezdését úgy kell-e értelmezni, 

hogy a más energiatermékek előállítására felhasznált saját előállítású energiatermékek felhasználása 

adómentes az alapeljáráshoz hasonló helyzetben, amelyben az előállított energiatermékeket nem 

üzemanyagként vagy tüzelő-, fűtőanyagként használják fel? 

                                                 
3 A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek. 
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2) Az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 

2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelv 21. cikkének (3) bekezdését úgy kell-e értelmezni, 

hogy a tagállamok korlátozhatják az adómentesség hatályát oly módon, hogy az kizárólag a hozzá 

legközelebb álló energiatermékek előállítására használt energiatermék (vagyis olyan energiatermék, 

amely a felhasznált energiához hasonlóan szintén adóköteles) felhasználására terjedjen ki?” 

 

92. Az Administrativen sad Sofia-grad (Bulgária) által 2017. február4 3-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-56/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: bolgár 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az következik-e a 604/2013/EU rendelet (12) preambulumbekezdésével és 17. cikkével 

összefüggésben értelmezett 3. cikkének (1) bekezdéséből, hogy valamely tagállam anélkül hozhat a 

rendelet 2. cikkének d) pontja szerinti, az ezen tagállamban előterjesztett nemzetközi védelem iránti 

kérelem megvizsgálásának minősülő határozatot, hogy kifejezetten határozott volna e tagállam 

felelősségéről az ezen rendeletben megállapított feltételek alapján, ha a konkrét ügyben nem indokolt a 

rendelet 17. cikke szerinti eltérés? 

2) Az következik-e a 604/2013 rendeletnek a 2013/32/EU irányelv (54) preambulumbekezdésével 

összefüggésben értelmezett 3. cikke (1) bekezdésének második mondatából, hogy az alapeljárásban 

fennálló körülmények között a rendelet 2. cikkének b) pontja szerinti nemzetközi védelem iránti 

kérelem tekintetében a rendelet 17. cikkének (1) bekezdése szerinti eltérés hiányában határozatot kell 

hozni, amelyben a tagállam kötelezi magát a kérelemnek a rendeletben megállapított feltételek szerinti 

vizsgálatára, és amelyet arra alapoznak, hogy a kérelmezőre alkalmazni kell a rendelet rendelkezéseit? 

3) Úgy kell-e értelmezni a 2013/32/EU irányelv 46. cikkének (3) bekezdését, hogy a bíróságnak a 

nemzetközi védelem megtagadásáról szóló határozattal szemben indított eljárásban az irányelv (54) 

preambulumbekezdése szerint döntenie kell arról, hogy a kérelmezőre alkalmazandók-e a 

604/2013/EU rendelet rendelkezései, ha a tagállam kifejezetten nem határozott a nemzetközi védelem 

iránti kérelem megvizsgálásáért való, a rendeletben megállapított feltételek szerinti felelősségéről? A 

2013/32 irányelv (54) preambulumbekezdése alapján abból kell-e kiindulni, hogy amennyiben nem 

indokolt a 604/2013 rendelet 17. cikkének alkalmazása, és a 2011/95 irányelv (3) alapján a nemzetközi 

védelem iránti kérelmet az a tagállam vizsgálta meg, amelyben azt előterjesztették, az érintett 

jogállására akkor is kiterjed a rendelet hatálya, ha a tagállam kifejezetten nem határozott a rendeletben 

megállapított feltételek szerinti felelősségéről? 

4) Az következik-e a 2011/95/EU irányelv 10. cikke (1) bekezdésének b) pontjából, hogy az 

alapeljárásban fennálló körülmények között „vallási okból” történő üldöztetésről van szó, ha a 

kérelmező nem nyilatkozott és nyújtott be dokumentumokat a vallás e rendelkezés szerinti fogalmába 

tartozó valamennyi olyan összetevő tekintetében, amelyek alapvető jelentőségűnek minősülnek az 

érintett meghatározott valláshoz tartozása szempontjából? 

5) Az következik-e a 2011/95/EU irányelv 10. cikkének (2) bekezdéséből, hogy fennállnak az irányelv 

10. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti valláson alapuló üldöztetési okok, ha a kérelmező az 

alapeljárásban fennálló körülmények között azzal érvel, hogy vallási hovatartozása miatt üldözik, 

azonban nem nyilatkozott és nyújtott be dokumentumokat azon körülményekről, amelyek valamely 

személy meghatározott valláshoz tartozását jellemzik, és az üldöző számára indokolják annak 

feltételezését, hogy az érintett a hivatkozott valláshoz tartozik – ide tartoznak a vallási jellegű 

tevékenységek végzésével, illetve az azoktól való tartózkodással vagy a vallásos jellegű 

véleménynyilvánítással összefüggő körülmények –, vagy a vallásos hiten alapuló, illetve e hit által 

megkövetelt, átadott, illetve bemutatott személyes vagy közösségi magatartásformákról? 

6) Az következik-e a 2011/95/EU irányelvnek az Európai Unió Alapjogi Chartája 18. és 10. cikkével, 

és a vallás irányelv 10. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti fogalmával összefüggésben 

                                                 
4 A bolgár változat alapján helyesbítve; a magyar változatban – tévesen – január szerepel. 
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értelmezett 9. cikkének (1) és (2) bekezdéséből, hogy az alapeljárásban fennálló körülmények között 

a. a vallás uniós jog szerinti fogalma nem vonatkozik olyan cselekményekre, amelyeket a tagállamok 

nemzeti joga büntetendőnek minősít? A kérelmező származási országában büntetendő ilyen 

cselekmények minősülhetnek üldöztetésnek? 

b. A hittérítés tilalmával és ezen ország törvényi és rendeleti előírásainak alapját képező vallással 

ellentétes cselekmények tilalmával összefüggésben elfogadhatók-e a mások jogainak és 

szabadságának, valamint a kérelmező származási országa közrendjének védelme érdekében 

megállapított korlátozások? Az említett tilalmak mint olyanok az irányelv hivatkozott rendelkezései 

szerinti üldöztetésnek minősülnek-e, ha megsértésüket halálbüntetéssel szankcionálják, akkor is, ha 

a törvények nem kifejezetten valamely meghatározott vallás ellen irányulnak? 

7) Az következik-e a 2011/95/EU irányelvnek az irányelv 4. cikke (5) bekezdésének b) pontjával, az 

Európai Unió Alapjogi Chartájának 10. cikkével, és a 2013/32/EU irányelv 46. cikkének (3) 

bekezdésével összefüggésben értelmezett 4. cikkének (2) bekezdéséből, hogy az alapeljárásban 

fennálló körülmények között csak a kérelmező nyilatkozatai és az általa benyújtott dokumentumok 

alapján kerülhet sor a tények és körülmények értékelésére, de megengedhető a vallásnak az irányelv 

10. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti fogalmába tartozó hiányzó összetevők bizonyításának 

előírása, ha 

— ezen adatok nélkül megalapozatlannak minősül a nemzetközi védelem iránti kérelem a 2013/32/EU 

irányelv 31. cikke (8) bekezdésének e) pontjával összefüggésben értelmezett 32. cikke szerint, és 

— a nemzeti jog előírja, hogy az illetékes hatóságnak meg kell határoznia a nemzetközi védelem iránti 

kérelem megvizsgálásához releváns valamennyi körülményt, és az eljáró bíróságnak az elutasító 

határozat megtámadása esetén jeleznie kell azt, hogy az érintett nem kínált fel és terjesztett elő 

bizonyítékokat? 

 

93. A Conseil d'État (Franciaország) által 2017. február 3-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-59/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 2008. június 27-ai végrehajtási rendelet 76., 77. és 81. cikkének rendelkezései lehetővé teszik-e a 

helyszíni ellenőrzést végző tisztviselők számára, hogy a mezőgazdasági termelő hozzájárulása nélkül a 

mezőgazdasági üzem földterületeire lépjenek? 

2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén különbséget kell-e tenni aszerint, hogy a szóban forgó 

földterületek zártak-e, vagy nem? 

3) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén összeegyeztethetőek-e a 2008. június 27-i végrehajtási 

rendelet 76., 77. és 81. cikkének rendelkezései az emberi jogok európai egyezményének 8. cikkében 

garantált magánlakás sérthetetlenségének elvével? 

 

94. Az Upper Tribunal (Immigration and Asylum Center) London (Egyesült Királyság) 

által 2017. február 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-89/17. sz. 

ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az Immigration Appeal Tribunal and Surinder Singh, ex parte Secretary of State for the Home 

Department (C-370/90) [1992] ítéletben szereplő elvek alapján köteles-e valamely tagállam 

tartózkodási engedélyt adni vagy annak megadását elősegíteni valamely olyan uniós polgár harmadik 

országbeli élettársának, aki – miután valamely másik tagállamban való munkavállalás érdekében 

gyakorolta a szabad mozgáshoz való, a Szerződésben rögzített jogát – az említett élettársával együtt 
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visszatér az állampolgársága szerinti tagállamba? 

2) Másodlagosan, az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad 

mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK európai parlamenti tanácsi irányelv (a 

továbbiakban: uniós polgárokról szóló irányelv) alapján kötelező-e megadni az ilyen tartózkodási 

engedélyt, vagy elősegíteni annak megadását? 

3) Amennyiben valamely tartózkodási engedély megtagadása nem a kérelmező személyes 

körülményeinek alapos vizsgálata alapján történik, és azt nem indokolják megfelelően és kellőképpen, 

jogellenes-e az ilyen határozat az uniós polgárokról szóló irányelv 3. cikke (2) bekezdésének 

megsértése miatt? 

4) Összeegyeztethető-e az uniós polgárokról szóló irányelvvel az a nemzeti jogi szabály, amely alapján 

egy magát hozzátartozónak mondó személy nem fellebbezhet valamely bírósághoz egy olyan 

határozattal szemben, amelyben megtagadják a tartózkodási kártya kiadását? 

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok 

Büntető ügyszak 

Az adott időszakban nem tettek közzé ilyen tárgyú határozatot. 

Gazdasági ügyszak 

17. A Bíróság elnökének 2016. december 15-i végzése (az Amtsgericht Hannover 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-520/16. sz. ügy)5  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

18. A Bíróság elnökének 2017. január 9-i végzése (az Amtsgericht Hannover 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-521/16. sz. ügy)6  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

19. A Bíróság elnökének 2017. január 23-i végzése (az Audiencia Provincial de Zamora 

[Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-381/15. sz. ügy)7 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

  

20. A Bíróság elnökének 2017. január 23-i végzése (a Juzgado de Primera Instancia de 

Alicante [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-34/16. sz. ügy)8  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

21. A Bíróság elnökének 2017. január 24-i végzése (az Audiencia Provincial de Cantabria 

[Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-431/15. sz. ügy)9  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

                                                 
5 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 2. szám, Gazdasági ügyszak, 1. szám alatt. 
6 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 2. szám, Gazdasági ügyszak, 1. szám alatt. 
7 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 10. szám, Gazdasági ügyszak, 25. szám alatt. 
8 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 5. szám, Gazdasági ügyszak, 10. szám alatt. 
9 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 11. szám, Gazdasági ügyszak, 29. szám alatt. 
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22. A Bíróság (első tanács) 2017. január 26-i ítélete (a Juzgado de Primera Instancia no 2 

de Santander [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Banco Primus SA 

kontra Jesús Gutiérrez García (C-421/14. sz. ügy)10 

1) A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-

i 93/13/EGK tanácsi irányelv 6. és 7. cikkét akként kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes a 2013. 

május 14-i Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, 

reestructuración de deuda y alquiler social (a jelzálogkölcsön-adósok védelmének megerősítését, az 

adósság átütemezését és a szociális bérlakásokat célzó intézkedésekről szóló 1/2013. törvény) 

negyedik átmeneti rendelkezéséhez hasonló nemzeti jogi rendelkezés, amely azon fogyasztók, akikkel 

szemben azon törvény, amelynek e rendelkezés részét képezi, hatálybalépését megelőzően indult és még 

le nem zárult jelzálogjog érvényesítése iránti eljárás van folyamatban, arra vonatkozó jogának 

gyakorlását, hogy ezen eljárással szemben a szerződési feltételek állítólagosan tisztességtelen jellegére 

alapított kifogást emeljenek, e törvény közzétételének a napját követő naptól számított, egy hónapos 

jogvesztő határidőhöz köti. 

2) A 93/13 irányelvet akként kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes egy olyan nemzeti szabály, mint 

amely a 2013. május 14-i Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores 

hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (Aajelzálogkölcsön-adósok védelmének 

megerősítését, az adósság átütemezését és a szociális bérlakásokat célzó intézkedésekről szóló 1/2013. 

törvény), a 2013. június 28-i Real Decreto Ley 7/2013 de medidas urgentes de naturaleza tributaria, 

presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación (a pénzügyi és 

költségvetési, valamint a kutatás, a fejlesztés és az innováció támogatására irányuló sürgős 

intézkedésekről szóló 7/2013 törvényrendelet), majd a 2014. szeptember 5-i Real Decreto-ley 11/2014, 

de medidas urgentes en materia concursal (a fizetésképtelenségre vonatkozó sürgős intézkedésekről 

szóló 11/2014 törvényrendelet) által módosított, 2000. január 7-i Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil 

(a polgári perrendtartásról szóló 1/2000 törvény) 207. cikkéből következik, amely tiltja a nemzeti 

bíróság számára valamely szerződés feltételei tisztességtelen jellegének hivatalból történő 

felülvizsgálatát, amennyiben a szerződés feltételei összessége jogszerűségének tárgyában, ezen 

irányelvre tekintettel már jogerőre emelkedett határozatot hoztak. 

Ezzel szemben egy vagy több olyan szerződési feltétel esetén, amelyek esetlegesen tisztességtelen 

jellegét nem vizsgálták a vitatott szerződés korábbi bírósági felülvizsgálatának keretében, amely 

jogerőre emelkedett határozattal zárult, a 93/13 irányelvet akként kell értelmezni, hogy az olyan 

nemzeti bíróságnak, amelyhez a fogyasztók járulékos kifogás keretében rendszerint fordulnak, a felek 

kérelmére vagy, amennyiben rendelkezik az ehhez szükséges jogi és ténybeli elemekkel, hivatalból 

értékelnie kell az említett szerződés egyéb feltételeinek esetlegesen tisztességtelen jellegét. 

3) A 93/13 irányelv 3. cikkének (1) bekezdését és 4. cikkét akként kell értelmezni, hogy 

— egy, eladó vagy szolgáltató és fogyasztó között létrejött szerződés valamely feltétele esetlegesen 

tisztességtelen jellegének vizsgálata feltételezi annak meghatározását, hogy e feltétel a szerződéses 

felek jogaiban és kötelezettségeiben jelentős egyenlőtlenséget idéz-e elő a fogyasztó kárára. E 

vizsgálat során figyelembe kell venni a nemzeti jognak a felek ezirányú megállapodása hiányában 

irányadó szabályait, azt, hogy milyen eszközök állnak a fogyasztó rendelkezésére a nemzeti 

szabályozás alapján ahhoz, hogy megszüntesse a tisztességtelen feltételek alkalmazását, a 

szerződés tárgyát képező áru vagy szolgáltatás természetét, valamint a szerződéskötés valamennyi 

körülményét; 

— amennyiben a kérdést előterjesztő bíróság úgy ítéli meg, hogy valamely, az ügyleti kamatok 

számítására vonatkozó szerződési feltételnek, mint amely az alapügy tárgyát képezi, 

megfogalmazása nem világos és érthető ezen irányelv 4. cikkének (2) bekezdése értelmében, meg 

kell vizsgálnia, hogy e feltétel tisztességtelen-e az említett irányelv 3. cikkének (1) bekezdése 

értelmében. E vizsgálat keretében az említett bíróság feladata különösen, hogy összehasonlítsa az 

                                                 
10 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 12. szám, Gazdasági ügyszak, 42. szám alatt. 



 

 30 

ügyleti kamatok mértékének e szakasz által előírt számítási módját és az ebből eredő mérték 

tényleges összegét a szokásosan alkalmazott számítási módokkal és törvényes kamatok mértékével, 

valamint az alapügy tárgyát képező szerződés megkötésének időpontjában a vizsgált 

kölcsönszerződés összegével és tartamával megegyező kölcsön tekintetében a piacon alkalmazott 

kamatok mértékével, és 

— az adós kötelezettségei korlátozott ideig tartó nemteljesítése miatt a szerződés lejárat előtti 

felmondására vonatkozó feltétel esetlegesen tisztességtelen jellegének a nemzeti bíróság által 

történő értékelése során e bíróság feladata megvizsgálni, hogy az eladó vagy szolgáltató azon 

lehetősége, hogy a kölcsön teljes összegét lejárttá teheti, attól függ-e, hogy a fogyasztó nem teljesíti 

a szóban forgó szerződéses viszonyban lényegesnek számító kötelezettségét, hogy e lehetőséget arra 

az esetre írták- e elő, ha az ilyen nemteljesítés eléggé súlyosnak minősül a kölcsön futamidejéhez és 

összegéhez képest, hogy az említett lehetőség eltér-e az adott területre vonatkozó, különös 

szerződési rendelkezések hiányában alkalmazandó szabályoktól, és hogy a nemzeti jog biztosít-e 

megfelelő és hatékony eszközöket ahhoz, hogy a fogyasztó, akivel szemben az ilyen feltétel 

alkalmazásra kerül, kiküszöbölhesse az említett, lejárttá tett kölcsönből eredő következményeket. 

4) A 93/13 irányelvet akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes a nemzeti jog egy, a 

kölcsönszerződések lejárat előtti felmondását szabályozó rendelkezésének, mint amilyen a 7/2013 

törvényrendelet által módosított 1/2000 törvény 693. cikkének (2) bekezdése, az ítélkezési gyakorlat 

által adott olyan értelmezése, amely megtiltja a nemzeti bíróságnak, hogy miután megállapította egy 

ilyen szerződési feltétel tisztességtelen jellegét, azt semmisnek nyilvánítsa, és eltekintsen az 

alkalmazásától, amikor az eladó vagy szolgáltató azt ténylegesen nem alkalmazta, de tiszteletben 

tartotta az ezen nemzeti jogi rendelkezés által előírt feltételeket. 

 

23. A Bíróság elnökének 2017. január 26-i végzése (az Audiencia Provincial de Cantabria 

[Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-554/15. sz. ügy)11 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

24. A Bíróság elnökének 2017. február 9-i végzése (az Audiencia Provincial de Álava 

[Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-525/15. sz. ügy)12  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

25. A Bíróság elnökének 2017. február 15-i végzése (az Audiencia Provincial de A 

Coruña [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-1/16. sz. ügy)13  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

26. A Bíróság (második tanács) 2017. március 2-i ítélete (a Landessozialgericht 

Rheinland-Pfalz, Mainz [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – 

Alphonse Eschenbrenner kontra Bundesagentur für Arbeit (C-496/15. sz. ügy)14  

Az EUMSZ 45. cikket és a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról szóló, 2011. április 5-i 

492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem 

ellentétes, hogy az alapügyben szóban forgó körülmények között a fizetésképtelenség esetén járó 

támogatás összegét, amelyet valamely tagállam egy olyan határ menti ingázó munkavállaló részére 

nyújt, akit ezen államban nem terhel jövedelemadó-fizetési kötelezettség, és akinek e támogatás után 

                                                 
11 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 2. szám, Gazdasági ügyszak, 5. szám alatt. 
12 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 1. szám, Gazdasági ügyszak, 2. szám alatt. 
13 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 4. szám, Gazdasági ügyszak, 8. szám alatt. 
14 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak, 3. szám alatt. 
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nem kell adót fizetnie, úgy állapítják meg, hogy az említett támogatás kiszámításának alapjául 

szolgáló bérből levonják az említett tagállamban alkalmazandó személyi jövedelemadót, ebből 

következően e határ menti ingázó munkavállaló, az ugyanezen államban lakóhellyel rendelkező és ott 

dolgozó személyekkel ellentétben, csak a korábbi nettó bérének megfelelő támogatásban részesül. Az a 

körülmény, hogy e munkavállalónak nem áll fenn a munkáltatójával szemben a korábbi bruttó 

jövedelmének azon része iránti követelése, amelyet e levonás miatt nem kapott meg, e tekintetben nem 

bír jelentőséggel. 

Munkaügyi ügyszak 

11. A Bíróság (első tanács) 2017. február 1-i ítélete (a Supreme Court of the United 

Kingdom [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Secretary of 

State for Work and Pensions kontra L. Tolley (C-430/15. sz. ügy) 15  

1) Az olyan ellátás, mint a fogyatékossággal élők megélhetési támogatásának (disability living 

allowance) „gondozási” eleme, az 1996. december 2-i 118/97/EK tanácsi rendelettel módosított és 

naprakésszé tett, valamint a 1999. február 8-i 307/1999/EK 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 

értelmében vett egészségbiztosítási ellátásnak minősül. 

2) A 118/97 rendelettel módosított és naprakésszé tett, valamint a 307/1999 rendelettel módosított 

1408/71 rendelet 13. cikke (2) bekezdésének f) pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal, hogy egy adott 

személy meghatározott időszakon keresztül egy tagállam szociális biztonsági rendszerébe befizetett 

járulékok címén öregségi nyugellátásra vált jogosulttá, nem ellentétes az, hogy az adott tagállam 

jogszabályainak alkalmazhatósága ezt követően megszűnhet az adott személy tekintetében. A nemzeti 

bíróság feladata az előtte folyamatban lévő jogvita körülményeire és az alkalmazandó nemzeti jog 

rendelkezéseire tekintettel azon időpont meghatározása, amelytől e jogszabályok már nem 

alkalmazandók az említett személyre. 

3) A 118/97 rendelettel módosított és naprakésszé tett, valamint a 307/1999 rendelettel módosított 

1408/71 rendelet 22. cikke (1) bekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal ellenétes az 

illetékes tagállam olyan jogszabálya, amely az alapügyben szóban forgóhoz hasonló ellátásra való 

jogosultságot e tagállam területén való lakóhelyre és tartózkodásra vonatkozó feltételhez köti. 

A 118/97 rendelettel módosított és naprakésszé tett, valamint a 307/1999 rendelettel módosított 

1408/71 rendelet 22. cikke (1) bekezdésének b) pontját és a 22. cikke (2) bekezdését úgy kell 

értelmezni, hogy az alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló helyzetben lévő személy megőrzi az első 

rendelkezés szerinti ellátásokra való jogosultságát azt követően is, hogy lakóhelyét az illetékes 

államon kívüli tagállamba helyezte át, feltéve hogy megkapta az erre vonatkozó engedélyt. 

 

12. A Bíróság (tizedik tanács) 2017. február 9-i végzése (a Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo no 8 de Madrid [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – 

Francisco Rodrigo Sanz kontra Universidad Politécnica de Madrid (C-443/16. sz. ügy)16  

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 mellékletét képező, 1999. 

március 18-án megkötött, a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló keretmegállapodás 4. 

szakaszának 1. pontját akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes egy olyan nemzeti szabályozás, 

mint az alapügy tárgyát képező, amely az egyetemi rendszer átszervezését célzó intézkedések keretében 

lehetővé teszi az érintett tagállam illetékes közigazgatási szervei számára, hogy felére csökkentsék a 

határozott időre kinevezett köztisztviselőként alkalmazott főiskolai oktatók munkaidejét azért, mert 

ezen oktatók nem rendelkeznek doktori fokozattal, míg azok a főiskolai tanárok, akik határozatlan 

                                                 
15 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 10. szám, Munkaügyi ügyszak, 26. szám alatt. 
16 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 12. szám, Munkaügyi ügyszak, 42. szám alatt. 



 

 32 

időre kinevezett köztisztviselői minőséggel rendelkeznek, de doktori fokozattal szintén nem, nem 

tartoznak ugyanezen intézkedés hatálya alá. 

 

13. A Bíróság második tanácsa elnökének 2017. február 14-i végzése (a Supremo 

Tribunal de Justiça [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-242/16. sz. 

ügy)17 

A Bíróság második tanácsának elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

14. A Bíróság (tizedik tanács) 2017. március 2-i ítélete (a Judecătoria Balş – Judeţul Olt 

[Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SC Casa Noastră SA kontra 

Ministerul Transporturilor – Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul 

Rutier ISCTR (C-245/15. sz. ügy)18  

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

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

helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. 

cikkének a) pontját, valamint az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való 

hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. október 21-i 

1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének 3. pontját akként kell értelmezni, 

hogy a dolgozóknak az otthonuk és a munkahelyük között, a munkáltatójuk által szervezett, 50 km-t 

meg nem haladó útszakaszon történő szállítása az 561/2006 rendelet 3. cikkének a) pontjában szereplő 

kivétel hatálya alá tartozik, amely szerint e rendelet nem vonatkozik az ilyen szállítási szolgáltatásra. 

 

15. A Bíróság (második tanács) 2017. március 2-i ítélete (a Landessozialgericht 

Rheinland-Pfalz, Mainz [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – 

Alphonse Eschenbrenner kontra Bundesagentur für Arbeit (C-496/15. sz. ügy)19  

Az EUMSZ 45. cikket és a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról szóló, 2011. április 5-i 

492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem 

ellentétes, hogy az alapügyben szóban forgó körülmények között a fizetésképtelenség esetén járó 

támogatás összegét, amelyet valamely tagállam egy olyan határ menti ingázó munkavállaló részére 

nyújt, akit ezen államban nem terhel jövedelemadó-fizetési kötelezettség, és akinek e támogatás után 

nem kell adót fizetnie, úgy állapítják meg, hogy az említett támogatás kiszámításának alapjául 

szolgáló bérből levonják az említett tagállamban alkalmazandó személyi jövedelemadót, ebből 

következően e határ menti ingázó munkavállaló, az ugyanezen államban lakóhellyel rendelkező és ott 

dolgozó személyekkel ellentétben, csak a korábbi nettó bérének megfelelő támogatásban részesül. Az a 

körülmény, hogy e munkavállalónak nem áll fenn a munkáltatójával szemben a korábbi bruttó 

jövedelmének azon része iránti követelése, amelyet e levonás miatt nem kapott meg, e tekintetben nem 

bír jelentőséggel. 

 

16. A Bíróság (tizedik tanács) 2017. március 2-i ítélete (a Juzgado de lo Social no 3 de 

Barcelona [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-97/16. sz. ügy)20  

A Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona (barcelonai munkaügyi bíróság, Spanyolország) által 

előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem elfogadhatatlan. 

                                                 
17 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 8. szám, Munkaügyi ügyszak, 28. szám alatt. 
18 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak, 222. szám alatt. 
19 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak, 3. szám alatt. 
20 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 6. szám, Munkaügyi ügyszak, 16. szám alatt. 
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Polgári ügyszak 

19. A Bíróság elnökének 2017. január 23-i végzése (az Audiencia Provincial de Castellón 

[Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-349/15. sz. ügy)21  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

20. A Bíróság elnökének 2017. január 26-i végzése (az Audiencia Provincial de Navarra 

[Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-352/16. sz. ügy)22  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

21. A Bíróság (hatodik tanács) 2017. február 9-i ítélete (a High Court of Justice (England 

and Wales), Family Division [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) 

– M. S. kontra P. S. (C-283/16. sz. ügy)23  

1) A tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok 

elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló, 2008. 

december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet IV. fejezetének rendelkezéseit, és különösen e rendelet 41. 

cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy az a tartásra jogosult, aki számára valamely 

tagállamban kedvező határozatot hoztak, és aki e határozatot valamely másik tagállamban kívánja 

végrehajtatni, benyújthatja kérelmét közvetlenül ezen utóbbi tagállam illetékes hatóságához – például 

bírósághoz –, és nem kötelezhető arra, hogy kérelmét ezen utóbbihoz a végrehajtás helye szerinti 

tagállam központi hatósága révén nyújtsa be. 

2) A tagállamok – adott esetben eljárási szabályaik módosítása révén – kötelesek biztosítani a 4/2009 

rendelet 41. cikkének (1) bekezdésében előírt jog teljes érvényesülését. Mindenesetre a nemzeti bíróság 

feladata az e 41. cikk (1) bekezdésében szereplő rendelkezések alkalmazása, szükség esetén eltekintve 

a nemzeti jog uniós joggal ellentétes rendelkezéseinek alkalmazásától, következésképpen pedig annak 

lehetővé tétele a tartásra jogosult számára, hogy kérelmét akkor is közvetlenül a végrehajtás helye 

szerinti tagállam illetékes hatóságához nyújtsa be, ha ezt a nemzeti jog nem írja elő. 

 

22. A Bíróság (első tanács) 2017. február 15-i ítélete (a Vilniaus miesto apylinkės teismas 

[Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – W, V kontra X (C-499/15. sz. ügy)24  

A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a 

határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet 8. cikkét és a tartással 

kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és 

végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló, 2008. december 18-i 

4/2009/EK tanácsi rendelet 3. cikkét akként kell értelmezni, hogy az alapügyhöz hasonló ügyben a 

tagállam bíróságai, amelyek egy kiskorú gyermek tekintetében fennálló szülői felelősség és tartási 

kötelezettség tárgyában jogerőre emelkedett határozatot hoztak, nem rendelkeznek többé 

joghatósággal az e határozat által kikötött rendelkezések módosítása iránti kérelem elbírálására, 

amennyiben a gyermek szokásos tartózkodási helye egy másik tagállam területén található. A kérelem 

elbírálására ezen utóbbi tagállam bíróságai rendelkeznek joghatósággal. 

 

                                                 
21 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 10. szám, Polgári ügyszak, 61. szám alatt. 
22 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 10. szám, Polgári ügyszak, 57. szám alatt. 
23 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 9. szám, Polgári ügyszak, 48. szám alatt. 
24 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 1. szám, Polgári ügyszak, 3. szám alatt. 
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23. A Bíróság (ötödik tanács) 2017. február 16-i ítélete (a Secretario Judicial del Juzgado 

de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa [Spanyolország] előzetes döntéshozatal 

iránti kérelme) (C-503/15. sz. ügy)25  

Az Európai Unió Bírósága nem rendelkezik hatáskörrel a Secretario Judicial del Juzgado de Violencia 

sobre la Mujer Único de Terrassa (a nők elleni erőszakos bűncselekmények tekintetében kizárólagos 

hatáskörrel rendelkező terrassai egyesbíróság bírósági titkára, Spanyolország) által előterjesztett 

előzetes döntéshozatal iránti kérdések megválaszolására. 

 

24. A Bíróság (első tanács) 2017. február 16-i ítélete (a rechtbank van Koophandel te 

Gent [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Agro Foreign Trade & Agency 

Ltd kontra Petersime NV (C-507/15. sz. ügy)26  

A tagállamok önálló vállalkozóként működő kereskedelmi ügynökökre vonatkozó jogszabályainak 

összehangolásáról szóló, 1986. december 18-i 86/653/EGK tanácsi irányelvet és az Európai 

Gazdasági Közösség és Törökország között társulást létrehozó megállapodást, amelyet 1963. 

szeptember 12-én Ankarában írt alá egyrészről a Török Köztársaság, másrészről az EGK tagállamai 

és a Közösség, és amely megállapodást a Közösség nevében az 1963. december 23-i 64/732/EGK 

tanácsi határozattal kötöttek meg, hagytak jóvá és erősítettek meg, úgy kell értelmezni, hogy azokkal 

nem ellentétes az ezen irányelvet az érintett tagállam jogába átültető nemzeti szabályozás, amely 

kizárja a hatálya alól az olyan kereskedelmi ügynöki szerződést, amelynek keretében a kereskedelmi 

ügynök Törökországban rendelkezik székhellyel, és ott folytatja az e szerződésből fakadó 

tevékenységét, míg a megbízó székhelye az említett tagállamban található, oly módon, hogy e 

körülmények között a kereskedelmi ügynök nem hivatkozhat azokra a jogokra, amelyeket az említett 

irányelv az ilyen kereskedelmi ügynöki szerződés megszűnése esetén biztosít a kereskedelmi ügynökök 

számára. 

 

25. A Bíróság (ötödik tanács) 2017. február 16-i ítélete (Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo no 6 de Murcia [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – 

IOS Finance EFC SA kontra Servicio Murciano de Salud (C-555/14. sz. ügy)27  

A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló, 2011. február 16-i 

2011/7/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet, és különösen a 7. cikkének (2) és (3) bekezdését 

úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az alapeljárásban szereplőhöz hasonló olyan nemzeti 

szabályozás, amely alapján a hitelező az esedékes követelések tőkeösszegének azonnali megfizetése 

ellenében lemondhat a késedelmi kamatok és a behajtási költségek megtérítésének követeléséről, 

feltéve hogy ez a lemondás szabad elhatározáson alapul, aminek a vizsgálata a kérdést előterjesztő 

bíróság feladata. 

 

26. A Bíróság (második tanács) 2017. február 16-i ítélete (a Handelsgericht Wien 

[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Verwertungsgesellschaft Rundfunk 

GmbH kontra Hettegger Hotel Edelweiss GmbH (C-641/15. sz. ügy)28  

A bérleti jogról és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi tulajdon területén a szerzői joggal 

szomszédos bizonyos jogokról [helyesen: a szellemi tulajdon területén a bérleti jogról, a 

haszonkölcsönzési jogról és a szerzői joggal szomszédos bizonyos jogokról] szóló, 2006. december 12-

i 2006/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, 

hogy a televízió- és rádióműsoroknak a szállodaszobákban elhelyezett televíziókészülékek segítségével 

                                                 
25 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 1. szám, Polgári ügyszak, 4. szám alatt. 
26 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 1. szám, Polgári ügyszak, 5. szám alatt. 
27 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 3. szám, Gazdasági ügyszak, 3. szám alatt. 
28 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 4. szám, Polgári ügyszak, 22. szám alatt. 
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történő közvetítése nem minősül a nyilvánosság számára belépti díj ellenében hozzáférhető 

helyiségben történő közvetítésnek. 

 

27. A Bíróság (negyedik tanács) 2017. március 1-i ítélete (a Court of Appeal [England & 

Wales] [Civil Division] [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ITV 

Broadcasting Limited, ITV2 Limited, ITV Digital Channels Limited, Channel Four 

Television Corporation, 4 Ventures Limited, Channel 5 Broadcasting Limited, ITV 

Studios Limited kontra TVCatchup Limited, TVCatchup (UK) Limited, Media 

Resources Limited (C-275/15. sz. ügy)29  

Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak 

összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. 

cikkét és különösen a „műsorközvetítő szolgáltatások kábelrendszereihez való hozzáférés” fogalmát 

úgy kell értelmezni, hogy nem tartozik e rendelkezés hatálya alá az a nemzeti szabályozás, amely 

szerint nem minősül a szerzői jogok megsértésének a közszolgáltatási kötelezettségek alá tartozó 

televíziócsatornákon sugárzott műveknek az eredeti sugárzás helyén történő azonnali vezetékes 

továbbközvetítése, ideértve adott esetben az internet segítségével történő továbbközvetítést is, és e 

szabályozást a szóban forgó rendelkezés nem engedélyezi. 

 

28. A Bíróság (tizedik tanács) 2017. március 2-i ítélete (a Tribunal da Relação de Évora 

[Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Andrew Marcus Henderson kontra 

Novo Banco SA (C-354/15. sz. ügy)30  

1) A polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről 

(„iratkézbesítés”), és az 1348/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 

november 13-i 1393/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet úgy kell értelmezni, hogy azzal 

ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint az alapügy tárgyát képező szabályozás, amely szerint 

olyan esetben, amikor a másik tagállam területén lakó alperesnek kézbesített bírósági irat nem olyan 

nyelven íródott vagy ahhoz nem mellékeltek olyan nyelven készült fordítást, amelyet az alperes ért, 

illetve amely az átvevő tagállam hivatalos nyelve, vagy amennyiben e tagállamnak több hivatalos 

nyelve van, azon hely hivatalos nyelve vagy hivatalos nyelvei közül az egyik, ahol a kézbesítésre sor 

kerül, az e rendelet II. mellékletében szereplő formanyomtatvány mellékelésének elmulasztása az 

említett kézbesítés érvénytelenségét vonja maga után, még akkor is, ha ezen érvénytelenségre 

ugyanezen alperesnek egy meghatározott határidőn belül, vagy az eljárás kezdetén, még az érdemi 

védekezést megelőzően kell hivatkoznia. 

Ugyanezen rendelet azonban megköveteli, hogy az efféle mulasztást a rendeletben foglalt 

rendelkezéseknek megfelelően orvosolják, az említett rendelet II. mellékletében szereplő 

formanyomtatványnak az érintettel való közlése útján. 

2) Az 1393/2007 rendeletet úgy kell értelmezni, hogy az eljárást megindító irat postai szolgáltatások 

útján való kézbesítése akkor is érvényes, ha: 

— a címzettnek kézbesítendő iratot tartalmazó ajánlott levél tértivevényét egy másik irattal 

helyettesítették, feltéve hogy ez utóbbi egyenértékű garanciákat nyújt a benne foglalt adatok és a 

bizonyíthatóság terén. Az áttevő tagállam bíróságának feladata meggyőződni arról, hogy a címzett 

olyan feltételek mellett kapta meg a szóban forgó iratot, amelyek biztosították a védelemhez való 

jogának tiszteletben tartását; 

— a kézbesítendő iratot nem a címzettnek adták át személyesen, ugyanakkor azt az ezen címzett 

állandó lakóhelyén tartózkodó felnőtt korú személy részére, akár a címzett családtagjaként, akár 

annak alkalmazottjaként, átadták. Adott esetben az említett címzettre hárul, hogy az áttevő 

                                                 
29 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 9. szám, Polgári ügyszak, 53. szám alatt. 
30 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 10. szám, Polgári ügyszak, 62. szám alatt. 
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tagállam bírósága előtt minden elfogadható eszközzel bizonyítsa, hogy ő valójában nem szerzett 

tudomást arról a tényről, hogy ellene valamely másik tagállamban bírósági eljárás indult, és nem 

tudta beazonosítani sem a kereseti kérelem tárgyát, sem annak okát, illetve hogy nem rendelkezett 

kellő idővel védekezésének előkészítésére. 

 

29. A Bíróság (hetedik tanács) 2017. március 2-i ítélete (a Landgericht Stuttgart 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Zentrale zur Bekämpfung 

unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV kontra comtech GmbH (C-568/15. sz. 

ügy)31  

Az „alapdíjnak” a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 

2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 21. cikkében szereplő fogalmát úgy kell értelmezni, 

hogy egy megkötött szerződésre vonatkozó, és egy eladó vagy szolgáltató által működtetett 

vevőszolgálati telefonvonalra irányuló hívás költsége nem haladhatja meg egy földrajzi vezetékes 

telefonvonalra vagy standard mobilvonalra irányuló hívás költségeit. Amennyiben e korlátot 

tiszteletben tartják, nem bír relevanciával az a körülmény, hogy az érintett eladó vagy szolgáltató e 

vevőszolgálati telefonvonalból hasznot húz-e, vagy sem. 

Közigazgatási ügyszak 

75. A Bíróság (hatodik tanács) 2017. január 12-i végzése (a Kúria [Magyarország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – MVM Magyar Villamos Művek Zrt. 

kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság (C-28/16. sz. ügy)32 

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

irányelv 2., 9., 26., 167., 168. és 173. cikkét úgy kell értelmezni, hogy mivel az alapügyben 

szóban forgóhoz hasonló holdingtársaságnak a leányvállalatai irányításában való részvétele, 

amennyiben sem a vállalatcsoport egésze vagy egyes leányvállalatai érdekében igénybe vett 

szolgáltatások árát, sem pedig az arra eső héát nem számlázta tovább ez utóbbiak számára, 

nem tekinthető az ezen irányelv értelmében vett „gazdasági tevékenységnek”, az ilyen 

holdingtársaság nem jogosult az ezen igénybe vett szolgáltatások után előzetesen felszámított 

héa levonására, mert e szolgáltatások olyan ügyletekhez kapcsolódnak, amelyek nem 

tartoznak ezen irányelv hatálya alá. 

 

76. A Bíróság elnökének 2017. január 18-i végzése (a Finanzgericht Münster 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-238/16. sz. ügy)33  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

77. A Bíróság elnökének 2017. január 18-i végzése (a Bundesverwaltungsgericht 

[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-309/16. sz. ügy)34 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

78. A Bíróság (nagytanács) 2017. január 31-i ítélete (a Conseil d’État [Belgium] előzetes 

                                                 
31 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 3. szám, Polgári ügyszak, 14. szám alatt. 
32 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak, 105. szám alatt. 
33 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak, 202. szám alatt. 
34 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak, 209. szám alatt. 
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döntéshozatal iránti kérelme) – Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

kontra Mostafa Lounani (C-573/14. sz. ügy)35  

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

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

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

irányelv 12. cikke (2) bekezdésének c) pontját úgy kell értelmezni, hogy ahhoz, hogy figyelembe 

lehessen venni az említett rendelkezésben szereplő, a menekültként való elismerést kizáró ok 

fennállását, nem szükséges, hogy a nemzetközi védelmet kérelmezőt a terrorizmus elleni küzdelemről 

szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat 1. cikkének (1) bekezdésében 

meghatározott terrorista bűncselekmények egyike miatt elítéljék. 

2)  A 2004/83 irányelv 12. cikke (2) bekezdésének c) pontját, valamint 12. cikkének (3) bekezdését úgy 

kell értelmezni, hogy a terrorista csoport tevékenységeiben való részvételből álló cselekmények, 

amelyek miatt az alapeljárás alperesét elítélték, igazolhatják a menekültként való elismerés kizárását, 

akkor is, ha nem került bizonyításra, hogy az érintett személy az Egyesült Nemzetek Biztonsági 

Tanácsának határozataiban kifejtett terrorcselekményt követett el, azt megkísérelte, vagy azzal 

fenyegetőzött. Annak a vizsgálatát lehetővé tévő tények egyedi értékelése érdekében, hogy nyomós 

okok léteznek-e annak feltételezésére, hogy valamely személy az Egyesült Nemzetek céljaiba és elveibe 

ütköző cselekményekben bűnös, az ilyen cselekmények felbujtója, vagy azokban bármilyen módon részt 

vett, az a körülmény, hogy ezt a személyt valamely tagállam bíróságai terrorista csoport 

tevékenységeiben való részvétel miatt elítélték, különös jelentőséggel bír, akárcsak az a megállapítás, 

miszerint az említett személy e csoport irányító tagja, és nem szükséges annak bizonyítása, hogy 

ugyanez a személy maga terrorcselekmény felbujtója, vagy abban bármilyen módon részt vett. 

 

79. A Bíróság (hatodik tanács) 2017. február 1-i ítélete (a Tribunal Judicial da Comarca 

de Setúbal [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Município de Palmela 

kontra Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) – Divisão de Gestão de 

Contraordenações (C-144/16. sz. ügy)36  

Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozásának feltételeiről, 

valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmánnyal módosított, a 

műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 

1983. március 28-i 83/189/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (1) bekezdését és az 1998. július 20-i 

98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a műszaki szabványok és szabályok 

terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 

szabályok megállapításáról [helyesen: a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs 

társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén alkalmazott információszolgáltatási eljárás 

megállapításáról] szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. 

cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az olyan, be nem jelentett műszaki szabály 

alkalmazhatatlanságára irányuló szankció, mint amilyen a 2009. május 19-i Decreto-Lei no 119/2009 

(119/2009. sz. törvényrendelet) által módosított, az 1997. december 27-i Decreto-Lei no 379/97 

(379/97. sz. törvényrendelet) mellékletét képező Regulamento que estabelece as condições de 

segurança a observar na localização, implantação, conceção e organização funcional dos espaços de 

jogo e recreio, respetivamente, equipamento e superfícies de impacto (a játszóterek, a 

szabadidőparkok, valamint a játszótéri eszközök és az ütközési felületek elhelyezése, kiépítése, 

tervezése és funkcionális elrendezése során irányadó biztonsági követelmények megállapításáról szóló 

rendelet) 16. cikkének (1) és (2) bekezdésében szerepel, csak az említett műszaki szabályra vonatkozik, 

és nem az azt tartalmazó jogszabály egészére. 

 

80. A Bíróság (második tanács) 2017. február 8-i ítélete (a Cour d’appel de Paris 

                                                 
35 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak, 67. szám alatt. 
36 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak, 131. szám alatt. 
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[Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Carrefour Hypermarchés SAS 

kontra ITM Alimentaire International SASU (C-562/15. sz. ügy)37  

A megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló, 2006. december 12-i 2006/114/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal 

szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi 

irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 

2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2005. május 11-i 

2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („irányelv a tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlatokról”) 7. cikkének (1)–(3) bekezdésével összefüggésben értelmezett a) és c) pontját úgy kell 

értelmezni, hogy az említett első rendelkezés értelmében valószínűleg nem megengedett a különböző 

méretű vagy kategóriájú üzletekben árusított termékek árát összehasonlító, az alapeljárásban 

szereplőhöz hasonló reklám, ahol ezek az üzletek olyan cégekhez tartoznak, amelyek mindegyike 

számos, különböző méretű és kategóriájú üzlettel rendelkezik, továbbá a reklámozó a cégének nagyobb 

méretű vagy magasabb kategóriájú üzleteiben alkalmazott árakat hasonlítja össze a versenytárs cégek 

kisebb méretű vagy alacsonyabb kategóriájú üzleteiben alkalmazott árakkal, hacsak maga a 

reklámszöveg nem tájékoztatja egyértelműen a fogyasztókat arról, hogy az összehasonlításra a 

reklámozó cég nagyobb méretű vagy magasabb kategóriájú üzleteiben, illetve a versenytárs cégek 

kisebb méretű vagy alacsonyabb kategóriájú üzleteiben alkalmazott árak között került sor. 

Az ilyen reklám megengedhetőségének megítélésekor a kérdést előterjesztő bíróságnak meg kell 

vizsgálnia, hogy az alapeljárásban az ügy körülményeire figyelemmel a szóban forgó reklám eleget 

tesz-e az összehasonlítás tárgyilagosságára vonatkozó követelménynek és/vagy megtévesztő jellegű-e, 

figyelembe véve egyrészt azt, hogy a szokásosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő, 

átlagos fogyasztó hogyan észleli az érintett termékeket, másrészt tekintetbe véve az említett reklámban 

szereplő, különösen a reklámozó cég üzleteire és a versenytárs cégek azon üzleteire vonatkozó 

információkat, amelyek áraira az összehasonlítás kiterjed, és általánosabban figyelembe véve a 

reklám minden elemét. 

 

81. A Bíróság (harmadik tanács) 2017. február 9-i ítélete (a Supreme Court [Írország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – M kontra Minister for Justice and Equality, 

Ireland és az Attorney General (C-560/14. sz. ügy)38  

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

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

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

irányelv keretében a meghallgatáshoz való jog főszabály szerint nem követeli meg, hogy abban az 

esetben, ha valamely olyan nemzeti szabályozás, mint amely az alapügy tárgyát képezi, két külön és 

egymást követő eljárást ír elő a menekültstátusz megszerzése iránti, illetve a kiegészítő védelem iránti 

kérelmek vizsgálatára, a kiegészítő védelem kérelmezője számára biztosítsák a kérelméhez kapcsolódó 

szóbeli meghallgatásra vonatkozó jogot, és annak a jogát, hogy e meghallgatás alkalmával tanúk 

meghallgatását indítványozza, illetve tanúkat kérdezzen ki. 

Szóbeli meghallgatást kell tartani azonban abban az esetben, ha az illetékes hatóságok rendelkezésére 

álló információkhoz vagy a kiegészítő védelem iránti kérelem hátteréül szolgáló személyes vagy 

általános helyzethez kapcsolódó különleges körülmények ezt szükségessé teszik ahhoz, hogy e kérelmet 

az ügy teljes ismeretében lehessen megvizsgálni, amely feltétel teljesülését a kérdést előterjesztő 

bíróságnak kell vizsgálnia. 

 

82. A Bíróság (első tanács) 2017. február 9-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden 

[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – X kontra Staatssecretaris van 

                                                 
37 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak, 24. szám alatt. 
38 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak, 69. szám alatt. 
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Financiën (C-283/15. sz. ügy)39  

1) Az EUMSZ 49. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, ha valamely tagállam, amelynek az 

adójogszabályai lehetővé teszik a lakóingatlanhoz kapcsolódó „negatív jövedelmek” levonását, e 

levonás kedvezményét megtagadja valamely külföldi illetőségű önálló vállalkozótól, amennyiben az 

utóbbi e tagállam területén szerzi teljes jövedelmének 60 %-át, és a lakóhelye szerinti tagállamban 

nem szerez olyan jövedelmet, amely lehetővé tenné számára, hogy ott egyenértékű levonási joggal 

éljen. 

2) Az első kérdésre adott válaszból következő tilalom valamennyi olyan tevékenység helye szerinti 

tagállamra vonatkozik, amelynek a területén valamely önálló vállalkozó olyan jövedelmet szerez, 

amely lehetővé teszi számára, hogy ott egyenértékű levonási joggal éljen az említett jövedelemnek az 

egyes tevékenységek helye szerinti tagállamok területén szerzett részei arányában. E tekintetben a 

„tevékenység helye szerinti tagállam” minden olyan tagállam, amely joghatósággal rendelkezik a 

valamely külföldi illetőségű személy tevékenységéből származó, a területén megszerzett jövedelem 

megadóztatására, függetlenül attól, hogy e tevékenységet konkrétan hol végzik. 

3) Az a körülmény, hogy a külföldi illetőségű adózó adóköteles jövedelmének egy részét nem a 

tagállamok egyikében, hanem harmadik állam területén szerzi, nem befolyásolja a második kérdésre 

adott választ. 

 

83. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2017. február 9-i ítélete (a Finanzgericht Bremen 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Madaus GmbH kontra 

Hauptzollamt Bremen (C-441/15. sz. ügy)40  

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

2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében szereplő, a 2013. október 4-i 1001/2013/EU bizottsági 

rendeletből eredő változat szerinti Kombinált Nómenklatúrát úgy kell értelmezni, hogy az 

alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló terméket, amelyet egyszerű tabletta, pezsgőtabletta és 

rágótabletta formájú kalciumtabletták gyártásához használnak, és amely vegyileg meghatározott, por 

formájú kalcium-karbonátból, valamint a tablettás kiszerelés megkönnyítése érdekében hozzáadott, 

kevesebb mint 5 tömegszázalék keményítőtartalmú átalakított keményítőből áll, élelmiszer-

készítményként e nómenklatúra 2106 vámtarifaszáma alá kell besorolni. 

 

84. A Bíróság (harmadik tanács) 2017. február 9-i ítélete (a Tribunal de première 

instance francophone de Bruxelles [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – 

Raffinerie Tirlemontoise SA kontra État belge (C-585/15. sz. ügy)41  

1) A cukor piacának közös szervezéséről szóló, 1999. szeptember 13-i 2038/1999/EK tanácsi rendelet 

33. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az átlagos veszteség kiszámítása céljából az e 

rendelkezés hatálya alá tartozó termékek export-visszatérítéseihez kapcsolódó tényleges költségek 

teljes összegét el kell osztani ezen exportált termékek mennyiségeinek egészével, függetlenül attól, 

hogy ez utóbbiak tekintetében ténylegesen fizettek-e visszatérítést, vagy sem. 

2) Az említett rendelet 33. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a termelési illetékek teljes 

összegének kiszámítása céljából a kiszámított átlagos veszteséget az e rendelkezés hatálya alá tartozó 

termékek export-visszatérítéseihez kapcsolódó tényleges költségek végösszegének ezen exportált 

termékmennyiségek egészének elosztásával kell figyelembe venni, függetlenül attól, hogy ez utóbbiak 

tekintetében ténylegesen fizettek-e visszatérítést, vagy sem. 

3) A cukorágazatban termelési illetékként fizetendő összegeknek az 1999/2000-es gazdasági évre 

történő megállapításáról, valamint a kiegészítő illeték kiszámítása együtthatójának meghatározásáról 

                                                 
39 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak, 194. szám alatt. 
40 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 12. szám, Közigazgatási ügyszak, 245. szám alatt. 
41 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak, 36. szám alatt. 
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szóló, 2000. október 12-i 2267/2000/EK bizottsági rendelet és a cukorágazatban termelési illetékként 

fizetendő összegeknek a 2000/2001-os gazdasági évre történő megállapításáról szóló, 2001. október 

11-i 1993/2001/EK bizottsági rendelet érvénytelen. 

 

85. A Bíróság (kilencedik tanács) 2017. február 9-i ítélete (a Tribunal Arbitral Tributário 

(Centro de Arbitragem Administrativa) [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti 

kérelme) – Euro Tyre BV – Sucursal em Portugal kontra Autoridade Tributária e 

Aduaneira (C-21/16. sz. ügy)42  

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

131. cikkét és 138. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, ha valamely 

tagállam adóhatósága kizárólag azzal az indokkal tagadja meg valamely Közösségen belüli 

termékértékesítés hozzáadottérték-adó alóli mentességét, hogy az ezen értékesítés időpontjában az 

érkezési tagállamban letelepedett és az ezen államban megvalósuló ügyletekre érvényes 

hozzáadottértékadó-azonosítószámmal rendelkező beszerző nem szerepel a hozzáadottértékadó-

információcsererendszerben, és a Közösségen belüli termékértékesítésre vonatkozó adószabályok 

hatálya alá sem tartozik, jóllehet nem merült fel az adócsalás komoly gyanúja, és bizonyítottan 

fennállnak az adómentesség anyagi feltételei. Ebben az esetben a héairányelvnek az arányosság 

elvével összefüggésben értelmezett 138. cikkének (1) bekezdésével szintén ellentétes az ilyen 

megtagadás, amennyiben az eladó tudomással bírt a beszerzőnek a hozzáadottérték-adó alkalmazása 

tekintetében fennálló helyzetéről, és meg volt győződve arról, hogy később a beszerzőt visszaható 

hatállyal nyilvántartásba veszik Közösségen belüli piaci szereplőként. 

 

86. A Bíróság (kilencedik tanács) 2017. február 15-i ítélete (a Hoge Raad der 

Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – X kontra 

Staatssecretaris van Financiën (C-317/15. sz. ügy)43  

1) Az EUMSZ 64. cikk (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az alkalmazandó az olyan nemzeti 

szabályozásra, amely az e rendelkezésben foglalt tőke szabad mozgásának az alapügyben szóban forgó 

utólagos adómegállapítási elévülési időhöz hasonló korlátozását írja elő, amennyiben e korlátozás 

olyan esetekben is alkalmazandó, amelyek nem közvetlen befektetéssel, letelepedéssel, pénzügyi 

szolgáltatások nyújtásával vagy értékpapírok tőkepiacokra történő bevezetésével függnek össze. 

2) A tagállamok egyikében lakóhellyel rendelkező személy által valamely, az alapügyben szereplőhöz 

hasonló, Európai Unión kívüli banknál történő értékpapírszámla nyitása az EUMSZ 64. cikk (1) 

bekezdése szerinti pénzügyi szolgáltatások nyújtásával összefüggő tőkemozgás fogalma alá tartozik. 

3) Az a lehetőség, hogy az EUMSZ 64. cikk (1) bekezdése elismeri, hogy a tagállamok korlátozásokat 

alkalmazhatnak a pénzügyi szolgáltatások nyújtásával összefüggő tőkemozgásokra, érvényes az olyan 

korlátozásokra is – mint az alapügyben szóban forgó utólagos adómegállapítási elévülési idő –, 

amelyek nem érintik sem a szolgáltatót, sem pedig a szolgáltatásnyújtás feltételeit és szabályait. 

 

87. A Bíróság (negyedik tanács) 2017. február 15-i ítélete (Court of Appeal (England & 

Wales) (Civil Division) [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – 

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs kontra British Film Institute 

(C-592/15. sz. ügy)44  

A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös 

hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK 

hatodik tanácsi irányelv 13. cikke A. része (1) bekezdésének n) pontját – amely „bizonyos kulturális 

                                                 
42 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak, 88. szám alatt. 
43 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak, 205. szám alatt. 
44 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak, 27. szám alatt. 
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szolgáltatások” adómentességét írja elő – úgy kell értelmezni, hogy az nem bír közvetlen hatállyal, ily 

módon átültetés hiányában nem hivatkozhat közvetlenül e rendelkezésre valamely olyan közjogi 

szervezet, illetve az érintett tagállam által elismert egyéb kulturális szervezet, amely kulturális 

szolgáltatásokat nyújt. 

 

88. A Bíróság (első tanács) 2017. február 16-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Elisabeth Schmitt kontra TÜV Rheinland LGA 

Products GmbH (C-219/15. sz. ügy)45  

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

orvostechnikai eszközökről szóló, 1993. június 14-i 93/42/EGK tanácsi irányelv II. mellékletének – az 

ezen irányelv 11. cikkének (1) és (10) bekezdésével, valamint 16. cikkének (6) bekezdésével 

összefüggésben értelmezett – rendelkezéseit akként kell értelmezni, hogy a kijelölt szervezet 

általánosságban nem köteles előre be nem jelentett ellenőrzések lefolytatására, az eszközök 

ellenőrzésére és/vagy a gyártó üzleti iratainak vizsgálatára. Arra utaló jelzések esetén azonban, hogy 

valamely orvostechnikai eszköz esetlegesen nem felel meg az 1882/2003 rendelettel módosított 93/42 

irányelvből eredő követelményeknek, ennek a szervezetnek minden szükséges intézkedést meg kell 

tennie azzal a céllal, hogy teljesítse az ezen irányelv 16. cikkének (6) bekezdésén, valamint az említett 

irányelv II. mellékletének 3.2, 3.3, 4.1–4.3 és 5.1 pontján alapuló kötelezettségeit. 

2) Az 1882/2003 rendelettel módosított 93/42 irányelvet akként kell értelmezni, hogy a kijelölt 

szervezetnek az EK-megfelelőségi nyilatkozatra vonatkozó eljárás keretében sorra kerülő 

beavatkozása az orvostechnikai eszközök végső címzettjeinek védelmére irányul. Az egyenértékűség és 

a tényleges érvényesülés elvére is figyelemmel, a nemzeti jog hatálya alá tartoznak azok a feltételek, 

amelyek mellett az irányelv értelmében erre a szervezetre háruló kötelezettségeknek az ezen eljárás 

keretében történő, felróható megszegése alapján meg lehet állapítani e szervezetnek az e címzettek felé 

fennálló felelősségét. 

 

89. A Bíróság (hatodik tanács) 2017. február 16-i ítélete (a Gerechtshof Amsterdam 

[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Aramex Nederland BV kontra 

Inspecteur van de Belastingdienst/Douane (C-145/16. sz. ügy)46  

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

2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében szereplő, a 2012. október 9-i 927/2012/EU bizottsági 

végrehajtási rendelettel módosított Kombinált Nómenklatúrát úgy kell értelmezni, hogy az olyan 

háromkerekű jármű, mint amilyen az alapügy tárgyát képezi, amely a háromkerekű motorkerékpárok 

számára gyártott, de a gépjárművekéhez hasonló gumiabroncsokkal van ellátva, amelynek a 

kormányzása kormányrúddal történik, és amely Ackermann-elven működő kormányrendszerrel van 

felszerelve, a KN 8703 vámtarifaszám alá tartozik. 

 

90. A Bíróság (ötödik tanács) 2017. február 16-i ítélete (a Vrhovno sodišče [Szlovénia] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – C. K., H. F., A. S. kontra Republika Slovenija 

(C-578/16. PPU. sz. ügy)47  

1) Az egy harmadik ország állampolgára, illetve hontalan személy [helyesen: egy harmadik országbeli 

állampolgár vagy egy hontalan személy] által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem 

iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási 

szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet 17. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy az e rendelkezésben előírt 

                                                 
45 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 9. szám, Polgári ügyszak, 50. szám alatt. 
46 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak, 132. szám alatt. 
47 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak, 33. szám alatt. 
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„mérlegelési záradék” valamely tagállam általi alkalmazásának kérdése nem kizárólag a nemzeti 

jogba és a nemzeti jog e tagállam alkotmánybírósága általi értelmezésének körébe tartozik, hanem az 

az uniós jog EUMSZ 267. cikk értelmében vett értelmezésével kapcsolatos kérdést képez. 

2) Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 4. cikkét akként kell értelmezni, hogy: 

— még ha nincsenek is olyan megalapozott okok, amelyek alapján feltételezhető, hogy a menedékjog 

iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállamban rendszerszintű hiányosságok állnak fenn, 

valamely menedékkérőnek a 604/2013 rendelet keretében történő átadására csak olyan feltételek 

mellett kerülhet sor, amelyek kizárják, hogy az átadás annak a tényleges kockázatát vonja maga 

után, hogy az érintett az e cikk értelmében vett embertelen vagy megalázó bánásmódnak lesz 

kitéve; 

— olyan körülmények fennállása esetén, amelyekben a különösen súlyos mentális vagy testi 

betegséggel rendelkező menedékkérő átadása az érintett egészségi állapota jelentős és 

orvosolhatatlan romlásának tényleges és bebizonyosodott kockázatát vonja maga után, az átadás 

az említett cikk értelmében vett embertelen vagy megalázó bánásmódot képez; 

— az átadásnak az érintett egészségi állapotára gyakorolt hatására vonatkozó minden komoly kétséget 

azon tagállam hatóságainak és – adott esetben – bíróságainak a feladata kizárni, amely 

tagállamnak az átadást el kell végeznie, oly módon, hogy e hatóságok és bíróságok megteszik az 

ahhoz szükséges óvintézkedéseket, hogy az átadásra olyan körülmények között kerüljön sor, 

amelyek lehetővé teszik e személy egészségi állapotának megfelelő és elégséges megóvását. 

Amennyiben az említett óvintézkedések megtétele – figyelemmel az érintett menedékkérő 

betegségének különös súlyosságára – nem elegendő annak biztosításához, hogy átadása nem fogja 

egészségi állapota jelentős és orvosolhatatlan romlásának tényleges kockázatát eredményezni, az 

érintett tagállam hatóságainak fel kell függeszteniük az érintett átadását, mégpedig mindaddig, 

amíg állapota alkalmassá nem teszi az átadásra, és 

— adott esetben, ha azt észlelik, hogy az érintett menedékkérő egészségi állapota várhatóan nem fog 

rövid időn belül javulni, illetve ha az eljárás hosszabb időre való felfüggesztése az érintett állapota 

romlásának kockázatával jár, a megkereső tagállam dönthet úgy, hogy maga vizsgálja meg a 

menedékkérő kérelmét a 604/2013 rendelet 17. cikkének (1) bekezdésében előírt „mérlegelési 

záradék” alkalmazásával. 

A 604/2013 rendelet 17. cikkének az Európai Unió Alapjogi Chartájának 4. cikkével összefüggésben 

értelmezett (1) bekezdését nem lehet akként értelmezni, hogy az az alapeljárásbelihez hasonló 

körülmények között az említett záradék alkalmazására kötelezi ezt a tagállamot. 

 

91. A Bíróság (negyedik tanács) 2017. március 2-i ítélete (a tribunal administratif de 

Melun [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Glencore Céréales 

France kontra Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer 

(FranceAgriMer) (C-584/15. sz. ügy)48  

1) Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, 

Euratom tanácsi rendelet 3. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az e rendelkezésben 

előírt elévülési idő alkalmazandó az alapeljárásban szereplőhöz hasonló olyan kamatkövetelések 

beszedésére, amelyeket az 1997. március 18-i 495/97/EK bizottsági rendelettel módosított, a 

mezőgazdasági termékek után járó export-visszatérítési rendszer alkalmazása közös részletes 

szabályainak megállapításáról szóló, 1987. november 27-i 3665/87/EGK bizottsági rendelet 11. 

cikkének (3) bekezdése és az 1996. április 26-i 770/96/EK bizottsági rendelettel módosított, az 

intervencióból származó termékek felhasználásának és/vagy rendeltetésének igazolására vonatkozó 

közös részletes szabályok megállapításáról szóló, 1992. október 16-i 3002/92/EGK bizottsági rendelet 

5a. cikke alapján számítottak fel. 

2) A 2988/95 rendelet 3. cikke (1) bekezdésének második albekezdését úgy kell értelmezni, hogy az, 

                                                 
48 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak, 35. szám alatt. 
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hogy a gazdasági szereplő az alapeljárásban szereplőhöz hasonló kamatkövetelések adósa, nem 

minősül az e rendelkezés értelmében vett „folyamatos vagy ismételt szabálytalanságnak”. E 

követeléseket úgy kell tekinteni, hogy azok a 2988/95 rendelet 1. cikkének (1) bekezdése értelmében 

vett ugyanazon szabálytalanságból erednek, mint amely a főköveteléseket képező, jogosulatlanul 

kapott támogatások és összegek beszedését vonja maga után. 

3) A 2988/95 rendelet 3. cikke (1) bekezdésének első albekezdését úgy kell értelmezni, hogy az 

alapeljárásban szereplőhöz hasonló kamatkövetelések visszatéríttetésére irányuló közigazgatási 

intézkedések elfogadását eredményező eljárás esetén az e 3. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében 

előírt elévülési idő kezdő napjának az e kamatok számításának alapjául szolgáló, jogalap nélküli 

támogatások és összegek beszedését maga után vonó szabálytalanság elkövetésének napját, vagyis e 

szabálytalanság valamelyik alkotóelemének – így a cselekmény vagy mulasztás, illetve a kár közül a 

később bekövetkező – időpontját kell tekinteni. 

4) A 2988/95 rendelet 3. cikke (1) bekezdésének negyedik albekezdését úgy kell értelmezni, hogy a 

kamatok beszedésére irányuló, az alapeljárásban szereplőhöz hasonló közigazgatási intézkedések 

elfogadását eredményező eljárás esetén az elévülés az e 3. cikk (1) bekezdésének negyedik 

albekezdésében előírt határidő lejártával következik be, amennyiben e határidőn belül a hatáskörrel 

rendelkező hatóság anélkül szólított fel az érintett gazdasági szereplő által jogosulatlanul kapott 

támogatások vagy összegek visszafizetésére, hogy e kamatokról határozatot fogadott volna el. 

5) A 2988/95 rendelet 3. cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a nemzeti jogban előírt, az e 

rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében foglaltnál hosszabb elévülési idő alkalmazható az 

alapeljárásban szereplőhöz hasonló helyzetben az ezen elévülési idő hatálybalépése előtt keletkezett 

olyan követelések beszedésére, amelyek ez utóbbi rendelkezés alapján még nem évültek el. 

 

92. A Bíróság (második tanács) 2017. március 2-i ítélete (a Sąd Apelacyjny w Warszawie 

[Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – J. D. kontra Prezes Urzędu 

Regulacji Energetyki (C-4/16. sz. ügy) 49 

A megújuló energiaforrásból előállított energia [helyesen: 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 2. cikke 

második bekezdésének a) pontjában foglalt „megújuló energiaforrásból előállított energia” fogalmát 

úgy kell értelmezni, hogy az magában foglalja azt az energiát, amelyet valamely olyan másik üzem 

ipari szennyvizének kiürítési pontján található – sem duzzasztótároló-egységnek, sem szivattyúzási 

funkcióval rendelkező átfolyó vizes erőműnek nem minősülő – kisméretű vízerőműben állítottak elő, 

amely korábban a vizet saját céljaira nyerte ki. 

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt 

VII. A Bíróság (első tanács) 2017. február 1-jei ítélete – Európai Bizottság kontra 

Magyarország (C-392/15. sz. ügy)50  

1) Magyarország – mivel a közjegyzői hivatás gyakorlását állampolgársági feltételhez kötötte – nem 

teljesítette az EUMSZ 49. cikkből eredő kötelezettségeit. 

2) A Bíróság Magyarországot kötelezi a költségek viselésére. 

3) A Cseh Köztársaság maga viseli saját költségeit. 

                                                 
49 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak, 69. szám alatt. 
50 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 10. szám, Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt, XV. 

szám alatt. 
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A Kúria uniós jogi tárgyú határozatai 

Büntető ügyszak 

Bfv.III.442/2017/2. 

Külföldi ítélettel kiszabott büntetés végrehajtásának átvételéről rendelkező, így nem ügydöntő 

határozat elleni felülvizsgálati indítvány elutasítása végzéssel. 

A Fővárosi Törvényszék a 2016. április 18-án meghozott és ugyanekkor jogerős végzésével az Osztrák 

Köztársaságban lévő Wiener Neustadt-i Tartományi Bíróság 2013. június 18-án kelt és a Bécsi 

Fellebbviteli Bíróság határozata folytán 2013. november 13-án jogerőre emelkedett ítéletével a 

terhelttel szemben kiszabott 15 év szabadságvesztés büntetést társtettesként elkövetett rablás bűntette 

[Btk. 365. § (1) bekezdés a) pont, (3) bekezdés a) pont, (4) bekezdés b) pont], társtettesként elkövetett 

testi sértés bűntette [Btk. 164. § (1) bekezdés és (3) bekezdés] és társtettesként elkövetett személyi 

szabadság megsértésének bűntette [Btk. 194. § (1) bekezdés és (2) bekezdés c) pont] miatt – halmazati 

büntetésként – kiszabott 15 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésként rendelte végrehajtani. 

A jogerős végzés ellen a terhelt nyújtott be felülvizsgálati indítványt. 

Az indítványban foglaltak alapján felülvizsgálatra nincs törvényes lehetőség. 

A Kúria a terhelt által a Fővárosi Törvényszék, illetve a Fővárosi Ítélőtábla – a jelen ügyben érintett 

külföldi ítélet érvényét elismerő – jogerős végzése ellen korábban előterjesztett felülvizsgálati 

indítványa kapcsán már kifejtette: a felülvizsgálat olyan rendkívüli jogorvoslat, melynek a Be. 416. § 

(1) bekezdésének rendelkezése szerint kizárólag a bíróság jogerős ügydöntő határozata ellen van 

helye. 

A jelen ügyben támadott, a büntetés végrehajtásának átvételéről rendelkező határozat bár jogerős, 

azonban szintúgy nem ügydöntő, mint a külföldi ítélet érvényét elismerő végzés. A Be. 257. § (1) 

bekezdése értelmében a bíróságnak az a határozata ügydöntő, melyben a vádról, illetőleg a vád alapján 

folyó eljárás lezárásáról (megszüntetéséről) érdemben határoz. A Be. XIII. Fejezet II. Címe – ennek 

megfelelően – az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatait kimerítően felsorolja; ezek közé tartozik az 

ítélet (ha a bíróság a vádlottat bűnösnek mondja ki vagy felmenti) és az eljárást megszüntető végzés 

(Be. 329-332. §), valamint a tárgyalás mellőzésével hozott végzés [Be. 544. § (3) bekezdés]. A külföldi 

ítélet érvényének elismerése és a büntetés végrehajtásának átvétele tárgyában hozott határozat ezek 

között nem szerepel, tehát nem ügydöntő; ennélfogva felülvizsgálata törvényben kizárt. 

Gazdasági ügyszak 

Gfv.VII.30.429/2016/7.; Gfv.VII.30.677/2016/6.; Gfv.VII.30.698/2016/6. 

Deviza-alapú kölcsönszerződés részleges érvénytelenségének megállapítása iránti perben 

permegszüntetés 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 

Európai Unió Bíróságától (a továbbiakban: EU Bíróság) a konkrét jogvita eldöntése szempontjából 

lényeges uniós jogszabály értelmezése szükséges. Erre való tekintettel nem kezdeményezhető ezen 

eljárás annak értelmezését kérve, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: DH1. tv.) 16. 

§-a szerinti felfüggesztés összhangban van-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével, 

mivel ez nem az ügy érdemi elbírálására kiható jogkérdés. 

Nincs helye előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének, ha a felmerülő jogkérdés az ügy 

elbírálása szempontjából nem releváns, a hivatkozott uniós rendelkezést az EU Bíróság már 

értelmezte, vagy az uniós jog helyes értelmezése annyira nyilvánvaló, hogy azzal kapcsolatban ésszerű 

kétség nem merül fel (283/81. sz. CILFIT-ügy, 21. pont). A Kúria ezen feltételek figyelembevételével 
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vizsgálta az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének szükségességét, illetve kötelezettségét 

és úgy ítélte, hogy a felperes által felvetett jogkérdések tekintetében – az adott kereseti kérelem 

mellett, az eljárás jelen szakaszában ismertté vált tények alapján – az előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezésének feltételei nem állnak fenn, figyelemmel a később kifejtett indokokra is. A 

felperesek erre irányuló kérelmét mindezek alapján a Pp. 155/A. § (2) bekezdése szerint elutasította. 

II. A felperes felülvizsgálati kérelmében lényegében azért tartotta jogszabálysértőnek a jogerős 

végzést, mert – álláspontja szerint – a 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: DH1. tv.) és 2014. 

évi XL. törvény (a továbbiakban: DH2. tv.) alkalmazása a 93/13/EGK tanácsi irányelv (a 

továbbiakban: fogyasztói irányelv) több rendelkezésébe, elsődlegesen a 6. és 7. cikkébe ütközik. A 

Kúriának ezen hivatkozásra tekintettel arról kellett döntenie, hogy a perben eljárt bíróságoknak a 

fogyasztói irányelv rendelkezéseit értelmezve egyrészt a kereset tárgyává tett szerződési rendelkezés, 

másrészt hivatalból a szerződés más rendelkezései tisztességtelenségét kellett-e vizsgálnia. A DH1. 

törvény 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 hangsúlyozza: 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, tekintettel az azonos jogkövetkezményekre. 

A felperesek sérelmezték, hogy a DH2. törvény 37. § (1) bekezdése nem teszi lehetővé kizárólag az 

érvénytelenség megállapítására irányuló kereset előterjesztését. A Kúria utal arra, a felperesek által 

keresetlevelükben megjelölt szerződéses rendelkezés tisztességtelensége folytán az alperes a 

felperesekkel elszámolni köteles, ami meg is történt. Erre való tekintettel a konkrét jogvita eldöntése 

szempontjából nincs jelentősége annak a kérdésnek, hogy egyébként a DH2. törvény 37. § (1) 

bekezdése megfelel-e a fogyasztói irányelv rendelkezéseinek. 

A Kúria megítélése szerint az EU Bíróságnak a fenti irányelvvel kapcsolatos – részben a felperes által 

is hivatkozott – joggyakorlata alapján nem állapítható meg az a kötelezettség, hogy a tagállami 

bíróságoknak részleges érvénytelenség megállapítására irányuló perekben – erre irányuló kereseti 

kérelem hiányában – a fogyasztói szerződés egészét, minden egyes egyedileg meg nem tárgyalt 

szerződési feltétel esetleges tisztességtelenségét hivatalból kellene vizsgálniuk. Az EU Bíróság csak a 

kereseti kérelem alapjául szolgáló ÁSZF rendelkezések vonatkozásában állapított meg többlet 

eljárásjogi kötelezettséget a tagállami bíróságok számára (így többek között: C‑488/11. sz., Asbeek 

Brusse ügyben hozott ítélet, 39. pont; C-470/12. sz., 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. Különösen 

irányadóak a fentiek, ha a keresetben írtak érdemi vizsgálatára jogszerűen nem kerülhetett sor. 

 

Gfv.VII.30.589/2016/7.; Gfv.VII.30.609/2016/10.; Gfv.VII.30.621/2016/9.; Gfv.VII.30.658/2016/8.;  

Deviza-alapú kölcsönszerződés részleges érvénytelenségének meg megállapítása iránti perben a 

keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítást megalapozó jogszabályi feltételek. 

I. A felperes felülvizsgálati kérelmében előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését indítványozta, 

ezért a Kúria először azt vizsgálta, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a 

továbbiakban: EUMSZ) 267. cikk (3) bekezdése alapján előterjesztési kötelezettsége fennáll-e. Az 

EUMSZ 267. cikk (2) bekezdése szerint ezen eljárás kezdeményezésére akkor kerülhet sor, ha az 
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Európai Unió Bíróságától (a továbbiakban: EU Bíróság) a konkrét jogvita eldöntése szempontjából 

lényeges uniós jogszabály értelmezése szükséges. Nincs helye előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezésének, ha a felmerülő jogkérdés az ügy elbírálása szempontjából nem releváns, a 

hivatkozott uniós rendelkezést az EU Bíróság már értelmezte, vagy az uniós jog helyes értelmezése 

annyira nyilvánvaló, hogy azzal kapcsolatban ésszerű kétség nem merül fel (283/81.sz. CILFIT-ügy, 

21. pont). A Kúria ezen feltételek figyelembevételével vizsgálta az előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezésének szükségességét, illetve kötelezettségét és úgy ítélte, hogy a felperes által felvetett 

jogkérdések tekintetében – az adott kereseti kérelem mellett, az eljárás jelen szakaszában ismertté vált 

tények alapján – az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének feltételei nem állnak fenn, 

figyelemmel a később kifejtett indokokra is. A felperes erre irányuló kérelmét mindezek alapján a Pp. 

155/A. § (2) bekezdése szerint elutasította. 

II. A felperes felülvizsgálati kérelmében lényegében azért tartotta jogszabálysértőnek a jogerős 

végzést, mert – álláspontja szerint – a 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: DH1. tv.) és 2014. 

évi XL. törvény (a továbbiakban: DH2. tv.) alkalmazása a 93/13/EGK tanácsi irányelv (a 

továbbiakban: fogyasztói irányelv) több rendelkezésébe, elsődlegesen a 6. és 7. cikkébe ütközik. A 

Kúriának ezen hivatkozásra tekintettel arról kellett döntenie, hogy a perben eljárt bíróságoknak a 

fogyasztói irányelv rendelkezéseit értelmezve egyrészt a kereset tárgyává tett szerződési rendelkezés, 

másrészt hivatalból a szerződés más rendelkezései tisztességtelenségét kellett-e vizsgálnia. A DH1. 

törvény 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 hangsúlyozza: 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, tekintettel az azonos jogkövetkezményekre. 

A felperes sérelmezte, hogy a DH2. törvény 37. § (1) bekezdése nem teszi lehetővé kizárólag az 

érvénytelenség megállapítására irányuló kereset előterjesztését. A Kúria utal arra, a felperes által 

keresetlevelében megjelölt szerződéses rendelkezés tisztességtelensége folytán az alperes a felperessel 

elszámolni köteles, ami feltehetőleg meg is történt. Erre való tekintettel a konkrét jogvita eldöntése 

szempontjából nincs jelentősége annak a kérdésnek, hogy egyébként a DH2. törvény 37. § (1) 

bekezdése megfelel-e a fogyasztói irányelv rendelkezéseinek. 

A Kúria megítélése szerint az EU Bíróságnak a fenti irányelvvel kapcsolatos – részben a felperes által 

is hivatkozott – joggyakorlata alapján nem állapítható meg az a kötelezettség, hogy a tagállami 

bíróságoknak részleges érvénytelenség megállapítására irányuló perekben – erre irányuló kereseti 

kérelem hiányában – a fogyasztói szerződés egészét, minden egyes egyedileg meg nem tárgyalt 

szerződési feltétel esetleges tisztességtelenségét hivatalból kellene vizsgálniuk. Az EU Bíróság csak a 

kereseti kérelem alapjául szolgáló ÁSZF rendelkezések vonatkozásában állapított meg többlet 

eljárásjogi kötelezettséget a tagállami bíróságok számára (így többek között: C‑488/11. sz., Asbeek 

Brusse ügyben hozott ítélet, 39. pont; C-470/12. sz., Pohotovosť‑ügyben hozott ítélet, 40.pont), de 

egyik ítéletében sem törte át a tagállami polgári eljárásjogok legfontosabb alapelvi szintű 

rendelkezését, a kérelemhez kötöttség elvét úgy, ahogy arra a felperes hivatkozik. Különösen 

irányadóak a fentiek, ha a keresetben írtak érdemi vizsgálatára jogszerűen nem kerülhet sor. 
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Gfv.VII.30.016/2017/5. 

Az alfuvarozó köteles meggyőződni arról, hogy a közösségi külső árutovábbítási eljárás 

szabályszerűen befejeződött-e. Az árubemutatás elmaradásáéért felel, ha tudta, hogy az árutovábbítási 

eljárás nem fejeződött be szabályszerűen. 

1971. évi 3. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: CMR)  

A Kúria – figyelemmel arra, hogy a felülvizsgálati kérelem elbírálása körében a 2913/92/EGK rendelet 

(a továbbiakban: Közösségi Vámkódex) 96. cikkének (2) bekezdése értelmezését szükségesnek tartotta 

– a Gfv.VII.30.033/2015/5. számú végzésével az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a 

továbbikban: EUMSZ) 267. cikk (3) bekezdése alapján előzetes döntéshozatali eljárást 

kezdeményezett. 

A jogerős ítéletet az Európai Unió Bíróságának (a továbbiakban: EU Bíróság) a kezdeményezett 

eljárásban 2016. december 21-én hozott, C-547/15. számú ítéletében kifejtettek alapul vételével a 

felülvizsgálati kérelem keretei között vizsgálta felül, és azt az alábbiak miatt jogszabálysértőnek 

találta. 

Az EU Bíróság ítéletéből következően a Közösségi Vámkódex 96. cikkének (2) bekezdésében 

meghatározott, az árunak a rendeltetési vámhivatalnál történő sértetlen bemutatására köteles 

„fuvarozó” fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az az alfuvarozót is beleértve minden személyt 

magában foglal, aki a közösségi külső árutovábbítási eljárás alá vont árut e tény tudatában vett át és 

azt ténylegesen szállítja. 

Az EU Bíróság szerint az az alfuvarozó, aki az árut az árutovábbítási okmánnyal együtt átadta a 

rendeltetési vámhivatal parkolójában a főfuvarozónak, és a következő útszakasz alkalmával ezt az árut 

újból átvette, csak akkor volt köteles meggyőződni arról, hogy a rendeltetési vámhivatalnál az adott 

árut bemutatták‑e, és e bemutatás elmaradásáért csak abban az esetben tehető felelőssé, ha az 

említett áru átvételekor tudta, hogy az árutovábbítási eljárás nem fejeződött be szabályszerűen. 

Az EU Bíróság ítéletéből következik, hogy tévedett a másodfokú bíróság, amikor egyetértve az 

elsőfokú bírósággal arra a jogi álláspontra helyezkedett, hogy a keresettel érintett áru tényleges 

fuvarozását végző alperes nem minősülhet olyan személynek, aki a Közösségi Vámkódex 96. Cikk (2) 

bekezdése alapján a külső árutovábbítási eljárásban az áru rendeltetési vámhivatalnál történő 

bemutatására köteles. E téves jogi álláspontja miatt nem is vizsgálta, az elsőfokú eljárásban beszerzett 

bizonyítékok elegendőek-e annak eldöntésére, hogy terheli-e az alperest olyan mulasztás, vagy 

tanúsított-e az alperes olyan felróható jogellenes magatartást, amellyel a felperes kárának keletkezése 

okozati összefüggésbe hozható. 

A Pp. 270. § (2) bekezdése értelmében a felülvizsgálati eljárás rendkívüli perorvoslati eljárás, 

amelyben a Kúria hatásköre a jogszabálysértés vizsgálatára terjed ki. A Pp. 206. § (1) bekezdése, 

illetve a Pp. 253. § (3) bekezdése értelmében a tényállás feltárása, a bizonyítékok mérlegelésével, a 

megelőzően eljárt bíróságok feladata. Az EU Bíróság az előzetes döntéshozatali eljárása során hozott 

ítéletben, a Kúria második kérdésére adott válaszában utal arra: a jelen jogvita eldöntése során még 

vizsgálandó, a felperes bizonyította-e, hogy az alperes az áru ismételt átvételekor tudott arról, hogy az 

árut elvonták a vámfelügyelet alól. Ezt a másodfokú bíróság eltérő jogi álláspontja miatt nem 

mérlegelte. A Kúria ezért a jogerős ítéletet a Pp. 275. § (4) bekezdése alapján hatályon kívül helyezte, 

és a másodfokú bíróságot új eljárásra, új határozathozatalra utasította. 

A megismételt eljárás során az ítélőtáblának a fenti kérdésben állást kell foglalnia. Ha az ítélőtábla a 

rendelkezésre álló bizonyítékok alapján arra következtet, hogy az alperes a körülmények alapján 

tudott, vagy tudnia kellett a vámáruk bemutatásának elmaradásáról, döntenie kell a kereset 

összegszerűségéről, a kártérítésként követelt összeg után fizetendő kamatról is. Ha a fenti kérdés 

eldöntésekor szükséges bizonyítékok nem állnak rendelkezésre, és azok beszerzése a másodfokú 

eljárás kereteit meghaladja, helye lehet az elsőfokú eljárás megismétlése elrendelésének is. 
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Munkaügyi ügyszak 

Mfv.I.10.568/2016/10. 

A károkozó magatartás és a kár bekövetkezése közötti okozati összefüggés kétséget kizáró 

fennállásának hiányában a felperes nem igazolta, hogy ténylegesen milyen kár érte. 

Az alperes a felülvizsgálati kérelmében a külföldön végzett munkavégzéssel összefüggésben 

hivatkozott a 96/71/EK irányelvre a 883/04/EK, és a 987/2009/EK rendeletre. Mivel ezen szabályokra 

az eljárás korábbi szakaszában nem utalt, érvelését részletesen ezzel összefüggésben nem fejtette ki, 

így az ezekben foglaltakkal a bíróságok nem is foglalkoztak, ezen felülvizsgálati hivatkozás jelen 

eljárásnak így nem képezhette a tárgyát.  

Polgári ügyszak 

Pfv.VI.21.805/2016/6.; Pfv.VI.21.856/2016/6.; Pfv.VI.21.955/2016/6.; Pfv.VI.21.957/2016/6.; 

Pfv.VI.21.962/2016/5.; Pfv.VI.22.031/2016/5.; Pfv.VI.22.129/2016/5. 

Ha jogerős ítélet erga omnes hatállyal megállapította a keresettel támadott rendelkezés 

tisztességtelenségét, vagy a törvényi vélelem megdöntése iránt per nem indult, így a vélelem 

megdönthetetlenné vált, ugyazon kikötés érvénytelenségének megállapítása iránt újabb per nem 

indítható. 

I. A felperes előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését indítványozta felülvizsgálati kérelmében, 

ezért a Kúria először azt vizsgálta, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz) 267. 

cikk (3) bekezdése alapján fennáll-e a Kúria előterjesztési kötelezettsége. A Kúria álláspontja szerint a 

felperes által felvetett jogkérdések tekintetében az adott kereseti kérelem érdemi vizsgálata nélkül az 

előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének feltételei nem állnak fenn. A felperes erre irányuló 

kérelmét ezért a Kúria a Pp. 155/A. § (2) bekezdése alapján elutasította. 

II. A felperes felülvizsgálati kérelmében azt adta elő, hogy a másodfokú bíróság végzése azért is 

jogszabálysértő, mert a bíróság nem vizsgálta, hogy a per tárgyává tett szerződési rendelkezések a 

1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 210. § (3) bekezdésébe és a Hpt. 213. § (1) bekezdés 

d) pontjába ütköznek. A felperes amiatt is jogszabálysértőnek minősítette a jogerős végzést, mert 

álláspontja szerint a perben eljárt bíróságoknak a 93/13/EGK irányelv (a továbbiakban: Fogyasztói 

Irányelv) rendelkezéseit értelmezve, hivatalból a szerződés más rendelkezéseinek a 

tisztességtelenségét is vizsgálniuk kellett volna. A Kúria álláspontja szerint az Európai Unió Bírósága 

(a továbbiakban: EU Bíróság) felperes által is hivatkozott joggyakorlata alapján nem állapítható meg 

olyan kötelezettséget, hogy a tagállami bíróságoknak a részleges érvénytelenség megállapítására indult 

perekben erre irányuló kereseti kérelem hiányában is a fogyasztói szerződés egészét kellene hivatalból 

vizsgálnia. Az EU Bíróság csak a kereseti kérelem alapjául szolgáló Általános Szerződési Feltételek 

vonatkozásában állapított meg többlet-eljárásjogi kötelezettséget a tagállami bíróságok számára, 

például a C-470/12. számú Pohotovost’-ügyben, de egyik ítéletben sem törte át az eljárásjogok 

alapelvi szintű rendelkezését, a kérelemhez kötöttség elvét abban a formában, ahogy arra a felperes 

hivatkozott. 

A Kúria utal arra, hogy a 2014. évi XXXVIII. (a továbbiakban: DH.1. törvény) 4. § (2) bekezdése a 

Kúria 2/2014. PJE határozatán alapszik, amely tartalmilag átvette az EU Bíróság C-26/13. számú, a 

Kásler-ügyben hozott ítéletében kifejtett jogértelmezést. Eszerint az egyoldalú kamat-, költség-, 

díjemelést lehetővé tevő rendelkezések tisztességtelenek, kivéve, ha a tisztességtelenség törvényi 

vélelmét a pénzügyi intézménynek egy speciális, az Alkotmánybíróság által „kvázi közérdekű” pernek 

minősített eljárás keretében sikerült megdöntenie. Ennek hiányában a vélelem megdönthetetlenné vált. 

A törvény egyúttal kötelezte a pénzügyi intézményeket a tisztességtelenül felvett kamat, költség, díj 

visszafizetésére, vagyis az elszámolásra. Amennyiben a fogyasztó az elszámolás eredményét vitatta, 

több fórum, ezen belül két bírósági szint állt a jogai érvényesítésére a rendelkezésére. A jelen per 

tárgyává tett szerződéses rendelkezés tisztességtelensége, érvénytelensége tehát már megállapítást 

nyert, így nincs helye ugyanezen szerződéses rendelkezés újabb, más érvénytelenségi ok alapján 

történő vizsgálatának. A másodfokú bíróság tehát a jogszabályoknak megfelelően döntött az elsőfokú 
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bíróság keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasító végzésének helybenhagyásáról és a Kúria 

egyetért a másodfokú végzésben foglalt indokolással. 

 

Pfv.VI.21.844/2016/6.; Pfv.VI.22.097/2016/5.  

Deviza alapú szerződés esetén a szerződés részleges érvénytelensége megállapítása iránti keresetlevél 

idézés kibocsátása nélküli elutasításának jogszabályi feltételei. 

I. A felperesek a felülvizsgálati kérelmükben indítványozták előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezését, ezért elsődleges volt annak a vizsgálata, hogy az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 267. cikk (3) bekezdése alapján fennáll-e a Kúria előterjesztési 

kötelezettsége. Az EUMSZ 267. cikk (2) bekezdése szerint ezen eljárás kezdeményezésére akkor 

kerülhet sor, ha a konkrét jogvita eldöntése szempontjából lényeges uniós jogszabály értelmezése 

szükséges az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EU Bíróság) részéről. Nincs azonban helye 

előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének akkor, ha a felmerülő jogkérdés az ügy elbírálása 

szempontjából nem releváns, a hivatkozott rendelkezést az EU Bíróság már értelmezte, vagy az uniós 

jog helyes értelmezése annyira nyilvánvaló, hogy azzal kapcsolatban már ésszerű kétség nem merül 

fel. A felperesek által felvetett jogkérdések tekintetében, az adott kereseti kérelem mellett, az eljárás 

jelen szakaszában – a másodfokú bíróság álláspontjának megfelelően – az előzetes döntéshozatali 

eljárás kezdeményezésének a feltételei nem állnak fenn, a Kúria ezért a felperesek erre irányuló 

kérelmét, figyelemmel a továbbiakban kifejtettekre, a Pp. 155/A. § (2) bekezdése alapján elutasította. 

II. A felperesek hivatkoztak arra is, hogy a jogerős végzés azért is jogszabálysértő, mert nem vizsgálta 

a szerződéses rendelkezések 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: régi Hpt.) 210. § (3) 

bekezdésébe és 213. § (1) bekezdés d) pontjába ütközését, valamint arra, hogy a 2014. évi XXXVIII. 

törvény (a továbbiakban: DH 1. törvény) és a 2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: DH 2. törvény) 

alkalmazása a 93/13/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: fogyasztói irányelv) 6. és 7. cikkébe 

ütközik. A perben eljárt bíróságoknak ezért – figyelemmel a fogyasztói irányelv rendelkezéseire – 

álláspontjuk szerint vizsgálni kellett volna a kereset tárgyává tett szerződéses rendelkezéseket, illetve 

hivatalból vizsgálni kellett volna a szerződés egyéb rendelkezéseinek a tisztességtelenségét is.  

 Az EU Bíróság felperesek által is hivatkozott gyakorlata alapján pedig nem állapítható meg olyan 

kötelezettség, amely szerint a tagállami bíróságoknak a szerződés részleges érvénytelenségének a 

megállapítására irányuló perekben – erre irányuló kereseti kérelem nélkül – hivatalból vizsgálniuk 

kellene a fogyasztói szerződés egészét. Az EU Bíróság csak a kereseti kérelem alapjául szolgáló 

általános szerződési feltételek vonatkozásában állapított meg többleteljárási kötelezettséget a tagállami 

bíróságok részére, de nem törte át a tagállami polgári eljárásjogok alapelvi szintű rendelkezését, a 

kérelemhez kötöttség elvét olyan módon, ahogyan arra a felperesek hivatkoztak (C-488/11.sz. Asbeek 

Brusse ügy 39. pont, C-470/12.sz. Pohotovost' ügy 40. pont). 

A DH 1. törvény 4. § (2) bekezdése a Kúria a 2/2014. PJE határozatán alapul, amely viszont az EU 

Bíróság C-26/13.sz. Kásler-ügyben kifejtett jogértelmezését vette át. Ennek megfelelően az egyoldalú 

kamat-, költség-, díjemelést lehetővé tévő rendelkezések tisztességtelenek, kivéve, ha a 

tisztességtelenség törvényi vélelmét a pénzügyi intézménynek egy speciális, az Alkotmánybíróság 

több ítéletében kvázi közérdekű pernek minősített eljárás keretében sikerült megdöntenie. Kötelezte 

továbbá a jogszabály a pénzügyi intézményeket a tisztességtelenül felvett kamat, költség, díj 

visszafizetésére és az elszámolásra. Amennyiben a fogyasztó az elszámolás eredményét vitatta, 

lényegében három fórum és ezen belül két bírósági szint állt a rendelkezésére arra, hogy a jogait 

érvényesíthesse. A jelen per tárgyává tett szerződéses rendelkezések tisztességtelensége és így 

érvénytelensége tehát már megállapítást nyert, ennek megfelelően, tekintettel az azonos 

jogkövetkezményekre, nincsen helye ugyanezen szerződéses rendelkezések további érvénytelenségi 

okai vizsgálatának. A másodfokú bíróság ennek megfelelően helyesen döntött a Pp. 130. § (1) 

bekezdés d) pontja alapján a kereset idézés kibocsátása nélküli elutasításáról. 

A kifejtetteknek megfelelően a jogvita elbírálásának szempontjából nem volt jelentősége a DH 2. 

törvény 37. § (1) bekezdésében, vagy 39. §-ában foglaltaknak, így nem kellett vizsgálni azt sem, hogy 

a rendelkezések megfelelnek-e a fogyasztói irányelvben foglaltaknak.  
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Pfv.VI.21.857/2016/6.; Pfv.VI.22.048/2016/6.; Pfv.VI.22.158/2016/6.;  

Deviza alapú szerződés részleges érvénytelenségének a megállapítása iránti keresetlevél idézés 

kibocsátása nélkül történő elutasítását megalapozó jogszabályi feltételek. 

I. A felperes a felülvizsgálati kérelmében indítványozta előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezését, ezért elsődleges volt annak a vizsgálata, hogy az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 267. cikk (3) bekezdése alapján fennáll-e a Kúria előterjesztési 

kötelezettsége. Az EUMSZ 267. cikk (2) bekezdése szerint ezen eljárás kezdeményezésére akkor 

kerülhet sor, ha a konkrét jogvita eldöntése szempontjából lényeges uniós jogszabály értelmezése 

szükséges az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EU Bíróság) részéről. Nincs azonban helye 

előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének akkor, ha a felmerülő jogkérdés az ügy elbírálása 

szempontjából nem releváns, a hivatkozott rendelkezést az EU Bíróság már értelmezte, vagy az uniós 

jog helyes értelmezése annyira nyilvánvaló, hogy azzal kapcsolatban már ésszerű kétség nem merül 

fel. A felperes által felvetett jogkérdések tekintetében, az adott kereseti kérelem mellett, az eljárás jelen 

szakaszában – a másodfokú bíróság álláspontjának megfelelően – az előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezésének a feltételei nem állnak fenn, a Kúria ezért a felperes erre irányuló kérelmét, 

figyelemmel a továbbiakban kifejtettekre, a Pp. 155/A. § (2) bekezdése alapján elutasította. 

II. A felperes hivatkozott arra is, hogy a jogerős végzés azért is jogszabálysértő, mert nem vizsgálta a 

szerződéses rendelkezések 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: régi Hpt.) 210. § (3) bekezdésébe 

és 213. § (1) bekezdés d) pontjába ütközését, valamint arra, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: DH 1. törvény) és a 2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: DH 2. törvény) 

alkalmazása a 93/13/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: fogyasztói irányelv) 6. és 7. cikkébe 

ütközik. A perben eljárt bíróságoknak ezért – figyelemmel a fogyasztói irányelv rendelkezéseire – 

álláspontjuk szerint vizsgálni kellett volna a kereset tárgyává tett szerződéses rendelkezéseket, illetve 

hivatalból vizsgálni kellett volna a szerződés egyéb rendelkezéseinek a tisztességtelenségét is. Az EU 

Bíróság felperesek által is hivatkozott gyakorlata alapján nem állapítható meg olyan kötelezettség, 

amely szerint a tagállami bíróságoknak a szerződés részleges érvénytelenségének a megállapítására 

irányuló perekben – erre irányuló kereseti kérelem nélkül – hivatalból vizsgálniuk kellene a fogyasztói 

szerződés egészét. Az EU Bíróság csak a kereseti kérelem alapjául szolgáló általános szerződési 

feltételek vonatkozásában állapított meg többleteljárási kötelezettséget a tagállami bíróságok részére, 

de nem törte át a tagállami polgári eljárásjogok alapelvi szintű rendelkezését, a kérelemhez kötöttség 

elvét olyan módon, ahogyan arra a felperesek hivatkoztak (C-488/11.sz. Asbeek Brusse ügy 39. pont, 

C-470/12.sz. Pohotovost' ügy 40. pont). 

A DH 1. törvény 4. § (2) bekezdése a Kúria a 2/2014. PJE határozatán alapul, amely viszont az EU 

Bíróság C-26/13.sz. Kásler ügyben kifejtett jogértelmezését vette át. Ennek megfelelően az egyoldalú 

kamat-, költség-, díjemelést lehetővé tévő rendelkezések tisztességtelenek, kivéve, ha a 

tisztességtelenség törvényi vélelmét a pénzügyi intézménynek egy speciális, az Alkotmánybíróság 

több ítéletében kvázi közérdekű pernek minősített eljárás keretében sikerült megdöntenie. Kötelezte 

továbbá a jogszabály a pénzügyi intézményeket a tisztességtelenül felvett kamat, költség, díj 

visszafizetésére és az elszámolásra. Amennyiben a fogyasztó az elszámolás eredményét vitatta, 

lényegében három fórum és ezen belül két bírósági szint állt a rendelkezésére arra, hogy a jogait 

érvényesíthesse. A jelen per tárgyává tett szerződéses rendelkezés tisztességtelensége és így 

érvénytelensége tehát már megállapítást nyert, ennek megfelelően, tekintettel az azonos 

jogkövetkezményekre, nincsen helye ugyanezen szerződéses rendelkezés további érvénytelenségi okai 

vizsgálatának. A másodfokú bíróság ennek megfelelően helyesen döntött a Pp. 130. § (1) bekezdés d) 

pontja alapján a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításáról. 

A kifejtetteknek megfelelően a jogvita elbírálásának szempontjából nem volt jelentősége a DH 2. 

törvény 37. § (1) bekezdésében, vagy 39. §-ában foglaltaknak, így nem kellett vizsgálni azt sem, hogy 

a rendelkezések megfelelnek-e a fogyasztói irányelvben foglaltaknak.  
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Pfv.VI.21.879/2016/7.; Pfv.VI.21.950/2016/7.; Pfv.VI.21.993/2016/4. 

A per felfüggesztését követően lefolytatott eljárásban az időközben megszületett, jogszabályi 

rendelkezésekre tekintettel helye van a per megszüntetésének. 

I. A felperesek előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését indítványozták felülvizsgálati 

kérelmükben, ezért a Kúria először azt vizsgálta, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 

(EUMSz) 267. cikk (3) bekezdése alapján fennáll-e a Kúria előterjesztési kötelezettsége. 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 nyilvánvaló. A Kúria álláspontja szerint a felperesek által felvetett 

jogkérdések tekintetében az adott kereseti kérelem mellett és az eljárás jelen szakaszában ismert 

tények alapján – ahogy arra a másodfokú bíróság helyesen rámutatott – az előzetes döntéshozatali 

eljárás kezdeményezésének feltételei nem állnak fenn. A felperes erre irányuló kérelmét ezért a Pp. 

155/A. § (2) bekezdése alapján elutasította. 

II. A felperesek felülvizsgálati kérelmükben azt adták elő, hogy a másodfokú bíróság végzése azért is 

jogszabálysértő, mert nem vizsgálta, hogy a per tárgyává tett szerződési rendelkezések a 1996. évi 

CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 210. § (3) bekezdésébe és a Hpt. 213. § (1) bekezdés d) pontjába 

ütköznek. A felperesek amiatt is jogszabálysértőnek minősítették a jogerős végzést, mert álláspontjuk 

szerint a perben eljárt bíróságoknak a 93/13/EGK Tanácsi Irányelv (a továbbiakban: Fogyasztói 

Irányelv) rendelkezéseit értelmezve, hivatalból a szerződés más rendelkezéseinek a 

tisztességtelenségét is vizsgálniuk kellett volna. A Kúria álláspontja szerint az EU Bíróság felperesek 

által is hivatkozott joggyakorlata alapján nem állapítható meg olyan kötelezettséget, hogy a tagállami 

bíróságoknak a részleges érvénytelenség megállapítására indult perekben erre irányuló kereseti 

kérelem hiányában is a fogyasztói szerződés egészét kellene hivatalból vizsgálnia. Az EU Bíróság csak 

a kereseti kérelem alapjául szolgáló Általános Szerződési Feltételek vonatkozásában állapított meg 

többlet-eljárásjogi kötelezettséget a tagállami bíróságok számára, például a C-470-12. számú 

Pohotovost’-ügyben, de egyik ítéletben sem törte át az eljárásjogok alapelvi szintű rendelkezését, a 

kérelemhez kötöttség elvét abban a formában ahogy arra a felperesek hivatkoztak. 

A Kúria utalt arra, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: DH.1. tv) 4. § (2) bekezdése a 

Kúria 2/2014. PJE határozatán alapszik, amely tartalmilag átvette az EU Bíróság C-26-13. számú, a 

Kásler ügyben hozott ítéletében kifejtett jogértelmezést. Eszerint az egyoldalú kamat-, költség-, 

díjemelést lehetővé tevő rendelkezések tisztességtelenek, kivéve, ha a tisztességtelenség törvényi 

vélelmét a pénzügyi intézménynek egy speciális, az Alkotmánybíróság által „kvázi közérdekű” pernek 

minősített eljárás keretében sikerült megdöntenie. Ennek hiányában a vélelem megdönthetetlenné vált. 

A törvény egyúttal kötelezte a pénzügyi intézményeket a tisztességtelenül felvett kamat, költség, díj 

visszafizetésére, vagyis az elszámolásra. Amennyiben a fogyasztó az elszámolás eredményét vitatta, 

több fórum, ezen belül két bírósági szint állt a jogai érvényesítésére a rendelkezésére. A jelen per 

tárgyává tett szerződéses rendelkezés tisztességtelensége, érvénytelensége tehát már megállapítást 

nyert, így nincs helye ugyanezen szerződéses rendelkezés újabb, más érvénytelenségi ok alapján 

történő vizsgálatának. A másodfokú bíróság ezért a jogszabályoknak megfelelően döntött a Pp. 157.§ 

a) pontja alapján a per megszüntetéséről. 

 

Pfv.VI.21.880/2016/5. 

Jogszerű a per megszüntetést tartalmazó elsőfokú végzés helybenhagyása, ha a felperes által támadott 

szerződési kikötés érvénytelenségét jogszabály vagy jogerős bírói ítélet már megállapította és e körben 

a felek jogviszonyát már rendezte. 

I. A felperes előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését indítványozta felülvizsgálati kérelmében, 

ezért a Kúria először azt vizsgálta, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz) 267. 

cikk (3) bekezdése alapján fennáll-e a Kúria előterjesztési kötelezettsége. Nincs helye előzetes 

döntéshozatali eljárás kezdeményezésének, ha a felmerülő jogkérdés az ügy elbírálása szempontjából 

nem releváns, a hivatkozott uniós rendelkezést az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EU 

Bíróság) már értelmezte, vagy az uniós jog helyes értelmezése nyilvánvaló. A Kúria álláspontja szerint 
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a felperes által felvetett jogkérdések tekintetében az adott kereseti kérelem mellett és az eljárás jelen 

szakaszában ismert tények alapján – ahogy arra a másodfokú bíróság helyesen rámutatott – az előzetes 

döntéshozatali eljárás kezdeményezésének feltételei nem állnak fenn. A felperes erre irányuló kérelmét 

ezért a Pp. 155/A. § (2) bekezdése alapján elutasította. 

II. A felperes felülvizsgálati kérelmében azt adta elő, hogy a másodfokú bíróság végzése azért is 

jogszabálysértő, mert nem vizsgálta, hogy a per tárgyává tett szerződési rendelkezések a 1996. évi 

CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 210. § (3) bekezdésébe és a Hpt. 213. § (1) bekezdés d) pontjába 

ütköznek. A felperes felülvizsgálati kérelmében amiatt is jogszabálysértőnek minősítette a jogerős 

végzést, mert álláspontja szerint a perben eljárt bíróságoknak a 93/13/EGK Tanácsi Irányelv (a 

továbbiakban: Fogyasztói Irányelv) rendelkezéseit értelmezve, hivatalból a szerződés más 

rendelkezéseinek a tisztességtelenségét is vizsgálniuk kellett volna. A Kúria álláspontja szerint az EU 

Bíróság felperes által is hivatkozott joggyakorlata alapján nem állapítható meg olyan kötelezettséget, 

hogy a tagállami bíróságoknak az érvénytelenség megállapítására indult perekben erre irányuló 

kereseti kérelem hiányában is a fogyasztói szerződés egészét kellene hivatalból vizsgálniuk. Az EU 

Bíróság csak a kereseti kérelem alapjául szolgáló Általános Szerződési Feltételek vonatkozásában 

állapított többlet eljárásjogi kötelezettséget a tagállami bíróságok számára, például a C-470-12. számú 

Pohotovost’-ügyben, de egyik ítéletében sem törte át az eljárásjogok alapelvi szintű rendelkezését, a 

kérelemhez kötöttség elvét abban a formában, ahogy arra a felperes hivatkozott. 

A Kúria utal arra, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: DH.1.tv.)  4. § (2) bekezdése a 

Kúria 2/2014. PJE határozatán alapszik, amely tartalmilag átvette az EU Bíróság C-26/13. számú, a 

Kásler-ügyben hozott ítéletében kifejtett jogértelmezést. Eszerint az egyoldalú kamat-, költség-, 

díjemelést lehetővé tevő rendelkezések tisztességtelenek, kivéve, ha a tisztességtelenség törvényi 

vélelmét a pénzügyi intézménynek egy speciális, az Alkotmánybíróság által kvázi közérdekű pernek 

minősített eljárás keretében sikerült megdöntenie. Ennek hiányában a vélelem megdönthetetlenné vált. 

A törvény egyúttal kötelezte a pénzügyi intézményeket a tisztességtelenül felvett kamat, költség, díj 

visszafizetésére, vagyis az elszámolásra. Amennyiben a fogyasztó az elszámolás eredményét vitatta, 

több fórum, ezen belül két bírósági szint állt a jogai érvényesítésére a rendelkezésére. A jelen per 

tárgyává tett szerződéses rendelkezés tisztességtelensége, érvénytelensége tehát már megállapítást 

nyert, így nincs helye ugyanezen szerződéses rendelkezés más érvénytelenségi ok alapján történő 

vizsgálatának. A másodfokú bíróság tehát a jogszabályoknak megfelelően döntött a Pp. 157.§ a) pontja 

alapján a pert megszüntető elsőfokú végzés helybenhagyásáról. 

 

Pfv.VI.21.980/2016/7. 

Ha a keresetlevél megvizsgálására az elsőfokú eljárásban nem került sor, a felfüggesztést követően a 

megszületett jogszabályi rendelkezésekre tekintettel nem a per megszüntetésének, hanem a keresetlevél 

idézés kibocsátása nélküli elutasításának van helye. 

I. A felperesek előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését indítványozták felülvizsgálati 

kérelmükben, ezért a Kúria először azt vizsgálta, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 

(EUMSz) 267. cikk (3) bekezdése alapján fennáll-e a Kúria előterjesztési kötelezettsége. Nincs helye 

előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének, ha a felmerülő jogkérdés az ügy elbírálása 

szempontjából nem releváns, a hivatkozott uniós rendelkezést az Európai Unió Bírósága (a 

továbbiakban: EU Bíróság) már értelmezte, vagy az uniós jog helyes értelmezése nyilvánvaló. 

Emellett a Kúria álláspontja szerint, mivel a felperesek keresetének érdemi vizsgálatára nem került sor, 

az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének feltételei nem állnak fenn. A felperesek erre 

irányuló kérelmét ezért a Pp. 155/A. § (2) bekezdése alapján elutasította. 

II. A felperesek felülvizsgálati kérelmükben azt adták elő, hogy a másodfokú bíróság végzése azért is 

jogszabálysértő, mert nem vizsgálta, hogy a per tárgyává tett szerződési rendelkezések a 1996. évi 

CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 210. § (3) bekezdésébe és a Hpt. 213. § (1) bekezdés d) pontjába 

ütköznek. A felperesek felülvizsgálati kérelmükben amiatt is jogszabálysértőnek minősítették a jogerős 

végzést, mert álláspontjuk szerint a perben eljárt bíróságoknak a 93/13/EGK Irányelv (a továbbiakban: 

Fogyasztói Irányelv) rendelkezéseit értelmezve, hivatalból a szerződés más rendelkezéseinek a 
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tisztességtelenségét is vizsgálniuk kellett volna. A Kúria álláspontja szerint az EU Bíróság felperesek 

által is hivatkozott joggyakorlata alapján nem állapítható meg olyan kötelezettséget, hogy a tagállami 

bíróságoknak a részleges érvénytelenség megállapítására indult perekben erre irányuló kereseti 

kérelem hiányában is a fogyasztói szerződés egészét kellene hivatalból vizsgálnia. Az EU Bíróság csak 

a kereseti kérelem alapjául szolgáló Általános Szerződési Feltételek vonatkozásában állapított meg 

többlet-eljárásjogi kötelezettséget a tagállami bíróságok számára, például a C-470/12. számú 

Pohotovost’-ügyben, de egyik ítéletben sem törte át az eljárásjogok alapelvi szintű rendelkezését, a 

kérelemhez kötöttség elvét abban a formában, ahogy arra a felperesek hivatkoztak. 

A Kúria utalt arra, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: DH.1. törvény) 4. § (2) 

bekezdése a Kúria 2/2014. PJE határozatán alapszik, amely tartalmilag átvette az EU Bíróság C-2/13. 

számú, a Kásler-ügyben hozott ítéletében kifejtett jogértelmezést. Eszerint az egyoldalú kamat-, 

költség-, díjemelést lehetővé tevő rendelkezések tisztességtelenek, kivéve, ha a tisztességtelenség 

törvényi vélelmét a pénzügyi intézménynek egy speciális, az Alkotmánybíróság által „kvázi 

közérdekű” pernek minősített eljárás keretében sikerült megdöntenie. Ennek hiányában a vélelem 

megdönthetetlenné vált. A törvény egyúttal kötelezte a pénzügyi intézményeket a tisztességtelenül 

felvett kamat, költség, díj visszafizetésére, vagyis az elszámolásra. Amennyiben a fogyasztó az 

elszámolás eredményét vitatta, több fórum, ezen belül két bírósági szint állt a jogai érvényesítésére a 

rendelkezésére. A jelen per tárgyává tett szerződéses rendelkezés tisztességtelensége, érvénytelensége 

tehát már megállapítást nyert, így nincs helye ugyanezen szerződéses rendelkezés újabb, más 

érvénytelenségi ok alapján történő vizsgálatának. Miután a jelen peres ügyben az elsőfokú bíróság 

idézést még nem bocsátott ki, még nem került sor a keresetlevélnek a Pp. 123. § (1) bekezdése szerinti 

megvizsgálására, így a per tárgyalásának felfüggesztése miatt az ügyben az elsőfokú bíróság előtt 

intézkedés nem történt. A másodfokú bíróság helytállóan állapította meg, hogy az eljárás folytatását 

követően nem a per megszüntetésének, hanem a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának 

lett volna helye. A Pp. 240. § (1) bekezdése értelmében ezt a végzést a másodfokú bíróság is 

meghozhatta. 

 

Pfv.VI.22.063/2016/4.; Pfv.VI.21.918/2016/3. 

A pert meg kell szüntetni, ha a felperes által támadott szerződési kikötés tisztességtelenségét, így 

érvénytelenségét jogszabály már megállapította és e körben a felek jogviszonyát rendezte. 

I. A felperes előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését indítványozta felülvizsgálati kérelmében, 

ezért a Kúria először azt vizsgálta, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz) 267. 

cikk (3) bekezdése alapján fennáll-e a Kúria előterjesztési kötelezettsége. Nincs helye ugyanis előzetes 

döntéshozatali eljárás kezdeményezésének, ha a felmerülő jogkérdés az ügy elbírálása szempontjából 

nem releváns, a hivatkozott uniós rendelkezést az Európai Unió Bíróság (a továbbiakban: EU Bíróság) 

már értelmezte, vagy az uniós jog helyes értelmezése nyilvánvaló. Az EU Bírósága az uniós 

intézmények, szervek, vagy hivatalok jogi aktusainak érvényessége, vagy értelmezése kérdésében 

rendelkezik hatáskörrel előzetes döntéshozatal meghozatalára. A felperes azonban ténylegesen nem az 

uniós jog értelmezését kérte, hanem annak megállapítását, hogy az irányadó magyar jog nem felel meg 

az uniós jog által védett alapelveknek, közelebbről a 93/13/EGK irányelv fogyasztóvédelmi 

előírásainak. A nemzeti jog értelmezése azonban nem az EU Bíróság, hanem a nemzeti bíróság 

hatáskörébe tartozik. A Kúria álláspontja szerint a felperes által felvetett jogkérdések tekintetében az 

adott kereseti kérelem mellett és az eljárás jelen szakaszában ismert tények alapján az előzetes 

döntéshozatali eljárás kezdeményezésének feltételei nem állnak fenn, ezért a felperes erre irányuló 

kérelmét a Pp. 155/A. § (2) bekezdése alapján elutasította. 

II. A felperes arra is hivatkozott, hogy nem volt helye a per megszüntetésének, mert álláspontja szerint 

a perben eljárt bíróságoknak a 93/13/EGK Tanácsi Irányelv (a továbbiakban: Fogyasztói Irányelv) 

rendelkezéseit értelmezve, hivatalból a szerződés más rendelkezéseinek tisztességtelenségét is 

vizsgálniuk kellett volna. Kúria álláspontja szerint az EU Bíróság felperes által is felhívott 

joggyakorlata alapján nem állapítható meg olyan kötelezettség, hogy a tagállami bíróságoknak az 

érvénytelenség megállapítására indult perekben erre irányuló kereseti kérelem hiányában is a 

fogyasztói szerződés egészét kellene hivatalból vizsgálnia. Az EU Bíróság csak a kereseti kérelem 
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alapjául szolgáló Általános Szerződési Feltételek vonatkozásában állapított meg többlet-eljárásjogi 

kötelezettséget a tagállami bíróságok számára, például a C-470-12. számú Pohotovost’-ügyben, de 

egyik ítéletében sem törte át az eljárásjogok alapelvi szintű rendelkezését, a kérelemhez kötöttség elvét 

abban a formában, ahogy arra a felperes hivatkozott. 

A felperes felülvizsgálati kérelme szerint a másodfokú bíróság végzése azért is jogszabálysértő, mert 

nem vizsgálta, hogy a per tárgyává tett szerződési rendelkezések a 1996. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: Hpt.) 210. § (3) bekezdésébe és a Hpt. 213. § (1) bekezdés d) pontjába is ütköznek. A 

Kúria ebben a körben utal arra, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: DH1.tv.) 4. § (2) 

bekezdése a Kúria 2/2014. PJE határozatán alapszik, amely tartalmilag átvette az EU Bíróság C-26/13. 

számú, a Kásler-ügyben hozott ítéletében kifejtett jogértelmezést. Eszerint az egyoldalú kamat-, 

költség-, díjemelést lehetővé tevő rendelkezések tisztességtelenek, kivéve, ha a tisztességtelenség 

törvényi vélelmét a pénzügyi intézménynek egy speciális, az Alkotmánybíróság által kvázi közérdekű 

pernek minősített eljárás keretében sikerült megdöntenie. A kereset jogerős elutasítása folytán vagy 

perindítás hiányában a vélelem megdönthetetlenné vált. A törvény egyúttal kötelezte a pénzügyi 

intézményeket a tisztességtelenül felvett kamat, költség, díj visszafizetésére, vagyis az elszámolásra. 

Amennyiben a fogyasztó az elszámolás eredményét vitatta, több fórum, ezen belül két bírósági szint 

állt a jogai érvényesítésére a rendelkezésére. A jelen per tárgyává tett szerződéses rendelkezés 

tisztességtelensége, érvénytelensége tehát már megállapítást nyert, így nincs helye ugyanezen 

szerződéses rendelkezés más érvénytelenségi ok alapján történő vizsgálatának. Így a másodfokú 

bíróság helybenhagyó végzése jogszerűen utalt a Pp. 130.§ (1) bekezdésének f) pontjára és a Pp. 157.§ 

a) pontjára. 

 

Pfv.IV.22.344/2016/4. 

Az európai uniós kötelezettségszegési eljárást megelőző egyeztetési mechanizmus vonatkozásában az 

uniós intézmények kérdéseire adott magyar válaszok kiadása közérdekű adatként megtagadható, ha az 

hátrányosan érintené a nemzetközi kapcsolatokat. 

A jelen esetben a Kúria szerint bár vannak olyan válaszok, amelyek az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény hatályba lépése előtt (2012. január 

1. előtt) keletkeztek, miután az adatkérés 2015-ben történt, annak elbírálására 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Az Alaptörvény VI. cikkének (2) bekezdése értelmében mindenkinek joga van személyes adatai 

védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez. Az Infotv. 1. §-a a 

törvény célját akként határozza meg, hogy az adatok közlésére vonatkozó alapvető szabályok 

meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők 

tiszteletben tartsák, valamint a közügyek átláthatósága a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok 

megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével megvalósuljon. A jelen esetben 

érdemben nem volt az vitatott, hogy az alperes közfeladatot ellátó szervnek minősül és hogy a kért 

adatok közérdekű adatnak minősülnek, eldöntendőnek az a kérdés minősül, hogy akár az Infotv., akár 

az Infotv. felhatalmazása alapján más jogszabályi rendelkezés alapján a kért adatok kiadása jogszerűen 

megtagadható volt-e vagy sem. A felperes szerint az 1049/2001/EK rendelet személyi és tárgyi hatálya 

a kért adatokra nem terjed ki, így az a jogerős ítélet érvelésével szemben a jelen esetben nem 

alkalmazható. Az alperes ezzel szemben azzal érvelt, hogy a jogerős ítélet értelmezte helyesen a 

jogszabályi rendelkezéseket, továbbá hivatkozott arra is, hogy az Európai Unió Bírósága (Európai 

Unió Bírósága) több eseti döntésben kiemelte azt, hogy a kötelezettségszegés megállapítása iránti 

eljárás pert megelőző szakaszának ügyiratai közé tartozó dokumentumok a vizsgálat céljának 

szempontjából a dokumentumok egyedi kategóriáját képezik, ezek hozzáférhetővé tétele többek között 

olyan külső nyomásgyakorlással járna, amely alkalmas a tárgyalások kölcsönös bizalmi légkörben 

való lefolytatásának veszélyeztetésére, és ily módon a bizottság vizsgálati tevékenysége által követett 

célok védelmének megsértésére. Az alperes fenntartotta azon álláspontját is, hogy a vonatkozó 

kötelezettségszegési eljárásban a Bizottsággal az adott jogkérdésben folytatott párbeszéd keretében a 

kért adatok előkészítő jelleggel bírnak és az eljárás kedvező, az uniós jognak való megfelelést vagy 

annak igazolását célzó döntés megalapozását szolgálják. 
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Az Infotv. 27. §-a tartalmazza a kiadás lehetséges korlátait. A 27. § (2) bekezdése szerint a közérdekű 

és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jogot – az adatfajták meghatározásával törvény 

a f) pont alapján külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra tekintettel 

korlátozhatja. A Kúria szerint a jelen esetben ilyen korlátozást tartalmaz Magyarországon a 2001. évi 

XXX. törvénnyel kihirdetett aarhusi egyezmény 4. cikk 4. pontjának b) pontja, amely lehetővé teszi az 

információ kiadásának megtagadását, ha az információ feltárása hátrányosan érintené a nemzetközi 

kapcsolatokat. Figyelemmel kell lenni továbbá a Kúria szerint az 1049/2001/EK rendelet 4. cikk (2) 

bekezdésének azon rendelkezésére is, hogy az védelmet nem csupán az európai intézmények anyagaira 

nézve tartalmaz, hanem bármely más, az üggyel kapcsolatos adattartalmat hordozó dokumentumra is. 

Mindez a Kúria szerint lehetővé teszi a bíróság számára az érdekmérlegelés lehetőségét, hiszen arról 

kell ennek kapcsán állást foglalni, hogy miként érinti vagy érintheti az adatok nyilvánosságra kerülése 

a nemzetközi kapcsolatokat. Nem osztotta a Kúria a másodfokú bíróság azon álláspontját, hogy a 

perbeli iratok tekintetében a magyar felet konzultációs kötelezettség terhelné, és az Európai Unió 

egyik szervével való levélváltás e konzultációnak felelt volna meg. Nem értett egyet továbbá a Kúria 

az alperesnek az iratok döntés-előkészítő jellegére való hivatkozását, mert a folyamatra vonatkozó 

döntést nem a magyar fél hozza, illetve a válaszok megadásával azok tartalmára nézve egyfajta döntést 

meg is hoznak. 

A Kúria ugyanakkor értékelési körébe vonta azt a körülményt, hogy az adatok nyilvánosságra hozatala 

zavarhatja-e a nemzetközi kapcsolatokat. A jelen esetben egyértelműen a kötelezettségszegési eljárás 

keretében megnyilvánuló álláspont-egyeztetésről, vitáról van szó. A Kúria méltányolható érdeknek 

ítélte meg ebben a körben a nemzetközi kapcsolatok befolyásolásának lehetőségét, azt hogy az 

előzetes eljárás magyar válaszainak kiadása gyakorlatilag az álláspontok mielőbbi egyeztetésének 

lehetőségét, az álláspontok szabad kifejtésének lehetőségét veszélyeztetné. Fontos és méltányolható 

érdek fűződik – figyelemmel az Európai Unió Bírósága alperes által idézett határozataira is –, hogy az 

álláspontok kifejtése külső befolyástól mentesen, az eljárás adott szakaszában megtörténhessék. 

Közigazgatási ügyszak 

Kfv.I.35.022/2017/4. 

Bizonyítékok felülmérlegelésének, további bizonyítás felvételének felülvizsgálati eljárásban nincs 

helye. 

Az Európai Unió Bíróságának ítéletei (pl. a C-–80/11. és C–-142/11. sz. egyesített ügyek 42-46.) 

nyomán a gazdasági esemény teljes környezetét, így az okiratok mögötti tényleges eseményeket kell 

vizsgálni. A 42. pont szerint a nemzeti hatóságoknak és bíróságoknak meg kell tagadniuk az 

adólevonás jogát biztosító előnyt, ha objektív körülmények alapján megállapítható, hogy e jogra 

csalárd módon vagy visszaélésszerűen hivatkoztak. 

A Kúria a felhívott jogszabályokra és az Európai Unió Bírósága irányadó ítéleteire tekintettel 

hangsúlyozza, a jogerős ítélet megalapozottan foglalt állást az adólevonási jog gyakorolhatósága 

körében, ezért a Pp. 275. § (3) bekezdése alapján a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. 

 

Kfv.IV.35.267/2016/6. 

A jogerős támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének előírt mértékű 

teljesítésébe a jogszabályszerű teljesítés beletartozik. 

A Kúria először is megállapította, hogy jelen ügyben a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

ítélete alapján ítélt dolognak számít a felperes második kifizetési kérelmével szembeni kereset 

elutasítása. A bíróság akkor azért találta megalapozottnak az alperes határozatát, mert nem történt meg 

a támogatásban célzott művelet szabályszerű befejezése. 

Az 144/2009. (XI.6.) FVM rendelet (a továbbiakban: NDP Vhr.)  3. § 1. pontja szerint a művelet „az 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 

szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1698/2005/EK tanácsi 

rendelet) 2. cikk e) pontja szerinti művelet”. Ennek 3. pontja szerint a ”művelet megvalósítása: a 
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műveletet alkotó összes tevékenység okirattal (építési beruházás esetén a jogerős használatbavételi 

engedély, az üzembe helyezés feltételeként külön jogszabály által előírt közokirat vagy magánokirat, 

egyéb esetben a gazdasági eseményről kiállított, igazoltan teljesített és pénzügyileg is rendezett 

számviteli bizonylat) igazolt lezárása”. 

Az NDP Vhr. 15. § (7) bekezdése szerint „(a)z az ügyfél, akinek a művelet megvalósítására irányadó 

véghatáridő 2012. március 31. és kizárólag azért nem tudja eddig az időpontig megvalósítani a 

műveletet, mert a jogerős hatósági engedéllyel vagy engedélyekkel nem rendelkezik, úgy a 

megvalósítási határidőt megtartottnak kell tekinteni: 

a) amennyiben a megszerzésre irányuló eljárást 2012. március 31-ig megindította, 

b) ezt az MVH felé a hatósági engedély vonatkozásában hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

hatóság eredeti igazolásával 2012. március 31-ig igazolja, és 

c) a jogerős engedélyt vagy engedélyeket az utolsó kifizetési kérelem benyújtásával, de legkésőbb 

2012. április 30-ig csatolja”. 

 Az említett más ügyben a bíróság ítélete indoklásában megállapítja, hogy a fenti három feltétel a 

felperes esetében nem teljesült. Az építési használatbavételi eljárást megindította ugyan határidőben, 

de nem igazolta jogszabályszerűen ezt az alperes felé, továbbá az engedélyt a kiterjesztett határidőig 

nem tudta csatolni. Erre csak az alperes 2012. április 12. napján végzésben való felszólítása után, 

2012. május 11-én került sor. 

Emiatt pedig a művelet megvalósítása szabályszerűtlennek minősült, ami a végleges kifizetési kérelem 

teljesítésének akadálya. 

Jelen ügyben az eljáró bíróság és a Kúria sem vizsgálhatta felül a törvényes ítélet jogerejét. A polgári 

perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 229. § (1) bekezdése alapján az 

anyagi jogerő megáll. 

Ez a körülmény viszont meghatározó jelen ügy tárgyára nézve. A jóváhagyott kifizetési kérelem 

mértéke azért nem érhette el az NDP Vhr. 19. § (4) bekezdésében előírt 90%-os szintet, mert a 

megvalósítás nem megfelelősége miatt a kifizetési kérelem nem volt befogadható. Jelen ügy 

megítélése szempontjából ez utóbbit tényként kell tekinteni. 

Ekkor viszont egyértelmű, hogy a kiadások tényleges megvalósítási szintje indifferens, mivel a 

jogszabály egyértelműen „a jogerős támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások 

összegének” teljesítéséről beszél, amibe a jogszabályszerű teljesítés beletartozik. (Nem elég a 

„naturális” teljesítés.) 

 

Kfv.IV.35.330/2016/6.szám 

Nem állapítható meg a tisztességes ügyintézéshez való jog sérelme önmagában azért, mert a hatóság 

valamely jogszabályi rendelkezésre külön nem hívta fel a fél figyelmét. 

A felülvizsgálati kérelem hivatkozott az 1974/2006/EK bizottsági rendelet 13. cikk (3) bekezdésére is. 

Megállapítható, hogy a felperes kereseti kérelme az EK rendeletre hivatkozást nem tartalmaz, ebből 

következően az EK rendelettel kapcsolatosan a felülvizsgálati kérelemben felvetett összefüggést az 

elsőfokú bíróság nem vizsgálta (nem vizsgálhatta). A Pp. XX. fejezete szerinti eljárásban az elsőfokú 

bíróság a keresettel támadott közigazgatási határozat törvényességét vizsgálja felül a kereseti kérelem 

keretei között. A Kúria gyakorlata szerint a felülvizsgálati kérelem keretei között a felülvizsgálati 

kérelemben konkrétan megjelölt jogszabálysértések körében kerülhet sor a jogerős ítélet 

felülvizsgálatára. Olyan új jogszabálysértés a felülvizsgálati kérelemben nem jelölhető meg, amelyre a 

fél a peres eljárás során nem hivatkozott, és amelyre nézve a jogerős ítélet döntést nem tartalmaz, 

illetve olyan jogszabálysértés sem jelölhető meg, amely nem a per tárgyához kapcsolódik. (lásd pl.: 

Kfv.VI.37.348/2011/7. és Kfv.VI.37.364/2011/10., Kfv.IV.35.402/2012.). Erre tekintettel az 

1974/2006/EK bizottsági rendelet 13. cikk (3) bekezdésének való megfelelőség nem lehet érdemi 

vizsgálat tárgya jelen felülvizsgálat során. 
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Kfv.I.35.512/2016/12. 

A közösségen belüli termékértékesítés feltételrendszerének vizsgálata nem szorítkozhat kizárólag a 

CMR-ek adattartalmának ellenőrzésére, hanem az értékesítés összes körülményét vizsgálni kell és a 

rendelkezésre álló valamennyi bizonyíték Pp. 206. §-a szerinti értékelését el kell végezni. 

A Kúria nézete szerint az alperes formálisan teljesítette a korábbi bírósági utasítást, azonban tévedett 

mikor nagyobb jelentőséget tulajdonított a CMR okmányon szereplő adatoknak, mint a felperes 

rendelés-nyilvántartási adatainak, a szlovák cég ügyvezetője nyilatkozatának, a korábban lefolytatott 

eljárásban meghallgatott tanúk vallomásának és a még rendelkezésre álló egyéb dokumentumoknak 

melyek egyértelműen azt támasztották alá, hogy a közösségi termékértékesítés valamennyi feltétele a 

felperes esetében teljesült. 

Az Európai Unió Bírósága több döntésében – azonos végeredménnyel – részletesen elemezte a 

közösségi adómentes értékesítés megvalósulásának feltételeit. Kimondta: „hogy kizárólag akkor 

vonatkozik adómentesség a Közösségen belüli termékértékesítésre, ha a termékkel való tulajdonosként 

történő rendelkezési jog átszáll a vevőre, és az értékesítő igazolja, hogy e terméket feladták vagy 

elszállították egy másik tagállamba, és a termék e feladás vagy szállítás során ténylegesen elhagyta a 

termékértékesítés helye szerinti tagállam területét” (C-409/04 42. pont). Az idézett rendelkezésből az 

következik, hogy a feladást és a tényleges kiszállítást is igazolnia kell az értékesítőnek. 

Az igazolás vonatkozásában a 2006/112 irányelv 131. cikkéből kell kiindulni, amely előírja: „A 2–9. 

fejezetben említett adómentességeket az egyéb közösségi rendelkezések sérelme nélkül, az említett 

adómentességek helyes és egyszerű alkalmazása, valamint az esetleges adócsalás, adókikerülés és 

visszaélés megelőzése céljából a tagállamok által meghatározott feltételekkel kell alkalmazni”, azaz a 

kiszállítás igazolásának részletszabályait a tagállamoknak kell megállapítani. Azonban ilyen 

szabályozás Magyarországon nincs, ezért azt kell megvizsgálni, hogy a Bíróság szerint milyen 

igazolási rendszernek kellene lennie és annak alapján elemezni, hogy a felperes rendelkezésre álló 

dokumentumai azoknak megfelel-e. 

„Először is a jogbiztonság elvét illetően emlékeztetni kell arra, hogy a jogbiztonság követelményének 

még szigorúbban kell érvényesülnie a pénzügyi következményekkel járó szabályok esetén annak 

érdekében, hogy az érintettek pontosan megismerhessék a rájuk rótt kötelezettségek mértékét. 

Következésképpen, amint arra a Teleos és társai, valamint a Bizottság is jogosan hivatkozik, 

elengedhetetlen, hogy az adóalanyok ismerjék adókötelezettségeiket az ügylet megkötése előtt.” 

(48.pont) 

„Márpedig nem biztosítja az adómentesség helyes és egyszerű alkalmazását, ha kötelezik az adóalanyt, 

hogy bizonyítékot nyújtson be arra nézve, hogy a termékek ténylegesen elhagyták a termékértékesítés 

helye szerinti tagállamot. Sőt e kötelezettség elbizonytalaníthatja abban, hogy alkalmazhatja-e a 

mentességet a Közösségen belüli termékértékesítésére, vagy hogy belefoglalja-e az eladási árba a 

HÉÁ-t.” (51.pont) „A tagállamok által elfogadott intézkedések jogszerűen irányulnak az államkincstár 

érdekeinek lehető leghatékonyabb védelmére, azok nem terjedhetnek túl az e célhoz szükséges 

mértéken”. (53.pont) 

Megvizsgálva a felperes és az alperes által is elismerten nem manipulált rendelés-nyilvántartási 

rendszerét rögzíthető, hogy az a szokásos megrendelési adatokon kívül egyéb olyan adatokat is 

tartalmaz, amely a kiszállítás tényének megtörténtét támasztja alá. (79.számú melléklet) Így az is 

követhető, hogy a szlovák cég által megrendelt áru mely vevő részére került tovább értékesítésre. A 

felperesi nyilvántartás, számlázás koherens adatai, a szlovák cég ügyvezetőjének nyilatkozata és a 

fuvarozók vallomásai, továbbá a fuvareszközről készített fényképfelvételek együttesen alkalmasak 

arra, hogy bizonyítsák a kiszállítást, kiküszöböljék a CMR-ek hiányosságait. Ez a hiányosság már 

azért is kisebb súlyú, mert az adóhatóság nyilatkozata szerint az a szlovák fél részére történő 

értékesítésnél is fellelhető, ennek ellenére ezeket a kiszállításokat a bevallások miatt elismerték. 

(felrakodáskor átvétel lebélyegzése) 
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Kfv.I.35.520/2016/7. 

A visszaélésszerű magatartást az Unió Bíróságának Halifax ügyben hozott döntésében kimunkált teszt 

alapján kell elvégezni. 

A perbeli esetben az alperesi határozat jogszerűségi felülvizsgálatát a felperesi hivatkozástól eltérően 

nem a Pp. 339/B. §-ában rögzített szempontok alapján kellett elvégezni. Ez a szempontrendszer ún. 

bizonyításos mérlegelés esetében nem irányadó és követendő, hanem abban az esetben alkalmazandó, 

amikor a jogalkalmazó a jogszabályi felhatalmazás alapján a már megállapított tényállás és a tisztázott 

jogfogalmak birtokában önállóan, mérlegelési szabadsággal élve választ a rendelkezésre álló döntési 

és döntés-végrehajtási lehetőségek közül. Ezzel szemben az ún. bizonyításos mérlegelés, értékelés 

során a közigazgatási szerv és a bíróság a tényállást a bizonyítási eljárás során felmerült 

bizonyítékoknak egybevetése alapján állapítja meg, a bizonyítékokat a maguk összességében értékeli, 

és meggyőződése szerint bírálja el. Ilyen esetekben tényállást megállapító „bizonyítási típusú 

mérlegelésről” beszélhetünk, hiszen a jogalkalmazónak a megalapozott érdemi állásfoglalás érdekében 

fel kell derítenie a tényállást, és azok jogi értékeléséről önállóan kell számot adnia. A perbeli esetben a 

keresettel támadott alperesi határozat jogszerűsége megállapítása körében is ezt a típusú „bizonyításos 

mérlegelést” kellett volna az első fokú bíróságnak elvégeznie a Pp. 206. § (1) bekezdése alapján. 

A perbeli esetben az alperes az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 2. 

§ (1) bekezdésére alapozva tagadta meg a felperes adólevonási jogát. 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. E törvényi rendelkezés értelmezése során azonban figyelemmel kell lenni az Európai 

Unió Bíróságának a Halifax (C-255/02), és Part-Service (C-425/06) ügyekben a visszaélésszerű 

magatartás és az adókikerülés kapcsán kifejtett tételeire is. Az Európai Unió Bírósága a Halifax 

ügyben állította fel először azt a három lépcsős tesztet, amit a rendeltetésellenes joggyakorlás 

megállapításakor vizsgálni kell. Bármelyik feltétel hiánya kizárja a rendeltetésellenes joggyakorlás 

megállapítását. 

Eszerint: 

– a Héa irányelvben, illetve a nemzeti adótörvényben foglalt feltételeknek formálisan megfelel a 

gazdasági esemény, de valós gazdasági tartalma nincsen, 

– az ügyletek elsődleges célja az adóelőny megszerzése, 

– az adóelőnynek ellentétesnek kell lennie a hozzáadott értékadó szabályozás céljával, 

rendelkezéseivel. 

Annak vizsgálata, hogy a felek által kötött ügylet tisztán mesterségesen létrehozott, kizárólag adóelőny 

elérése céljából jött létre, az adóhatóság feladatát képezte a közigazgatási eljárásban az Art. 97. § (4) 

bekezdése alapján, mely feladatának maradéktalanul nem tett eleget. Az adóhatóság és az elsőfokú 

bíróság által rögzített tényállásból ugyanis nem megállapítható, hogy az ügylet milyen adóelőny 

elérésére irányult, és ebből következően az adólevonási jog gyakorlása nem rendeltetésszerű. A felek 

között személyi kapcsolat, összefonódás nem volt kimutatható és a felperes részéről nem merült fel 

olyan objektív körülmény mely bármilyen csalárd magatartásra utalt volna. 

Az első tényállást illetően megállapítható volt, hogy minden gazdasági szereplő költségvetési 

kapcsolata rendezett volt és a felperes közreműködésének racionális oka volt, mégpedig adózási 

jogviszonyon kívüli ok, nevezetesen, hogy az uniós pályázatban egymással kapcsolt viszonyban állók 

nem vehettek részt. Másrészt a felperes tényleges részt vétele a gazdasági események 

megvalósulásában bizonyítást nyert, koordinációs tevékenységet végzett, és a túlszámlázás sem volt 

megállapítható terhére, hiszen kb. 5%-os volt a hozzáadott értéke a felperes tevékenységének. A 

gazdasági esemény a felek között tehát valós tartalommal megvalósult, az áfa rendszer céljaival 

ellentétes valós adóelőny nem volt kimutatható, emiatt jogsértően került sor az Art. 2. § (1) bekezdése 

alkalmazására. 

A vendéglátási tevékenység vonatkozásában a lánc végén álló gazdasági szereplő esetében az 
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adóelőny elérése megállapítható, hiszen tevékenysége után felszámított áfát nem vallotta be és nem 

fizette meg. A felperes által elért hozzáadott érték mértéke alapján itt sem indokolt a vizsgálat 

elvégzése és vannak arra adatok (fényképfelvételek, adózói nyilatkozatok), hogy a felperes 

közreműködött a tevékenységben, valós gazdasági tevékenységet végzett. A kimutatható adóelőny 

miatt a Kúria nézete szerint nem lehet az Art. 2. § (1) bekezdésére hivatkozva megkerülni a tudta vagy 

tudhatta feltétel vizsgálatát. Rendelkezésre állt a felperesi alvállalkozóknál, a felperest közvetlenül 

megelőző társaságoknál végzett adóhatósági vizsgálat eredménye. Ezek vonatkozásában 

megtörténtnek ítélte az adóhatóság a gazdasági eseményt. Emiatt annak vizsgálatára lett volna 

szükség, hogy a felperes tudta vagy tudnia kellett-e arról, hogy bármilyen a lánc korábbi tagjainál 

fellépő adókijátszásban vesz részt. Ilyen vizsgálat nem történt, erre vonatkozóan az alperes 

megállapítást nem tett. Emiatt nem látta szükségét a Kúria új eljárás elrendelésének. 

 

Kfv.V.35.645/2016/5. 

Jogszabálysértő az az ítélet, amely adóügyben az érdemi döntést a polgári, illetve egyéb civil jogi 

jogszabályokra alapítja, és figyelmen kívül hagyja az adójogi jogszabályok rendelkezéseit. 

Az alperes helytállóan hivatkozott arra, hogy a felek közötti jogvita adójogi jogviszonyból ered, ezért 

elbírálására, nem a régi Ptk., nem a Törvény, hanem az adójogi eljárási és anyagi jogszabályi 

rendelkezések az irányadók, amelyek a perrel érintett ügyben egyértelmű, kogens (kötelezően 

alkalmazandó) szabályokat tartalmaznak. 

A 2003. évi XCII. törvény (Art.) 1. § (7) bekezdése feljogosítja az adóhatóságot és a bíróságot arra, 

hogy a szerződéseket, ügyleteket, nyilatkozatokat, más egyéb cselekményeket adójogi szempontból 

minősítse, és ezeknek kizárólag akkor és annyiban van jelentősége, amennyiben a gazdasági 

eredményük kimutatható (724/B/1994. AB határozat), továbbá az adójogviszonyokban a jogokat 

rendeltetésszerűen kell gyakorolni (Art. 2.§ (1) bekezdése). Az adótörvények alkalmazásában nem 

minősül rendeltetésszerű joggyakorlásnak az olyan szerződés vagy más jogügylet, amelynek célja az 

adótörvényben foglalt rendelkezések megkerülése. Az adójogi és a polgári jogi jogviszony egymástól 

elválik, és az adójogi minősítés nem hat ki a felek polgári jogi jogviszonyára, kizárólag adóügyben 

releváns. Jelen ügyben az alperesnek és a bíróságoknak nem a felperes és a számlakibocsátó közötti 

polgári jogi jogviszonyról, illetve különböző polgári jogi ügyletek érvényességéről, a régi Ptk. 

szabályainak való megfelelőségéről kellett döntenie, hanem arról, hogy a felperes a perben vitatott 

számla kapcsán jogszerűen gyakorolta-e vagy sem az adólevonási jogát. 

Azoknak az adóhatósági megállapításoknak a megdöntésére, melyek szerint a Kft1. és a Kft3. a 

felperes javára nem végzett ügynöki tevékenységet, a felperes nem is ajánlott fel bizonyítást. Az 

alperes ezért – figyelemmel az Art. 1.§ (7) bekezdésére – megalapozottan és törvényesen állapította 

meg, hogy a Kft3. engedményezési szerződéssel nem adhatta át az olyan gazdasági eseményre 

vonatkozó számlázási jogosultságát, amely a felek között nem jött létre. Kiemeli e körben a Kúria még 

azt a felperes által ellenbizonyítással meg nem döntött és az alperes által bizonyítékokkal alátámasztott 

tényt is, hogy a felperes a társaság1-gyel és a társaság2.-vel már 2012. április 23-tól kapcsolatban állt, 

és e társaságok képviselői szerint ez nem a Kft1. és nem a Kft3. révén jött létre, a megrendelések 

közvetlenül a felpereshez kerültek benyújtásra. 

Az adólevonási jog továbbá – az 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 120. § a) pontja, 127. § (1) 

bekezdésének a) pontja, 169. §-a, a 2006/112/EK irányelv szabályai értelmében és az ezek kapcsán 

kialakított nemzeti és közösségi joggyakorlatra figyelemmel – kizárólag tartalmilag hiteles számla 

alapján gyakorolható. Ezzel összefüggésben a 2000. évi C. törvény (Számtv.) 15. § (3) bekezdése, 

továbbá 165. § (2) bekezdése és 166. § (2) bekezdése is rendelkezik arra vonatkozóan, hogy a 

számviteli nyilvántartásokba csak szabályszerű bizonylatok alapján szabad bármit is bejegyezni és a 

könyvvitelben rögzített beszámolóban, bevallásokban szereplő tételeknek a valóságban is 

megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak kell lenniük (valódiság elve). 

Az Áfa tv. 169. §-a az irányelv 226. cikkével egyezően rendelkezik az adólevonás alapjául szolgáló 

számla kötelező adattartalmáról, és e körben előírja – egyebek mellett – hogy a számlának 

egyértelműen kell tartalmaznia az értékesített termék, a nyújtott szolgáltatás megnevezését, 
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megjelölését, mennyiségét, az adó alapját, az alkalmazott adómértéket és az áthárított adót. Egy 

számla tartalmilag akkor minősül hitelesnek, ha az abba foglalt adatok mindegyike valós tartalmú, és 

ezek bármelyikének valótlansága megalapozza a számla tartalmi hiteltelenségét. Ez utóbbi körbe 

tartozik az is, ha a termékértékesítés vagy szolgáltatás nem a valóságnak megfelelően kerül 

feltüntetésre, illetve adójogi szempontból nincs megfelelő elemekre bontva, kellően részletezve. Az 

Áfa tv. előzőekben megjelölt szabályai nem ismerik az ún. részhitelesség fogalmát 

(Kfv.I.35.533/2006/7., Kfv.I.35.047/2010/10., Kfv.V.35.178/2014/6., Kfv.V.35.023/2015/6., 

Kfv.III.35.701/2015/5.... stb.). 

Jelen ügyben pedig az elsőfokú bíróság – az alperessel egyezően – maga is azt állapította meg, hogy a 

felperes 2013. május hónapban nem volt jogosult adólevonásra a Kft3. által kibocsátott … számú 

számla alapján. Ezt a megállapítást nem csak az adószám felfüggesztése, a Kft3. adóalanyiságának 

hiányában tette meg. Rögzítették ugyanis azt is, hogy a számla tartalmilag hiteltelen az ebben 

dokumentált gazdasági eseményekre vonatkozóan, az ebben résztvevő felek kapcsán valótlan adatokat 

tartalmaz, és a felperes az ügylet kapcsán nem járt el kellő körültekintéssel. 

A Kft1. által kibocsátott perben vitatott számla – minden részletezés nélkül – kizárólag annyit 

tartalmaz gazdasági eseményként, hogy „szerződés szerinti jutalék, időszak: 2013. február 01-től 

október 31-ig”. Erre az időszakra vonatkozó jutalékot – ide értve az adó alapját és az áfát – nem 

részletezi, hanem csupán a végösszeget tartalmazza, tehát semmilyen olyan részadatot nem tüntet fel, 

amely az előző pontban ismertetésre került, és amely kapcsán korábban már az alperes jogerős 

határozattal megállapította, hogy az adólevonási jog nem gyakorolható. Mindebből pedig az a ténybeli 

és jogkövetkeztetés vonható le, hogy a perben vitatott 13-00/00036 számú számla tartalmilag 

hiteltelen, adólevonási jog gyakorlására nem alkalmas bizonylat. Ez egy olyan számla, amely kapcsán 

a felperes nem hivatkozhat az előzőekben részletezettek miatt kellően körültekintő magatartásra, 

továbbá arra sem, hogy minden ésszerű intézkedést megtett annak érdekében, hogy egy ilyen tartalmú 

számla kiállítására, befogadására vagy bevallásban való feltüntetésére ne kerüljön sor. 

A Kúria előzőekben részletezettek miatt nem értett egyet azzal a jogi állásponttal – amely a polgári, 

illetve egyéb civil jogi jogszabályi rendelkezésekre alapítottan, az adójogi jogszabályi rendelkezéseket 

figyelmen kívül hagyva – megoszthatónak tekintette a tartalmilag hiteltelen számlát, és annak egy 

része tekintetében a felperesnek adólevonási jogot biztosított a nélkül, hogy adójogi jogszabályoknak 

megfelelően vizsgálta volna meg a szerződéseket, ügyleteket. 

Az alperes a felülvizsgálati kérelmében helytállóan hivatkozott arra is, hogy a bíróságnak az a 

kötelezettsége, mely szerint döntenie kell a perköltség viseléséről, nem minősíthető áfa hatálya alá 

tartozó gazdasági tevékenységnek (EBH 2015. K.31.). 

 

Kfv.I.35.722/2016/5.  

Az áfalevonási jog jogszerűségének elbírálása a KMK vélemény figyelembevételével. 

A Kúria rámutat arra, hogy az Európai Unió Bírósága gyakorlata nem tiltja az adólevonási jog 

megtagadását, hanem a nemzeti hatóság, bíróság feladatává teszi, hogy az Európai Unió Bírósága által 

kimunkált teszt alkalmazása útján győződjön meg az áfa levonási jog jogszerű gyakorlásáról. Az áfa 

levonási jog megtagadhatóságáról szóló 5/2016. (IX.26.) KMK vélemény (a továbbiakban: KMK 

vélemény) 2. pontja szerint, ha a gazdasági esemény megvalósult, de nem a számlában szereplő felek 

között, akkor – a tényállás függvényében – vizsgálni lehet, hogy a számlabefogadó tudott-e, illetve 

tudnia kellett volna-e az adókijátszásról, adócsalásról. 

Ezt az elemzést az elsőfokú bíróság a szükséges mértékben ítélete 18–19. oldalán elvégezte, kitért az 

azt igazoló körülményekre. A Kúria megállapította, hogy az adóhatóság bizonyította az adólevonási 

jog megtagadására szolgáló objektív tényeket és az elsőfokú bíróság azokat elégségesnek fogadta el. 

Az elsőfokú bíróság vizsgálta azt is, hogy felperes megtette-e az ésszerű intézkedéseket annak 

érdekében, hogy felismerje, hogy adókijátszás, illetve adócsalás részesévé válik az érintett 

ügyletekben. Ezzel kapcsolatos álláspontját is rögzítette, mellyel a Kúria egyetért. Az adóhatóság és a 

bíróság eljárása nem ellentétes az Európai Unió Bírósága állandó ítélkezési gyakorlatával. 
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Kfv.I.35.772/2016/7.  

Közösségi termékértékesítés megállapításának feltételei. 

A 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 97. § (4) bekezdése értelmében az ellenőrzés során a 

tényállást az adóhatóság köteles tisztázni és bizonyítani kivéve, ha törvény a bizonyítást az adózó 

kötelezettségévé teszi. Az Art. 99. § (2) bekezdése szerint, ha az adózót adómentesség, 

adókedvezmény illeti meg, ezt okirattal vagy más megfelelő módon köteles bizonyítani. A 2007. évi 

CXXVII. törvény (továbbiakban Áfa tv.) 89. § (1) bekezdése előírja, hogy mentes az adó alól – (2) és 

(3) bekezdésben meghatározott eltérésre – a belföldön küldeményként feladott vagy belföldről 

fuvarozott termékértékesítése igazoltan belföldön kívülre, de a közösség területére, függetlenül attól, 

hogy a küldeménykénti feladást vagy a fuvarozást akár az értékesítő akár a beszerző vagy – 

bármelyikük javára – más végzi egy olyan mások adóalanynak, aki ilyen minőségéből nem belföldön, 

hanem a közösség más tagállamában jár el, vagy szintén a közösség más tagállamában nyilvántartásba 

vett adófizetésre kötelezett, nem adóalany jogi személynek. 

A felhívott rendelkezések együttes értelmezésével megállapítható, hogy a közösségi értékesítéshez 

kapcsolt adómentesség csak akkor érvényesíthető, ha az adózó rendelkezik az adómentesség 

feltételeinek teljesülését igazoló okiratokkal. A Bíróság a C-184/05. számú (Twoh International BV) 

ügyben hozott ítéletében egyértelműen kinyilvánította, hogy: „A közösségi jog korlátait tiszteletben 

tartja az az elv, amely szerint az adózás alóli kivételhez vagy mentességhez való jog bizonyítása azt a 

személyt terheli, aki a jogra hivatkozik.” 

Az Áfa tv. 89. § (1) bekezdése és az Art. 99. § (2) bekezdése a mentesség igazolásának módját 

tételesen nem határozza meg. Azonban az Európai Unió Bírósága a Teleos-ügyben kimondta, hogy „az 

adóhatóságok alapvetően az adóalanyok által szolgáltatott bizonyítékok és ez utóbbiak bevallásai 

alapján tudják elvégezni az ellenőrzést.” (44.pont) Épp ezért lényeges, hogy az adózók olyan 

dokumentumokkal rendelkezzenek, amelyek ellentmondásoktól mentesen igazolják a közösségen 

belüli termékértékesítés megtörténtét. Erre utal a Teleos ügy főtanácsnoki indítványa is az alábbiak 

szerint: ”67. Erre leginkább egy olyan fuvarlevél tűnik alkalmasnak, amit a Nemzetközi Közúti 

Árufuvarozási Szerződésről szóló egyezmény (Convention on the Contract for the International 

Carriage of Goods by Road – CMR) előírásainak megfelelően állítottak ki, és amelyen a vevő az áru 

másik tagállamban történő átvételét feljegyezte. 

68. A CMR-fuvarlevelet a termékek feladója és a fuvarozó írja alá, és annak bizonyítására szolgál, 

hogy a fuvarozó az árut átvette. Egy példány kíséri az árut, és azt kérésére a címzettnek átadják. 

Amennyiben az feljegyzi az áru átvételét a fuvarlevélen, úgy legalább három, többnyire egymástól 

független személy működött közre a másik tagállamba történő elvitelre vonatkozó igazolás 

kiállításában. Ez csökkenti a manipulációk veszélyét, teljesen azonban nem tudja kiküszöbölni. 

69. Amennyiben az adóalany egy ilyen módon kiállított fuvarlevelet mutat be, úgy általában az 

elegendő az értékesítés helye szerinti államból a másik tagállamba történő szállítás vagy feladás 

igazolására.” 

A fentiekből következően a fuvarokmánynak vagy más igazolásnak az eset összes körülményei 

figyelembevételével alkalmasnak kell lennie arra, hogy hitelt érdemlő módon igazolja az áru más 

tagállamba történő megérkezését. Így helytállóan vizsgálta az adóhatóság és a bíróság is ezen 

dokumentumokban foglalt adatok megfelelőségét és a fellelhető hibák felperes általi 

felismerhetőségét. Az nem szolgálhatott a felperes javára, hogy gazdasági tevékenységét non-profit 

jellegéből adódóan kis létszámmal végzi, így ellenőrzési lehetőségei korlátozottak. Az adómentesség 

érvényesítéséhez olyan dokumentumokkal kellett rendelkeznie, amelyek belső ellentmondásokkal nem 

terheltek. Márpedig a perben beszerzett szakértő részletesen, aggálymentesen munkálta ki ezen 

hiányosságokat, azok felsorolását a jogerős ítélet 9. oldal 3. bekezdésétől a 10. oldal 1-2. bekezdései 

tartalmazzák. 

Nyilatkozott arra is, hogy ezek a hibák mennyiben voltak a felperes által felismerhetők. A Kúria 

egyetértett azzal a megállapítással, hogy az értékesítés során keletkezett más dokumentumok adatainak 
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összevetésével, illetve a CMR-ek nagyobb fokú gondossággal történő kezelése esetén a hibák 

kiszűrhetők lettek volna, ésszerű kétséget kellett volna a felperesben kelteniük a kiszállítás tényleges 

megtörténtét illetően. Emiatt a felülvizsgálati kérelemben említett Art-beli alapelvek sérelme nem volt 

megállapítható. 

A felperesi állítással ellentétben a szakvélemény beszerzése körüli problémák nem vezetnek a 

szakértői vélemény kirekesztéséhez, mert a szakértő miután a szakértői irodát felmentették, mármint 

kirendelt igazságügyi szakértő a 2016. március 3-i beadványában a benyújtott véleményét 

megerősítette, fenntartotta. 

A közösségi termékértékesítés kapcsán kidolgozott uniós döntések azt is leszögezték, hogy „nem 

ellentétes az uniós joggal, ha azt követelik meg a gazdasági szereplőtől, hogy jóhiszeműen járjon el, és 

hozzon meg minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést annak érdekében, hogy az ügylet ne vezessen 

adókijátszáshoz.” (Mecsek-Gabona-ügy ítélete 43., 48. pontok) Ennek megfelelően az adóhatóság és a 

bíróság vizsgálta a felperesi magatartást e szempontból, és éppen a beszerzett szakértői véleményben a 

CMR-k hiányosságai kapcsán kifejtettek alapozták meg ennek hiányának jogszerű megállapítását. 

A Kúria álláspontja szerint egy adójogviszony elbírálásakor a kiindulási pont az, hogy az adóhatóság 

az adózói bevallást vizsgálja felül, az abban megjelölt adómentességi ok megvalósulását elemzi, és 

ennek kapcsán fejti ki nézetét. Ugyanakkor nincs elzárva attól, hogy megvizsgálja, hogy más 

jogszabályi feltételek teljesülése bekövetkezett-e amely alapján az adott jogügylet megítélhető. Így 

nem követett el jogszabálysértést az adóhatóság mikor az Áfa tv. 26-27. §-ai alapján is vizsgálta a 

kérdéses termékértékesítéseket. 

Összefoglalva a Kúria álláspontja az, hogy az elsőfokú bíróság vizsgálta a közigazgatási eljárás teljes 

anyagát, a felek perbeli nyilatkozatait, beadványait, ily módon a bizonyítékokat a Pp. 206.§ (1) 

bekezdésére figyelemmel a maguk összességében értékelte, és meggyőződése szerint helyesen 

állapította meg, hogy a kereset nem alapos. A nemzeti és a közösségi jogszabályoknak és 

joggyakorlatnak megfelelően, a hasonló ügyletek vonatkozásában szokásos gyakorlat alapján határozta 

meg a felperest terhelő bizonyítási kötelezettség tartalmát, a felperestől elvárt bizonyítás nem haladta 

meg az adómentesség alkalmazásához szükséges mértéket. (EBH 2010.2285., EBH 2011.2433., BH 

2012.136., C-409/04., C-273/11.) 

 

Kfv.III.37.789/2016/6. 

Tartózkodási kártya iránti kérelem elbírálásakor az idegenrendészeti hatóságnak alapvetően a nemzeti 

jogszabályok alkalmazásával kell eljárnia, de az uniós irányelvben foglaltakat sem hagyhatja 

figyelmen kívül. 

 Az ügyben alkalmazandó 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) 8. § (1) bekezdés a) pontja a 

családtagként történő tartózkodás engedélyezhetőségéhez nem vitásan vagylagos feltételeket határoz 

meg, a jogszabályhely nyelvtani értelmezéséből következően. A vagylagos feltételek egyikének – 

konkrétan a 2. fordulatnak – a fennálltát az alperesi hatóság is megállapította a felperes esetében. Az 

sem kétséges, hogy a jogszabályhely mérlegelésen alapuló döntést engedélyez a hatóságnak. Ezen 

mérlegelési jogkört azonban úgy kell gyakorolni, hogy a bírósági felülvizsgálat során a Pp. 339/B. §-

ában foglaltakat kielégítse. 

A Pp. 339/B. § értelmében mérlegelési jogkörben hozott közigazgatási határozat akkor tekintendő 

jogszerűnek, ha a közigazgatási szerv a tényállást kellő mértékben feltárta, az eljárási szabályokat 

betartotta, a mérlegelés szempontjai megállapíthatóak, és a határozat indokolásából a bizonyítékok 

mérlegelésének okszerűsége kitűnik. Az alperes határozata ezen kritériumoknak nem felel meg, az 

alperes határozatának indokolásából a mérlegelés szempontjai nem állapíthatóak meg egyértelműen és 

a bizonyítékok mérlegelésének okszerűsége sem tűnik ki abból. 

Az alperes feltárta ugyan a tényállást, de az ide vonatkozó anyagi és eljárásjogi jogszabályokat tévesen 

értelmezte. A Ket. 72. § (1) bekezdésbeli indokolási kötelezettségét is megsértette akkor, amikor 

határozata indokolásában nem adta logikus, okszerű magyarázatát annak, hogy a kiskorú felperes 

kérelmező kérelmét miért utasította el, olyan körülmények között, amikor a felperes Magyarországon 
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született, itt jár iskolába, és egész családja itt él – főként az őt eltartó szülők. Ez a döntés sem a 

2004/38/EK irányelv (a továbbiakban: irányelv) célkitűzéseiből, sem a hazai szabályozásból okszerűen 

nem következett. Kifejezett jogszabályi hivatkozásokkal alátámasztott indokolás hiányában 

jogszerűnek sem volt tekinthető a magyarországi tartózkodási jog megszüntetése, és a felperesnek az 

ország elhagyásának kötelezése – mint kérelme elutasításának következménye – nem szolgálja a 

jogszabályi célokkal összhangban álló jogalkalmazás követelményét, de a jogpolitikai célok érvényre 

juttatásaként sem értelmezhető. 

Kiemelte a Kúria, hogy az irányelv azt írja elő, hogy „a fogadó államnak e személyek helyzetét 

vizsgálnia kell, figyelembe véve az uniós polgárral fennálló kapcsolatukat, vagy bármely más 

körülményt, mint például az uniós polgártól való pénzügyi, vagy fizikai függésüket”. Ez egy 

vagylagos és általános tartalommal bíró megfogalmazás, amit a nemzeti jogszabálynak kell konkrét 

tartalommal megtöltenie, amelyet a magyar jogalkotó az Szmtv.-ben meg is tett. Az a vagylagos 

feltétel, hogy a fogadó államnak bármely más körülményt is jogosultsága van vizsgálni, nem azt 

jelenti tehát, hogy a pénzügyi, fizikai függést kell kötelezően vizsgálni. Ha bármely más körülmény 

körébe tartoznak a felperes egyedi körülményei, konkrétan pedig a fent ismertetettek szerint az, hogy 

Magyarországon született, azóta itt él, közös háztartásban az őt eltartó szülőkkel, két testvérével, és 

fiútestvére magyar feleségével. Noha az alperes ezen körülményeket maga is feltárta, és döntése 

indokolásában ismertette, azoknak a döntés meghozatala során semmiféle jelentőséget nem 

tulajdonított, és mellőzésüknek indokát sem adta határozatában. Teljes mértékben megalapozatlanul 

hivatkozott az alperes felülvizsgálati kérelmében arra, hogy a kétfokú eljárás során nem merült fel 

olyan körülmény, amely a tartózkodási kártya kiállítását indokolná. A fenti körülmények ilyenek 

voltak, azonban azt az alperes nem indokolta meg, hogy ezeket a döntéshozatalkor miért hagyta 

figyelmen kívül. Okszerűtlen azon alperesi hivatkozás is, hogy a felperes tartózkodási kártyával 

rendelkező szüleire tekintettel a Harmtv. 19. § (1) bekezdés alapján továbbra is Magyarországon 

tartózkodhat, ugyanakkor a keresettel támadott, a perben felülvizsgált határozat a tartózkodási jog 

megszűnését és a felperesnek az ország elhagyására kötelezését írta elő. Ezen ellentmondások, 

logikátlan és okszerűtlen megállapítások nyilvánvalóan jogszabálysértővé és megalapozatlanná tették 

az alperesi határozatot, de a felülvizsgálati kérelemben foglaltakat is. 

A jogerős ítéletben foglaltak további megerősítéseként a Kúria rámutatott a következőkre: az irányelv 

alkalmazása a perbeli ügyben a fordított vertikális közvetlen hatályának tilalmába ütközik, 

amennyiben az állam – jelen esetben az alperes – nem hivatkozhat magánszemélyekkel, a 

közigazgatási ügy nem állami szervnek minősülő ügyfeleivel szemben közvetlenül az irányelv 

szabályaira a nemzeti joggal szemben [Marshall ítélet, C-152/84, EU:C:1986:84, 47-48. pontjai, Ratti 

ítélet, C-148/78, EU:C:1979:110, 20-22. pontjai, Ursula Becker kontra Finanzamt Münster-Innenstadt 

ítélet, C-8/81, EU:C:1982:7, 24. pontja]. A jóhiszemű eljárás elvéből következő estoppel elv alapján az 

állam nem hivatkozhat saját mulasztására magánszemélyekkel szemben, annak érdekében, hogy az 

irányelvből fakadó kötelezettségeinek tegyen eleget [Ratti ítélet, EU:C:1979:110, 22. pontja]. Az 

irányelvek közvetlen hatálya egyfajta szankció, ami az átültetés határidejét elmulasztó, vagy az 

átültetési kötelezettséget nem teljesítő tagállammal szemben lehet alkalmazni. Ezt az elvet csak 

kivételes esetben töri át az Európai Unió Bíróságának esetjoga [Wells ítélet, C-201/02, EU:C:2004:12, 

56-58. pontjai, Salzburger Flughafen Gmbh kontra Umweltsenat ítélet, C-244/12, EU:C:2013:203, 44. 

pontja], ez az ügy azonban nem ebbe az esetkörbe tartozik. 

 

Kfv.III.37.795/2016/7. 

Érdekházasság megállapítása esetén az idegenrendészeti hatóság a tartózkodási engedély 

meghosszabbítása iránti kérelemnek nem adhat helyt. 

Az alperesi hatóságok a tényállást a döntéshozatalhoz szükséges mértékben, a releváns tények 

tekintetében tisztázták, a mérlegelés szempontjait a határozatban feltüntették, és ennek eredményeként 

megalapozottan állapították azt meg, hogy a felperes a családi kapcsolatot a tartózkodási jog 

megszerzése érdekében létesítette. 

A kétfokú idegenrendészeti eljárásban a tényállás-tisztázás érdekében széleskörű bizonyítási eljárás 
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folyt, helyszíni ellenőrzés történt, személyes meghallgatásokra került sor. A rendelkezésre álló 

közigazgatási iratanyagból kitűnően a családi életközösségben élő felek – a felperes és házastársa – az 

egymásra és a közelmúltra vonatkozó közös élményekre, együttélésükre vonatkozóan feltett 

kérdésekre eltérő választ adtak a jegyzőkönyvi meghallgatás és a helyszíni ellenőrzés során is, továbbá 

nincs olyan közös nyelv, amelyet mindketten – elfogadható szinten – beszélnének. Helytállóan 

mutatott rá az alperes, életszerűtlen, hogy a felperesnek a lakóhelyéül szolgáló ingatlanhoz tartózó 

rácshoz nincs saját kulcsa –, amely a helyszíni szemlén derült ki –, és azt sem tudja, hogy a rács 

melyik kulccsal nyílik. Helyesen utalt rá a bíróság arra is, hogy a felperes 2013. február 3. óta nem 

rendelkezik Magyarországon érvényes, huzamos idejű tartózkodási engedéllyel, ez irányú törekvéseit 

a hatóságok és a bíróság is következetesen elutasította. Egyetértett a Kúria a bíróság azon 

megállapításával, hogy az alperes a rendelkezésre állt bizonyítékok értékelése és mérlegelése alapján 

okszerűen vonta le azt a következtetést, hogy a felperes a házasságot a tartózkodási jogosultság 

megszerzése érdekében létesítette. 

Az Európai Unió Tanácsának 97/C382/01. számú állásfoglalása nem az elutasítás indoka, csupán egy 

uniós szinten biztosított eszköz és segítség a migrációval foglalkozó hatóságok számára, az 

érdekházasságok kiszűrésére és annak megállapítására milyen bizonyítékokat és bizonyítási 

eljárásokat végezhetnek, illetve azok alapján mely tények utalnak érdekházasság megvalósulására. A 

kétfokú közigazgatási eljárás során lefolytatott eljárási cselekmények során tapasztaltak alátámasztják 

az alperes azon álláspontját, hogy a felperes a házasságot a tartózkodási jogosultság megszerzése 

érdekében létesítette. A házastársak a jegyzőkönyvi meghallgatás során feltett kérdésekre többnyire 

nem feleltek egyezően, nem a csekélyebb, hanem a jelentősebb eltérések kiemelése történt, úgy a 

hatóság, mint a bíróság által. Megalapozottnak értékelte a Kúria is az alperes azon elvárását, hogy a 

házastársak a releváns kérdésekre azonos választ adjanak, továbbá szükséges egy olyan közös, 

mindkét fél által ismert, értett és beszélt nyelv megléte, mellyel a kommunikáció a felek között 

zökkenőmentes. A perbeli ügyben éppen ellenkezője nyert igazolást. Tekintettel arra, hogy az alperes a 

felperes itt-tartózkodási ügyében keletkezett előzményi iratokkal és korábbi döntésekkel rendelkezett, 

azok ismeretében volt, továbbá a jelen kérelme kapcsán is a hatóságok széleskörű, kiterjedt bizonyítási 

eljárást folytatta le, az alperes a másodfokú eljárás során ki is egészítette a bizonyítási eljárást további 

bizonyítási cselekményekkel, további, a felperes által hiányolt bizonyítási eljárás lefolytatására nem 

volt szükség, a megalapozott döntés meghozatalához megfelelő mennyiségű adat állt rendelkezésre. 

 

Kfv.III.37.975/2016/7. 

Az előzetes döntéshozatali eljárásban az Európai Unió Bírósága által hozott döntésben adott 

iránymutatás a további eljárásra nézve irányadó, a megismételt eljárásban a Kúria ezen alapuló 

felülvizsgálati ítéletében foglaltak kötelezően betartandók. Elsődleges jelentőségű az alperes 

joghatóságának tisztázása, amelyre csakis a közigazgatási eljárás keretében kerülhet sor. 

Az Európai Unió Bíróságának C-230/14 számú ítéletére tekintettel a Kúria a 2016. január 12-én kelt 

Kfv.III.37.942/2015/5. számú ítéletével a jogerős ítéletet az indokolás módosításával hatályában 

fenntartotta. A felülvizsgálati ítélet indokolása szerint az elsőfokú bíróság a rendelkezésre álló adatok 

alapján nem állapíthatta volna meg azt, hogy a felperes tevékenysége ténylegesen megalapozza az 

alperes joghatóságát. Az alperes a Kúria előtt és az előzetes döntéshozatali eljárásban is olyan új 

tényeket adott elő, melyek relevánsak lehetnek a joghatóság megállapítása szempontjából, azonban e 

tények tényleges fennállását sem a bíróság, sem az alperes nem vizsgálta. A Kúria iránymutatása 

szerint a megismételt eljárásban az alperesnek elsőként azt kell vizsgálnia, hogy a bírósági eljárások 

folyamán felmerült új tények fennállnak-e, és ezek alapján a felperes tevékenysége megfelel-e az 

Európai Unió Bíróságának ítéletében foglalt, az alperesi joghatóság megállapításához szükséges 

feltételeknek, és amennyiben az alperes ezek vizsgálata alapján megállapítja joghatósága fennálltát, 

úgy kizárólag azt követően folytathatja le – az eljárt bíróság iránymutatása alapján – a megismételt 

eljárást és hozhatja meg új határozatát. 

Hangsúlyozta a Kúria, hogy a felperes felülvizsgálati kérelmének indokolásából kitűnően alapvetően 

félreértette az Európai Unió Bíróságának 2015. október 1. napján kelt C-230/14., valamint a Kúria 

2016. január 12-én kelt Kfv.III.37.942/2015/5. számú felülvizsgálati ítéletében foglaltakat. Sem az 
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Európai Unió Bírósága, sem a Kúria nem állapította meg az alperesi joghatóság hiányát, hanem éppen 

az e körben lefolytatandó bizonyítási eljárás, a joghatóság fennálltának tisztázandósága érdekében 

rendelt el új eljárást. A közigazgatási eljárásban ez mindenképpen elsődlegesen tisztázandó jogkérdés, 

minden egyéb, a keresetben felhozott kifogás, jogszabálysértés csak ennek elbírálását követően 

történhet. A felülvizsgálati kérelemben írtak szerint az alperesi határozat hatályon kívül helyezése az új 

eljárás elrendelése nélkül nem lehetséges, ezen megismételt eljárás hiányában ugyanis a joghatóság 

nem tisztázható. Feltétlenül szükséges volt tehát a Pp. 339. § (1) bekezdése értelmében is, hogy a 

bíróság az alperes határozatának hatályon kívül helyezése mellett az alperest új eljárásra kötelezze. Az 

ezt kifogásoló felperesi érvek sem adekvátak, sem megalapozottak nem voltak. 
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Emberi jogi közlemények 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei 

Király Alfréd és Dömötör Norbert Magyarország elleni ügye (10851/13. számú ügy) 51 

A kérelmezők Devecseren, illetve Ajkán élő, cigány származású magyar állampolgárok.  

2012 augusztusában tüntetést tartottak Devecseren. A tüntetésen 400-500 ember vett részt, többek 

között egy jobboldali politikai párt tagjai, valamint kilenc szélsőjobboldali csoport, akik harcias 

viselkedésükről és cigányellenes hozzáállásukról ismertek. Devecsert kiemelt kockázatú településnek 

minősítették és a térségben fokozták a rendőri jelenlétet. A tüntetés során tartott beszédek fenyegetőek 

voltak a cigány emberekre nézve, a halálbüntetés újbóli bevezetésére hívtak fel, és a magyar 

polgárokat a cigányok elleni felkelésre buzdították. A beszédeket követően a tüntetők a Vásárhelyi 

utcán vonultak végig, melynek közelében sok cigány él, rasszista jelszavakat kántáltak, és arra 

szólították fel a rendőrséget, hogy ne védjék a cigányokat. Egyes tüntetők megbontották a rendőrségi 

kordont, és betondarabokat, köveket, műanyag flakonokat dobáltak a kertekbe. 

A tüntetés során mindkét kérelmező a Vásárhelyi utcában található házak kertjében tartózkodott. Az 

első kérelmező az állította, hogy egy rendőrnek jelezte, miszerint az egyik ismerősét megsebesítette 

egy, az udvarukba hajított kő, azonban semmilyen intézkedés nem történt. A második kérelmező 

szerint a felvonulást vezető tüntetőknek volt egy listája, és megmutatták a tömegnek azokat a házakat, 

ahol cigányok laktak. A kérelmezők szerint a rendőrség a tüntetés során tétlen maradt: a tüntetést nem 

oszlatták fel, és nem tettek semmilyen lépést az erőszakos magatartást tanúsító tüntetők azonosítása 

érdekében. 

A kérelmezők először a Veszprém Megyei Rendőrkapitányságon tettek panaszt, mivel a rendőrség 

semmilyen intézkedést nem foganatosított a tüntetőkkel szemben. Panaszukat elutasították, e döntést 

az Országos Rendőr-főkapitányság helybenhagyta. A kérelmezők ezt követően számos fellebbezést 

benyújtottak és bírósági felülvizsgálat iránti eljárást indítottak a közigazgatási bíróságon, sikertelenül. 

A kérelmezők a Magyar Helsinki Bizottsággal közösen büntető feljelentést tettek a tüntetésen 

elhangzott beszédek és a cigány közösséget ért támadások miatt. A beszédek ügyében tartott 

nyomozást 2013 szeptemberében megszüntették, minthogy azok, bár sértőek voltak a cigány 

közösségre nézve, de nem minősülnek bűncselekménynek (közösség elleni erőszakra felbujtásnak). A 

rendőrség csak egy személyt tudott azonosítani, aki részt vett az erőszakos cselekményekben. Őt végül 

2015 júniusában bűnösnek találták közösség tagja elleni erőszak bűntettében, és felfüggesztett 

szabadságvesztésre ítélték.  

Mindeközben a kérelmezők egy harmadik személlyel együtt ismeretlen elkövetők ellen szolgálatban 

elkövetett kötelességszegés miatt büntető feljelentést tettek; ezt az eljárást 2012-ben megszüntették. 

A kérelmezők – az Egyezmény 8. cikkére hivatkozással – sérelmezték különösen, hogy hazai 

hatóságok elmulasztottak megfelelő védelmet nyújtani a tüntetők rasszista túlkapásai ellen, és az 

eseményeket megfelelően kivizsgálni.  

Felhívva az állítólag erőszakot, gyűlöletet vagy türelmetlenséget kavaró kijelentésekkel kapcsolatos 

esetjogát, a Bíróság kiemelte, hogy a hazai hatóságoknak figyelemmel kellett volna lenniük a rasszista 

kijelentések különleges szövegkörnyezetére: nevezetesen, hogy a tüntetésen harcias viselkedésű és 

cigányellenes hozzáállásukról ismert csoportok vettek részt, egy olyan időpontban, amikor a cigányok 

széleskörű, szervezett megfélemlítésére került sor egy nagy létszámú csoport részvételével zajló 

vonulás formájában. Az elmondott beszédek közvetlen fenyegetést tartalmaztak a cigányokra nézve, és 

azt követelték a rendőrségtől, hogy ne védjék a cigány kisebbséget. A helyi hatóságok nyilvánvalóan 
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nem vették figyelembe ezeket a tényezőket, amikor a beszédek természetét értékelték, és arra a 

következtetésre jutottak, hogy bár azok gyűlöletkeltőek és gyalázkodóak voltak, de nem hívtak fel 

erőszakra. Mindezt azon tény ellenére, hogy a hazai bíróságok esetjog szerint a rasszista kijelentések 

azzal a szövegkörnyezettel együtt, amelyben azokat megtették, megalapozhatják az erőszak és mások 

jogai sérelmének közvetlen és valós veszélyét.  

A közösség elleni erőszak bűntette ügyében folyó nyomozás tekintetében a Bíróság kiemelte, hogy az 

eljárás csaknem három évig tartott, és tárgyi hatálya törvényileg a fizikai erőszakra korlátozódott. 

Továbbá, bár a rendőrségnek rengeteg ideje lett volna a tüntetést követően arra, hogy számos embert 

kihallgasson, ennek ellenére csak öt személyt hallgatott ki, és az állítólagos elkövetőkből hármat nem 

tudott azonosítani. A Bíróság ezért úgy találta, hogy ez a korlátozott körű nyomozás nem volt alkalmas 

arra, hogy elvezessen az eset tényállásának felderítéséhez, és nem minősült megfelelő válasznak a 

szóban forgó valós és összetett helyzetre.  

A Bíróság kiemelte, hogy e hiányosságok együttes hatásaként egy nyíltan rasszista tüntetés, ahol 

szórványosan erőszakra is sor került, gyakorlatilag jogkövetkezmények nélkül maradt. A kérelmezők 

lelki épségét nem védték meg hatékonyan attól, ami nem minősül kevesebbnek, mint a cigány 

közösség szervezett megfélemlítése, félkatonai felvonulás, szóbeli fenyegetés és a faji elkülönítést 

támogató beszédek révén. A Bíróság aggodalmát fejezte ki, hogy ezt a közvélemény úgy foghatta fel, 

mint az ilyen viselkedés állami jóváhagyását, illetve eltűrését. Az Államnak ilyen ügyekben adott 

széles mozgástér („mérlegelési jogkör”) ellenére a Bíróság úgy ítélte, hogy az Egyezmény 8. cikkét 

megsértették.  

A Bíróság a kérelmezők javára fejenként 7,500,-Euro nem vagyoni kártérítést ítélt meg. 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei 

J. és mások Ausztria elleni ügye (58.216/12. sz. ügy)52 

A kérelmezők, J., G. és C. Bécsben (J. és G.) és Svájcban (C.) élő fülöp-szigeteki állampolgárok.  2006 

és 2009 között mind a három kérelmező Dubaiban (az Egyesült Arab Emírségekben) szobalányként 

vagy házvezetőnőként dolgozott, ugyanazon családnak vagy ugyanazon család hozzátartozóinak. Azt 

állították, hogy munkáltatóik elvették útlevelüket, bántalmazták és kihasználták őket. Nevezetesen 

kénytelenek voltak rendkívül hosszú időn át dolgozni, anélkül, hogy kialkudott bérüket megfizették 

volna, fizikailag és érzelmileg kihasználták és fenyegették őket. 

A kérelmezők munkáltatói 2010 júliusában egy rövid utazásra vitték őket Bécsbe. Mint Dubaiban is, 

az útlevelük továbbra is a munkáltatóiknál maradt, és kora reggeltől éjfélig vagy még tovább kellett 

dolgozniuk, gondoskodva a munkáltatók gyermekeiről és ellátva a házimunkát. Néhány nappal az 

érkezésük után két kérelmező rendkívüli szóbeli bántalmazásnak volt kitéve, amikor az egyik 

munkaadójuk gyermekei eltűntek az állatkertben. Úgy döntöttek, hogy mivel a velük szembeni 

erőszak bármikor végletekig fokozódhet, és nem folytathatják tovább a munkavégzést ilyen 

körülmények között, megszöktek egy olyan szállodai alkalmazott segítségével, aki beszélt tagalog 

nyelven, az első kérelmező anyanyelvén. A kérelmezők később támogatást kaptak a bécsi filippínó 

közösségben. 

Körülbelül kilenc hónappal később a kérelmezők kapcsolatba léptek a helyi, kormány által 

finanszírozott LEFÖ-val, amely aktívan részt vett az ausztriai emberkereskedelem áldozatainak 

támogatásában. A nem kormányzati szervezet segítségével 2011 júliusában feljelentést tettek 

munkáltatóik ellen. A nem kormányzati szervezetek kíséretében az emberkereskedelem áldozataival 

foglalkozó, különlegesen kiképzett rendőrök kihallgatták őket, és ők részletesen elmondták, hogy mi 

történt velük és hogyan bántak velük munkáltatóik. A rendőri jelentés alapján az ügyészség nyomozást 

indított az osztrák Btk. 104a. Cikke alapján, amely az emberkereskedelemhez kapcsolódik. A 

nyomozást azonban 2011 novemberében megszüntették, mivel az ügyészség úgy találta, hogy az 

osztrák hatóságok nem rendelkeztek joghatósággal az állítólagos bűncselekmények tekintetében, 
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amelyeket külföldön követtek el. Az ügyészség később azt is megállapította, hogy a kérelmezők bécsi 

tartózkodásukkal kapcsolatos panaszai – ideértve a gyermekek gondozását, a szennyes mosását és a 

főzést három napnál nem hosszabb ideig – önmagukban nem minősülnek az osztrák Btk. 104a. Cikke 

szerinti kizsákmányolásnak. 

A Bécsi Tartományi Büntetőbíróság nyomozást megszüntető határozatot hatályában fenntartotta, és 

hozzátette, hogy nincs ok arra, hogy büntetőeljárást kezdeményezzenek, ha az elítélés nem 

valószínűbb, mint a felmentés. Álláspontja szerint a nemzetközi jog alapján sincs olyan kötelezettség, 

amely alapján nyomozást kellene folytatni az állítólagosan külföldön elkövetett események tárgyában. 

A kérelmezők ezt követően megkapták az emberkereskedelem ausztriai áldozatainak járó különleges 

tartózkodási és munkavállalási engedélyt, és a központi nyilvántartónak megtiltották személyes 

adataik nyilvánosságra hozatalát, hogy tartózkodási helyük a nagyközönség számára ne legyen 

nyomon követhető.  

A kérelmezők – az Egyezmény 3. és 4. cikkére hivatkozással – azt állították, hogy kényszermunkának 

és emberkereskedelemnek voltak kitéve, és hogy az osztrák hatóságok elmulasztottak eredményes és 

kimerítő vizsgálatot lefolytatni állításaik tárgyában. Különösen azt állították, hogy ami velük 

Ausztriában történt, az nem vizsgálható elszigetelten, hanem a folyamatos bántalmazás 

összefüggésében kell látni azt; ezért az osztrák hatóságoknak nemzetközi jogi kötelezettsége volt arra, 

hogy kivizsgálják a külföldön történt eseményeket is. 

A Bíróság úgy döntött, hogy C. kérelmét az ügyek nyilvántartásából törli, mert úgy ítélte meg, hogy 

elvesztette a kérelem vizsgálatához fűződő érdekét, mivel nem tájékoztatta a képviselőjét a jelenlegi 

tartózkodási helyéről. A Bíróság sem talált olyan, az Egyezményben és annak jegyzőkönyveiben 

megfogalmazott emberi jogok tiszteletben tartásához kapcsolódó indokot, amely megkövetelné, hogy 

folytassa C. kérelmének vizsgálatát, minthogy a másik két kérelmező ugyanazokat a panaszokat hozta 

fel, amelyeket a Bíróság az alábbiak szerint megvizsgált. 

Először is a Bíróság meggyőződött arról, hogy az osztrák hatóságok teljesítették azon 

kötelezettségüket, hogy azonosítsák, védjék és támogassák a kérelmezőket, mint az 

emberkereskedelem (lehetséges) áldozatait. Az ausztriai emberkereskedelem (lehetséges) áldozatainak 

védelmére vonatkozó jogszabályi és igazgatási keretek elégségesek megfelelőek voltak, és az osztrák 

hatóságok minden olyan lépést tettek, amelyek az adott helyzetben ésszerűen elvárható voltak. 

Különösen, attól a ponttól kezdve, amikor J. és G. asszony kapcsolatba lépett a rendőrséggel, 

különlegesen kiképzett rendőrtisztek hallgatták ki őket, tartózkodási és munkavállalási engedélyt adtak 

nekik, hogy rendezzék ausztriai tartózkodásukat, és védelmük érdekében megtiltották személyes 

adataik nyilvánosságra felfedését.  Továbbá a belföldi eljárás során a kérelmezőket a kormány által 

finanszírozott LEFÖ nem kormányzati szervezet támogatta. Ezenkívül a kérelmezők jogi képviseletet, 

eljárási iránymutatást és segítséget kaptak Ausztriában való beilleszkedésük megkönnyítése 

érdekében. 

Másodszor, a külföldi eseményeket illetően a Bíróság megállapította, hogy Ausztriát az Egyezmény 

alapján nem terhelte az a kötelezettség, hogy kivizsgálja a kérelmezők Fülöp-szigeteki toborzását vagy 

az Egyesült Arab Emírségekben való állítólagos kizsákmányolásukat. Az Egyezmény 4. cikke 

értelmében az államok nem kötelesek biztosítani az egyetemes joghatóságot a külföldön elkövetett 

emberkereskedelem bűntette ügyében. 

Végül, tekintettel az Ausztriában történt eseményekre, a Bíróság úgy ítélte meg, hogy az osztrák 

hatóságok kérelmezők ügyében lefolytatott nyomozása elégséges volt. Az ügy hatósági megítélése, 

nevezetesen, hogy a kérelmezőknek a Bécsben való tartózkodásukkal kapcsolatos panaszaik 

önmagukban nem minősülnek az osztrák Btk. 104a. cikke szerinti kizsákmányolásnak, nem volt 

okszerűtlen, az ügy tényállásából és a rendelkezésre álló bizonyítékokból adódóan. 

A kérelmezők azon érvével kapcsolatban, miszerint a Fülöp-szigeteken, az Egyesült Arab Emírségeken 

és Ausztriában történt események nem vizsgálhatók elszigetelten, a Bíróság úgy találta, hogy még ha 

együttesen vesszük is azokat, nem volt arra utaló jel, hogy az osztrák hatóságok elmulasztották volna a 

nyomozásra vonatkozó kötelezettségüket. A kérelmezők csak körülbelül egy évvel a szóban forgó 

események után fordultak a rendőrséghez, amikor munkáltatóik már régóta elhagyták az országot. 
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Bármely további lépés az ügyben – mint például a kérelmezők munkáltatóinak a velük szemben 

felhozott állításokkal való szembesítése – a siker semmilyen ésszerű esélyével nem kecsegtetett, mivel 

nem létezett kölcsönös jogsegély-megállapodás Ausztria és az Egyesült Arab Emírségek között. 

Valóban, a Kormányzat utalt a múltbeli tapasztalatokra, hogy még az egyszerű jogsegély iránti 

kérelmet is mindenféle indokolás nélkül elutasították. A Bíróság hangsúlyozta továbbá, hogy az 

osztrák jog szerint nem lehet büntetőeljárást folytatni a vádlott távollétében, és az ügyészségnek 

ezenkívül mozgástere van annak eldöntésében, hogy mely ügyeket kívánja lefolytatni és melyeket 

megszüntetni. 

Következésképpen az osztrák hatóságok teljesítették a kérelmezők mint az emberkereskedelem 

(lehetséges) áldozatainak védelmére vonatkozó kötelezettségüket. Az Egyezmény 4. cikkét tehát nem 

sértették meg.  

Lényegében ugyanezen indokokra tekintettel a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy az 

Egyezmény 3. cikkét sem sértették meg.  

A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 
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