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Európai uniós jogi közlemények 

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek 

Büntető ügyszak 

14. Az Okresný súd Bratislava II (Szlovákia) által 2017. augusztus 22-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-510/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: szlovák 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Összeegyeztethető-e a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról szóló, 2012. május 22-i 

2012/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2012/13/EU irányelv) 4. cikkével, 

a 2012/13/EU irányelv 8. cikkének (2) bekezdésével, a szabadsághoz és biztonsághoz való, az Európai 

Unió Alapjogi Chartájának 6. cikke szerinti joggal, a védelemhez való, az Európai Unió Alapjogi 

Chartája 48. cikkének (2) bekezdése szerinti joggal, valamint a tisztességes eljáráshoz való, az Európai 

Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke szerinti joggal az a körülmény, hogy a nemzeti hatóságok a 

fogvatartás ideje alatt nem (vagy nem hiánytalanul) tájékoztatják írásban a fogvatartottat a 

2012/13/EU irányelv 4. cikkének (2) bekezdése szerinti összes információról (különösen az ügy 

anyagaiba való betekintés jogáról), és a tájékoztatás elmulasztásával szemben a 2012/13/EU irányelv 

8. cikkének (2) bekezdése szerinti jogorvoslatot sem teszik lehetővé? Az előző kérdésre adandó 

nemleges válasz esetén az Európai Unió Alapjogi Chartájának 6. cikkére és az emberi jogok és 

alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 5. cikke (1) bekezdésének c) pontjára 

figyelemmel érinti-e az uniós jog szóban forgó megsértése a büntetőeljárás bármely szakaszában az 

előzetes letartóztatás elhúzódásán túl a személyi szabadság elvonásának jogszerűségét, ha a 

fogvatartott előzetes letartóztatását rendelték el? Van-e jelentősége az előző kérdésekre adandó válasz 

szempontjából annak a körülménynek, hogy a fogvatartottat súlyos bűncselekménnyel vádolják, 

amelyre a nemzeti szabályozás legalább 15 éves szabadságvesztés büntetést ír elő? 

2) Összeegyeztethető-e a tiltott kábítószer-kereskedelem területén a bűncselekmények tényállási 

elemeire és a büntetésekre vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló, 2004. október 25-i 

2004/757/IB tanácsi kerethatározat 4. cikkével, a lojális együttműködésnek az Európai Unióról szóló 

szerződés 4. cikkének (3) bekezdése és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 267. cikke 

szerinti elvével, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 82. és 83. cikkével, a tisztességes 

eljáráshoz való, az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke szerinti joggal, a büntetések 

arányosságának az Európai Unió Alapjogi Chartájának 49. cikke (3) bekezdésében rögzített elvével, 

valamint az uniós jog arányosságának, egységes alkalmazásának, tényleges érvényesülésének és 

elsőbbségének elvével a szlovák büntető törvénykönyv 172. cikkének (3) bekezdéséhez hasonló, a 

tiltott kábítószer-kereskedelmet büntető nemzeti rendelkezés, amely nem teszi lehetővé, hogy a 

bíróság 15 évnél rövidebb időtartamú szabadságvesztés büntetést szabjon ki, és a büntetés 

egyéniesítése elvének figyelembevételére sem ad lehetőséget? Az előző kérdésre adandó válasz 

szempontjából van-e jelentősége annak a körülménynek, hogy a tiltott kábítószer-kereskedelmet nem 

az uniós jog értelmében vett bűnszervezetben követték el? A Bíróságnak az uniós jog egységes 

alkalmazásának feltételeire vonatkozó állandó ítélkezési gyakorlatára figyelemmel önálló tartalommal 

bír-e a bűnszervezetnek a szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 

2008/841/IB tanácsi kerethatározat 1. cikke szerinti fogalma? 
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15. Az Amtsgericht Köln (Németország) által 2017. augusztus 22-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-513/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Úgy kell-e értelmezni az 561/2006/EK rendelet 19. cikke (2) bekezdésének első mondatát, hogy 

szankciót valamely vállalkozással vagy a vállalkozás valamely felelős személyével szemben az OWIG 

(Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, a szabálysértésekről szóló törvény; a továbbiakban: OWIG) 30. 

§-a, az OWIG 9. § -a, és az OWIG 130. § -a alapján olyan szabálysértés miatt, amelyet a vállalkozás 

székhelyén követtek el, csak az a tagállam szabhat ki, amelynek területén a vállalkozás székhelye 

található? Vagy más tagállamok is jogosultak szabálysértési szankcióra, ha e szabálysértést a 

területükön állapították meg? 

 

16. A Rechtbank Amsterdam (Hollandia) által 2017. szeptember 28-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-571/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Ha az átadni kért személyt a jelenlétében lefolytatott eljárásban bűnösnek mondták ki, és 

szabadságvesztés-büntetésre ítélték, amelynek végrehajtását feltételesen felfüggesztették, akkor az ezt 

követően az átadni kért személy távollétében lefolytatott eljárás, amelynek során a bíróság a feltételek 

megszegése miatt, és mivel az érintett kivonta magát a pártfogó felügyelő felügyelete és irányítása 

alól, elrendeli a felfüggesztés visszavonását, a 2002/584/IB kerethatározat (1) 4a. cikke értelmében 

vett „határozat meghozatalát eredményező” eljárásnak minősül-e? 

Közigazgatási ügyszak 

241. A Finanzgericht Köln (Németország) által 2017. július 20-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-440/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

I) Ellentétes-e az EUMSZ 54. cikkel összefüggésben értelmezett EUMSZ 49. cikkel az alapeljárásban 

szóban forgóhoz hasonló olyan nemzeti adószabály, amely megtagadja egy olyan külföldi illetőségű 

anyavállalatnak a felosztott nyereséget terhelő tőkejövedelem-adó alóli mentesítését, amelynek 

egyedüli részvényese egy belföldi székhelyű tőketársaság, 

amennyiben olyan személyek rendelkeznek benne részesedéssel, akik nem lennének jogosultak 

visszatérítésre vagy mentességre, ha közvetlenül jutnának a jövedelemhez, és a külföldi társaság által 

az érintett gazdasági évben szerzett bruttó jövedelem nem önálló gazdasági tevékenységből származik, 

valamint 

1. e jövedelmet illetően a külföldi társaság közbeiktatásának nincs gazdasági vagy egyéb alapos 

indoka, vagy 

2. a külföldi társaság 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? 

II) Úgy kell-e értelmezni az anya- és leányvállalatokról szóló irányelv 1. cikkének (2) bekezdését, 

hogy azzal ellentétes, ha valamely tagállam olyan szabályozást fogad el, amely megtagadja egy olyan 

külföldi illetőségű anyavállalatnak a felosztott nyereséget terhelő tőkejövedelem-adó alóli 

mentesítését, amelynek egyedüli részvényese egy belföldi székhelyű tőketársaság, 

amennyiben olyan személyek rendelkeznek benne részesedéssel, akik nem lennének jogosultak 
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visszatérítésre vagy mentességre, ha közvetlenül jutnának a jövedelemhez, és a külföldi társaság által 

az érintett gazdasági évben szerzett bruttó jövedelem nem önálló gazdasági tevékenységből származik, 

valamint 

1. e jövedelmet illetően a külföldi társaság közbeiktatásának nincs gazdasági vagy egyéb alapos 

indoka, vagy 

2. a külföldi társaság nem vesz részt az általános gazdasági forgalomban az üzleti céljának megfelelő 

üzleti tevékenységgel? 

 

242. A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2017. augusztus 2-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-473/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A Federutility-ügyben [C-265/08. sz. ügy] kialakított ítélkezési gyakorlatára tekintettel, 

összeegyeztethető-e azzal, illetve tiszteletben tartja-e az arányosság elvét a cseppfolyósított gázt 

tartalmazó palackra vonatkozóan a maximális árat meghatározó intézkedés mint a szociálisan 

kiszolgáltatott fogyasztók védelmére irányuló intézkedés, ha az alább felsorolt valamelyik körülmény 

felváltva vagy egyidejűleg bekövetkezik: 

— az intézkedést valamennyi fogyasztóra nézve általános jelleggel és határozatlan időre fogadják el, 

„amennyiben e piacon nem tekinthetők megfelelőnek a verseny és a versenyhelyzet feltételei”, 

— az intézkedés már több, mint [1]8 éve létezik, 

— az intézkedés hozzájárulhat a szűkös versenyhelyzethez befagyasztásához, mivel akadályozza az új 

gazdasági szereplők belépését? 

2) A hivatkozott Federutility-ügyben kialakított ítélkezési gyakorlatra tekintettel, összeegyeztethető-e 

azzal, illetve tiszteletben tartja-e az arányosság elvét a palackos cseppfolyósított gáz házhoz szállításra 

irányuló intézkedés mint a szociálisan kiszolgáltatott fogyasztók és a nehezen megközelíthető 

területeken élők védelmére irányuló intézkedés, ha az előző kérdésben felsorolt valamelyik körülmény 

felváltva vagy egyidejűleg bekövetkezik? 

 

243. A Finanzgericht Hamburg (Németország) által 2017. augusztus 7-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-471/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

A KN 1902 3010 vámtarifa-alszám értelmében vett „szárított” tésztának minősül-e a zsiradékban sült 

tészta? 

 

244. A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2017. augusztus 8-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-474/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétes-e az EUMSZ 67. cikk (2) bekezdésével, valamint a személyek határátlépésére irányadó 

szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló, 2016. március 19-i (EU) 

2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. és 23. cikkével az a tagállami nemzeti szabály, 

amely a busztársaságokat a schengeni belső határt átlépő menetrendszerinti járaton végeredményben 

utasaik határátlépési úti okmányainak ellenőrzésére kötelezi a belső határ átlépése előtt, hogy 

fellépjenek az útlevéllel és tartózkodási engedéllyel nem rendelkező külföldieknek a Németországi 

Szövetségi Köztársaság területére történő szállítása ellen? 
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Különösen: 

a) Az általános törvényi kötelezettség, vagy az egyes fuvarozók hatóságilag megállapított azon 

kötelezettsége, miszerint külföldieket a szükséges útlevél vagy a szükséges tartózkodási engedély 

nélkül nem szállíthatnak az ország területére, amit a fuvarozók csak valamennyi utas határátlépési 

úti okmányainak a belső határ átlépése előtti ellenőrzésével teljesíthetnek, a belső határokon 

történő személyellenőrzést jelenti-e a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 22. cikke értelmében, 

illetve ilyennek minősül-e? 

b) Az első kérdésben említett kötelezettségek megállapítását a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 23. 

cikkének a) pontjához kell-e mérni, jóllehet a fuvarozók nem gyakorolnak „rendőrségi hatáskört” 

ezen előírás értelmében, és az államilag megállapított ellenőrzési kötelezettség sem hatalmazza fel 

őket hivatalosan hatósági jogkörök gyakorlására? 

c) Az első kérdés b) pontjára adandó igenlő válasz esetén: A fuvarozóktól megkövetelt ellenőrzésekben 

a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 23. cikke a) pontja második mondata feltételeinek 

figyelembevételével a határforgalom-ellenőrzéssel azonos tartalmú, meg nem engedett intézkedés 

rejlik-e? 

d) Az első pontban említett kötelezettségek megállapítását, amennyiben menetrendszerű járatokat 

üzemeltető busztársaságokra vonatkozik, a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 23. cikkének b) 

pontjához kell-e mérni, miszerint a fuvarozóknak a kikötőkben és repülőtereken elvégzett 

biztonsági személyellenőrzésekre való jogosultsága nem érinti a határellenőrzés hiányát a belső 

határokon? Ebből következik-e az ellenőrzések meg nem engedhetősége az első kérdés értelmében 

a kikötőkön és a repülőtereken kívül is, ha azok nem biztonsági ellenőrzéseket jelentenek és az 

érintett tagállam területén belül utazó személyekre nem is vonatkoznak? 

2) Megengedi-e a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 22. és 23. cikke az olyan nemzeti szabályokat, 

amelyek szerint a kötelezettség betartása céljából bírság terhe mellett eltiltást rendelhetnek el valamely 

busztársasággal szemben, ha az elmulasztott ellenőrzések következtében útlevéllel és tartózkodási 

engedéllyel nem rendelkező külföldieket is szállítottak a Németországi Szövetségi Köztársaság 

területére? 

 

245. A Finanzgerichts Köln (Németország) által 2017. augusztus 9-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-480/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az EUMSZ 54. cikkel összefüggésben értelmezett EUMSZ 49. cikkel ellentétes-e az a tagállami 

szabályozás, amely szerint a külföldi illetőségű adóalany által valamely hivatásrendi 

nyugdíjrendszerbe befizetett kötelező járulékok (amelyek alapja az adóalany tagállami ügyvédi 

kamarai tagsága, amely munkajogi indokok alapján kötelezően szükséges a több tagállamban folytatott 

tevékenységéhez) a korlátozott adófizetési kötelezettség keretében nem vehetők figyelembe 

jövedelemcsökkentő tényezőként, miközben a belföldi illetőségű adóalanyoknak a nemzeti jog szerinti 

összeghatárig korlátozott levonást biztosítanak a jövedelemből? 

2) Az EUMSZ 54. cikkel összefüggésben értelmezett EUMSZ 49. cikkel ellentétes-e az 1. pontban 

bemutatott szabályozás, ha az adóalany a kötelező járulékokon túl további – önkéntes – kiegészítő 

járulékokat fizet a hivatásrendi nyugdíjrendszerbe, és a tagállam ezt nem veszi figyelembe 

jövedelemcsökkentő tényezőként annak ellenére, hogy a szóban forgó tagállamban a későbbi 

nyugdíjkifizetésekre a nemzeti jog szerint korlátozott adófizetési kötelezettség esetén is vonatkozhat 

adófizetési kötelezettség? 

3) Az EUMSZ 54. cikkel összefüggésben értelmezett EUMSZ 49. cikkel ellentétes-e az 1. pontban 

bemutatott szabályozás, ha az adóalany ügyvédi engedélyétől és a hivatásrendi nyugdíjrendszerbe 

befizetett járulékoktól függetlenül járulékokat fizet egy szabadon választott önkéntes 

magánnyugdíjpénztárba, és a tagállam ezt nem veszi figyelembe jövedelemcsökkentő tényezőként 

annak ellenére, hogy a szóban forgó tagállamban a későbbi nyugdíjkifizetésekre a nemzeti jog szerint 
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korlátozott adófizetési kötelezettség esetén is vonatkozhat adófizetési kötelezettség? 

 

246. A Raad van State (Hollandia) által 2017. augusztus 10-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-484/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni a családegyesítési jogról szóló, 2003. szeptember 22-i 2003/86/EK tanácsi 

irányelv (HL 2003. L 251.[, 12. o.]; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 224. o.) 15. 

cikkének (1) és (4) bekezdését, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint amelyről 

az alapeljárásban szó van, amely szerint a valamely tagállam területén családegyesítési célból több 

mint öt éve jogszerűen tartózkodó külföldi önálló tartózkodási engedély iránti kérelme elutasítható 

azért, mert a külföldi nem tett eleget a nemzeti jogban előírt beilleszkedéssel kapcsolatos 

intézkedéseknek? 

 

247. A Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Olaszország) által 2017. 

augusztus 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-486/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Ellentétes-e a bizalomvédelem és jogbiztonság közösségi elveivel az áruk szabad mozgásának, a 

letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságának az Európai Unió működéséről szóló szerződésben 

(EUMSZ) meghatározott alapelveivel együtt, valamint az ezekből származó elvekkel, mint például az 

egyenlő bánásmódnak, a hátrányos megkülönböztetés tilalmának, a kölcsönös elismerésnek, az 

arányosságnak és az átláthatóságnak a 2014/24/EU irányelvben rögzített elveivel az – 50/2016. sz. tvr. 

95. cikke (10) bekezdésének és 83. cikke (9) bekezdésének együttes értelmezéséből eredő olasz 

szabályozáshoz hasonló – olyan nemzeti szabályozás, amely szerint valamely közbeszerzési szerződés 

odaítélésére irányuló eljárásban a gazdasági ajánlat keretében a munkavédelmi költségek elkülönített 

megjelölésének elmulasztása minden esetben az ajánlattevő társaság – hiánypótlás lehetősége nélküli – 

kizárását eredményezi, abban az esetben is, ha az elkülönített megjelölés kötelezettségét az ajánlatok 

benyújtására szolgáló, mellékelt formanyomtatvány nem írja elő, valamint azon körülménytől 

függetlenül, hogy tartalma alapján az ajánlat tiszteletben tartja a vállalkozás minimális munkavédelmi 

költségeit? 

 

248. A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2017. augusztus 10-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-487/17., C-488/17. sz. C-489/17. ügyek)1 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A két kategóriába is besorolható hulladékok besorolása szempontjából úgy kell-e értelmezni a 

2014/955/EU határozat mellékletét és az 1357/2014/EU rendeletet, hogy amennyiben a hulladék 

összetétele nem ismert, a hulladék termelője köteles annak előzetes elemzését elvégezni, és ha igen, 

milyen keretek között? 

2) Egységes, előre meghatározott módszerek alapján kell-e elvégezni a veszélyes anyagok 

azonosítását? 

3) A hulladék ismert, vagy az elemzés szakaszában meghatározott összetételét figyelembe vevő, 

pontos és reprezentatív vizsgálaton kell-e alapulnia a veszélyes anyagok azonosításának, vagy pedig ez 

történhet valószínűségi szempontok alapján, azon veszélyes anyagok figyelembevételével, amelyek a 

hulladékban észszerűen előfordulhatnak? 

                                                 
1 A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek. 
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4) Az elővigyázatosság elve alapján akkor is veszélyesként kell-e besorolni és kezelni a hulladékot, ha 

kétséges vagy lehetetlen bizonyossággal meghatározni, hogy tartalmaz-e veszélyes anyagokat? 

 

249. A Landgericht Tübingen (Németország) által 2017. augusztus 11-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-492/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Összeegyeztethetetlen-e az uniós joggal az utoljára a 2015. december 3-i Neunzehnter 

Rundfunksänderungsstaatsvertrag (tizenkilencedik műsorszolgáltatási módosító államszerződés; 2016. 

február 23-i törvény – GBl.,126.,129. o.) 4. cikkével módosított, 2011. évi október 18-i nemzeti baden-

württembergi Gesetz zur Geltung des Rundfunkbeitragstaatsvertrags vom 17. Dezember 2010 (a 2010. 

december 17-i műsorszolgáltatási díj szabályozásáról szóló államszerződés hatályáról szóló törvény; a 

továbbiakban: RdFunkBeitrStVtrBW), mivel az abban szereplő, 2013. január 1-jétől főszabály szerint 

a Baden-Württemberg német szövetségi tartományban lakó valamennyi nagykorú személytől feltétel 

nélkül az SWR és a ZDF műsorszolgáltatók javára beszedett díj az uniós jogba ütköző, kizárólag e 

közszolgálati műsorszolgáltatókat előnyben részesítő támogatást jelent a magán-műsorszolgáltatókkal 

szemben? Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 107. és EUMSZ 108. cikket, hogy a törvény a 

műsorszolgáltatási díj vonatkozásában a Bizottság jóváhagyását igényelte volna, és a jóváhagyás 

hiányában érvénytelen? 

2) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 107. és EUMSZ 108. cikket, hogy e rendelkezések kiterjednek az 

„RdFunkBeitrStVtrBW” nemzeti törvényben rögzített szabályozásra, amely alapján főszabály szerint 

valamennyi Baden-Württembergben lakó nagykorú személytől feltétel nélkül díjat szednek be 

kizárólag az állami/közszolgálati műsorszolgáltatók javára, tekintettel arra, hogy ez a díj uniós jogba 

ütköző előnyben részesítő támogatást foglal magában az Európai Unió tagállamai 

műsorszolgáltatóinak műszaki kizárása céljából, mivel a díjakat arra használják fel, hogy olyan 

versenytárs műsorszórási eljárást hozzanak létre (DVB-T2 – monopólium), amelyet külföldi 

műsorszolgáltatók nem használhatnak? Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 107. és EUMSZ 108. cikket, 

hogy e rendelkezések nem csak a közvetett pénzügyi támogatásokra, hanem más gazdaságilag releváns 

előnyben részesítésre (jogcím megállapításának joga, kereskedelemre jogosultság gazdasági 

vállalkozásként és hatóságként, kedvezőbb helyzet biztosítása az adók számításánál) is kiterjednek? 

3) Összeegyeztethető-e az egyenlő bánásmód követelményével és az előnyben részesítő támogatások 

tilalmával, ha valamely nemzeti, baden-württembergi törvény az olyan közszolgálatilag szervezett és 

hatóságként kialakított német televíziós műsorszolgáltatót, amely azonban magán–

műsorszolgáltatókkal is versenyez a reklámpiacon, azokkal szemben előnyben részesíti azáltal, hogy a 

nézőkkel szembeni követeléseit a magán versenytársaktól eltérően nem kell rendes bíróság előtt a 

jogcím megállapíttatásával érvényesíttetnie a végrehajtás előtt, hanem bírósági közreműködés nélkül 

maga hozhat létre végrehajtásra jogosító jogcímet? 

4) Összeegyeztethető-e az EJEE 10. cikkével, illetve az Alapjogi Charta 11. cikkével (tájékozódás 

szabadsága), ha valamely tagállam a nemzeti, baden-württembergi törvényben előírja, hogy valamely 

hatóságként kialakított televíziós műsorszolgáltató éppen ezen műsorszolgáltató finanszírozása 

céljából bírság terhe mellett díjat követelhet minden, a vételi területen lakó nagykorú személytől, 

függetlenül attól, hogy van-e egyáltalán vevőkészüléke, vagy hogy kizárólag más, nevezetesen 

külföldi vagy más, magán műsorszolgáltató adót használ? 

5) Összeegyeztethető-e az „RdFunkBeitrStVtrBW” nemzeti törvény, és különösen annak 2. és 3. § -a 

az uniós jogban előírt egyenlő bánásmód követelményével és hátrányos megkülönböztetés tilalmával, 

ha a valamely közszolgálati televíziós műsorszolgáltató finanszírozása céljából minden lakó által 

feltétel nélkül fizetendő díj fejenként annak többszörösével terheli az egyedülálló szülőt, amit egy 

lakóközösség tagjának kell megfizetnie? Úgy kell-e értelmezni a 2004/113/EK irányelvet, hogy az a 

szóban forgó díjra is kiterjed, és hogy a közvetett hátrány elegendő, ha a valós esetek alapján 90 %-

ban nagyobb terhet ró a nőkre? 
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6) Összeegyeztethető-e az „RdFunkBeitrStVtrBW” nemzeti törvény, különösen annak 2. és 3. § -a az 

uniós jogban előírt egyenlő bánásmód követelményével és hátrányos megkülönböztetés tilalmával, ha 

a valamely közszolgálati televíziós műsorszolgáltató finanszírozása céljából minden lakó által feltétel 

nélkül fizetendő díj kétszer több olyan személyek esetében, akiknek foglalkozásuk miatt második 

lakóhelyre van szükségük, mint más munkavállalók esetében? 

7) Összeegyeztethető-e az „RdFunkBeitrStVtrBW” nemzeti törvény, különösen annak 2. és 3. § -a az 

egyenlő bánásmódnak az uniós jogban előírt követelményével, a hátrányos megkülönböztetésnek az 

uniós jogban előírt tilalmával és a letelepedésnek az uniós jogban előírt szabadságával, ha a valamely 

közszolgálati televíziós műsorszolgáltató finanszírozása céljából minden lakó által feltétel nélkül 

fizetendő díjat személyek esetében úgy alakították ki, hogy azonos vételi lehetőségek mellett 

közvetlenül az uniós tagállami határ előtt a német állampolgároknak kizárólag a lakóhelyüktől 

függően kell díjat fizetni, a határ túloldalán élő német állampolgároknak azonban nem kell díjat 

fizetni, és hasonlóképpen, díjfizetési kötelezettség terheli azt a külföldi uniós polgárt, akinek 

foglalkozásából adódóan közvetlenül az uniós belső határ túloldalán kell letelepednie, a közvetlenül a 

határ előtt élő uniós polgárt azonban ilyen kötelezettség nem terheli, és ez abban az esetben is igaz, ha 

egyikük sem érdekelt a német műsorszolgáltató [műsorának] vételében? 

 

250. A Bundesverfassungsgericht (Németország) által 2017. augusztus 15-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-493/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétes-e a közszektor eszközeinek másodlagos piacon történő megvásárlására irányuló 

programról szóló (EU) 2015/774 határozat módosításáról szóló, 2015. november 5-i (EU) 2015/2101 

európai központi banki határozattal (EKB/2015/33), a közszektor eszközeinek másodlagos piacon 

történő megvásárlására irányuló programról szóló (EU) 2015/774 határozat módosításáról szóló, 2016. 

április 18-i (EU) 2016/702 európai központi banki határozattal (EKB/2016/8), valamint a Görög 

Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok 

elfogadhatóságáról és az (EU) 2015/300 határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. június 22-i 

(EU) 2016/1041 európai központi banki határozattal (EKB/2016/18) módosított, a közszektor 

eszközeinek másodlagos piacon történő megvásárlására irányuló programról szóló, 2015. március 4-i 

(EU) 2015/774 európai központi banki határozat (EKB/2015/10), illetve e határozat végrehajtásának 

módja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 123. cikkének (1) bekezdésével? 

Ellentétes-e különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 123. cikkének bekezdésével, ha 

a közszektor eszközeinek másodlagos piacon történő megvásárlására irányuló program (PSPP) 

keretében 

a) olyan módon közlik a vásárlások részleteit, amely a piacokon megalapozza az arra vonatkozó 

gyakorlati bizonyosságot, hogy az eurórendszer megvásárolja a tagállamok által kibocsátandó 

kötvények egy részét? 

b) utólag sem hozzák nyilvánosságra a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elsődleges piacon történő 

kibocsátása és másodlagos piacon történő megvásárlása közötti minimális időszakok tiszteletben 

tartására vonatkozó részleteket, és e tekintetben ezért nincs lehetőség bírósági felülvizsgálatra? 

c) egyik megvásárolt kötvényt sem adják el újra, hanem azokat a lejáratig tartják, és ezáltal kivonják a 

piacról? 

d) az eurórendszer lejáratig számítottan negatív hozamú, nominális forgalomképes hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapírokat vásárol? 

2) Ellentétes-e az első kérdésben említett határozat az EUMSZ 123. cikkel mindenesetre akkor, ha 

annak további végrehajtása a pénzügyi piacok – különösen a megvásárolható hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapírok megfogyatkozása miatt – megváltozott körülményeire tekintettel az 

eredetileg alkalmazandó vásárlási szabályok folyamatos lazítását igényli, és a Bíróság ítélkezési 

gyakorlatában a PSPP-hez hasonló kötvényvásárlási program tekintetében meghatározott korlátozások 
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hatályukat vesztik? 

3) Ellentétes-e az első kérdésben említett 2015. március 4-i (EU) 2015/774 európai központi banki 

határozat jelenleg hatályos változata az Európai Unió működéséről szóló szerződés 119. cikkével és 

127. cikkének (1) és (2) bekezdésével, valamint a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai 

Központi Bank alapokmányáról szóló jegyzőkönyv 17–24. cikkével azért, mert az túllép az Európai 

Központi Bank e rendelkezésekben szabályozott monetáris politikai hatáskörén, és ezért beavatkozik a 

tagállamok hatáskörébe? 

Az Európai Központi Bank hatáskörének túllépését jelenti-e különösen az, hogy 

a) az első kérdésben említett határozat a PSPP – 2017. május 12-én1 534,8 milliárd eurós – volumene 

folytán nagymértékben befolyásolja a tagállamok refinanszírozási feltételeit? 

b) az első kérdésben említett határozat a tagállamok refinanszírozási feltételeinek a) kérdésben említett 

javítására és ennek a kereskedelmi bankokra gyakorolt hatásaira tekintettel nemcsak közvetett 

gazdaságpolitikai következményekkel jár, hanem annak objektíve megállapítható hatásai arra 

utalnak, hogy a program a monetáris politikai célkitűzés mellett azzal legalább egyenrangú 

gazdaságpolitikai célkitűzéssel is rendelkezik? 

c) az első kérdésben említett határozat annak erőteljes gazdaságpolitikai hatásai miatt sérti az 

arányosság elvét? 

d) az első kérdésben említett határozat részletes indokolás hiányában a több mint két évig tartó 

végrehajtás során nem vizsgálható felül abból a szempontból, hogy az továbbra is szükséges és 

arányos-e? 

4) Ellenétes-e az első kérdésben említett határozat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 119. 

cikkével és 127. cikkének (1) és (2) bekezdésével, valamint a Központi Bankok Európai Rendszere és 

az Európai Központi Bank alapokmányáról szóló jegyzőkönyv 17–24. cikkével mindenesetre azért, 

mert annak volumene és több mint két évig tartó végrehajtása, valamint az ebből eredő 

gazdaságpolitikai hatások a PSPP szükségességének és arányosságának eltérő megítélését teszik 

indokolttá, és a határozat emiatt egy meghatározott időponttól az Európai Központi Bank monetáris 

politikai hatáskörének túllépését jelenti? 

5) Ellenétes-e az első kérdésben említett határozatban a központi kormányzatok és a velük egyenrangú 

kibocsátók kötvényeinél felmerülő veszteségek tekintetében az eurórendszerbeli nemzeti központi 

bankok között alkalmasint alkalmazott korlátlan kockázatmegosztás az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 123. és 125. cikkével, valamint az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkének (2) 

bekezdésével, ha ez a nemzeti központi bankok költségvetési forrásokból történő feltőkésítését teheti 

szükségessé? 

 

251. A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2017. augusztus 28-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-517/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Kizárja-e az uniós jog, hogy valamely tagállam (a jelen ügyben: Németország) a nemzetközi 

védelem iránti kérelmet egy másik tagállamban (a jelen ügyben: Olaszország) biztosított 

menekültstátusz miatt, a 2013/32/EU irányelv 33. cikke (2) bekezdésének a) pontjában, illetve az azt 

megelőző 2005/85/EK irányelv 25. cikke (2) bekezdésének a) pontjában biztosított szélesebb 

felhatalmazás átültetésével elfogadhatatlanként elutasítson, ha a nemzetközi védelem kialakítása, 

nevezetesen a menekültként elismert személy életfeltételei, abban a másik tagállamban, amely a 

kérelmezőt már nemzetközi védelemben részesítette (a jelen ügyben: Olaszország), nem felelnek meg 

a 2011/95/EU irányelv 20. és következő cikkei követelményeinek anélkül, hogy az Alapjogi Charta 4. 

cikkébe, illetve az EJEE 3. cikkébe ütközne? 

2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Ez akkor is érvényes-e, ha a menekültként elismert 

személyeknek a menekültként elismerő államban (a jelen ügyben: Olaszország) 
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a) nem vagy a többi tagállamhoz képest csak egyértelműen korlátozott terjedelemben nyújtanak 

megélhetést biztosító szolgáltatásokat, őket e tekintetben azonban e tagállam állampolgáraitól nem 

kezelik eltérően? 

b) biztosítják ugyan a 2011/95/EU irányelv 20. és azt követő cikkei szerinti jogokat, de gyakorlatilag 

nehezebben férnek hozzá a kapcsolódó szolgáltatásokhoz, vagy az állami szolgáltatásokat helyettesítő 

vagy azokat kiegészítő családi vagy civil társadalmi hálózatok hasonló szolgáltatásaihoz? 

3) Ellentétes-e a 2013/32/EU irányelv 14. cikke (1) bekezdésének első mondatával, illetve az azt 

megelőző 2005/85/EK irányelv 12. cikke (1) bekezdésének első mondatával az olyan nemzeti 

rendelkezés alkalmazása, amely szerint a 2013/32/EU irányelv 33. cikke (2) bekezdésének a) 

pontjában, illetve az azt megelőző 2005/85/EK irányelv 25. cikke (2) bekezdésének a) pontjában 

biztosított szélesebb felhatalmazás átültetésével az eljáró hatóság által elfogadhatatlannak minősített 

menedékjog iránti kérelem elutasítása során a kérelmező személyes meghallgatásának elmaradása nem 

vezet e határozat meghallgatás hiányában való megsemmisítéséhez, ha a kérelmezőnek a jogorvoslati 

eljárásban lehetősége van előadni az elfogadhatatlanságról szóló határozatnak ellentmondó 

valamennyi körülményt, és ezen érvelésének figyelembevételével sem hozható eltérő határozat? 

 

252. A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2017. augusztus 28-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-518/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Alkalmazandó-e a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló 1370/2007/EK 

rendelet 7. cikkének (2) bekezdése abban az esetben, ha az e rendelet 5. cikke (1) bekezdésének 

második mondata szerinti, autóbusszal végzett személyszállítási szolgáltatásokra vonatkozó 

szolgáltatási szerződést a közbeszerzési szerződésekről szóló irányelvekben (2004/17/EK irányelv 

vagy 2004/18/EK irányelv) előírt eljárás szerint ítélik oda? 

2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

Annak a kötelezettségnek a megsértése, miszerint legalább egy évvel az ajánlati felhívás közzététele 

előtt az 1370/2007/EK rendelet 7. cikke (2) bekezdésének a)-c) pontjában meghatározott 

információkat közzé kell tenni, ahhoz vezet-e, hogy jogsértőnek kell tekinteni azt az ajánlati felhívást, 

amelyet az eljárás megindítását megelőzően egy évvel nem tettek közzé, azonban az e rendelet 5. 

cikke (1) bekezdésének második mondata alapján a közbeszerzési szerződésekről szóló irányelvek 

szerinti eljárásban közzétettek? 

3) A második kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

Ellentétes-e a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó uniós jogi előírásokkal az olyan 

nemzeti szabályozás, amely szerint valamely – az 1370/2007 rendelet 7. cikkének (2) bekezdése 

alapján a közzététel hiánya miatt jogsértőnek tekintendő – ajánlati felhívásnak a 89/665/EGK irányelv 

2. cikke (1) bekezdésének b) pontjában előírt megsemmisítésétől el lehet tekinteni, ha a jogsértés az 

odaítélési eljárás kimenetelét érdemben nem befolyásolta, mivel az érintett szolgáltató időben 

reagálhatott, és a verseny korlátozásáról sem volt szó? 

 

253. A Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Szlovénia) által 2017. szeptember 4-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-528/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: szlovén 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A vámtartozás megfizetéséért azonos felelősséggel tartozik e a héa megfizetéséért (amennyiben 

utólag megállapítást nyer, hogy az adómentesség feltételei nem állnak fent) az az importőr 

(nyilatkozattevő), aki a behozatal időpontjában héa-mentességet (42. sz. vámeljárás keretében történő 

behozatalt) kérelmez, mivel az árut egy másik tagállamban kívánja értékesíteni? 
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2) Nemleges válasz esetén az importőr (nyilatkozattevő) felelőssége megegyezik e azon adóalany 

felelősségével, aki a héa-irányelv 138. cikke (1) bekezdésének értelmében adómentes áruk 

Közösségen belüli értékesítését végzi? 

3) Ez utóbbi esetben az importőrrel (nyilatkozattevővel) kapcsolatos, a héa-rendszerrel való 

visszaélésre irányuló szubjektív elemet a héa-irányelv 138. cikke 1. bekezdésében meghatározott, az 

áruk Közösségen belüli értékesítésének esetétől eltérően kell e kezelni? Ennek az értékelésnek 

megengedőbbnek kell e lennie arra tekintettel, hogy a 42. sz. vámeljárás keretében a héa megfizetése 

alóli mentességet a vámhatóságnak előzetesen engedélyeznie kell; vagy szigorúbbnak kell e lennie, 

mivel harmadik országokból érkező árunak az Európai Unió piacára történő első belépéséhez 

kapcsolódó ügyletekről van szó? 

 

254. A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2017. szeptember 15-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-540/17. és C-541/17. sz. ügyek)2 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Kizárja-e az uniós jog, hogy valamely tagállam (a jelen ügyben: Németország) egy nemzetközi 

védelem iránti kérelmet egy másik tagállamban (a jelen ügyben: Bulgária) biztosított menekültstátusz 

miatt, a 2013/32/EU irányelv 33. cikke (2) bekezdésének a) pontjában, illetve a korábbi 

szabályozásban, a 2005/85/EK irányelv 25. cikke (2) bekezdésének a) pontjában biztosított 

felhatalmazás átültetésével elfogadhatatlanként elutasítson, ha a nemzetközi védelem kialakítása, 

nevezetesen a menekültként elismert személy életfeltételei, abban a másik tagállamban, amely a 

kérelmezőt már nemzetközi védelemben részesítette (a jelen ügyben: Bulgária) 

a) nem felelnek meg a 2011/95/EU irányelv 20. és azt követő cikkei követelményeinek és/vagy 

b) az Alapjogi Charta 4. cikkébe, illetve az EJEE 3. cikkébe ütköznek? 

2. Az 1 a) vagy az 1 b) kérdésre adott igenlő válasz esetén: Ez akkor is érvényes-e, ha 

a) a menekültként elismert személyeknek a menekültként elismerő államban (a jelen ügyben: 

Bulgária) nem, vagy a többi tagállamhoz képest csak egyértelműen korlátozott terjedelemben 

nyújtanak megélhetést biztosító szolgáltatásokat, őket e tekintetben azonban e tagállam 

állampolgáraitól nem kezelik eltérően, 

b) a menekültként elismert személyek a megélhetési feltételek tekintetében ugyan de iure a saját 

állampolgárokkal azonos megítélés alá esnek, de gyakorlatilag nehezebben férnek hozzá a kapcsolódó 

szolgáltatásokhoz, és hiányzik egy megfelelő méretű és az érintett személyek különös igényeihez 

igazodó, beilleszkedést segítő program, amely biztosítaná a saját állampolgárokkal de facto azonos 

bánásmódot? 

 

255. Az Østre Landsret (Dánia) által 2017. szeptember 22-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti (C-555/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: dán 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

A Közös Vámtarifa Kombinált Nómenklatúrájában, amely a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, 

valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet (1) I. mellékletének módosításáról 

szóló, 2006. október 17-i 1549/2006/EK bizottsági rendelet 1. mellékletét képezi, 

i. a 8528 vámtarifaszám alatti „---Videotuner” alszámos bontást, 

ii. a 8528 71 13 vámtarifaalszámot, valamint 

iii. a 8528 71 90 vámtarifaalszámot 

                                                 
2 A megjelölt ügyekben feltett kérdések megegyeznek. 
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úgy kell-e értelmezni, hogy a 8528 71 13 vámtarifaalszám termékmegnevezésének megfelelő olyan 

termék, amely alkalmas arra, hogy az internetes technológia segítségével közvetített egyenes, élő 

tévéadás televíziós jeleit fogadja, dekódolja és feldolgozza, azonban nem alkalmas arra, hogy az 

antennán, televíziókábelen vagy műholdon keresztül közvetített egyenes, élő tévéadás televíziós jeleit 

fogadja, dekódolja és feldolgozza, a 8528 71 13, a 8528 71 90 vagy valamely harmadik 

vámtarifaalszám alá sorolandó be? 

 

256. A Raad van State (Hollandia) által 2017. szeptember 22-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-557/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a családegyesítési jogról szóló, 2003. szeptember 22-i 2003/86/EK tanácsi 

irányelv […] 16. cikke (2) bekezdésének a) pontját, hogy az kizárja a családegyesítés keretében 

megadott tartózkodási engedély visszavonását, ha a tartózkodási engedélyt hamis információk alapján 

szerezték meg, a családtagnak azonban nem volt tudomása arról, hogy ezen információk hamisak 

voltak? 

2) Úgy kell-e értelmezni a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező 

állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelv (2) […] 9. 

cikke (1) bekezdésének a) pontját, hogy az kizárja a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező 

jogállás visszavonását, ha a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást hamis információk 

alapján szerezték meg, a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezőnek azonban nem volt tudomása 

arról, hogy ezen információk hamisak? 

 

257. A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2017. szeptember 

26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-567/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: litván 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló, 

1992. október 19-i 92/83 irányelv 27. cikke (1) bekezdésének b) pontját úgy kell-e értelmezni, mint 

amely minden olyan termékre alkalmazandó, amelyet alap- (közvetlen) rendeltetése (fogyasztás) 

szerint nem emberi fogyasztásra szántak, függetlenül attól, hogy egyesek az olyan termékeket, mint a 

jelen ügyben szóban forgó kozmetikai és testápolási termékek, azzal a céllal, hogy bódult 

tudatállapotba kerüljenek, alkoholos italként fogyasztják? 

2) Az első kérdésre adandó választ befolyásolja-e az, hogy a szóban forgó termékeket valamely másik 

tagállamból behozó importőr tudott arról, hogy a denaturált szeszt tartalmazó, az ő rendelése alapján 

mások által gyártott és Litvániában végső fogyasztóknak leszállított (eladott) termékeket egyesek 

alkoholos italként fogyasztják, és ezért a termékeket ezt figyelembe véve állíttatta elő és címkézte, 

azzal a céllal, hogy minél többet tudjon belőle eladni? 

Munkaügyi ügyszak 

51. A Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spanyolország) által 2017. 

május 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-245/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A tanév tanítási időszakának vége olyan objektív oknak tekinthető-e, amely igazolja a határozott 

időre kinevezett köztisztviselőként alkalmazott tanárokkal szembeni eltérő bánásmódot a határozatlan 

időre kinevezett köztisztviselőként alkalmazott tanárokhoz képest? 

2) Összeegyeztethető-e ezzel, a határozott időre kinevezett köztisztviselőként alkalmazott tanárok 
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hátrányos megkülönböztetésének tilalmára vonatkozó elvvel az, hogy szolgálati viszonyuknak a 

tanítási időszak végén történő megszüntetésekor a szabadságukat tényleges pihenőnapok formájában 

nem vehetik ki, hanem azt megfelelő díjazás fizetésével helyettesítik? 

3) Összeegyeztethető-e az e köztisztviselők – akik a határozott időre alkalmazott munkavállaló 

fogalmába tartoznak – hátrányos megkülönböztetésének tilalmára vonatkozó elvvel a Ley Regional 

5/2012, de 12 de julio, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

para 2012 (Kasztília La Mancha autonóm közösségének 2012. évi általános költségvetéséről szóló, 

2012. július 12 i 5/2012. sz. törvény) tizenharmadik kiegészítő rendelkezésében foglaltakhoz hasonló 

olyan általános szabály, amely költségvetési megtakarítás miatt, valamint költségvetési hiányra 

vonatkozó bizonyos célokból többek között felfüggesztette az 1994. március 10 én az Oktatás és 

Tudományügyi Minisztérium, valamint az ANPE szakszervezet között létrejött, és a személyzeti és 

szolgálati ügyekkel foglalkozó főigazgatóság 1994. március 15-i határozatával (a BOMEC 1994. 

március 28 i száma) közzétett megállapodást az 5 és fél hónapnál hosszabb helyettesítések, valamint a 

határozott idejű alkalmazottakkal betöltött állások után járó júliusi és augusztusi szabadság pénzbeli 

megváltása tekintetében; és amely a határozott időre alkalmazott nem egyetemi tanárok számára – ha a 

határozott idejű alkalmazottként történő kinevezésük a teljes tanévre szólt – 22 munkanapnak 

megfelelő szabadság kifizetését, vagy pedig az azzal arányosan őket megillető napok számának 

megfelelő szabadság kifizetését írja elő? 

 

52. Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2017. július 19-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-437/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 45. cikket és a munkavállalók szabad mozgásáról szóló 

492/2011/EU rendelet 7. cikkének (1) bekezdését, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti 

szabályozás, mint az alapeljárásban szóban forgó (Urlaubsgesetz [a szabadságról szóló törvény; a 

továbbiakban: UrlG] 3. §-nak (3) bekezdésével és 2. §-ának (1) bekezdésével összefüggésben 

értelmezett 3. §-a (2) bekezdésének 1. pontja), amely szerint az olyan munkavállalónak, aki összesen 

25 év szolgálati idővel rendelkezik, ezeket az éveket azonban nem ugyanannál az osztrák 

munkáltatónál töltötte le, csak öt hét éves szabadság jár, míg az olyan munkavállaló, aki ugyanannál az 

osztrák munkáltatónál töltött 25 éves szolgálati időt, évenként hat hét szabadságra jogosult? 

 

53. A Corte di Appello di Trento (Olaszország) által 2017. augusztus 14-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-494/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról 

kötött, az 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv mellékletét képező keretmegállapodás 5. 

szakaszának 1. pontját, hogy azzal ellentétes az olasz állam 2015. évi 107. sz. törvénye 1. cikke (95), 

(131) és (132) bekezdésének alkalmazása, amelyek a jövőre nézve, visszaható hatály és kártérítés 

nélkül olyan intézkedésként írják elő a határozott időre alkalmazott tanárok állandó állományba 

helyezését, amely arányos, kellően hatékony és visszatartó erejű ahhoz, hogy biztosítsa a 

keretmegállapodás rendelkezéseinek teljes érvényesülését a keretmegállapodás határozott időre szóló 

szerződések visszaélésszerű, ismételt alkalmazásával megvalósuló megsértése esetén abban az 

időszakban, amikor a hivatkozott rendelkezések szerinti intézkedések még nem váltanak ki joghatást? 
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54. Az Arbeidshof te Antwerpen (Belgium) által 2017. augusztus 21-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-509/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Összeegyeztethető-e a vállalkozások folytonosságáról szóló, 2009. január 31-i belga törvény (a 

továbbiakban: WCO-törvény) 61. cikkének 4. § -ában (jelenleg 61. cikk 3. §) rögzített választási joga 

az átvevőnek – e törvény 4. fejezete 4. címe részeként, amellyel „[a] bíróság felhatalmazásával történő 

átruházás általi bírósági átszervezést” szabályozzák – a munkavállalók jogainak a vállalkozások, 

üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok 

közelítéséről szóló 2001/23/EK irányelvvel (1), különösen ezen irányelv 3. és 5. cikkével, amennyiben 

„[a] bíróság felhatalmazásával történő átruházás általi bírósági átszervezésre” az átadó vállalkozása 

vagy tevékenységei valamely részének vagy összességének fenntartása érdekében került sor? 

Polgári ügyszak 

64. A Krajský súd v Prešove (Szlovákia) által 2017. július 25-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-448/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: szlovák 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:3 

1) Hivatkozással a 2014. február 27-i Pohotovost’-ítéletre (C-470/12, EU:C:2014:101) és az Európai 

Unió Bíróságának a hivatkozott ítélet indokolásának 46. pontjában kifejtett megállapításaira, 

ellentétes-e az egyenértékűség uniós jogi elvével az olyan jogi szabályozás, amely a törvény által 

védett érdekek és a fogyasztók tisztességtelen szerződési feltételekkel szembeni jogainak védelme 

egyenértékűsége terén nem teszi lehetővé a fogyasztók tisztességtelen szerződési feltételekkel 

szembeni kollektív védelme érdekében tevékenykedő, és a 93/13/EGK irányelv 7. cikkének (1) 

bekezdése szerinti, és a polgári törvénykönyv 53a. cikkének (1) és (3) bekezdésében átültetett 

célkitűzés megvalósításában közreműködő jogi személyeknek, hogy az alperes fogyasztó beleegyezése 

nélkül új félként (beavatkozóként) kezdettől fogva részt vegyenek a bírósági eljárásban, és 

hatékonyan, a fogyasztó érdekében alkalmazzanak eljárási cselekményeket és védekezést annak 

érdekében, hogy a szóban forgó eljárásban védelmet nyújtsanak a tisztességtelen szerződési feltételek 

rendszeres alkalmazásával szemben, míg más esetekben a bírósági eljárásba az alperes támogatására 

beavatkozó újabb félnek (beavatkozó), akinek az eljárás tárgyának anyagi jogi (vagyoni) eldöntéséhez 

érdeke fűződik, a fogyasztóvédelmi szervezetektől eltérően egyáltalán nincs szüksége az általa 

támogatott alperes beleegyezésére ahhoz, hogy kezdettől fogva részt vegyen a bírósági eljárásban, és 

hatékonyan, az alperes érdekében alkalmazzon eljárási cselekményeket és védekezést? 

2) A Bíróság C-26/13. és C-96/14. sz. ügyekben hozott ítéletekben foglalt megállapításaira is 

figyelemmel úgy kell-e értelmezni a 93/13/EGK irányelv 4. cikkének (2) bekezdésében foglalt, 

»világosak és érthetőek« fogalmat, hogy egy szerződési feltétel akkor is minősülhet nem világos és 

érthető módon megfogalmazottnak – azzal a jogkövetkezménnyel, hogy a feltétel tisztességtelen voltát 

a bíróság [hivatalból] vizsgálhatja –, ha maga az általa szabályozott jogintézmény (eszköz) összetett 

jogkövetkezményei az átlagfogyasztó számára nehezen előreláthatóak, értelmezéséhez pedig általában 

hivatásos jogi tanácsadásra van szükség, amelynek költségei nem állnak arányban a fogyasztó által a 

szerződés alapján kapott szolgáltatás értékével? 

3) Amennyiben egy bíróság gyorsított eljárás keretében, fizetési meghagyás útján, pusztán a felperes 

nyilatkozatai alapján határoz egy fogyasztóval kötött szerződésből származó, a fogyasztóval mint 

alperessel szemben érvényesített jogokról, és az eljárásban egyáltalán nem alkalmazza a polgári 

perrendtartás 172. cikkének a fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelen szerződési feltételek 

fennállása esetén a fizetési meghagyás kibocsátását kizáró (9) bekezdését, ellentétes-e az uniós joggal 

az olyan tagállami szabályozás, amely – figyelemmel az ellentmondás benyújtásának rövid 

határidejére, és arra, hogy a fogyasztó esetleg tétlen, vagy ismeretlen helyen van – nem teszi lehetővé 

                                                 
3 A C-5/18. sz. lapszám szerint helyesbített szöveg 
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a 93/13/EGK irányelv 7. cikkének (1) bekezdése szerinti, és a polgári törvénykönyv 53a. cikkének (1) 

és (2) bekezdésében átültetett célkitűzés megvalósítására képes és jogosult fogyasztóvédelmi szervezet 

számára, hogy a fizetési meghagyással szembeni ellentmondás útján hatékonyan, a fogyasztó 

beleegyezése nélkül (a fogyasztó kifejezett tiltakozása hiányában) érvényesítse a fogyasztó 

védelmének egyetlen eszközét abban az esetben, ha a bíróság nem tartotta be a polgári perrendtartás 

172. cikkének (9) bekezdése szerinti kötelezettséget? 

4) A második és a harmadik kérdésre adandó válasz szempontjából jelentőséggel bírhat-e az a 

körülmény, hogy a jogrend nem biztosítja a fogyasztónak a kötelező jogi segítségnyújtáshoz való 

jogot, és a témában való járatlansága jogi képviselő hiányában azzal a nem elhanyagolható kockázattal 

jár, hogy nem észleli a szerződési feltételek tisztességtelen voltát, és nem is oly módon jár el, amely 

lehetővé tenné, hogy támogatására egy a 93/13/EGK irányelv 7. cikkének (1) bekezdése szerinti, és a 

polgári törvénykönyv 53a. cikkének (1) és (2) bekezdésében átültetett célkitűzés megvalósítására 

képes és jogosult fogyasztóvédelmi szervezet a bírósági eljárásba beavatkozzon? 

5) Ellentétes-e az uniós joggal és az ügy valamennyi körülményének figyelembe vételére vonatkozó, a 

93/13/EGK irányelv 4. cikkének (1) bekezdése szerinti követelménnyel a fizetési meghagyás 

kibocsátására irányuló gyorsított eljárásra vonatkozóhoz (a szlovák polgári perrendtartás 172. 

cikkének (1) bekezdése) hasonló olyan szabályozás, amely lehetővé teszi, hogy  

(1) az eladó vagy szolgáltató javára az ítélet hatályával elismerjék a pénzbeli teljesítésre való 

jogosultságot  

(2) gyorsított eljárás keretében,  

(3) a bírósági szerv alkalmazott ügyintézője előtt,  

(4) pusztán az eladó vagy szolgáltató nyilatkozatai alapján,  

(5) bizonyítás felvétele nélkül és olyan helyzetben, amelyben  

(6) a fogyasztónak nincs jogi képviselője,  

(7) és védelmét hatékonyan, beleegyezése nélkül nem vállalhatja el egy a 93/13/EGK irányelv 7. 

cikkének (1) bekezdése szerinti, és a polgári törvénykönyv 53a. cikkének (1) és (2) bekezdésében 

átültetett célkitűzés megvalósítására képes és jogosult fogyasztóvédelmi szervezet? 

 

65. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2017. augusztus 4-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-469/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Hagynak-e a szerzők műveik többszörözésével kapcsolatos (2001/29/EK irányelv 2. cikkének a) 

pontja) és a nyilvánossághoz közvetítésüknek, ideértve a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé 

tételüknek (2001/29/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdése) kizárólagos jogára és az ez alóli 

kivételekre és korlátozásokra vonatkozó (2001/29/EK irányelv 5. cikkének (2) és (3) bekezdése) uniós 

jogi előírások mérlegelési szabadságot az átültetés terén a nemzeti jogban? 

2) A szerzők műveik többszörözésével kapcsolatos (2001/29/EK irányelv 2. cikkének a) pontja) és a 

nyilvánossághoz közvetítésük, ideértve a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételük 

(2001/29/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdése) kizárólagos jogának a 2001/29/EK irányelv 5. 

cikkének (2) és (3) bekezdésében előírt kivételei és korlátozásai terjedelmének meghatározásakor 

milyen módon kell figyelembe venni az Európai Unió Alapjogi Chartájában biztosított alapjogokat? 

3) A tájékozódás szabadságának alapjoga (EU Alapjogi Chartája 11. cikke (1) bekezdésének második 

mondata) vagy a sajtószabadság (EU Alapjogi Chartája 11. cikkének (2) bekezdése) a szerzők műveik 

többszörözésével kapcsolatos (2001/29/EK irányelv 2. cikkének a) pontja) és a nyilvánossághoz 

közvetítésük, ideértve a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételük (2001/29/EK irányelv 3. 

cikkének (1) bekezdése) kizárólagos jogának a 2001/29/EK irányelv 5. cikkének (2) és (3) 

bekezdésében előírt kivételein és korlátozásain túlmenően is igazolhat kivételeket és korlátozásokat? 
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66. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2017. augusztus 10-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-485/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 2011/83/EU irányelv 2. cikke 9. pontjának a) alpontja szerinti ingatlan kiskereskedelmi 

üzlethelyiségről, vagy a 2011/83/EU irányelv 2. cikke 9. pontjának b) alpontja szerinti ingó 

kiskereskedelmi üzlethelyiségről van szó a csarnokban létesített olyan vásári stand esetében, amelyet a 

kereskedő az évente néhány napig tartó vásáron termékeinek értékesítéséhez használ? 

2)  Amennyiben ingó kiskereskedelmi üzlethelyiségről van szó: 

Annak alapján kell-e megválaszolni a kérdést, hogy a kereskedő „rendszeres jelleggel” vásári 

standokon folytatja-e a tevékenységét, hogy 

a) a kereskedő hogyan szervezi tevékenységét, vagy hogy 

b) a fogyasztónak a konkrét vásáron számítania kell a szóban forgó árukat érintő szerződés 

megkötésére? 

3) Amennyiben a fogyasztó szempontjából kell megválaszolni a második kérdést (2.b. kérdés): 

Annak alapján kell-e megválaszolni a kérdést, hogy a fogyasztónak a konkrét vásáron kell-e 

számítania a szóban forgó árukat érintő szerződés megkötésére, hogy a vásárt hogyan mutatják be a 

nyilvánosságnak, vagy annak alapján, hogy a szerződéskötéskor a vásár ténylegesen milyennek tűnik a 

fogyasztó számára? 

 

67. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2017. augusztus 25-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-516/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Hagynak-e a 2001/29/EK irányelv 5. cikkének (3) bekezdése szerinti kivételekre vagy 

korlátozásokra vonatkozó uniós jogi előírások mérlegelési szabadságot az átültetés terén a nemzeti 

jogban? 

2) A szerzők műveik többszörözésével kapcsolatos (2001/29/EK irányelv 2. cikkének a) pontja) és a 

nyilvánossághoz közvetítésük, ideértve a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételük 

(2001/29/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdése) kizárólagos jogának a 2001/29/EK irányelv 5. 

cikkének (3) bekezdésében előírt kivételei vagy korlátozásai terjedelmének meghatározásakor milyen 

módon kell figyelembe venni az Európai Unió Alapjogi Chartájában biztosított alapjogokat? 

3) A tájékozódás szabadságának alapjoga (EU Alapjogi Chartája 11. cikke (1) bekezdésének második 

mondata) vagy a sajtószabadság (EU Alapjogi Chartája 11. cikkének (2) bekezdése) a szerzők műveik 

többszörözésével kapcsolatos (2001/29/EK irányelv 2. cikkének a) pontja) és a nyilvánossághoz 

közvetítésük, ideértve a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételük (2001/29/EK irányelv 3. 

cikkének (1) bekezdése) kizárólagos jogának a 2001/29/EK irányelv 5. cikkének (3) bekezdésében 

előírt kivételein és korlátozásain túlmenően is igazolhat kivételeket vagy korlátozásokat? 

4) A szerzői jog által védett mű nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tétele egy 

sajtóvállalkozás internetes oldalán már abból az okból sem tekintendő a 2001/29/EK irányelv 5. cikke 

(3) bekezdése c) pontjának második esete szerinti, engedélyt nem igénylő napi eseményekről szóló 

tudósításnak, mivel a sajtóvállalkozás számára lehetséges és észszerű lett volna, hogy beszerezze a 

szerző hozzájárulását művének nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételt megelőzően? 

5) Nincs szó a 2001/29/EK irányelv 5. cikke (3) bekezdésének d) pontja szerinti idézés céljából 

történő nyilvánosságra hozatalról, ha az idézett szövegek, vagy annak részei nem képezik – például 

beszúrások vagy lábjegyzetek révén – az új szöveg elválaszthatatlan részeit, hanem az internetes link 
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útján, az új szöveg mellett önállóan letölthető PDF fájlként hozzáférhetőek a nyilvánosság számára? 

6) Annak a kérdésnek a vizsgálatakor, hogy egy művet a 2001/29/EK irányelv 5. cikke (3) 

bekezdésének d) pontja alapján mikor tettek a nyilvánosság számára jogszerűen hozzáférhetővé, 

figyelembe kell-e venni azt, hogy ezt a művet a konkrét formájában korábban már a szerző 

hozzájárulásával közzétették-e? 

 

68. A Tallinna Ringkonnakohus (Észtország) által 2017. szeptember 1-jén benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-521/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: észt 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 

2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének c) pontját, hogy a tagállamok kötelesek 

olyan személyként elismerni a védjegyjogosultak jogait képviselő közös jogkezelő szervezeteket, 

amely jogosult a védjegyjogosultak jogainak védelmében saját nevében jogorvoslat iránti kérelmeket 

benyújtani és a védjegyjogosultak jogainak érvényesítése érdekében saját nevében keresetet indítani a 

bíróságok előtt? 

2) Úgy kell-e értelmezni a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, 

különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 

2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (elektronikus kereskedelemről szóló irányelv) 12., 

13. és 14. cikkét, hogy az ezen rendelkezések szerinti felelősség alóli kivétel hatálya alá tartozó 

szolgáltatónak tekintendő az olyan szolgáltató is, akinek szolgáltatása kizárólag abból áll, hogy IP-

címeket regisztrál, és ezzel lehetővé teszi azok anonim összekapcsolását domain-nevekkel, illetve ezen 

IP-címeket bérbe adja? 

 

69. A Bundespatentgericht (Németország) által 2017. szeptember 5-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-527/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Úgy kell-e értelmezni a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló, 2009. május 6-i 

469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkét, hogy egy gyógyszer és orvostechnikai 

eszköz kombináció engedélyezése a 93/42/EGK irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében, a 

rendelet alkalmazásában a 2001/83/EK irányelv szerinti érvényes forgalomba hozatali engedéllyel 

azonosan minősül, amennyiben a gyógyszer integráns részének minőségét, veszélytelenségét és 

hasznosságát a 93/42/EGK irányelv I. melléklete 7.4. pontjának első bekezdése szerinti engedélyezési 

eljárás keretében egy tagállam gyógyszerek tekintetében illetékes hatósága a 2001/83/EK irányelvnek 

megfelelően megvizsgálta? 

 

70. A Svea hovrätt (Svédország) által 2017. szeptember 21-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-554/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: svéd 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Úgy kell-e értelmezni a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. július 

11-i 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkét, mint amellyel ellentétes az olyan 

nemzeti rendelkezés alkalmazása, amelynek értelmében az eljárás költségeit meg lehet osztani vagy ki 

lehet igazítani annak alapján, hogy a felek részben pernyertesek, részben pedig pervesztesek, 

amennyiben az eljárásban számos követelést érvényesítenek, vagy amennyiben a követelésnek csak 

részben adnak helyt? 
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2. Amennyiben az első kérdésre igenlő válasz adandó, hogyan kell értelmezni a „pervesztes fél” 

fogalmát a rendelet 16. cikkében? 

Gazdasági ügyszak 

43. A Landgericht Köln (Németország) által 2017. augusztus 18-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-501/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

A 261/2004/EK rendelet 5. cikkének (3) bekezdése szerinti rendkívüli körülmény-e a 

repülőgépabroncs futópályán található csavar (idegen test) által okozott sérülése (idegen test által 

okozott sérülés – FOD)? 

 

44. A Fővárosi Törvényszék (Magyarország) által 2017. augusztus 21-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-511/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Akként kell-e értelmezni a tisztességtelenségi irányelv 6. cikkének (1) bekezdését – 

figyelembe véve a kötelező jogi képviseletet előíró nemzeti szabályozást is –, hogy vizsgálni 

kell minden egyes szerződési feltételt külön-külön abból a szempontból, hogy az 

tisztességtelennek minősülhet-e függetlenül attól a körülménytől, hogy a keresetben megjelölt 

igény elbírálásához tényleg szükség van-e a szerződés összes feltételének vizsgálatára? 

2) Vagy az (1) pontban megfogalmazottakkal ellentétben akként kell-e értelmezni a 

tisztességtelenségi irányelv 6. cikkének (1) bekezdését, hogy az igény alapját képező feltétel 

tisztességtelen jellegének értékeléséhez kell vizsgálni a szerződés minden egyéb feltételét? 

3) Amennyiben a (2) pontban meghatározott kérdésre a válasz igen, akkor ez jelentheti-e azt, 

hogy a szerződés egészének vizsgálata az adott feltétel tisztességtelenségének 

megállapíthatósága céljából szükséges, ezért nem a keresettel támadott szerződéses feltételtől 

függetlenül, önállóan vizsgálandó minden egyes pont tisztességtelensége? 

 

45. A Landgericht Hamburg (Németország) által 2017. szeptember 11-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-532/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

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

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

megállapításáról, és a 259/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 

261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: a légi utasok jogairól szóló 

rendelet) szerinti „üzemeltető légifuvarozó” fogalmát, hogy az olyan légifuvarozó, amely másik 

légifuvarozónak úgynevezett wet lease [teljes bérlet; a továbbiakban: wet lease] keretében 

szerződésben rögzített számú járatokra legénységgel együtt repülőgépet ad bérbe, azonban nem ő 

viseli az elsődleges üzemeltetési felelősséget, és az utas foglalási visszaigazolása szerint: „üzemeltető: 

…” éppen ez a légifuvarozó, e rendelet értelmében üzemeltető légifuvarozónak minősül? 
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Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok 

Büntető ügyszak 

17. A Bíróság (ötödik tanács) 2017. augusztus 10-i ítélete (a Rechtbank Amsterdam 

[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Tadas Tupikas ellen kibocsátott 

európai elfogatóparancs végrehajtása (C-270/17. PPU. sz. ügy)4  

Amennyiben a kibocsátó tagállam több bírósági fokozatból álló büntetőeljárást ír elő, és így egymást 

követő bírósági határozatok meghozatalára kerülhet sor, amelyek közül legalább az egyiket az érintett 

távollétében hoztak, a „határozat meghozatalát eredményező tárgyalásnak” a 2009. február 26-i 

2009/299/IB tanácsi kerethatározattal módosított, az európai elfogatóparancsról és a tagállamok 

közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat 4a. cikkének 

(1) bekezdése szerinti fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az kizárólag azon eljárásra vonatkozik, 

amelynek eredményeképpen azon határozatot meghozták, amely az ügy érdemben történő újbóli 

ténybeli és egyben jogi vizsgálatát követően jogerősen határozott az érintett bűnösségéről, valamint 

szabadságelvonással járó intézkedéshez hasonló büntetés kiszabásáról. 

Az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló fellebbviteli eljárás főszabály szerint e fogalom alá tartozik. 

Mindazonáltal a kérdést előterjesztő bíróság feladata arról meggyőződni, hogy rendelkezik-e ezen 

eljárás az előbbiekben felsorolt jellemzőkkel. 

 

18. A Bíróság (ötödik tanács) 2017. augusztus 10-i ítélete (a Rechtbank Amsterdam 

[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sławomir Andrzej Zdziaszek ellen 

kibocsátott európai elfogatóparancs végrehajtása (C-271/17. PPU. sz. ügy)5  

1) A „határozat meghozatalát eredményező tárgyalásnak” a 2009. február 26-i 2009/299/IB tanácsi 

kerethatározattal módosított, az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási 

eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat 4a. cikkének (1) bekezdése 

szerinti fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az nem csupán a fellebbezés során hozott határozat 

alapjául szolgáló eljárásra terjed ki, amennyiben e határozat az ügy érdemben történő újbóli 

vizsgálatát követően jogerősen határozott az érintett személy bűnösségéről, hanem az ezt következő, az 

alapügy tárgyát képező, összbüntetésbe foglaló ítélethez vezető eljáráshoz hasonló eljárásra is, 

amelynek eredményeképpen meghozzák az eredetileg kiszabott büntetés mértékét jogerősen 

megváltoztató határozatot, amennyiben az ez utóbbi határozatot elfogadó hatóság e tekintetben 

bizonyos mérlegelési jogkörrel rendelkezik. 

2) A 2009/299 kerethatározattal módosított 2002/584 kerethatározatot úgy kell értelmezni, hogy abban 

az esetben, ha az érintett nem jelent meg személyesen az e módosított kerethatározat 4a. cikke (1) 

bekezdésének alkalmazása tekintetében releváns tárgyaláson, vagy adott esetben releváns 

tárgyalásokon, és amennyiben sem az európai elfogatóparancs egységes mintájára vonatkozó, az 

említett kerethatározathoz mellékelt formanyomtatványon szereplő információk, sem pedig az 

ugyanezen módosított kerethatározat 15. cikkének (2) bekezdése alapján beszerzett információk nem 

tartalmaznak elegendő adatot a módosított 2002/584 kerethatározat 4a. cikke (1) bekezdésének a)–d) 

pontjában szereplő valamelyik helyzet fennállásának megállapításához, a végrehajtó igazságügyi 

hatóság megtagadhatja az európai elfogatóparancs végrehajtását. 

E módosított kerethatározat ugyanakkor nem akadályozza meg e hatóságot abban, hogy az érintett 

védelemhez való jogának a releváns eljárás vagy eljárások során való tiszteletben tartásának 

biztosítása érdekében figyelembe vegye az előtte folyamatban lévő ügyre jellemző valamennyi 

körülményt. 

                                                 
4 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 9. szám, Büntető ügyszak 8. sz. alatt. 
5 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 9. szám, Büntető ügyszak 9. sz. alatt. 
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19. A Bíróság elnökének 2017. augusztus 17-i végzése (a Protodikeio Rethymnis 

[Görögország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-475/16. sz. ügy)6  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

20. A Bíróság (első tanács) 2017. szeptember 6-i végzése (a Bezirksgericht Linz 

[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Peter Schotthöfer & Florian Steiner 

GbR kontra Eugen Adelsmayr (C-473/15. sz. ügy)7  

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 19. cikke (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy valamely 

harmadik államnak a kiadatási kérelmét, amelyet olyan uniós polgárral szemben bocsátottak ki, aki a 

szabad mozgáshoz való jogát gyakorolva abból a célból hagyta el a saját tagállamát, hogy egy másik 

tagállam területén tartózkodjon, ez utóbbi tagállamnak el kell utasítania abban az esetben, ha ezt a 

polgárt komolyan fenyegeti az a veszély, hogy kiadatása esetén halálbüntetésre ítélik. 

 

21. A Bíróság (ötödik tanács) 2017. szeptember 21-i ítélete (a Sofiyski rayonen sad 

[Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Trayan Beshkov kontra Sofiyska 

rayonna prokuratura (C-171/16. sz. ügy)8  

1) Az Európai Unió más tagállamaiban hozott ítéleteknek egy új büntetőeljárásban való 

figyelembevételéről szóló, 2008. július 24-i 2008/675/IB tanácsi kerethatározatot úgy kell értelmezni, 

hogy az alkalmazandó arra a nemzeti eljárásra, amelynek tárgya olyan összbüntetésbe foglalt 

szabadságvesztés-büntetés végrehajtás céljából történő kiszabása, amely figyelembe veszi az e 

személlyel szemben a nemzeti bíróság által kiszabott büntetést, valamint a valamely másik tagállam 

bírósága által ugyanezen személlyel szemben eltérő cselekmények miatt hozott korábbi 

büntetőítéletben kiszabott büntetést is. 

2) A 2008/675 kerethatározatot úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, hogy a valamely tagállam 

bírósága által korábban hozott büntetőítélet valamely másik tagállamban való figyelembevételének az 

legyen a feltétele, hogy ez utóbbi tagállam illetékes bíróságai olyan előzetes nemzeti elismerési 

eljárást folytassanak le ezen ítéletre vonatkozóan, mint amilyen az alapügyben szóban forgó, a 

Nakazatelno-protsesualen kodeks (büntetőeljárási törvénykönyv) 463–466. cikkében szereplő eljárás. 

3) A 2008/675 kerethatározat 3. cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az 

azt előíró nemzeti szabályozás, hogy a nemzeti bíróság, amely olyan összbüntetésbe foglalt 

szabadságvesztés-büntetés végrehajtás céljából történő kiszabására irányuló kérelem ügyében jár el, 

amely többek között figyelembe veszi a valamely másik tagállam bírósága által hozott korábbi 

büntetőítélet keretében kiszabott büntetést, e célból megváltoztatja ez utóbbi büntetés végrehajtási 

módját. 

Közigazgatási ügyszak 

205. Az Európai Unió Bírósága (hatodik tanács) a 2017. július 13-i végzése (a Krajowa 

Izba Odwoławcza (Lengyelország) által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti 

kérelem) – Saferoad Grawil sp. z o.o., Saferoad Kabex sp. z.o.o. kontra Generalna 

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu (C-35/17. sz. ügy) 

Az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési 

szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkét, az egyenlő bánásmód elvét és az átláthatósági kötelezettséget 

                                                 
6 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 12. szám, Büntető ügyszak 28. sz. alatt 
7 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 1. szám, Büntető ügyszak 1. sz. alatt. 
8 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 7. szám, Büntető ügyszak 12. sz. alatt. 
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úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes valamely gazdasági szereplőnek a közbeszerzési eljárásból 

egy olyan kötelezettség be nem tartása miatt történő kizárása, amely az ezen eljárásra vonatkozó 

dokumentumokból kifejezetten nem következik. 

 

206. A Bíróság második tanácsa elnökének 2017. július 14-i végzése (a 

Verwaltungsgerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-663/15. sz. 

ügy)9  

A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

207. A Bíróság első tanácsa elnökének 2017. július 14-i végzése (a Tribunale 

Amministrativo Regionale per il Lazio [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti 

kérelme) (C-275/16. sz. ügy) 10 

Az első tanács elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

208. A Bíróság (kilencedik tanács) 2017. szeptember 7-i ítélete (a Finanzgericht 

Düsseldorf [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Hüttenwerke Krupp 

Mannesmann GmbH kontra Hauptzollamt Duisburg (C-465/15. sz. ügy)11  

Az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003. 

október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelv 2. cikke (4) bekezdése b) pontjának harmadik francia 

bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az a villamos energia, amelyet a vasérc kémiai redukciójával 

történő nyersvasgyártás keretében arra használnak, hogy a nagyolvasztóban használt levegő 

sűrítésére szolgáló légbefúvókat működtessék, nem minősül az e rendelkezés értelmében vett, 

„elsősorban kémiai redukció céljaira […] használt villamos energi[ának]”. 

 

209. A Bíróság (hatodik tanács) 2017. szeptember 7-i ítélete (a Conseil d’État 

[Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Eqiom SAS, korábban Holcim 

France SAS, Enka SA kontra Ministre des Finances et des Comptes publics (C-6/16. sz. 

ügy)12  

Egyrészt a 2003. december 22-i 2003/123/EK tanácsi irányelvvel módosított, a különböző tagállamok 

anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló, 1990. július 23-i 

90/435/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (2) bekezdését, másrészt pedig az EUMSZ 49. cikket úgy kell 

értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti adójogszabály, mint amely az alapügyben 

szerepel, és amely az ezen irányelv 5. cikkének (1) bekezdésében meghatározott adóelőnyt – azaz azon 

felosztott nyereség forrásadó-mentességét, amelyet valamely belföldi illetőségű leányvállalat juttat egy 

külföldi illetőségű anyavállalat részére, ha ez az anyavállalat közvetve vagy közvetlenül harmadik 

államokban illetőséggel rendelkező személy vagy személyek ellenőrzése alatt áll – ahhoz a feltételhez 

köti, hogy ez az anyavállalat bizonyítsa, hogy a tulajdonosi láncnak nem az a célja vagy az egyik fő 

célja, hogy e mentességből hasznot húzzon. 

 

210. A Bíróság (ötödik tanács) 2017. szeptember 7-i ítélete (az Oberster Gerichtshof 

[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Austria Asphalt GmbH & Co OG 

                                                 
9 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 56. sz. alatt 
10 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak 184. sz. alatt. 
11 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 12. szám, Közigazgatási ügyszak 259. sz. alatt. 
12 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 71. sz. alatt 
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kontra Bundeskartellanwalt (C-248/16. sz. ügy)13  

A vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi 

rendelet (az EK összefonódás-ellenőrzési rendelete) 3. cikkét úgy kell értelmezni, hogy egy meglévő 

vállalkozás felett gyakorolt, korábban egyedüli irányítás közös irányítással való felváltása esetén csak 

azzal a feltétellel tekinthető úgy, hogy összefonódás jön létre, ha az ezen ügylet eredményeképpen 

létrejövő közös vállalat egy önálló gazdasági egység összes funkcióját tartósan ellátja. 

 

211. A Bíróság (tizedik tanács) 2017. szeptember 7-i végzése (az Općinski Sud u 

Vukovaru [Horvátország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-187/17. sz. ügy)  

Az Općinski sud u Vukovaru (vukovari városi bíróság, Horvátország) 2017. április 5-i határozatával 

előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem nyilvánvalóan elfogadhatatlan. 

 

212. A Bíróság (ötödik tanács) 2017. szeptember 13-i ítélete (a Sąd Najwyższy 

[Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ENEA S.A. kontra Prezes 

Urzędu Regulacji Energetyki (C-329/15. sz. ügy)14  

Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy egy olyan nemzeti intézkedés, mint amely 

az alapeljárásban szerepel, amely mind a magán-, mind a közvállalkozások számára a kapcsolt 

energiatermelésből származó villamos energia átvételére vonatkozó kötelezettséget ír elő, nem minősül 

állami beavatkozásnak vagy állami forrásból történő beavatkozásnak. 

 

213. A Bíróság (harmadik tanács) 2017. szeptember 13-i ítélete (a Kammarrätten i 

Stockholm – Migrationsöverdomstolen [Svédország] előzetes döntéshozatal iránti 

kérelme) – Mohammad Khir Amayry kontra Migrationsverket (C-60/16. sz. ügy) 15  

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

benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására 

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

európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Unió Alapjogi Chartája 6. cikkének fényében 

értelmezett 28. cikkét úgy kell értelmezni, hogy: 

— azzal nem ellentétes az alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló, olyan nemzeti szabályozás, amely 

azt írja elő, hogy olyan helyzetben, amikor a nemzetközi védelmet kérelmező őrizete azután 

kezdődik, hogy a megkeresett tagállam elfogadta az átvétel iránti megkeresést, ezen őrizet 

legfeljebb két hónapig fenntartható, amennyiben egyfelől az őrizet időtartama nem haladja meg az 

átadási eljárás céljából szükséges időt, amit minden egyes esetben ezen eljárás konkrét 

követelményeit figyelembe véve kell értékelni, és amennyiben, másfelől ez az időtartam adott 

esetben nem hosszabb, mint az azon időponttól számított hat hét, amikortól a fellebbezés vagy a 

felülvizsgálat már nem bír halasztó hatállyal, és 

— azzal ellentétes az alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló, olyan nemzeti szabályozás, amely ilyen 

helyzetben lehetővé teszi az említett őrizet három vagy tizenkét hónapig való fenntartását, amely 

során az átadást érvényesen végre lehet hajtani. 

2) A 604/2013 rendelet 28. cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az e rendelkezés által 

bevezetett hathetes határidőből, amelyet onnantól kell számítani, hogy a fellebbezés vagy a 

felülvizsgálat már nem bír halasztó hatállyal, nem kell levonni azon napok számát, amelyeket az 

érintett személy már őrizetben töltött, miután valamely tagállam elfogadta az átvétel vagy visszavétel 

iránti megkeresést. 

                                                 
13 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 169. sz. alatt. 
14 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 211. sz. alatt. 
15 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 81. sz. alatt. 
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3) A 604/2013 rendelet 28. cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az e rendelkezés által 

bevezetett hathetes határidő, amelyet onnantól kell számítani, hogy a fellebbezés vagy a felülvizsgálat 

már nem bír halasztó hatállyal, akkor is alkalmazandó, ha az átadásra vonatkozó határozat 

végrehajtásának felfüggesztését az érintett személy nem kérte kifejezetten. 

 

214. A Bíróság (harmadik tanács) 2017. szeptember 13-i ítélete (a Tribunale di Udine 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a Giorgio Fidenato, Leandro 

Taboga, Luciano Taboga elleni büntetőeljárás (C-111/16. sz. ügy)16  

1) A géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 2003. szeptember 22-i 

1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. cikkét az élelmiszerjog általános elveiről és 

követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra 

vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet 53. cikkével összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy az Európai Bizottság nem 

köteles az ezen utóbbi cikk értelmében vett sürgősségi intézkedéseket hozni, amikor egy tagállam ezen 

utóbbi rendelet 54. cikkének (1) bekezdése értelmében hivatalosan tájékoztatja a Bizottságot az ilyen 

intézkedések meghozatalának szükségességéről, mivel nem nyilvánvaló, hogy az 1829/2003 

rendelettel vagy azzal összhangban engedélyezett termék komoly kockázatot jelent az emberi 

egészségre, az állati egészségre vagy a környezetre. 

2) Az 1829/2003 rendelet 34. cikkét a 178/2002 rendelet 54. cikkével összefüggésben úgy kell 

értelmezni, hogy egy tagállam azt követően, hogy hivatalosan tájékoztatta az Európai Bizottságot 

sürgősségi intézkedések meghozatalának szükségességéről, és amennyiben az semmilyen intézkedést 

nem hozott a 178/2002 rendelet 53. cikkének megfelelően, egyrészt ilyen intézkedéseket hozhat 

nemzeti szinten, másrészt pedig azok hatályát mindaddig fenntarthatja vagy meghosszabbíthatja, amíg 

a Bizottság ezen utóbbi rendelet 54. cikkének (2) bekezdése értelmében nem dönt azok 

meghosszabbításáról, módosításáról vagy visszavonásáról. 

3) Az 1829/2003 rendelet 34. cikkét a 178/2002 rendelet 7. cikkében meghatározott elővigyázatosság 

elvével összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy e cikk nem biztosít lehetőséget a tagállamok 

számára arra, hogy a 178/2002 rendelet 54. cikkével összhangban – az 1829/2003 rendelet 34. 

cikkében megállapított feltételek teljesülése nélkül – pusztán ezen elv alapján ideiglenes sürgősségi 

intézkedéseket fogadjanak el. 

 

215. A Bíróság (második tanács) 2017. szeptember 14-i ítélete (a Court of Appeal 

(England & Wales) (Civil Division) [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti 

kérelme) – The Trustees of the BT Pension Scheme kontra Commissioners for Her 

Majesty’s Revenue and Customs (C-628/15. sz. ügy)17  

1) Az EUMSZ 63. cikket úgy kell értelmezni, hogy hogy az az alapügyben szereplőkhöz hasonló 

körülmények között jogokat biztosít a „külföldi jövedelemből származó osztaléknak” (foreign income 

dividend) minősített osztalékok kedvezményezett részvényesének. 

2) Az uniós jog megköveteli, hogy valamely tagállam nemzeti joga jogorvoslati lehetőségeket írjon elő, 

amelyeket igénybe vehetnek az olyan részvényesek, akik az alapügyben szereplőhöz hasonló helyzetben 

anélkül kaptak „külföldi jövedelemből származó osztaléknak” minősített osztalékot, hogy az említett 

osztalékokra vonatkozó adójóváírásban részesültek volna, annak érdekében, hogy e részvényesek az 

EUMSZ 63. cikkben számukra biztosított jogokra hivatkozhassanak. E tekintetben a hatáskörrel 

rendelkező nemzeti bíróságnak ügyelnie kell arra, hogy az olyan részvényesek, mint a The Trustees of 

the BT Pension Scheme, akik nem alanyai az osztalékokból származó jövedelmet terhelő adónak, és 

akik külföldi eredetű, „külföldi jövedelemből származó osztaléknak” minősített osztalékokból 

származó osztalékokat kaptak, olyan jogorvoslati lehetőséggel rendelkezzenek, amely egyfelől olyan 

                                                 
16 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak 114. sz. alatt. 
17 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak 40. sz. alatt. 
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jellegű kell, hogy legyen, amely olyan szabályok alapján biztosítja azon adójóváírás kifizetését, 

amelynek jogosultjait jogellenesen megfosztották attól, amelyek nem lehetnek kedvezőtlenebbek, mint 

az ilyen adójóváírás vagy egy összehasonlítható adóelőny kifizetésére irányuló keresetre vonatkozó 

szabályok egy olyan helyzetben, amelyben az adóhatóság jogellenesen fosztotta meg a jogosultakat 

ezen adójóváírástól vagy ezen adóelőnytől valamely, az Egyesült Királyságban illetékességgel 

rendelkező társaság által kapott osztalékokból származó osztalékok fizetése során, másfelől pedig e 

jogorvoslati lehetőségnek lehetővé kell tennie az EUMSZ 63. cikk által az ilyen részvényeseknek 

biztosított jogok hatékony védelmének garantálását. 

3) Sem az a körülmény, hogy a The Trustees of the BT Pension Scheme nem alanyai az általuk kapott 

osztalékból származó jövedelmet terhelő adónak, sem az a körülmény, hogy az uniós jog szóban forgó 

megsértése a kérdést előterjesztő bíróság szerint nem kellően súlyos ahhoz, hogy megállapítható 

legyen az érintett tagállam szerződésen kívüli felelőssége a „külföldi jövedelemből származó 

osztaléknak” minősített osztalékokat fizető társasággal szemben az 1996. március 5-i Brasserie du 

pêcheur és Factortame ítéletben (C-46/93 és C-48/93, EU:C:1996:79) rögzített elveknek megfelelően, 

sem pedig az a körülmény, hogy valamely, az Egyesült Királyságban illetőséggel rendelkező társaság 

„külföldi jövedelemből származó osztaléknak” minősített, felemelt összegű osztalékokat fizetett az 

adójóváírásnak a kedvezményezett részvényes tekintetében fennálló hiánya ellensúlyozására, nem 

módosíthatja a kérdést előterjesztő bíróság által feltett többi kérdésre adandó választ. 

 

216. A Bíróság (első tanács) 2017. szeptember 14-i ítélete (a First-tier Tribunal [Tax 

Chamber] [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Trustees of the P 

Panayi Accumulation & Maintenance Settlements kontra Commissioners for Her 

Majesty’s Revenue and Customs (C-646/15. sz. ügy)18  

Az EUM-Szerződésnek a letelepedés szabadságára vonatkozó rendelkezéseivel – olyan körülmények 

között, mint amelyek az alapügyben felmerültek, amelyekben a trusteekat a nemzeti jog személyek 

egységes és állandó testületének tekinti, megkülönböztetve azoktól a személyektől, akik időről időre 

trusteek lehetnek – ellentétes az olyan tagállami szabályozás, mint amely az alapügy tárgyát képezi, és 

amelynek értelmében adóköteles a trust vagyonából eredő rejtett tőkenyereség, ha a trusteek többsége 

adóügyi illetőségét másik tagállamba helyezi át, és nem lehetséges az így fizetendő adó halasztott 

beszedése. 

 

217. A Bíróság (negyedik tanács) 2017. szeptember 14-i ítélete (a Rechtbank Den Haag 

zittingsplaats Haarlem [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – K. kontra 

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C-18/16. sz. ügy)19 

A nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2013. 

június 26-i 2013/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikke (3) bekezdése első albekezdése 

a) és b) pontjának vizsgálata nem tárt fel olyan körülményt, amely e rendelkezésnek az Európai Unió 

Alapjogi Chartája 6. cikkére, valamint 52. cikke (1) és (3) bekezdésére tekintettel való érvényességét 

érintené. 

 

218. A Bíróság (első tanács) 2017. szeptember 14-i ítélete (a Varhoven administrativen 

sad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Direktor na Direktsia 

„Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia kontra „Iberdrola Inmobiliaria 

Real Estate Investments” EOOD (C-132/16. sz. ügy)20  

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

                                                 
18 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak 43. sz. alatt. 
19 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 76. sz. alatt 
20 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak 117. sz. alatt. 
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168. cikkének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy az adóalany jogosult a harmadik személy 

tulajdonában álló ingatlanok építésére, illetve felújítására irányuló szolgáltatásnyújtások után 

előzetesen felszámított hozzáadottérték-adó levonására, amikor e harmadik személy ingyen jut hozzá e 

szolgáltatások eredményéhez, és azokat gazdasági tevékenysége körében mind az adóalany, mind e 

harmadik személy használja, amennyiben az említett szolgáltatás nem haladja meg az ahhoz szükséges 

mértéket, hogy az adóalany számára lehetővé tegye későbbi adóköteles ügyletek teljesítését, és 

amennyiben e szolgáltatások költsége beépül ezen ügyletek árába. 

 

219. A Bíróság (első tanács) 2017. szeptember 14-i ítélete (a Dioikitiko Protodikeio 

Thessalonikis [Görögország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ovidiu-Mihaita 

Petrea kontra Ypourgou Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis (C-184/16. sz. ügy)21  

1) Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és 

tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 

64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 

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

29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel, valamint a bizalomvédelem elvével nem 

ellentétes, hogy valamely tagállam egyrészt visszavonja a beutazási és tartózkodási tilalom hatálya 

alatt álló uniós polgár részére tévesen kiállított bejelentkezésről szóló igazolást, másrészt pedig vele 

szemben kiutasítási határozatot hozzon pusztán az alapján, hogy a beutazási és tartózkodási tilalom 

még mindig érvényben van. 

2) A 2004/38 irányelvvel, valamint a harmadik országok illegálisan [helyesen: jogellenesen] 

tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról 

és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 2008/115/EK parlamenti és tanácsi irányelvvel nem 

ellentétes az, hogy egy, az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló, uniós polgár kiutasítását elrendelő 

határozatot ugyanazon hatóságok és ugyanazon eljárás keretében fogadják el, mint a 2008/115 

irányelv 6. cikkének (1) bekezdése által szabályozott, az országban jogellenesen tartózkodó harmadik 

országbeli állampolgár kiutasítását elrendelő határozatot, amennyiben alkalmazásra kerülnek a 

2004/38 irányelvet átültető azon intézkedések, amelyek az említett uniós polgárra nézve kedvezőbbek. 

3) A tényleges érvényesülés elvével nem ellentétes egy olyan ítélkezési gyakorlat, amely szerint az 

alapügy körülményeihez hasonló körülmények között valamely tagállam kiutasítási határozat hatálya 

alatt álló állampolgára az e határozattal szemben benyújtott fellebbezés alátámasztása érdekében nem 

hivatkozhat a vele szemben korábban hozott, beutazási és tartózkodási tilalmat kimondó határozat 

jogellenességére, feltéve, hogy az érintett személy ténylegesen, a 2004/38 irányelv rendelkezései 

alapján megfelelő időben jogorvoslattal élhetett ez utóbbi határozattal szemben. 

4) A 2004/38 irányelv 30. cikke előírja a tagállamok számára, hogy elfogadjanak minden megfelelő 

intézkedést annak érdekében, hogy az érintett személy megértse az irányelv 27. cikke (1) bekezdése 

alapján hozott határozat tartalmát és a rá vonatkozó következtetéseket, azonban nem követeli meg a 

tagállamoktól, hogy e határozatot az érintett személy számára olyan nyelven kézbesítsék, amelyet 

megért, vagy amelyről észszerűen feltételezhető, hogy megérti, akkor is, ha ő nem terjesztett elő 

kérelmet e tekintetben. 

 

220. A Bíróság (első tanács) 2017. szeptember 14-i ítélete (a Consiglio di Stato 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Casertana Costruzioni Srl kontra 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le 

opere pubbliche della Campania e del Molise, Agenzia Regionale Campana per la Difesa 

del Suolo – A. R.CA.DI. S. (C-223/16. sz. ügy)22 

Az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési 

                                                 
21 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak 139. sz. alatt. 
22 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 161. sz. alatt. 
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szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 47. cikkének (2) bekezdését és 48. cikkének (3) bekezdését úgy kell 

értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely a közbeszerzési 

eljárásban részt vevő gazdasági szereplőnek nem biztosítja azon lehetőséget, hogy az ajánlatának 

benyújtását követően a megkövetelt minősítéseket elveszítő, erőforrást nyújtó szervezetet lecserélje, és 

amely e gazdasági szereplő automatikus kizárását vonja maga után. 

 

221. A Bíróság elnökének 2017. szeptember 14-i végzése (a Cour d'appel de Mons 

[Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-592/16. sz. ügy)23  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

222. A Bíróság (első tanács) 2017. szeptember 20-i ítélete (a Tribunal Superior de Justicia 

de Castilla-La Mancha [Spanyolország] előzetes döntéshozatali kérelme) – Elecdey 

Carcelen SA (C-215/16. sz. ügy), Energías Eólicas de Cuenca SA (C-216/16. sz. ügy), 

Iberenova Promociones SAU (C-220/16. sz. ügy), Iberdrola Renovables Castilla La 

Mancha SA (C-221/16. sz. ügy) kontra Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha24 

1) A megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról [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 

irányelvet, és különösen annak 2. cikke második bekezdésének k) pontját és 13. cikke (1) bekezdése 

második albekezdésének e) pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti 

szabályozás, mint amelyről az alapügyekben szó van, amely előírja a villamosenergia-termelő 

szélgenerátorokra kivetett díj beszedését. 

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

2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelv 4. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem 

ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint amelyről az alapügyekben szó van, amely előírja a 

villamosenergia-termelő szélgenerátorokra kivetett díj beszedését, mivel e díj nem az ezen irányelv 1. 

cikke, valamint 2. cikkének (1) és (2) bekezdése értelmében vett energiatermékeket vagy villamos 

energiát adóztatja, és ennélfogva nem tartozik az említett irányelv hatálya alá. 

3) A jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2008. december 16-i 2008/118/EK tanácsi irányelv 1. cikkének (2) bekezdését úgy 

kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint amelyről az 

alapügyekben szó van, amely előírja a villamosenergia-termelő szélgenerátorokra kivetett díj 

beszedését, mivel e díj nem minősül az energiatermékek vagy a villamos energia fogyasztását terhelő 

adónak, és ennélfogva nem tartozik ezen irányelv hatálya alá. 

 

223. A Bíróság (negyedik tanács) 2017. szeptember 21-i ítélete (az Administratīvā 

apgabaltiesa [Lettország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „DNB Banka” AS 

kontra Valsts ieņēmumu dienests (C-326/15. sz. ügy)25  

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

132. cikke (1) bekezdésének f) pontját úgy kell értelmezni, hogy az e rendelkezésben előírt 

adómentesség a személyek csak azon önálló csoportjait érinti, amelyeknek tagjai az ezen irányelv 132. 

cikkében említett közhasznú tevékenységet végzik, következésképpen pedig, hogy a személyek olyan 

önálló csoportjai által nyújtott szolgáltatások, amelyeknek a tagjai a pénzügyi szolgáltatások területén 

végeznek ilyen közhasznú tevékenységnek nem minősülő gazdasági tevékenységet, nem részesülnek 

                                                 
23 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak 42. sz. alatt 
24 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 159. sz. alatt. 
25 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 209. sz. alatt 
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ezen adómentességben. 

 

224. A Bíróság (negyedik tanács) 2017. szeptember 21-i ítélete (a Naczelny Sąd 

Administracyjny [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Minister 

Finansów kontra Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S. A. w Warszawie (C-

605/15. sz. ügy)26  

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

132. cikke (1) bekezdésének f) pontját úgy kell értelmezni, hogy az e rendelkezésben előírt 

adómentesség a személyek csak azon önálló csoportjait érinti, amelyeknek a tagjai az ezen irányelv 

132. cikkében említett közhasznú tevékenységet végzik, következésképpen pedig, hogy a személyek 

olyan önálló csoportjai által nyújtott szolgáltatások, amelyeknek a tagjai a biztosítás területén 

végeznek ilyen közhasznú tevékenységnek nem minősülő gazdasági tevékenységet, nem részesülnek 

ezen adómentességben. 

 

225. A Bíróság (harmadik tanács) 2017. szeptember 21-i ítélete (a Prim’Awla tal-Qorti 

Ċivili [Málta] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Malta Dental Technologists 

Association, John Salomone Reynaud kontra Superintendent tas-Saħħa Pubblika, 

Kunsill tal-Professjonijiet Kumplimentari għall-Mediċina (C-125/16. sz. ügy)27  

Az EUMSZ 49. cikket, a 2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel 

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

parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének (1) bekezdését, valamint 13. cikke (1) bekezdésének első 

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

olyan tagállami szabályozás, amely előírja, hogy a fogtechnikusi tevékenységet egy fogorvossal 

együttműködve kell végezni, annyiban, amennyiben e követelmény az említett szabályozás értelmében 

azon klinikai fogtechnikusokra alkalmazandó, akik szakmai képesítésüket valamely más tagállamban 

szerezték meg, és akik szakmájukat e tagállamban kívánják gyakorolni. 

 

226. A Bíróság (tízedik tanács) 2017. szeptember 21-i ítélete (az Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SMS group GmbH kontra 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti (C-441/16. sz. ügy)28  

A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – a hozzáadottérték-

adónak az ország területén nem honos adóalanyok részére történő visszatérítésének szabályairól szóló, 

1979. december 6-i 79/1072/EGK nyolcadik tanácsi irányelvet a közös hozzáadottértékadó-

rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 170. cikkével összefüggésben 

úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az, hogy egy tagállam megtagadja egy nem a területén honos 

adóalannyal szemben az importált termékek után megfizetett héa visszatérítéséhez való jogot az 

alapügyben szereplőhöz hasonló olyan helyzetben, amelyben az import időpontjában felfüggesztésre 

került az a szerződés, amelynek keretében az adóalany megvásárolta és importálta ezeket a 

termékeket, az ügylet, amelyhez e termékeket fel kellett volna használni, végül is nem valósult meg, és 

az adóalany nem bizonyította ezek további forgalmát. 

 

227. A Bíróság (második tanács) 2017. szeptember 27-i ítélete (a Najvyšší súd Slovenskej 

republiky [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Peter Puškár kontra 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Kriminálny úrad finančnej správy (C-73/16. 

                                                 
26 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 51. sz. alatt 
27 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak 116. sz. alatt. 
28 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 12. szám, Közigazgatási ügyszak 248. sz. alatt 
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sz. ügy)29  

1) Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétesek 

az olyan nemzeti jogszabályok, amelyek a bírósági jogorvoslat valamely személy általi gyakorlását – 

amely személy azt állítja, hogy megsértették 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 irányelvvel biztosított, a személyes adatok védelméhez 

való jogát – attól teszik függővé, hogy előzőleg kimerítették a nemzeti közigazgatási hatóságok előtt 

rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségeket, feltéve hogy az említett jogorvoslati lehetőségek 

gyakorlásának konkrét módjai nem érintik aránytalanul a Charta 47. cikkében említett, a bíróság 

előtti hatékony jogorvoslathoz való jogot. Többek között az szükséges, hogy a nemzeti közigazgatási 

hatóságok előtt rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségek előzetes kimerítése ne eredményezze a 

bírósági jogorvoslat előterjesztésének lényeges késedelmét, vonja maga után az érintett jogok 

elévülésének felfüggesztését, és ne járjon számottevő költségekkel. 

2) Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az, hogy 

valamely nemzeti bíróság elutasítja a személyes adatoknak a 95/46 irányelvvel biztosított védelmének 

megsértésére vonatkozó bizonyítékként a vitatotthoz hasonló olyan nyilvántartást, amelyet az érintett 

személy mutatott be, és amely az utóbbira vonatkozó személyes adatokat tartalmaz, amennyiben e 

személy ezt a nyilvántartást az ezen adatok kezeléséért felelős jogszerűen megkövetelt hozzájárulása 

nélkül szerezte meg, kivéve ha az ilyen elutasítást nemzeti jogszabályok írják elő, és az tiszteletben 

tartja a hatékony jogorvoslathoz való jog lényeges tartalmát, valamint az arányosság elvét. 

3) A 95/46 irányelv 7. cikkének e) pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes a személyes 

adatok tagállami hatóságok általi, az adóbeszedés és az adócsalás elleni küzdelem céljából való olyan 

kezelése, mint amelyre személyek alapügyben szóban forgóhoz hasonló nyilvántartásának 

felállításával az érintett személyek hozzájárulása nélkül sor került, feltéve egyrészt, hogy ezeket a 

hatóságokat a nemzeti jogszabályok az e rendelkezés értelmében vett közérdekből elvégzendő 

feladatokkal ruházták fel, hogy e nyilvántartás felállítása és az érintett személyek nevének e 

nyilvántartásba való feltétele a követett célok megvalósítására ténylegesen alkalmas és annak 

érdekében ténylegesen szükséges, és hogy elegendő valószínűsítő körülmény létezik annak 

vélelmezésére, hogy az érintett személyek jogosan szerepelnek az említett nyilvántartásban, másrészt 

pedig hogy a személyes adatok ezen kezelésének jogszerűségével kapcsolatos, a 95/46 irányelvben 

előírt valamennyi feltétel teljesül. 

 

228. A Bíróság (első tanács) 2017. október 4-i ítélete (a Court of Appeal (England & 

Wales) (Civil Division) [Egyesült Királyság]) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – 

Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs kontra Mercedes-Benz Financial 

Services UK Ltd (C-164/16. sz. ügy)30  

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

cikke (2) bekezdésének b) pontjában szereplő „olyan szerződés, amely az[t] a kikötés[t] [tartalmazza], 

hogy a tulajdonjogot rendszerint legkésőbb az utoljára esedékes részlet kiegyenlítésével szerzik meg” 

fordulatot úgy kell értelmezni, hogy annak hatálya alá tartozik a vételi opciót tartalmazó bérleti 

mintaszerződés, amennyiben – a szerződésnek a megszűnéséig történő szabályszerű teljesítése esetén – 

a szerződés pénzügyi feltételeire tekintettel megállapítható, hogy a szerződés lejártakor a vételi opció 

gyakorlása jelenti a bérlő egyetlen észszerű gazdasági választását; mindezek vizsgálata a nemzeti 

bíróság feladata. 

 

229. A Bíróság (első tanács) 2017. október 4-i ítélete (a Corte suprema di cassazione 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Agenzia delle Entrate kontra 

                                                 
29 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak 107. sz. alatt. 
30 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak 122. sz. alatt. 
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Federal Express Europe Inc. (C-273/16. sz. ügy)31  

Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. 

november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 86. cikke (1) bekezdésének b) pontjával együttesen 

értelmezett 144. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint 

amely az alapügy tárgyát képezi, amely a hozzáadottértékadó-mentesség járulékos szolgáltatásokra – 

beleértve a fuvarozási szolgáltatásokat – való alkalmazása érdekében nemcsak azt írja elő, hogy azok 

értéke az adóalap részét képezze, hanem hogy e szolgáltatásokra a behozatal időpontjában a 

vámeljárás során ténylegesen alkalmazzák a hozzáadottérték-adót. 

 

230. A Bíróság (negyedik tanács) 2017. október 5-i ítélete (a Vilniaus apygardos teismas 

[Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – UAB „LitSpecMet” kontra UAB 

Vilniaus lokomotyvų remonto depas (C-567/15. sz. ügy)32  

A 2011. november 30-i 1251/2011/EU bizottsági rendelettel módosított, az építési beruházásra, az 

árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak 

összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. 

cikke (9) bekezdésének második albekezdését úgy kell értelmezni, hogy az olyan társaságot, amelynek 

egyrészt a részesedéseivel teljes egészében közérdekű célokat szolgáló tevékenységet folytató 

ajánlatkérő szerv rendelkezik, és amely másrészt ügyleteket valósít meg mind ezen ajánlatkérő szerv 

számára, mind a piaci versenyben, az e rendelkezés értelmében vett „közjogi intézménynek” kell 

minősíteni, amennyiben e társaság tevékenységeire szükség van ahhoz, hogy az említett ajánlatkérő 

szerv a tevékenységét el tudja látni, és amennyiben az említett társaságot a közérdekű szükségletek 

kielégítése céljából a gazdasági megfontolásoktól eltérő megfontolások vezérlik, amit a kérdést 

előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia. E tekintetben irreleváns az a tény, hogy a belső ügyletek értéke 

a jövőben a társaság teljes forgalmának esetleg kevesebb mint 90 %-át vagy nem jelentős részét fogja 

képezni. 

Munkaügyi ügyszak 

34. A Bíróság (második tanács) 2017. szeptember 7-i ítélete (a Verwaltungsgericht Berlin 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – H. kontra Land Berlin (C-

174/16. sz. ügy)33  

1) A BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött, 

felülvizsgált keretmegállapodás végrehajtásáról és a 96/34/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

szóló, 2010. március 8-i 2010/18/EU tanácsi irányelv mellékletében szereplő, a szülői szabadságról 

szóló, felülvizsgált keretmegállapodás 5. szakaszának 1. és 2. pontját akként kell értelmezni, hogy 

azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint az alapügyben szereplő, amely a közszolgálatban 

a vezető beosztásba történő végleges előléptetést ahhoz a feltételhez köti, hogy a kiválasztott jelölt azt 

megelőzően sikerrel teljesítsen ezen álláshelyen egy kétéves próbaidőt, és amelynek értelmében olyan 

helyzetben, ha a jelölt e próbaidő túlnyomó részében szülői szabadságát töltötte, és továbbra is azt 

tölti, az említett próbaidő e kétéves időszak végén a meghosszabbítás lehetősége nélkül véget ér a 

törvény erejénél fogva, következésképpen az érintettet szülői szabadságról való visszatérésekor mind 

köztisztviselői besorolását, mind díjazását tekintve alacsonyabb beosztásba helyezik vissza, mint 

amelyet az említett próbaidőre bocsátást megelőzően betöltött. E szakasz ilyen megsértése nem 

igazolható ugyanezen próbaidő arra irányuló céljával, hogy a vezető beosztás betöltéséhez való 

alkalmasság értékelését lehetővé tegye. 

2) A kérdést előterjesztő bíróság feladata, hogy – szükség esetén az alapügy tárgyát képező nemzeti 

szabályozás alkalmazásának mellőzése mellett – megvizsgálja a 2010/18 irányelv mellékletében 

szereplő, a szülői szabadságról kötött felülvizsgált keretmegállapodás 5. szakaszának 1. pontjában 

                                                 
31 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 204. sz. alatt 
32 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak 23. sz. alatt 
33 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 7. szám, Munkaügyi ügyszak 24. sz. alatt. 
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foglalt követelményeknek megfelelően, hogy az alapügy körülményeihez hasonló körülmények között 

az érintett szövetségi tartomány mint munkáltató számára objektíve lehetetlen volt-e annak lehetővé 

tétele, hogy az érintett korábbi álláshelyére térjen vissza szülői szabadsága végén, és amennyiben 

igen, gondoskodjon arról, hogy az érintettet munkaszerződésével vagy munkaviszonyával megegyező, 

az előző álláshelyének megfelelő vagy ahhoz hasonló álláshelyre nevezzék ki, anélkül hogy e 

kinevezést új kiválasztási eljárás előzetes tartásához kötnék. Ugyancsak az említett bíróság feladata 

annak biztosítása, hogy az érintett szülői szabadsága végén azon álláshelyén, ahová így visszatért, 

vagy amelybe újonnan kinevezték, olyan feltételek mellett folytathassa próbaidejét, amelyek 

megfelelnek az e felülvizsgált keretmegállapodás 5. szakaszának 2. pontjából eredő követelményeknek. 

 

35. A Bíróság (harmadik tanács) 2017. szeptember 13-i ítélete (a Hoge Raad der 

Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – X kontra 

Staatssecretaris van Financiën (C-569/15. sz. ügy)34  

A 2008. június 17-i 592/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a szociális 

biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és 

családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 1996. 

december 2-i 118/97/EK tanácsi rendelettel módosított és naprakésszé tett változata 14. cikke (2) 

bekezdése b) pontjának i. alpontját úgy kell értelmezni, hogy az egyik tagállam területén lakóhellyel 

rendelkező és ott munkavállalóként tevékenységet végző személyt, aki három hónapos fizetés nélküli 

szabadságot vesz igénybe, és ezalatt egy másik tagállam területén munkavállalóként végez 

tevékenységet, e rendelkezés értelmében szokásosan két tagállam területén foglalkoztatottnak kell 

tekinteni, amennyiben egyrészt a szabadság ezen időtartama alatt az első tagállam jogszabályai 

értelmében munkavállalóként tevékenységet végzőnek tekintendő, másrészt a második tagállam 

területén végzett tevékenység szokásos jellegű és jelentős mértékű, amit a kérdést előterjesztő 

bíróságnak kell megvizsgálnia. 

 

36. A Bíróság (harmadik tanács) 2017. szeptember 13-i ítélete (a Hoge Raad der 

Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – X kontra 

Staatssecretaris van Financiën (C-570/15. sz. ügy)35  

A 2008. június 17-i 592/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a szociális 

biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és 

családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 1996. 

december 2-i 118/97/EK tanácsi rendelettel módosított és naprakésszé tett változata 14. cikke (2) 

bekezdése b) pontjának i. alpontját úgy kell értelmezni, hogy az olyan személyt, mint amilyen az 

alapügyben szerepel, aki az egyik tagállam területén székhellyel rendelkező munkáltató javára végez 

munkát, és lakóhellyel egy másik tagállamban rendelkezik, amelynek területén a megelőző évben 

munkaidejének 6,5 %-át dolgozta anélkül, hogy erről előzetesen megállapodott volna munkáltatójával, 

e rendelkezés értelmében nem tekintendő szokásosan két tagállam területén foglalkoztatottnak. 

 

37. A Bíróság (második tanács) 2017. szeptember 14-i ítélete (a Cour du travail de Mons 

[Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sandra Nogueira és társai kontra 

Crewlink Ireland Ltd (C-168/16. sz. ügy), Miguel José Moreno Osacar kontra Ryanair 

Designated Activity Company, korábban Ryanair Ltd (C-169/16. sz. ügy)36 

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és 

végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 19. cikke 2. pontjának a) 

alpontját úgy kell értelmezni, hogy egy légitársaság saját, vagy a rendelkezésére bocsátott légiutas-

                                                 
34 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 3. szám, Munkaügyi ügyszak 5. sz. alatt. 
35 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 3. szám, Munkaügyi ügyszak 6. sz. alatt. 
36 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 6. szám, Munkaügyi ügyszak 19. sz. alatt. 
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kísérő személyzetének tagja által indított kereset esetén a jogvita elbírálására joghatósággal 

rendelkező bíróság megállapítása céljából az e rendelkezés értelmében vett, a „munkavállaló szokásos 

munkavégzési helye” fogalom nem tekinthető azonosnak a 2006. december 12-i 1899/2006/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet által módosított, a polgári légi közlekedés területén a műszaki 

előírások és a közigazgatási eljárások összehangolásáról szóló, 1991. december 16-i 3922/91/EGK 

tanácsi rendelet III. melléklete szerinti „bázishely” fogalommal. A „bázishely” fogalom ugyanakkor 

egy fontos valószínűsítő körülménynek minősül annak meghatározása céljából, hogy hol található a 

„munkavállaló szokásos munkavégzési helye”. 

 

38. A Bíróság (tízedik tanács) 2017. szeptember 21-i ítélete (a Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia-Śródmieścia [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Halina 

Socha, Dorota Olejnik, Anna Skomra kontra Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza 

we Wrocławiu (C-149/16. sz. ügy)37  

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1998. július 

20-i 98/59/EK tanácsi irányelv 1. cikkének (1) bekezdését és 2. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a 

munkáltató köteles az ezen 2. cikk szerinti konzultációkat kezdeményezni, ha a díjazási feltételek olyan, 

a munkavállalók számára hátrányos egyoldalú módosítását tervezi, amely az elfogadás munkavállalói 

megtagadása esetén a munkaviszony megszűnését vonja maga után, amennyiben az ezen irányelv 1. 

cikkének (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell 

vizsgálnia. 

 

39. A Bíróság (tízedik tanács) 2017. szeptember 21-i ítélete (a Sąd Okręgowy w Łodzi 

[Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Małgorzata Ciupa és társai 

kontra II Szpital Miejski im. L. Rydygiera w Łodzi obecnie Szpital Ginekologiczno-

Położniczy im dr L. Rydygiera Sp. z o.o. w Łodzi (C-429/16. sz. ügy)38  

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1998. július 

20-i 98/59/EK tanácsi irányelv 1. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a díjazási 

feltételeknek a munkáltató általi, a munkavállalók számára hátrányos egyoldalú módosítása, amely a 

munkavállaló általi elutasítás esetén a munkaszerződés megszűnését vonja maga után, e rendelkezés 

értelmében „elbocsátásnak” tekinthető, és ezen irányelv 2. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a 

munkáltató köteles kezdeményezni az ezen cikk szerinti konzultációkat, ha a díjazási feltételek ilyen 

egyoldalú módosítását tervezi, amennyiben teljesülnek az említett irányelv 1. cikkében előírt feltételek, 

aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata. 

 

40. A Bíróság (nyolcadik tanács) a 2017. október 5-i végzése (a tribunal du travail de 

Nivelles (Belgium) által 2017. május 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti 

kérelem) (C-321/17. sz. ügy) 

A tanács az előzetes döntéshozatal iránti kérelmet nyilvánvalóan elfogadhatatlannak nyilvánította. 

Polgári ügyszak 

62. A Bíróság (tizedik tanács) 2017. szeptember 7-i ítélete (a Landgericht Hannover 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Heike Schottelius kontra Falk 

Seifert (C-247/16. sz. ügy)39  

Az Európai Unió Bírósága nem rendelkezik hatáskörrel a Landgericht Hannover (hannoveri 

                                                 
37 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 7. szám, Munkaügyi ügyszak 22. sz. alatt. 
38 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 11. szám, Munkaügyi ügyszak 37. sz. alatt. 
39 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 9. szám, Polgári ügyszak 46. sz. alatt. 
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tartományi bíróság, Németország) által a 2016. április 22-i határozattal előzetes döntéshozatalra 

előterjesztett kérdés megválaszolására. 

 

63. A Bíróság (hatodik tanács) 2017. szeptember 7-i ítélete (a Tribunal da Relação do 

Porto [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – José Joaquim Neto de Sousa 

kontra Estado português (C-506/16. sz. ügy)40  

A tagállamok gépjármű-felelősségbiztosításra és a biztosítási kötelezettség ellenőrzésére vonatkozó 

jogszabályainak közelítéséről szóló, 1972. április 24-i 72/166/EGK tanácsi irányelvet, a 2005. május 

11-i 2005/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a tagállamok gépjármű-

felelősségbiztosításra vonatkozó jogszabályainak közelítéséről szóló, 1983. december 30-i 84/5/EGK 

második tanácsi irányelvet, valamint a gépjárműhasználattal kapcsolatos polgári jogi felelősség 

biztosítására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1990. május 14-i 90/232/EGK 

harmadik tanácsi irányelvet úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az olyan nemzeti 

jogszabály, amely kizárja a gépjárművezető jogát arra, hogy a házastársa halála miatt bekövetkezett 

anyagi kára megtérítését követelje abban az esetben, ha a vezető vétkessége megállapítható azon 

közúti balesettel kapcsolatban, amelynek következtében a gépjárműben utazó házastársa életét 

vesztette. 

 

64. A Bíróság (második tanács) 2017. szeptember 14-i ítélete (az Augstākā tiesa 

[Lettország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Autortiesību un komunicēšanās 

konsultāciju aģentūra – Latvijas Autoru apvienība kontra Konkurences padome (C-

177/16. sz. ügy)41  

1) A tagállamok közötti kereskedelmet befolyásolhatja a monopolhelyzetben lévő, külföldi jogosultak 

jogait is kezelő szerzői jogi jogkezelő szervezet által meghatározott díjak összege oly módon, hogy 

annak következtében alkalmazni kell az EUMSZ 102. cikket. 

2) Annak megvizsgálása érdekében, hogy egy szerzői jogi jogkezelő szervezet az EUSZ 102. cikk 

második bekezdésének a) pontja értelmében tisztességtelen árakat alkalmaz-e, helyénvaló 

összehasonlítani az e szervezet által és a szomszédos államok által, valamint az átlag vásárlóerő-

paritási index alapján kiigazított, más tagállamok által alkalmazott díjakat, feltéve, hogy a referencia-

tagállamokat objektív, helyénvaló és ellenőrizhető kritériumok alapján választották ki, és az 

összehasonlításokat egységes alapon végezték el. Helyénvaló összehasonlítást végezni az egy vagy 

több konkrét felhasználói szegmens vonatkozásában alkalmazott díjak tekintetében, feltéve, hogy 

léteznek arra utaló valószínűsítő körülmények, hogy a díjak túlzott mértéke az adott szegmenst érinti. 

3) Az összehasonlított díjak közötti különbséget akkor kell észrevehetőnek tekinteni, ha az jelentős, és 

tartósan fennáll. Az ilyen különbözet az erőfölénnyel való visszaélésre utaló valószínűsítő 

körülménynek minősül, és az erőfölényben lévő szerzői jogi jogkezelő szervezetnek kell bizonyítania, 

hogy az árai méltányosak, olyan objektív tényezőkre történő hivatkozással, amelyek befolyásolják a 

kezelési költségeket vagy a jogok jogosultjait megillető díjazást. 

4) Abban az esetben, ha az EUMSZ 102. cikk második bekezdésének a) pontja szerinti jogsértés 

megállapításra kerül, a bírság összegének meghatározása céljából a jogok jogosultjait megillető 

díjazást be kell számítani az érintett szerzői jogi jogkezelő szervezet forgalmába, feltéve, hogy e 

díjazás e szervezet által nyújtott szolgáltatások értékének részét képezi, és hogy e beszámítás a 

kiszabott szankció hatékony, arányos jellegének és visszatartó erejének a biztosításához szükséges. A 

kérdést előterjesztő bíróságnak kell megvizsgálnia, hogy az ügy összes körülménye alapján e feltételek 

teljesülnek-e. 

 

                                                 
40 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 1. szám, Polgári ügyszak 3. sz. alatt. 
41 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak 136. sz. alatt. 
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65. A Bíróság (hatodik tanács) 2017. szeptember 14-i ítélete (a Tribunal da Relação de 

Évora [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Luís Isidro Delgado Mendes 

kontra Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA (C-

503/16. sz. ügy)42  

A tagállamok gépjármű-felelősségbiztosításra és a biztosítási kötelezettség ellenőrzésére vonatkozó 

jogszabályainak közelítéséről szóló, 1972. április 24-i 72/166/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének (1) 

bekezdését, a 2005. május 11-i 2005/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a 

tagállamok gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozó jogszabályainak közelítéséről szóló, 1983. 

december 30-i 84/5/EGK második tanácsi irányelv 1. cikkének (1) bekezdését és 2. cikkének (1) 

bekezdését, valamint a 2005/14 irányelvvel módosított, a gépjárműhasználattal kapcsolatos polgári 

jogi felelősség biztosítására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1990. május 14-i 

90/232/EGK harmadik tanácsi irányelv 1a. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan 

nemzeti szabályozás, mint amely az alapeljárás tárgyát képezi, amely kizárólag azon okból zárja ki a 

közlekedési balesetet szenvedett gyalogost ért személyi sérülések és vagyoni károk fedezését, és 

ennélfogva a kötelező gépjármű-biztosítás alapján történő kártérítést, hogy e gyalogos a szerződő és 

az e károkat okozó gépjármű tulajdonosa is. 

 

66. A Bíróság (második tanács) 2017. szeptember 27-i ítélete (az Oberlandesgericht 

Düsseldorf [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Nintendo Co. Ltd 

kontra BigBen Interactive GmbH, BigBen Interactive SA (C-24/16. és C-25/16. sz. 

egyesített ügyek)43  

1) A közösségi formatervezési mintáról szóló, 2001. december 12-i 6/2002/EK tanácsi rendeletet – a 

polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és 

végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 6. cikkének 1. pontjával 

együttes olvasatban – úgy kell értelmezni, hogy olyan körülmények esetén, mint az alapeljárások 

tárgyát képező körülmények, amikor egy bitorlási kereset ügyében eljáró közösségi 

formatervezésiminta-bíróság joghatósága az elsőrendű alperes tekintetében a 6/2002 rendelet 82. 

cikkének (1) bekezdésén alapul, a valamely másik tagállamban székhellyel rendelkező másodrendű 

alperes tekintetében pedig e 6. cikk 1. pontján, a 6/2002 rendelet 79. cikkének (1) bekezdésével 

együttesen értelmezve, mivel e másodrendű alperes gyártja és szállítja az elsőrendű alperes számára 

azokat a termékeket, amelyeket ez utóbbi forgalmaz, e bíróság a felperes kérelmére hozhat olyan 

végzéseket a másodrendű alperes tekintetében, amelyek a 6/2002 rendelet 89. cikke (1) bekezdésének 

és 88. cikke (2) bekezdésének hatálya alá tartozó intézkedésekkel kapcsolatosak, és kiterjednek e 

másodrendű alperesnek a fent említett szállítói láncon kívüli magatartásaira is, illetve amelyeknek a 

hatálya adott esetben az Európai Unió területének egészére kiterjed. 

2) A 6/2002 rendelet 20. cikke (1) bekezdésének c) pontját úgy kell értelmezni, hogy valamely 

harmadik fél, aki a közösségi formatervezési minták jogosultjának hozzájárulása nélkül használja, 

weboldalán keresztül, az e formatervezési mintáknak megfelelő képeket, olyan termékek jogszerű 

értékesítése során, amelyeket e formatervezési minták jogosultja speciális termékeinek tartozékaiként 

való használatra szánnak, abból a célból, hogy elmagyarázza vagy bemutassa az így értékesített 

termékek és az említett jogosult termékeinek együttes alkalmazását, az említett 20. cikk (1) 

bekezdésének c) pontja értelmében vett megjelenítési cselekményt végez „szemléltetés céljából”, és e 

cselekmény ily módon megengedett e rendelkezés alapján, amennyiben tiszteletben tartja az ott 

meghatározott együttes feltételeket, aminek megítélése a nemzeti bíróság feladata. 

3) A szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról szóló, 2007. július 11-i 864/2007/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet („Róma II” rendelet) 8. cikkének (2) bekezdését úgy kell 

értelmezni, hogy az e rendelkezés értelmében vett, „a jogsértés elkövetésének helye szerinti ország” 

fogalma arra az országra vonatkozik, amelyben a kárt okozó esemény bekövetkezik. Olyan 

                                                 
42 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 1. szám, Polgári ügyszak 2. sz. alatt. 
43 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 5. szám, Polgári ügyszak 28. sz. alatt. 
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körülmények esetén, amikor ugyanannak az alperesnek különböző tagállamokban elkövetett különféle 

bitorlási cselekményeket rónak a terhére, a kárt okozó esemény beazonosításához nem az egyes felrótt 

bitorlási cselekményekre kell hagyatkozni, hanem átfogó jelleggel kell értékelni az említett alperes 

magatartását ahhoz, hogy meghatározható legyen az a hely, ahol az eredeti bitorlási cselekményt – 

amely a felrótt magatartás alapját képezi – elkövették vagy megkísérlik elkövetni. 

 

67. A Bíróság (második tanács) 2017. október 5-i ítélete (az Oberlandesgericht 

Düsseldorf [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Hanssen Beleggingen 

BV kontra Tanja Prast-Knipping (C-341/16. sz. ügy)44  

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és 

végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 22. cikkének 4. pontját úgy 

kell értelmezni, hogy azt nem lehet alkalmazni az annak meghatározására irányuló jogvitára, hogy 

valamely személyt jogszerűen jegyeztek-e be védjegyjogosultként. 

Gazdasági ügyszak 

41. A Bíróság elnökének 2017. július 28-i végzése (az Amtsgericht Hamburg 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-255/17. sz. ügy)45  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

42. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2017. szeptember 7-i ítélete (az Amtsgericht Hamburg 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Birgit Bossen, Anja Bossen, 

Gudula Gräßmann kontra Brussels Airlines SA/NV (C-559/16. sz. ügy)46  

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

az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról és a 

295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy a „távolság” 

fogalma csatlakozó járatokkal teljesített légi útvonalak esetén csak az első felszállási hely és az utolsó 

célállomás közötti, a gömbi főkörön mért távolság módszerével mérendő közvetlen távolságot jelenti, 

méghozzá a járat által ténylegesen megtett távolságtól függetlenül. 

 

43. A Bíróság (második tanács) 2017. szeptember 20-i ítélete (a Curtea de Apel Oradea 

[Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ruxandra Paula Andriciuc és társai 

kontra Banca Românească SA (C-186/16. sz. ügy)47  

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

i 93/13/EGK tanácsi irányelv 4. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a „szerződés 

elsődleges tárgyának” e rendelkezés értelmében vett fogalma magában foglalja az eladók és 

szolgáltatók, valamint a fogyasztók által valamely külföldi pénznemben kötött hitelszerződésben 

foglalt, az alapeljárásban szereplőhöz hasonló olyan feltételt, amely nem képezte egyedi tárgyalás 

tárgyát, és amelynek alapján a hitelt ugyanazon külföldi pénznemben kell visszafizetni, mint amelyben 

folyósították, mivel ez a feltétel a szerződést jellemző lényeges szolgáltatást határoz meg. 

Következésképpen ez a feltétel nem tekinthető tisztességtelennek, amennyiben világosan és érthetően 

fogalmazták meg. 

2) A 93/13 irányelv 4. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a szerződési feltétel világos és 

                                                 
44 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 10. szám, Polgári ügyszak 56. sz. alatt 
45 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 9. szám, Gazdasági ügyszak 29. sz. alatt. 
46 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 3. szám, Gazdasági ügyszak 4/A. sz. alatt 
47 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 8. szám, Gazdasági ügyszak 22. sz. alatt. 
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érthető megfogalmazásának követelménye azt jelenti, hogy a hitelszerződések esetén a pénzügyi 

intézményeknek elegendő tájékoztatást kell nyújtaniuk a kölcsönfelvevők számára ahhoz, hogy ez 

utóbbiak tájékozott és megalapozott döntéseket hozhassanak. E tekintetben ez a követelmény magában 

foglalja, hogy annak a feltételnek, amely szerint a kölcsönt ugyanabban a külföldi pénznemben kell 

visszafizetni, mint amelyben folyósították, nemcsak alaki és nyelvtani szempontból, hanem a konkrét 

tartalom vonatkozásában is érthetőnek kell lennie a fogyasztó számára, abban az értelemben, hogy az 

általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó ne csupán azt legyen 

képes felismerni, hogy annak a devizának az árfolyama, amelyben a kölcsönszerződést megkötötték, 

emelkedhet vagy csökkenhet, hanem értékelni kell tudnia egy ilyen feltételnek a pénzügyi 

kötelezettségeire gyakorolt – esetlegesen jelentős – gazdasági következményeit is. Az ehhez szükséges 

vizsgálatokat a nemzeti bíróságnak kell lefolytatnia. 

3) A 93/13 irányelv 3. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy egy szerződési feltétel 

tisztességtelen jellege az érintett szerződés megkötésének időpontjához viszonyítva értékelendő, 

figyelemmel mindazon körülményekre, amelyekről az eladónak vagy szolgáltatónak a szerződés 

megkötésének időpontjában tudomása lehetett, és amelyek az említett szerződés későbbi teljesítésére 

kihathattak. A kérdést előterjesztő bíróság feladata, hogy az alapeljárás valamennyi körülményére, és 

különösen az eladónak vagy szolgáltatónak, a jelen esetben a banknak a lehetséges árfolyam-

ingadozásokkal és a külföldi pénznemben folyósított kölcsönben rejlő kockázatokkal kapcsolatos 

szakértelmére és ismereteire tekintettel megvizsgálja, hogy fennáll-e az említett rendelkezés értelmében 

vett jelentős egyenlőtlenség. 

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt 

XVIII. A Bíróság (nagytanács) 2017. szeptember 6-i ítélete – Szlovák Köztársaság (C-

643/15. sz. ügy) és Magyarország (C-647/15. sz. ügy) kontra az Európai Unió Tanácsa 

1) A Bíróság a kereseteket elutasítja. 

2) A Bíróság a Szlovák Köztársaságot és Magyarországot kötelezi a saját költségein felül az Európai 

Unió Tanácsa részéről felmerült költségek viselésére. 

3) A Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Francia 

Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Lengyel Köztársaság, a Svéd 

Királyság és az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit. 

 

XIX. 2017. szeptember 7-én benyújtott kereset (T-617/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: görög 

Kérelmek 

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék: 

— kötelezze a Bizottságot, hogy fizessen számára 190 951,93 eurót a neki okozott felmerülő kár, 

illetve 129 992,63 eurót elmaradt haszon jogcímén, a jelen ügyben hozandó ítélet kihirdetésétől 

kezdődően az összeg teljes kiegyenlítéséig késedelmi kamatokkal növelve; 

— kötelezze a Bizottságot, hogy fizessen számára 150 000 eurót a felperes szakmai jóhírnevének 

okozott károk megtérítéseként, a jelen ügyben hozandó ítélet kihirdetésétől kezdődően az összeg teljes 

kiegyenlítéséig késedelmi kamatokkal növelve, és 

— a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek: 

A jelen keresetben a „Vialto Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság” (a továbbiakban: Vialto) az 

EUMSZ 340. cikk második bekezdésének alapján, az EUMSZ 268. cikkel összefüggésben azt kéri az 

Európai Unió Törvényszékétől, hogy az alperest kötelezze az Európai Csalásellenes Hivatalnak (a 
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továbbiakban: OLAF), valamint az Európai Bizottság egyéb szolgálatainak (a továbbiakban: 

Bizottság) azon jogellenes magatartásával okozott károk megtérítésére, amelyeket azon, az Európai 

Unió által finanszírozott, szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés végrehajtása során tanúsítottak, 

amely a Török Köztársaság Központi Pénzügyi és Szerződéskötési Egysége (a továbbiakban: CFCU) 

és azon, vállalkozásokból álló konzorcium között jött létre, amelynek a Vialto is tagja volt. 

A Bizottság – az OLAF, illetve más szolgálatai által – a következőkárokat okozta a Vialtónak: a) 190 

951,93 euró összegű vagyoni kár felmerülő kár jogcímén; b) 129 992,63 euró összegű vagyoni kár 

elmaradt haszon jogcímén; c) 150 000 euró összegű nem vagyoni kár szakmai jóhírnevének okozott 

károk megtérítése jogcímén. 

A Vialto azt állítja, hogy hogy a fent említett károkat a Bizottság cselekményei és mulasztásai okán 

szenvedte el az OLAF által a Vialtónál végzett helyszíni ellenőrzés során, illetve azt követően. A 

Vialto ezenfelül azt állítja, hogy a Bizottság megsértette az alábbi, a magánszemélyek számára jogokat 

keletkeztető rendelkezéseket: 

— a 2185/1996 rendelet 7. cikkének (1) bekezdése az ellenőrzéseknek az OLAF általi lefolytatásával, 

különösen pedig a szóban forgó iroda ellenőrzésére korlátozott hatáskörével összefüggésben; 

— a megfelelő ügyintézés elve, a bizalomvédelem elve és az arányosság elve az OLAF által végzett 

ellenőrzéssel összefüggésben; 

— a meghallgatáshoz való jog a Bizottság Európai Szomszédságpolitika és a Csatlakozási Tárgyalások 

Főigazgatóságának tevékenységével összefüggésben az OLAF ellenőrzését követően. 

 

XX. 2017. szeptember 15-én benyújtott kereset (T-632/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Kérelmek: 

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék: 

— semmisítse meg a Bizottság 2017. június 1-jei Az. Ares(2017)2755900 határozatát, 

— semmisítse meg a Bizottság 2017. július 17-i Az. C(2017)5146 final határozatát, 

— kötelezze a Bizottságot arra, hogy biztosítson hozzáférést a felperes számára a 8572/15, CHAP 

(2015)00353 EU-Pilot eljárás valamennyi dokumentumához, függetlenül attól, hogy azt már 

rendelkezésre bocsátották, vagy a jövőben fogják rendelkezésre bocsátani, és 

— a Bizottságot kötelezze az eljárás költségeinek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek: 

Keresetének alátámasztása érdekében a felperes két jogalapra hivatkozik. 

1. Első jogalap: A vitatott dokumentumok hozzáférhetővé tétele nem sérti a vizsgálatok védelmére 

vonatkozó célkitűzést A 8572/15 EU-Pilot eljárás tárgya az, hogy a magyar bíróságok a pártatlan 

bírósághoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot tömegesen megsértették azáltal, hogy az úgynevezett 

devizahiteleknek a magyar pénznembe való átváltásáról szóló jogszabályokat alkalmazták. E 

törvények sértik a hatalmi ágak szétválasztását, mivel beavatkoznak az állampolgárok magán 

jogviszonyaiba. E törvények különösen arra kényszerítik a hitel felvevőjét, hogy ő viselje a deviza 

átváltásához kapcsolódó kockázat által okozott veszteséget, és a hitelszerződések bírósági úton való 

vitatása tiltott. 

Az Európai Bizottság és a magyar kormány között folytatott, a magyar jogrendnek az uniós joggal 

való összhangba hozását célzó tárgyalások nem alkalmasak e cél elérésére, mivel a bírák egy 

jogállamban nem utasíthatóak.  

A vitatott dokumentumok hozzáférhetővé tétele nem sérti a vizsgálatok védelmére vonatkozó 

célkitűzést, hanem elősegíti e célt, mivel a magyar bírói joggyakorlatot csupán a nyilvános párbeszéd 

tudná megváltoztatni. 
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2. Második jogalap: a vitatott dokumentumok hozzáférhetővé tételéhez nyomós közérdek fűződik 

Nyomós közérdek fűződik a dokumentumok nyilvános terjesztéséhez, mivel ez lehetővé tenné a 

következőket: 

— a magyar bíróságok jogi kultúrájának a megváltoztatása, 

— az alapjogok értelmezését illetően a magyar kormány által képviselt álláspont európai szintű 

nyilvános megvitatása, és 

— az Európai Unió Alapjogi Charta 47. cikkének, valamint az EJEE 6. cikke (1) bekezdése első 

mondatának értelmezését érintően a Bizottság által képviselt álláspont nyilvános megvitatása. 

 

XXI. 2017. szeptember 15-én benyújtott kereset (T-633/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Kérelmek: 

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék: 

— semmisítse meg a Bizottság 2017. június 12-i Az. Ares(2017)2929030 határozatát, 

— semmisítse meg a Bizottság 2017. július 17-i Az. C(2017)5147 final határozatát, 

— kötelezze a Bizottságot arra, hogy a biztosítson hozzáférést a felperes számára a 8572/15, CHAP 

(2015)00353 EU-Pilot eljárás valamennyi dokumentumához, függetlenül attól, hogy azt már 

rendelkezésre bocsátották, vagy a jövőben fogják rendelkezésre bocsátani, és 

— a Bizottságot kötelezze az eljárás költségeinek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek: 

Keresetének alátámasztása érdekében a felperes egy jogalapra hivatkozik. 

A felperes álláspontja szerint nyomós közérdek fűződik a vitatott dokumentumok hozzáférhetővé 

tételéhez, mivel azok nyilvános terjesztése lehetővé tenné a következőket: 

— a fogyasztók gazdasági érdekeinek védelme, 

— a belső piac védelme, 

— a Bizottság vizsgálati tevékenységének ellenőrzése, 

— a magyarországi demokrácia megerősítése, 

— a Magyarország uniós tagságához kapcsolódó előnyöknek az állampolgárok számára való 

egyértelművé tétele. 

 

XXII. 2017. szeptember 15-én benyújtott kereset (T-634/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Kérelmek: 

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék: 

— semmisítse meg a Bizottság 2017. június 1-jei Az. Ares(2017)2755260 határozatát, 

— semmisítse meg a Bizottság 2017. július 17-i Az. C(2017)5145 final határozatát, 

— kötelezze a Bizottságot arra, hogy a biztosítson hozzáférést a felperes számára a 8572/15, CHAP 

(2015)00353 EU-Pilot eljárás valamennyi dokumentumához, függetlenül attól, hogy azt már 

rendelkezésre bocsátották, vagy a jövőben fogják rendelkezésre bocsátani, és 

— a Bizottságot kötelezze az eljárás költségeinek viselésére. 
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Jogalapok és fontosabb érvek: 

Keresetének alátámasztása érdekében a felperes két jogalapra hivatkozik. 

1. Első jogalap: A vitatott dokumentumok hozzáférhetővé tétele nem sérti a vizsgálatok védelmére 

vonatkozó célkitűzést  

A 8572/15 EU-Pilot eljárás tárgya az, hogy a magyar bíróságok a pártatlan bírósághoz és a tisztességes 

eljáráshoz való jogot tömegesen megsértették azáltal, hogy az úgynevezett devizahiteleknek a magyar 

pénznembe való átváltásáról szóló jogszabályokat alkalmazták. E törvények sértik a hatalmi ágak 

szétválasztását, mivel beavatkoznak az állampolgárok magán jogviszonyaiba. E törvények különösen 

arra kényszerítik a hitel felvevőjét, hogy ő viselje a deviza átváltásához kapcsolódó kockázat által 

okozott veszteséget, és a hitelszerződések bírósági úton való vitatása tiltott. 

Az Európai Bizottság és a magyar kormány között folytatott, a magyar jogrendnek az uniós joggal 

való összhangba hozását célzó tárgyalások nem alkalmasak e cél elérésére, mivel a bírák egy 

jogállamban nem utasíthatóak. 

A vitatott dokumentumok hozzáférhetővé tétele nem sérti a vizsgálatok védelmére vonatkozó 

célkitűzést, hanem elősegíti e célt, mivel a magyar bírói joggyakorlatot csupán a nyilvános párbeszéd 

tudná megváltoztatni. 

2. Második jogalap: a vitatott dokumentumok hozzáférhetővé tételéhez nyomós közérdek fűződik 

3. Nyomós közérdek fűződik a dokumentumok nyilvános terjesztéséhez, mivel ez lehetővé tenné a 

következőket: 

— a magyar bíróságok jogi kultúrájának a megváltoztatása, 

— az alapjogok értelmezését illetően a magyar kormány által képviselt álláspont európai szintű 

nyilvános megvitatása, 

— az Európai Unió Alapjogi Charta 47. cikkének, valamint az EJEE 6. cikke (1) bekezdése első 

mondatának értelmezését érintően a Bizottság által képviselt álláspont nyilvános megvitatása, 

— a belső piac védelme, és 

— a Magyarország uniós tagságához kapcsolódó előnyöknek az állampolgárok számára való 

egyértelművé tétele. 

 

XXIII. A Törvényszék 2017. szeptember 25-i végzése – Magyarország kontra Bizottság 

(T-542/15. sz. ügy)48  

1) A keresetről már nem szükséges határozni. 

2) A Törvényszék Magyarországot kötelezi a költségek viselésére. 

 

XIV. A Törvényszék 2017. szeptember 26-i végzése – Gyarmathy kontra EMCDDA (T-

297/16. P. sz. ügy)49  

1) A Törvényszék a fellebbezést elutasítja. 

2) Gyarmathy Valéria Anna maga viseli saját költségeit, valamint a Kábítószer és a Kábítószer-

függőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) részéről a jelen eljárásban felmerült költségeket. 

                                                 
48 A keresetet l.: Hírlevél VII. évfolyam 1. szám, Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt, I. 

sz. alatt. 
49 A fellebbezést l.: Hírlevél VII. évfolyam 11. szám, Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai bíróság előtt, 

XIII. sz. alatt. 
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A Kúria uniós jogi tárgyú határozatai 

Büntető ügyszak 

Adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Közigazgatási ügyszak 

Kfv.VI.35.041/2017/8. 

Az áfa levonási jog gyakorlásának feltételei. 

2009-ben az áfa levonási jog tartalmi feltételeire irányadó rendelkezéseket a 2006/112/EK tanácsi 

irányelv (a továbbiakban: Irányelv) 168. cikke és a 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa 

tv.) 120. §-a, míg a formai feltételek szabályait az Irányelv 178. cikke és az Áfa tv. 127. §-a határozták 

meg. Az általános forgalmi adóhoz kapcsolódó ügyekben minden esetben alkalmazandó vonatkozó 

magyar Áfa tv. mellett az adott európai uniós norma, vagyis az Irányelv. Ebben a körben figyelembe 

veendők még az 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 16. § (3) bekezdésében, 165. §-ában és 

166. §-ában írtak, a a Kúria 5/2016. (IX.26.) KMK véleménye (a továbbiakban: KMK vélemény) és az 

az Európai Unió Bírósága irányadó döntései. 

A KMK vélemény kiemeli, hogy amennyiben 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. 

A Kúria figyelemmel a felhívott jogszabályokra és az az Európai Unió Bírósága kötelezően 

alkalmazandó ítéleteire rögzíti, hogy az alperes határozata és az elsőfokú ítélet nem jogszabálysértő. 

Az adóhatóság eleget tett kötelezettségének, objektív bizonyítékokkal igazolta az adólevonás jog 

alapjául szolgáló számlák hiteltelenségét, azt, hogy a számlában szereplő gazdasági események 

megvalósultak, de azokat nem a Bt. végezte el.   

A tényállás teljes körűen tisztázásra került, a felperes nem jelölt meg olyan javára szolgáló tényeket, 

körülményeket, melyeket a hatóság és a bíróság nem körültekintően tárt fel. A bizonyítékok értékelése 

körében a felülvizsgálati bíróság mindenben egyetért az elsőfokú bíróság által kifejtettekkel. Az 

alperes határozatában, a közigazgatási és munkaügyi bíróság ítéletében részletesen rögzítette azon 

objektív körülményeket, melyek alátámasztják a számlák fiktívitását. A Bt. 2009-ben 

munkavállalókkal és tárgyi eszközökkel nem rendelkezett, áfa bevallásaiban nulla forintot 

szerepeltetett, társasági adóbevallást nem nyújtott be. A Bt. a vizsgált időszakban ténylegesen nem 

működött, gazdasági tevékenységet nem végzett, a társaságot alapító magánszemélyeknek tényleges 

cégalapítási szándékuk nem volt, a társasági szerződést O. által biztosított anyagi juttatás fejében írták 

alá. 

A 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 29. § (1) bekezdése alapján a gazdasági társaságot 

törvényes képviselőként a vezető tisztségviselő képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint 

bíróságok és más hatóságok előtt. A 29. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a vezető tisztségviselők az 

ügyek meghatározó csoportjaira nézve a gazdasági társaság munkavállalóit képviseleti joggal 

ruházhatják fel. 

A felperes előadása szerint a Bt. nevében az iratokhoz csatolt meghatalmazás alapján O. járt el. 

Törvényes az az ítéleti megállapítás, hogy O. a Bt.-t a Gt. 29. § (1) és (2) bekezdése szerint jogszerűen 

nem képviselhette, mert nem volt a vizsgált időszakban sem a társaság vezető tisztségviselője, sem a 

munkavállalója. Ezt meghaladóan a bíróság helytállóan fejtette ki, hogy a felperesnek tudnia kellett, 

miszerint O. a Bt. képviseletére nem jogosult, annak nevében szerződést nem köthet, az általa kiállított 

számlák adólevonási jog gyakorlására nem alkalmasak. Összességében a Bt. számlái áfa levonási jogra 

nem jogosítanak, mert az abban szereplő szolgáltatásokat nem a Bt. végezte el, melyről a felperesnek 

tudnia kellett. 

Az Áfa tv. 120. §-a – egyéb feltételek mellett – akkor engedi az áfa levonását, ha az adott termék, 
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szolgáltatás ilyen minőségében az adóalany adóköteles termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása 

érdekében került felhasználásra. A felülvizsgálati bíróság szerint a felperes által csatolt iratok nem 

bizonyítják azt, hogy a szálláshely szolgáltatás és a kandalló vásárlása a felperes adóköteles 

termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében történt. 

 

Kfv.VI.35.061/2017/6. 

Közösségi termékértékesítés esetén az adómentesség feltételei maradéktalan teljesítését a kedvezmény 

igénybe vevője köteles bizonyítani. 

Nincs ésszerű indok, illetve szükség az az Európai Unió Bírósága előtti előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezésére. A perbeli jogkérdést ugyanis az az Európai Unió Bírósága a C-409/04. számú 

Teleos és társai, valamint a C-273/11. számú Mecsek-Gabona ügyekben meghozott ítéletei már 

értelmezték, valamint a Kúria is több eseti döntésében kifejtette (Kfv.I.35.706/2014., 

Kfv.I.35.433/2012/6.), hogy nincsen tisztázatlan kérdés, azaz az adómentes közösségen belül 

termékértékesítés megvalósulása körében szigorúbb elvárás van az adózó felé a bizonyítékok 

szolgáltatását illetően, mint általában a belföldi értékesítések tekintetében. Az adózótól az várható el, 

hogy a közösségen belüli értékesítést nagy gonddal, körültekintéssel kezelje, megfelelő pontossággal 

dokumentálja az értékesítést, ugyanis az adókedvezményre, adómentességre hivatkozás esetén ennek 

fennállását neki kell bizonyítani.   

A Kúria a fentieket azzal egészíti ki, hogy az úgynevezett „acte éclaire” (tisztázott kérdés) elvet 

erősítette az az Európai Unió Bírósága a C-283/81. számú úgynevezett Cilfit-ügyben, egyebek közt 

rögzítve, hogy a végső fokon eljáró tagállami bíróságnak nem szükséges az az Európai Unió Bírósága 

előtt előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezni közösségi (uniós) jogi kérdés felmerülése 

esetében, ha azt állapítja meg, hogy a felmerült kérdés nem releváns, vagy a szóban forgó közösségi 

(uniós) jogi rendelkezést az az Európai Unió Bírósága már értelmezte vagy e jog alkalmazása 

olyannyira nyilvánvaló, hogy az minden ésszerű kétséget kizár. 

A hivatkozott Teleos-ügyben az az Európai Unió Bírósága 2007. szeptember 27-én hozott ítéletének 

42. pontjában más mellett rögzítette, hogy kizárólag akkor történik közösségen belüli termékbeszerzés 

és vonatkozik adómentesség a közösségen belüli termékértékesítésre, ha a termékkel való 

tulajdonosként történő rendelkezési jog átszáll a vevőre és az értékesítő igazolja, hogy e terméket 

feladták, vagy elszállították egy másik tagállamba, és a termék e feladás vagy szállítás során 

ténylegesen elhagyta a termékértékesítés helye szerinti tagállam területét. 

Az ugyancsak felhívott Mecsek-Gabona-ügy szintén az Európai Unión belüli termékértékesítést 

érintette, és a Teleos-ügyben kifejtettekkel összhangban megállapította, hogy három feltétel szükséges 

a termékértékesítéshez, nevezetesen a rendelkezési jog átszállása, a termékek egy másik tagállamba 

történő feladása, továbbá az, hogy a termékek ténylegesen elhagyták a tagállam területét. E körben a 

bizonyítékokat a nemzeti jog szabályozza, és a nemzeti bíró feladata annak meghatározása, hogy az 

adózó e bizonyítási kötelezettségének eleget tett-e, tudott, tudhatott-e a csalásról vagy sem. 

A Kúria rögzítette, hogy a Teleos-ügyben és a Mecsek-Gabona-ügyben a felperes által felhozott 

kérdésben az uniós jogot az az Európai Unió Bírósága korábban már értelmezte, így az uniós jog 

alkalmazása kérdésében a Kúria nem köteles előzetes döntéshozatal iránti kérelemmel az az Európai 

Unió Bíróságához fordulni. Annak szükségességét a kérdés tisztázottságára tekintettel egyébként sem 

látta, ezért a Pp.155/A. §-a szerinti eljárást mellőzte. Megjegyezte a Kúria, hogy a felperes által 

hivatkozott un. Mahagéban-Dávid egyesített ügyben hozott ítélet – lévén, hogy tárgyánál fogva az 

adólevonás szabályait értelmezi – még analóg sem volt alkalmazható. 

 

Kfv.IV.35.082/2017/5. 

Házastársi vagyonközösségen alapuló jog önmagában jogszerű földhasználatot nem alapoz meg. 

A Kúria szerint az elsőfokú bíróság nem követett el jogszabálysértést a 22/2013. VM rendelet 1. § 9. 

pontja értelmezése és alkalmazása során. Hasonlóképpen a közigazgatási szerv is helyesen járt el 
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akkor, amikor a 2013. november 18. napjától bejegyzésre került felperesi tulajdonjogot nem fogadta el 

a támogatásra való jogosultság alapjaként, hiszen a tárgyévre jellemzően a június 9-i dátum szerinti 

állapotot kellett figyelembe venni a hivatkozott rendelkezés szerint. 

Mindezen körülmények folytán a támogatás igénylésének jogszerűtlensége túligénylés tekintetében 

helyesen került megállapításra az eljárás során a 22/2013. VM rendelet 16. §-a szerint. Hasonlóképpen 

alapos a 1122/2009/EK rendelet 58. cikk 3. szövegbekezdésének alkalmazása, azaz a jogosulatlanság 

megállapítása és a támogatásból való kizárás a megállapított összeg erejéig a 885/2006. EK Bizottsági 

rendelet 5b. cikke alapján. 

 

Kfv.IV.35.104/2017/4. 

A Jogcímrendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja alapján a jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke 

nem haladhatja meg a gépkatalógusban szereplő gépek esetén a gépkatalógusban szereplő referencia 

árat. E szabálytól a támogatási kérelem módosítása esetén sem lehet eltérni a Vhr. 29. § (12) 

bekezdésében foglaltak alapján. 

A felperes szerint a jogerős ítélet nem foglalkozott a 65/2011. EU Bizottsági rendelet 30. cikk azon 

rendelkezésével, miszerint: „Nem alkalmazható azonban csökkentés, ha a kedvezményezett 

bizonyítani tudja, hogy nem felelős a támogatásra nem jogosult összeg feltüntetéséért.” 

A Kúria elsőként rögzítette, hogy a jogerős bírósági ítélet tartalma szerint a felperes tévedésben van az 

alperesi határozatban foglalt megállapítások jogalapját illetően. Az elsőfokú bíróság ismerte és 

értékelte azt a tényállási elemet, hogy a kifizetési kérelem helyesbítésére azért került sor, mert az eladó 

elismerte, hogy a számlában téves gépkódot tüntetett fel. A felperest felelősség nyilvánvalóan nem 

terheli a tekintetben, hogy kifizetési kérelmében a helyesbített 1913-1094 kódszámú rakodógéphez 

tartozó kiadásokat számolta el. Az első- és másodfokú hatóság sem e miatt alkalmazott szankciót.   

A 23/2007.(IV.17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 35. § (10) bekezdése szerinti támogatás-

csökkentés az alul teljesítés kötelezően előírt szankciója, mely a felperes esetében abból adódott, hogy 

a kifizetési kérelemben módosított kódszámú gép beszerzésével elszámolható nettó kiadás és 

támogatási összeg eltért a támogatási kérelemben feltüntetett gép után elszámolható nettó kiadástól és 

ahhoz tartozó támogatási összegtől. A felperes arra nézve bizonyítást nem ajánlott fel és nem is 

hivatkozott, hogy a beszerzett gép referencia ára a támogatási kérelemben megjelölt kódú gép 

referencia árával megegyezik és az eltérés kizárólag a gépkatalógus tartalmi hibájára vezethető vissza. 

A jogerős ítélet jogszabály-ellenessége ezért az EU Bizottsági rendelet 30. cikk szövege alapján sem 

állapítható meg. 

 

Kfv.IV.35.199/2017/3. 

Egyéb feltételek teljesülése esetén a földalapú támogatásra jogosult minden tulajdonában álló és más 

által jogszerűen nem használt, igényelt földterület vonatkozásában jogszerű földhasználónak minősül.  

I. A Kúria szerint nem a földhasználat bejelentése eredezteti a jogszerűséget, hanem a jogszerűség 

fennállásának (a jogviszony konstituálásának) ténye. Alátámasztja ezt az állítást az Eljárási tv. 43/A. §-

a, amelyik az intézkedésben való részvétel jogszerűségi feltételeinek utólagos teljesítése körében 

mondja ki, hogy a kérelem benyújtását követően a visszamenőleges módosítások nem fogadható el.   

A földhasználat jogszerűsége, sőt ténylegessége azonban jelen ügyben nem képezte vita tárgyát, mivel 

a felperes a földek egy részének 2009 decemberétől tulajdonosa. A deklaratív (földhasználati 

nyilvántartásba való) bejegyzés fogadásával kapcsolatos hibát a felperes ismételten benyújtott 

kérelmekkel kiküszöbölte, mely alapján a földhasználati jogát bejegyezték.  A hatóság a területalapú 

támogatás ellenőrzése nyomán csak a 2010. május 31. napján a földhasználati nyilvántartásba 

bejegyzett földeket vette figyelembe a felperes esetében. Nem bizonyosodott be azonban, hogy a 

felperes önhibájából nem kerültek bejegyzésre az adatok további földek esetében a földhasználati 

nyilvántartásba. A későbbi bejegyzésekből pedig az állapítható meg, hogy a felperes az összes 

földterületnek tulajdonosa volt. Márpedig jogszabály csak ez utóbbi konstitutív körülményt tekinti a 
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jogszerű támogatásigénylés szükséges feltételének.   

A Kúria tehát határozottan vitatta azon tételt, hogy a jelen ügy megítélésekor meghatározó az a 

körülmény, miszerint „az ügyfél adott időpontban jogszerű földhasználóként be van-e jegyezve a 

földhasználati nyilvántartásba, tény- és nem jogkérdés”, ugyanis az ügyben a fentiek szerint 

kifejezetten a jogkérdés a releváns tényező.   

Ezt az értelmezést igazolja az Európai Unió jogának idevágó szabálya is, ami a közös agrárpolitika 

keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek 

közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes 

támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet 

módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 73/2009/EK 

rendelet [a továbbiakban: 73/2009/EK rendelet] 124. cikk (2) bekezdése. Általános elv, hogy az uniós 

jog elsőbbséggel rendelkezik a tagállami jog felett (Európai Bíróság 26/62 Van Gend en Loos ítélete), 

emellett a konkrét esetben az Egységes kérelem rendelet, záró rendelkezése szerint, kifejezetten a 

73/2009/EK rendelet végrehajtását szolgálja. A 73/2009/EK rendelet csak azt írja elő, hogy a 

támogatási kérelemmel érintett parcellának a "mezőgazdasági termelő rendelkezésére kell állnia", de 

nem ír elő olyan további kötelezettséget, amely e parcella vonatkozásában a birtoklás (rendelkezésre 

állás) okirattal alátámasztott jogszerűségének igazolását írja elő a támogatás feltételeként.   

II. A Kúriának ezek után még arra a kérdésre kellett választ találnia, hogy a felperes vajon 

rosszhiszemű volt-e a támogatásigénylés során vagy azt követően. Az általa benyújtott és elsődlegesen 

az igazolás tekintetében nem megfelelő, de a jogviszony létezését és valódiságát nem érintő 

dokumentumai tekintetében az ügyfél terhére rosszhiszeműség nem állapítható meg. Mégpedig azért 

nem, mert a lényegi jogkérdést, a (tulajdonjogon alapuló) földhasználati jogot illetően a rendelkezésre 

bocsátott adatok nem megtévesztőek. Ebből következően a rosszhiszeműség következményeire 

közvetve és közvetlenül vonatkozó jogszabályhelyek (Eljárási rendelet 3. § (2) bekezdés; Tft. 25/B. §; 

73/2009/EK tanácsi rendelet 58. §, 60. §) megsértésére való hivatkozása az alperesnek nem állja meg a 

helyét.   

 

Kfv.VI.35.311/2017/6. 

Az áfa levonási jog gyakorolhatóság láncértékesítés esetén.  

2012-ben az áfa levonási jog tartalmi feltételeire irányadó rendelkezéseket a 2006/112/EK irányelv (a 

továbbiakban: Irányelv) 168. cikke és a 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 120. §-a, 

míg a formai feltételek szabályait az Irányelv 178. § cikke és az Áfa tv. 127. §-a határozták meg. Az 

általános forgalmi adóhoz kapcsolódó ügyekben minden esetben alkalmazandó a vonatkozó magyar 

Áfa tv. mellett az adott európai uniós norma, vagyis az Irányelv. Ebben a körben figyelembe veendők 

még az Sztv. 15. § (3) bekezdésében, 165. §-ában és 166. §-ában írtak, valamint a Kúria 5/2016. 

(IX.26.) KMK véleménye (a továbbiakban: KMK vélemény) és az az Európai Unió Bírósága irányadó 

döntései is. 

Az Európai Unió Bírósága döntésein alapuló, elsődlegesen a KMK véleményben megtestesülő kúriai 

gyakorlat lényege, hogy az ilyen típusú ügyekben azt kell objektív körülmények alapján igazolni, hogy 

az adózó tudott vagy tudhatott arról, miszerint adókijátszó ügyletben vesz részt. Ennek egyik objektív, 

de nem kizárólagos eleme az áruk körbemozgásának, a valódi termékértékesítés hiányának 

bizonyítása, de nem lehet kirekeszteni további, a felperes tudatállapotát igazoló körülmények 

vizsgálatát, annak bizonyítását. A jogerős ítélet ebben a vonatkozásban nem rögzít kielégítő választ. 

Az áruk körbemozgásának hiányát megállapító ítéleti érvelés nem ügydöntő, vizsgálandó, hogy az 

alperesi határozat tartalmaz-e a felperes adókijátszásban való részvételét alátámasztó további olyan 

körülményt (körülményeket), amely(ek) alátámasztják az adókülönbözet meghatározásának 

jogszerűségét. 

 



 

 44 

Kfv.III.37.159/2017/8. 

A tartózkodási kártya kiállítása iránti kérelem nem teljesíthető, amennyiben az idegenrendészeti 

eljárás során igazolást nyer, hogy a kérelmező valódi, közvetlen és súlyos veszélyt jelent a közrendre, 

közbiztonságra. 

A 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) 33. § értelmében az e törvény hatálya alá tartozó 

személyek beutazáshoz és tartózkodáshoz való joga az arányosság elvének betartásával és az 

érintettnek kizárólag olyan személyes magatartás alapján korlátozható, amely valódi, közvetlen, és 

súlyos veszélyt jelent a közrendre, a közbiztonságra, a nemzetbiztonságra vagy a közegészségügyre.  

A perben rendelkezésre álló adatokból megállapítható volt, hogy a közigazgatási eljárás során 

tisztázódott: hogy a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Nemzetközi Bűnözés Elleni 

Főosztály III. Bűnüldözési Osztálya nyomozást folytat a felperessel szemben a Btk. 353. § (1) 

bekezdésbe ütköző és a (2) bekezdés a) és b) pontja szerint minősülő embercsempészés bűntettének 

megalapozott gyanúja miatt és őt a Be. 126. § (2) bekezdése alapján 2015. szeptember 23-án előzetes 

letartóztatásának előterjesztése mellett őrizetbe vette. A Győri Járásbíróság elrendelte az előzetes 

letartóztatást, amelynek határidejét később meg is hosszabbította. Az elsőfokú idegenrendészeti 

hatóság megkeresésére a Budapesti Rendőr-főkapitányság azt a tájékoztatást adta, hogy a felperes 

tartózkodása valódi, közvetlen és súlyos veszélyt jelent Magyarország közbiztonságára. A másodfokú 

közigazgatási eljárás során az alperes megkeresésére a Budapesti Rendőr-főkapitányság a 2016. május 

12-én kelt válasziratában megerősítette, hogy a felperes a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetben 

előzetes letartóztatását tölti 2016. június 25-ig. A Budapest Rendőr-főkapitányság megkeresésére a 

Készenléti Rendőrség Nyomozóiroda leírta, hogy a felperes valódi, közvetlen és súlyos veszélyt jelent 

a magyarországi közrendre és közbiztonságra.  

Hangsúlyozta a Kúria, hogy ezen rendőrségi nyilatkozatokat, tájékoztatásokat az alperesi hatóságok 

nem hagyhatták figyelmen kívül a felperesi kérelem elbírálása során. Nem mellőzhették annak 

értékelését sem, hogy a felperes a 2013. évi illegálisan Magyarországra érkezését követően milyen 

magatartást tanúsított, milyen eljárásokat kezdeményezett, jogellenesen Svájcba utazott, ahol SIS-

figyelmeztető jelzéssel látták el, Magyarországra kerülését követően ismételten sorozatosan 

menekültkénti elismerés iránti kérelmeket terjesztett elő (alaptalanul), majd magyar állampolgárra 

kötött házasságát követően harmadik országbeli családtagként történő tartózkodási engedélyezését 

kérte. Hangsúlyozza a Kúria, hogy ezen kérelmének benyújtását követően pár nappal később már 

előzetes letartóztatásba került, éveken át büntetőeljárás volt folyamatban ellene. Ezek eredménye a 

felülvizsgált alperesi határozatok meghozatalakor sem volt még ismert, adat merült fel azonban arra 

vonatkozóan, hogy a felperes időközben Magyarországról eltávozott.  

A felülvizsgálati kérelemben foglaltakkal szemben az ügy elbírálása szempontjából nem volt annak 

jelentősége, hogy a rendőrhatóság „tájékoztatás” vagy „szakvélemény” formájában hozta az 

információt az idegenrendészeti hatóság tudomására a felperes ellen folyamatban lévő 

büntetőeljárással kapcsolatban. Annak tartalma bírt relevanciával és az abban foglaltaktól az alperesi 

hatóságok nem tekinthettek el. Annak figyelembevétele és értékelése a közigazgatási eljárás során az 

Szmtv. 33. § körében kötelező volt, annak mellőzésére és jogkövetkezményének alkalmazására az 

alperesi hatóságnak jogszabályi lehetősége nem volt. Az eljárás során sem az ártatlanság vélelmét, sem 

a tisztességes eljárás alapelvét a hatóság nem sértette meg. Azon körülmény, hogy a felperes ellen 

folyamatban lévő büntetőeljárás ténye, a tartózkodási kártya kiállítása iránti kérelem elutasítását 

eredményezte, még nem jelenti azt, hogy az alperesi hatóság akár eljárási, akár anyagi jogi 

jogszabálysértést követett volna el e téren. 

Osztotta a Kúria a bíróság azon okfejtését, miszerint az alperes eljárása során nem pusztán a 

büntetőeljárás ténye, hanem a felperes magyarországi tartózkodása alatt tanúsított életvitele, az általa 

kezdeményezett eljárások, az ezek során tanúsított magatartás összevetése, és mindezek együttes 

értékelése alapján vonta le azt a következtetést, hogy a felperes a tartózkodási kártya kiállítására nem 

jogosult, magyarországi tartózkodása az Szmtv. 33. §-a alapján nem engedélyezhető. E körben a 

hatóság mérlegelési jogkörében járt el, ily módon a bírósági felülvizsgálatra a Pp. 339/B. §-a volt 

irányadó. Ezen rendelkezéseknek eleget téve az alperes a tényállás teljes körű feltárása alapján döntött 

a felperesi kérelem tárgyában, a másodfokú határozatot részletes és pontos jogszabályi 
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hivatkozásokkal alátámasztott indokolással látta el, a rendelkezésre álló dokumentumokból és 

körülményekből logikus és okszerű következtetést vont le, ezért a döntés jogszabálysértőnek nem volt 

tekinthető. A bíróság a Pp. 339. § (1) bekezdés szerinti jogszerűségi felülvizsgálat keretében helyesen 

állapította meg, hogy az alperes a tényállást a Ket. előírásainak megfelelően feltárta és ez alapján 

döntött a kérelem tárgyában, amely során az Szmtv. 33. §-ában írtakat megfelelően alkalmazta és az 

Európai Parlament és Tanács 2004/38/EK irányelv (23) preambulum bekezdésében meghatározott 

arányosság követelményére és a felperes személyes körülményeire is figyelemmel volt. 

 

Kfv.VI.37.628/2017/4. 

Félrevezeti a közlekedési hatóságot a vezetői engedély megszerzésére törekvő személy, aki eltitkolja azt 

a tényt, hogy egy másik tagállam hatósága a drogfüggőségével összefüggő eljárás során hozandó 

intézkedései megtétele előtt visszaadta a vezetői engedélyét. 

A 24/2005. (IV.25.) GKM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10. § (1) bekezdés b) pontja értelmében 

elméleti vizsgára az bocsátható, aki megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és 

pályaalkalmassági, valamint – írásbeli nyilatkozata alapján – a külön jogszabályban meghatározott 

közlekedésbiztonsági feltételeknek. Az egészségügyi és pályaalkalmasság körében az NM rendelet 

minősül külön jogszabálynak.   

A 13/1992. (VI.26.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) 19. § (2) bekezdése szerint a külföldi 

állampolgár Magyarországon kiállítandó járművezetésre jogosító okmányához az egészségi 

alkalmasság megállapítását az e rendeletben foglaltak szerint kell elvégezni. Az NM rendelet 1. § (1) 

bekezdése alapján a közúti járművezetők egészségi alkalmassága vizsgálatának célja annak 

megállapítása, hogy a közúti járművezetőjelöltnek, illetve a közúti járművezetőnek nincs-e olyan 

betegsége, testi vagy szellemi, illetőleg érzékszervi fogyatékossága, amely őt a közúti járművezetésra 

egészségügyi szempontból alkalmatlanná teszi; továbbá azoknak a feltételeknek, illetőleg 

korlátozásoknak a meghatározása, amelyek mellett a vizsgált személy betegség, testi vagy érzékszervi 

fogyatékosság fennállás esetén is vezethet közúti járművet.   

A Rendelet 15. § (6) bekezdése kimondja, hogy a közlekedési hatóság érvényteleníti azt a vizsgát, 

amelyet a vizsgázó a közlekedési hatóság félrevezetésével, hamis adatok közlésével, jogszabályban 

meghatározott feltételek hiányában vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértésével tett le. 

Amennyiben a vizsgaigazolást a közlekedési hatóság már kiadta a vizsga érvénytelenítéséről szóló 

jogerős határozatot az ügyfél lakóhelye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi, 

kerület) hivatalának szervezeti egységeként működő okmányirodának is meg kell küldeni. 

A felperes a jelentkezési lap nyilatkozat része 8. kérdésére azt válaszolta, hogy bíróság vagy rendőrség 

a vezetésre jogosító okmánya visszaadását vagy a vezetési jogosultság gyakorlását jártasság 

igazolásához, új járművezetői vizsgához, egészségi alkalmasság igazolásához vagy pályaalkalmasság 

igazolásához nem kötötte. Az alperes és az elsőfokú bíróság úgy ítélte meg, hogy a felperes a 8. 

kérdésre adott válaszával a közlekedési hatóságot félrevezette, ezért a letett vizsgáját érvényteleníteni 

kellett. A felperes ezzel szemben előadta, hogy a 8. kérdésre tényszerűen válaszolt, a hatóságot nem 

vezette félre, hamis adatot nem közölt. 

A Kúria megítélése szerint a perbeli jogviszony jogi megítélése szempontjából kiemelkedő 

jelentőséggel bír a 2006/126/EK irányelv (a továbbiakban: Irányelv). Annak bevezető rész 8. pontja 

szerint közúti közlekedésbiztonsági okokból meg kell határozni a vezetői engedély kiállításának 

minimum követelményeit. A 9. pont rögzíti, hogy a járművezetéshez szükséges fizikai és szellemi 

alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés a személy- vagy áruszállításra használt 

járművek vezetőjének a vezetői engedély kiállításakor, valamint azt követően rendszeresen 

bizonyítaniuk kell.   

A 7. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében vezetői engedély kizárólag azon kérelmezőknek állíthatók 

ki: a) akik jártassági és magatartási, valamint elméleti vizsgát tettek, valamint megfeleltek az 

egészségügyi követelményeknek a II. és III. melléklet rendelkezésével összhangban.   

Az Irányelv III. melléklete a járművezetéshez szükséges fizikai és szellemi alkalmasság minimum 
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követelményeit szabályozza, ezen belül a 14. pont az alkoholra, míg a 15. pont a kábítószerekre és 

gyógyszerekre vonatkozik. A 16. pont rögzíti, hogy vezetői engedély nem adható ki, illetve nem 

újítható meg egyik jármű kategóriában sem azon kérelmezők vagy járművezetők számára, akik 

pszichotrop anyagoktól függenek, vagy – bár függőségük nem áll fenn ilyen anyagok vonatkozásában, 

de – rendszeresen visszaélnek azokkal. A 15.1. alpont alapján vezetői engedély nem adható ki, illetve 

nem újítható meg azon kérelmezők vagy járművezetők számára, akik bármilyen formában 

rendszeresen fogyasztanak a jármű biztonságos vezetéséhez szükséges képességeket károsító 

pszichotrop anyagokat, ha a felszívódó mennyiség akkora, hogy káros befolyást gyakorol a 

járművezetésre. 

Az Irányelv a tagállamokra, azok hatóságaira és állampolgáraira nézve is kötelező rendelkezéseket 

tartalmaz. A magyar közlekedési hatóság ezért pszichotrop anyagoktól függő személynek nem adhat 

ki, illetve nem újíthat meg vezetői engedélyt, és ezen belül elméleti vizsgára is csak az bocsátható, aki 

a vonatkozó egészségügyi feltételeknek megfelel, vagyis ebben a körben nem függ pszichotrop 

anyagoktól. 

A felperes félrevezette a közlekedési hatóságot akkor, amikor nem közölte azt, hogy a német hatóság 

kötelezte arra, hogy nyújtson be a drogfüggőségével kapcsolatos pozitív orvosi véleményt és a vezetői 

engedélyét önként visszaadta a drogfüggőséggel összefüggő eljárás intézkedései megtétele előtt. 

Ugyanis a járművezetéshez alapvető fizikai és szellemi alkalmasságot a felperesnek igazolnia kell. 

Ennek bizonyítására becsatolta az egészségi alkalmasságáról szóló véleményt, azonban ez nem terjed 

ki a pszichotrop anyagoktól való függősége fennállására, illetve annak hiányára. Amennyiben a 

magyar közlekedési hatóság tudomással bírt volna a felperes Németországban felmerülő kábítószer 

problémáiról, akkor ennek tudatában erre is kiterjedő egészségi alkalmassági vélemény beszerzését 

kellett volna előírnia a felperes részére. Alapvető közlekedésbiztonsági és közbiztonsági érdek, hogy 

ne kapjon vezetési engedélyt olyan személy, aki pszichotrop anyagtól függő. 

A felperes által hivatkozott C-419/10. számú az Európai Unió Bírósága ítélet jelen perben nem 

irányadó, mert Magyarországon a felperes részére vezetői engedélyt az illetékes hatóság nem állított 

ki. 

A felülvizsgálattal támadott ítélet nem sérti az Alaptörvény XV. cikkében megfogalmazott törvény 

előtti egyenlőség elvét és az EUMSZ 18. cikkében meghatározott állampolgárság szerinti hátrányos 

megkülönböztetés tilalmát, mert egyfelől az irányadó nemzeti jogszabályok a felperes mellett 

valamennyi vezetői engedélyt Magyarországon kérelmező személyre vonatkoznak, másfelől az 

Irányelv felhívott rendelkezései minden tagállamra, azok hatóságaira és állampolgáraira kötelezőek. 

A fentiekre figyelemmel az elsőfokú hatóság jogszerűen hagyta helyben a felperes közlekedési 

alapismeretek vizsgáját érvénytelenítő elsőfokú határozatot, mert a felperes a közlekedési hatóság 

félrevezetésével tette le a vizsgát. A felperes rendeltetésellenesen gyakorolta jogait, magatartása a 

hatályos uniós jog, valamint a magyar és német nemzeti jog kijátszására irányult. 

Munkaügyi ügyszak 

Adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Polgári ügyszak 

Adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 
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Gazdasági ügyszak 

Gfv.VII.30.874/2016/5.; Gfv.VII.30.001/2017/5.; Gfv.VII.30.044/2017/6.; Gfv.VII.30.051/2017/6.; 

Gfv.VII.30.055/2017/5.; Gfv.VII.30.073/2017/3.; Gfv.VII.30.098/2017/6.; Gfv.VII.30.113/2017/6.; 

Gfv.VII.30.122/2017/5.; Gfv.VII.30.123/2017/6.; Gfv.VII.30.125/2017/6.; Gfv.VII.30.128/2017/5.; 

Gfv.VII.30.129/2017/5.; Gfv.VII.30.133/2017/8.; Gfv.VII.30.135/2017/6.; Gfv.VII.30.137/2017/6.; 

Gfv.VII.30.138/2017/6.; Gfv.VII.30.139/2017/5.; Gfv.VII.30.166/2017/6.: Gfv.VII.30.170/2017/5.; 

Gfv.VII.30.184/2017/5.;  

Deviza-alapú kölcsönszerződés részleges érvénytelenségének megállapítása iránti perben a 

keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítását 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 

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 meg, 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. 

A felperes felülvizsgálati kérelmében lényegében azért tartotta jogszabálysértőnek a jogerős végzést, 

mert – álláspontja szerint – a 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: DH1. tv.) és a 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 hangsúlyozta: a kamat, költség, díj jogszabályba ütköző, illetve tisztességtelen módosításával 

kapcsolatos szerződéses rendelkezés soha nem az egész, hanem csak az adott feltétel érvénytelenségét 

eredményezi. A jelen per tárgyává tett szerződéses rendelkezés tisztességtelensége, így 

érvénytelensége már megállapítást nyert, így semmi indoka, értelme nincs ugyanezen szerződéses 

rendelkezés további érvénytelenségi okai vizsgálatának, 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 utalt arra, a felperes által 

keresetlevelében megjelölt szerződéses rendelkezés tisztességtelensége folytán az alperes a felperessel 

elszámolni köteles. Erre tekintettel a konkrét jogvita eldöntése szempontjából nem volt jelentősége 

annak a kérdésnek, hogy egyébként a DH2. törvény 37. § (1) bekezdése megfelel-e a fogyasztói 

irányelv rendelkezéseinek. 
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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., Pohotovost’‑ügyben hozott ítélet, 40.pont), de 

egyik ítéletében sem törte át a tagállami polgári eljárásjogok legfontosabb alapelvi szintű 

rendelkezését, a kérelemhez kötöttség elvét úgy, ahogy arra a felperes hivatkozott. 

 

Gfv.VII.30.012/2017/4.; Gfv.VII.30.045/2017/3.; Gfv.VII.30.003/2017/5.; 

Gfv.VII.30.019/2017/6.; Gfv.VII.30.074/2017/3.; Gfv.VII.30.102/2017/6.; 

Gfv.VII.30.134/2017/6.; Gfv.VII.30.147/2017/6.; Gfv.VII.30.177/2017/6.; 

Gfv.VII.30.181/2017/4.; Gfv.VII.30.188/2017/4.;  

Deviza alapú kölcsönszerződés részleges érvénytelenségének megállapítása iránti perben a 

permegszüntetést 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 

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 a 

DH2. tv. 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. tv. 

4. § (2) bekezdése a Kúria 2/2014. PJE határozatán alapul, amelynek indokolása az EU Bíróság C-

26/13. sz. Kásler-ügyben hozott ítéletében kifejtett jogértelmezést vette át. A hivatkozott törvényi 

rendelkezés alapján az egyoldalú kamat-, költség-, díjemelést lehetővé tevő rendelkezések 

tisztességtelenek, kivéve, ha a tisztességtelenség törvényi vélelmét a pénzügyi intézménynek egy 

speciális – az Alkotmánybíróság több ítéletében kvázi közérdekű pernek minősített – eljárás keretében 

sikerült megdöntenie. A törvény egyúttal kötelezte a pénzügyi intézményeket a tisztességtelenül felvett 

kamat, költség, díj visszafizetésére, vagyis az elszámolásra. Amennyiben a fogyasztó az elszámolás 

eredményét vitatta, lényegében három fórum – ezen belül két bírósági szint – állt a rendelkezésére 

jogai érvényesítésére. 

A Kúria hangsúlyozta: a kamat, költség, díj jogszabályba ütköző, illetve tisztességtelen módosításával 

kapcsolatos szerződéses rendelkezés soha nem az egész, hanem csak az adott feltétel érvénytelenségét 

eredményezi. A jelen per tárgyává tett szerződéses rendelkezés tisztességtelensége, így 
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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. 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., Pohotovost’‑ügyben hozott ítélet, 40. pont), de 

egyik ítéletében sem törte át a tagállami polgári eljárásjogok legfontosabb alapelvi szintű 

rendelkezését, a kérelemhez kötöttség elvét úgy, ahogy arra a felperes hivatkozott. 

 

Gfv.VII.30.327/2017/4. 

Az adós tartozásáról kiállítandó tértivevénybe foglalt adatok felek általi elfogadását tartalmazó 

általános szerződési feltétel nem biztosít több jogosultságot a pénzügyi intézmény részére és nem ró 

több kötelezettséget az adós terhére, mint amelyek a jogszabályok alapján őket egyébként megilletnék, 

illetve terhelnék, a bizonyítási terhet nem fordítja meg, ezért nem tisztességtelen. 

A perbeli kölcsönszerződés megkötésekor hatályban volt, a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások 

éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 198/1996. (XII.22.) 

Korm. rendelet, majd a 2001. január 1-jén az e rendelet helyébe lépett, azonos című 250/2000. 

(XII.24.) Korm. rendelet előírásai értelmében az I. rendű alperesnek az ügyfeleivel, köztük a 

felperessel szemben fennálló követeléseiről folyamatos nyilvántartást kellett vezetnie. A 

nyilvántartásában szereplő adatokról a pénzügyi vállalkozás által a Pénzügyi Szervezetek Állami 

Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról szóló 52/2005. 

(XII.28.) PM rendelet szabályai szerint negyedévente jelentést kellett tennie a Felügyelet részére. A 

hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 

206. § (1) bekezdése pedig előírta, hogy folyamatos szerződések esetén legalább évente egy 

alkalommal, valamint a szerződés lejártakor egyértelmű, közérthető és teljes körű írásbeli kimutatást 

küldjön az ügyfeleinek. A kimutatást a Hpt. 206. § (2) bekezdése értelmében – az üzletszabályzat vagy 

szerződés eltérő rendelkezése hiányában – elfogadottnak kellett tekinteni, ha az ügyfél a kézbesítéstől 

számított 60 napon belül írásban nem emelt kifogást azzal, hogy mindezek a követelés 

érvényesíthetőségét nem érintik. 

A perbeli jogvita eldöntése szempontjából ügydöntő jelentőségű volt, hogy a felek között létrejött 

kölcsönszerződés I/4. pontjának azon kikötése, amely szerint a felperes mindenkori fizetési 

kötelezettségét illetően a banknál vezetett számlái és a bank nyilvántartásai, könyvei alapján készült 

közjegyzői okiratba foglalt ténytanúsítványt fogadja el mint közhiteles, aggálytalan tartalmú 

bizonyítékot, az 1959. évi IV. számú törvény (a továbbiakban: rPtk.) 242. §-a szerinti joghatályos 

tartozáselismerő nyilatkozatnak minősül-e. Tartozáselismerés esetén ugyanis a bizonyítási teher 

megfordul, és az adósnak kell bizonyítania, hogy az elismert tartozása nem áll fenn [BH 1991.439.]. 

A fél nyilatkozatához – amint arról a Legfelsőbb Bíróság az EBH 2000.309. szám alatt közzétett 

határozatában egyértelműen állást foglalt – a tartozáselismerés jogkövetkezményei akkor fűződhetnek, 

ha a tartozás elismerése magyarázatot nem igénylő módon, kifejezetten és félreérthetetlenül történik. 

Ennek az elvárásnak csak az olyan tartozáselismerő nyilatkozat felel meg, amelyet már fennálló, 

összegszerűen meghatározott követelés tekintetében tettek meg. A per tárgyát képező szerződéses 
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rendelkezés viszont ilyennek nem tekinthető, e kikötés esetében ezért nem érvényesülnek a 

tartozáselismerés joghatásai, és az joghatályos joglemondásként sem értékelhető a fenti indokokra 

tekintettel. 

Ennek megfelelően abban az esetben, ha az I. rendű alperes a jelen szerződésből eredő követelését a 

felperessel szemben peres úton kívánja érvényesíteni, a perben az 1952. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Pp.) 164. § (1) bekezdése értelmében őt terheli annak bizonyítása, hogy a szerződés 

milyen tartalommal jött létre, ennek alapján milyen összeget folyósított a felperes részére, a felperes 

mennyit teljesített, és ennek eredményeként mekkora a felperes fennálló tartozása. Az I. rendű alperes 

erre vonatkozó tényállításai nyilvánvalóan a saját nyilvántartásán alapulnak, vita esetén azonban az I. 

rendű alperesnek a perben a nyilvántartás elszámolási elveit, módszereit és adatait be kell mutatnia, 

számításait le kell vezetnie. Ha a felperes mindezeket követően is azt állítja, hogy az I. rendű alperes 

elszámolása nem felel meg a szerződésben foglaltaknak, illetőleg a közölt számítás hibás, vagy arra 

hivatkozik, hogy részéről nagyobb összegű teljesítés történt, ellenbizonyítással élhet. A bizonyítási 

teher alakulását, a bizonyítási eljárás lefolytatását tehát a kölcsönszerződés I/4. pontjának hivatkozott 

rendelkezése nem befolyásolja. 

Az 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) felek közötti szerződéskötés idején hatályos 21. § 

(1) bekezdése, illetve a jelenleg hatályos 23/C. § (1) bekezdése értelmében végrehajtási záradékkal 

látható el a közjegyzői okirat, ha az tartalmazza a szolgáltatásra és ellenszolgáltatásra irányuló vagy 

egyoldalú kötelezettségvállalást, a jogosult és a kötelezett nevét, a kötelezettségvállalás tárgyát, 

mennyiségét (összegét) és jogcímét, valamint a teljesítés módját és határidejét. Ha a kötelezettség 

feltételnek vagy időpontnak a bekövetkezésétől függ, a végrehajthatósághoz a Vht. korábbi 21. § (2) 

bekezdése, illetve jelenlegi 23/C. § (2) bekezdése szerint az is szükséges, hogy a feltétel vagy időpont 

bekövetkezését közokirat tanúsítsa. 

E szabályok értelmében a közokiratba foglalt kölcsön- vagy lízingszerződés, illetve egyoldalú 

kötelezettségvállalás alapján az adós tartozásának már lejárt részleteire minden további feltétel nélkül, 

a szerződés felmondása esetén a teljes tartozás összegére pedig akkor van helye végrehajtási záradék 

kibocsátásának, ha a végrehajtást kérő az adós szerződésszegése miatt szintén közokiratba foglalt 

jognyilatkozattal felmondta a szerződést. Az, hogy ez utóbbi esetben a szerződésszegés valóban 

bekövetkezett-e és így az emiatt közölt felmondás jogszerű-e, a végrehajtási záradék kiállítására 

irányuló kérelem elbírálása során érdemben nem vizsgálható, e vonatkozásban elengedő a végrehajtást 

kérő egyoldalú nyilatkozata [BH1997.348., BH2002.491., Kúria Pfv.I.21.783/2016/5.].   

Az adós szerződésszegésének, illetőleg a felmondásnak a tényét, valamint a végrehajtást kérő 

nyilvántartásai szerint fennálló tartozás aktuális összegét a végrehajtást kérő egyoldalú nyilatkozata 

alapján rögzítő, az 1991. évi XLIV. törvény (a továbbiakban: közjegyzői tv.) 111. §-ában szabályozott 

közjegyzői okirat nem ügyleti okirat, hanem jogi jelentőségű tényeket rögzítő ténytanúsító okirat 

(közjegyzői tanúsítvány). Az ilyen okirat kiállítását a végrehajtást kérő akkor is kérheti a közjegyzőtől, 

ha erről az adóssal kötött szerződésben előzetesen külön nem rendelkeztek, illetve az adós előzetesen 

nem nyilatkozott külön arról, hogy a végrehajtást kérő nyilvántartásában rögzített adatok a 

ténytanúsítvány kiállításának alapjául szolgálhatnak.   

A közjegyzői ténytanúsítvány kiállítását és a végrehajtási záradék kibocsátását tehát a végrehajtást 

kérő e szerződéses kikötés hiányában is ugyanilyen módon és tartalommal kérhetné. 

Ha a végrehajtási záradék kiállítására sor kerül, az adós a tartozását valóban csak a Pp. 369. §-a 

szerinti  jogintézményére vonatkozó, a fentiekben ismertetett szabályokból következik. A peres felek 

között létrejött kölcsönszerződés e vonatkozásban sem biztosít több jogosultságot az alperes részére, 

illetve nem ró több kötelezettséget a felperes terhére, mint amelyek az irányadó jogszabályok alapján 

őket egyébként megilletnék, illetőleg terhelnék. 

A bizonyítási teher pedig a Pp. 369. §-a szerinti végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti 

perben is a Pp. 164. § (1) bekezdésének megfelelően alakul. 

Az igényérvényesítés lehetőségei, a bizonyítási teher alakulása körében tehát a kölcsönszerződés I/4. 

pontjában foglaltak a felperes jogi helyzetét nem érintik, semmilyen módon nem teszik azt 

hátrányosabbá. 
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A végrehajtás közjegyzői okirat záradékolása útján, tehát a peres út igénybevétele nélküli elrendelését 

lehetővé tevő szabályozás az Alkotmánybíróság 1423/B/2010.AB és 1245/B/2011.AB számú 

határozatai szerint nem alkotmányellenes, nem sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot, és az Európai 

Unió Bírósága C-32/14. számú Erste Bank kontra Sugár Attila ügyben hozott határozata szerint nem 

összeegyeztethetetlen a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről 

szóló 93/13/EGK irányelv (a továbbiakban: irányelv) fogyasztóvédelmi követelményeivel sem. 

A Kúria álláspontja szerint a perbeli kikötés nem tisztességtelen a 18/1999. (II.5.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdés b) pontja alapján sem. Aszerint a fogyasztói 

szerződésben az a szerződési feltétel minősül tisztességtelennek, amely kizárólagosan a fogyasztóval 

szerződő felet jogosítja fel annak megállapítására, hogy teljesítése szerződésszerű-e. E rendelkezésnek 

mind a nyelvtani, mind az irányelv 3. cikk (3) bekezdése és Mellékletének 1.m) pontja 

figyelembevételével történő értelmezéséből az következik, hogy az a kikötés tisztességtelen, amely a 

fogyasztóval szerződő felet, jelen ügyben az I. rendű alperest arra jogosítja, hogy a saját teljesítése 

szerződésnek megfelelőségét maga állapítsa meg. E jogszabályhely téves értelmezéséből fakad tehát 

az eljárt bíróságok azon megállapítása, hogy azért semmis a perbeli kikötés, mert az I. rendű alperest 

arra jogosítja fel, hogy egyoldalúan eldöntse, a felperes szerződésszerűen teljesítette-e. 

Mindezekre tekintettel a másodfokú bíróság alaptalanul, az rPtk. 209. §-ának, illetve a Korm. rendelet 

1. § (1) bekezdés j) pontjainak téves alkalmazásával állapította meg, hogy a perbeli kölcsönszerződés 

I/4. pontja a bizonyítási terhet a felperes terhére hátrányosan változtatta meg, illetve az a Korm. 

rendelet 1. § (1) b) pontja alapján tisztességtelen. 
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Emberi jogi közlemények 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei 

Körtvélyessy Magyarország elleni (2. sz.) ügye (56.080/13. sz. ügy)50 

A kérelmező 2009. október 7-én 16:07-kor értesítette a rendőrséget arról, hogy demonstrációt kíván 

szervezni. 2009. október 10-én 14 és 19 óra között a budapesti Venyige utcai börtön előtt, a „nemzeti 

radikalizmus politikai üldöztetése" ellen. A Venyige utca egy egysávos zsákutca. 

A bejelentést fogadó rendőrkapitányság rendőrtisztje ismételten megkísérelte telefonon felvenni a 

kapcsolatot a kérelmezővel, a vonatkozó, a rendezvények rendjének biztosításával kapcsolatos rendőri 

feladatokról szóló 15/1990. (V. 14.) BM rendelettel összhangban annak érdekében, megbeszéljenek 

egy találkozót. Annak ellenére, hogy több kísérletet tett, és üzeneteket hagyott, a kérelmezőt nem érte 

el. A budapesti rendőrfőkapitány 2009. október 9-én a demonstrációt betiltotta azzal az indokkal, hogy 

a forgalom terelhető más útvonalra [a gyülekezési törvény 8. § (1) bekezdése]. A határozatban 

hivatkozott a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 21. cikkére, az Egyezmény 

11. cikkére és az Alkotmánybíróság 55/2001. AB határozatára. 

A kérelmező a törvényi háromnapos határidőn belül bírósági felülvizsgálatot kért a határozat ellen. 

2009. október 15-én a Fővárosi Bíróság elutasította a kérelmező ügyét. Megállapította, hogy annak 

értékelése során, hogy a forgalom más útvonalakra terelhető-e vagy sem, a hatóság a kérelmező 

értesítése alapján 200 tüntető részvételével számolhatott, és megállapította, hogy a környéken a 

törvényes parkolás és forgalom lehetetlen, ha az eseményre sor kerül. A bíróság a rendőrség 

határozatával egyetértett abban, hogy bár a gyülekezési jog alkotmányos alapjog, nem abszolút, és 

nem sértheti mások alapvető jogait, ezért korlátozható. A bíróság meggyőződött arról, hogy a határozat 

jogszerű volt, mivel a rendőrség megfelelő módon állapította meg a tényeket, betartotta az eljárási 

szabályokat és egyértelmű értékelési kritériumokat alkalmazott, és a bizonyítékok értékelése logikus 

volt. 

A kérelmező – az Egyezmény 11. cikkére hivatkozással – sérelmezte, hogy a „nincs más útvonal” 

fogalom hatóságok általi túlzottan korlátozó értelmezése aránytalanul nagy beavatkozást jelentett a 

gyülekezési jogába. 

A Bíróság kiemelte, hogy a Kormányzat nem vitatta, hogy a kérelmező hivatkozhat az Egyezmény 11. 

cikkében foglalt garanciákra, és nem vitatta, hogy a demonstráció betiltása beavatkozást jelentett az e 

rendelkezés szerinti jogaiba, és maga sem látja okát, hogy másként ítélje. Azt kellett ezért eldöntenie, 

hogy a kifogásolt intézkedés „törvény által előírt” volt-e, a (2) bekezdésben meghatározott egy vagy 

több törvényes célt szolgált-e, és „szükséges volt-e egy demokratikus társadalomban” ezek elérése 

érdekében. 

A Bíróság észlelte, hogy a tilalom a gyülekezési törvény 8. §-ának (1) bekezdésén alapult, és úgy 

ítélte, hogy azért a törvényben előírt volt. Ezenkívül a Bíróság meggyőződött arról, hogy a kifogásolt 

intézkedés a zavargás megelőzésének és mások jogai védelmének törvényes célját követte. 

Ami azt a kérdést illeti, hogy a beavatkozás szükséges-e egy demokratikus társadalomban, a Bíróság 

elsőként hivatkozott a Körtvélyessy Magyarország elleni ítélet 24-27. pontjában kifejtett elvekre. 

A Bíróság észlelte, hogy az üggyel foglalkozó hazai bírósági határozatban, a gyülekezés betiltásának 

hatályban tartásának alapja kizárólag a közlekedési kérdésekkel volt kapcsolatban. A Kormányzat 

előadása lényegében annak a megerősítésére korlátozódtak, hogy a demonstráció komolyan 

akadályozná a környék szabad forgalmát. Ezzel összefüggésben a Bíróság emlékeztetett, hogy egy 

nyilvános helyen folyó demonstráció bizonyos mértékű zavart okozhat a szokásos életben, beleértve a 

                                                 
50 Az ítélet 2017. november 13-án vált véglegessé. 
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forgalom megzavarását. Ha azonban a tüntetők nem folytatnak erőszakos cselekményeket, akkor 

fontos, hogy a hatóságok bizonyos fokú toleranciát tanúsítsanak a békés gyülekezéssel szemben, ha az 

egyezmény 11. cikke által garantált gyülekezési szabadságot nem kell minden lényegétől megfosztani. 

A jelen ügy releváns tényeinek értékelését illetően a Bíróság megállapításait a Körtvélyessy-ügyben 

foglaltakra alapozta, amelyek ugyanezen helyszínnel kapcsolatos hasonló problémát érintettek. 

Lényegében ugyanazon okok miatt, mint abban az ügyben, a Bíróság úgy találta, hogy a tervezett 

békés gyülekezés betiltásának oka, ha egyáltalán releváns volt is, nem volt elégséges, hogy sürgető 

társadalmi igényt elégítsen ki. A tilalom ezért nem mutatkozott szükségesnek egy demokratikus 

társadalomban a kitűzött célok elérése érdekében. Ennek megfelelően az Egyezmény 11. cikkét 

megsértették. 

A Bíróság úgy ítélte, hogy a jogsértés megállapítása önmagában elégséges igazságos elégtételnek 

minősül a kérelmező által elszenvedett nemvagyoni károkért. 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei 

1. Rohiniedevie Garib Hollandia elleni ügye (43.494/09. sz. ügy)51 

A kérelmező a kérelem benyújtásakor két gyermek egyedülálló anyja volt, akinek egyedüli 

jövedelemforrása volt a szociális segély volt. A kérelmező 2005-ben telepedett le Rotterdamban a 

Tarwewijk kerületben, miután korábban a Rotterdami Régión kívül élt. Ezt követően annak az 

ingatlannak a tulajdonosa, amelyet bérelt, felszólította, hogy ürítse ki az ingatlant, mivel saját céljaira 

kívánta felújítani. Felajánlotta, hogy ugyanabba a területen kiad neki egy másik ingatlant, amibe a 

kérelmező beleegyezett, mivel az új lakás nagyobb és alkalmasabb volt neki és két kisgyermekének. 

Időközben 2006-ban Rotterdam Tarwewijk kerülete – magas munkanélküliséggel rendelkező 

területként – a Belvárosok problémáiról szóló törvény alapján kijelölésre került, mint olyan terület, 

ahol az új lakóhely megszerzéséhez csak lakhatási engedély volt létesíthető. Az ilyen lakhatási 

engedélyt elvben csak a rotterdami nagyvárosi területen legalább hat éve lakóhellyel rendelkezőknek 

adták meg, kivéve, ha jövedelme munkához kapcsolódott. A kérelmező 2007 márciusában kérelmet 

nyújtott be az ilyen engedély megadása iránt. A kérelmet a hatóságok elutasították azzal az indokkal, 

hogy nem rendelkezik lakóhellyel a Rotterdami Régióban a kérelme benyújtását közvetlenül megelőző 

hat év folyamán. Ráadásul, mivel jövedelme nem a munkából származott, nem teljesítette azt a 

követelményt, amely feljogosította volna a tartózkodási idő alóli mentességre. 

A kérelmező e határozattal szembeni kifogását a városi hatóságok elutasították, és 2008 áprilisában a 

regionális bíróság elutasította fellebbezését. Különösen azzal érvelt, hogy a Belvárosok problémáiról 

szóló törvény lehetővé tette a tartózkodási hely szabad megválasztásához való jog ideiglenes 

korlátozásának lehetőségét. E korlátozások célja, hogy visszafordítsák az érintett körzetek 

túlterhelésének folyamatát az által, hogy a lakók társadalmi-gazdasági szempontból vegyes 

összetételére törekedjenek. A további fellebbezést az Államtanács 2009 februárjában elutasította. 2010 

szeptemberében Vlaardingen településre költözött, ahol még ma is él. 

A kérelmező – a Negyedik kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikkének 4. bekezdésére hivatkozással – 

sérelmezte, hogy a Belvárosok problémáiról szóló törvény és a kapcsolódó városi jogszabályok 

megsértették a lakóhely szabad megválasztásához fűződő jogát.  

A Bíróság úgy találta, hogy a kérelmező „lakóhely megválasztásának szabadságát” a Negyedik 

kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikk „korlátozták”. Az állam területén jogszerűen tartózkodó holland 

állampolgárként megtagadták a lakhatási engedélyt, amely lehetővé tette volna számára, hogy 

családjával a választása szerinti ingatlanban éljen. A Bíróság helyénvalónak találta a korlátozást a 

Negyedik kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikkének 4. bekezdése alapján megvizsgálni, amely biztosítja a 

„bizonyos területeken” és „közérdek által indokolt” korlátozásokat. 

Nem vitatták, hogy a Belvárosok problémáiról szóló törvény, amelyen a lakhatási engedély 
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követelménye alapul, hozzáférhető volt a kérelmező számára. Így abban a helyzetben volt, hogy előre 

látja azokat a következményeket, amelyeket az ő cselekményei okozhatnak. Ezért annak ellenére, hogy 

akkor, amikor 2005-ben Tarwewijkbe költözött, nem láthatta előre, hogy az a törvény alapján ki lesz 

jelölve, a lakóhelye szabad megválasztásához fűződő jogának korlátozása összhangban állt a 

törvénnyel, miképpen azt a Negyedik kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikkének 4. bekezdése megköveteli. 

Ezenkívül nem vitatott, hogy a korlátozás a „közérdeket” szolgálta, és annak célja az elszegényedett 

belvárosi területek Hanyatlásának visszafordítása és az életminőség javítása volt. 

Ami azt a kérdést illeti, hogy az e cél eléréséhez használt eszközök arányosak voltak-e, a Bíróság 

észlelte, hogy a törvény nem fosztott meg senkit a szállásától, vagy kényszerítette őket arra, hogy 

elhagyják lakóhelyüket. A törvényben foglalt intézkedések csak viszonylag új betelepülőkre 

vonatkoztak, míg azok, akik legalább hat éven át a Rotterdami Régióban laktak, lakhatási 

engedélyükre jogosultak, függetlenül a jövedelemforrásuktól. A Bíróság nem tartotta relevánsnak az 

Amszterdami Egyetem jelentését, amely szerint – a kérelmező értelmezésében – a szóban forgó 

intézkedések eredményeképpen az érintett körzetekben az életminőség semmilyen igazolható javulása 

nem tapasztalható. A Bíróság kiemelte különösen, hogy a jelentés a panaszolt határozatok után 

született. 

Ezenkívül a jelentés úgy találta, hogy az érintett kerületek társadalmi-gazdasági összetétele már 

változni kezdett, azzal a következménnyel, hogy több új betelepült volt, akiknek volt állása. Ezenkívül 

a törvényhozó számos garanciális záradékot tartalmazott a törvényben. Nevezetesen a hatóságoknak 

gondoskodniuk kellett arról, hogy helyben elegendő lakás maradjon rendelkezésre azok számára, akik 

nem jogosultak lakhatási engedélyre; a törvény hatálya alá tartozó terület kijelölését visszavonják, ha 

nincs elegendő elérhető ilyen alternatív lakás helyben; és a korlátozás továbbra is az időbeli és 

földrajzi korlátozás hatálya alá esik, egyes területek kijelölése legfeljebb négy évig érvényes. Az 

illetékes miniszter köteles öt évente jelentést tenni a Parlamentnek a törvény hatékonyságáról. 

Ezenkívül egyéni nehézségi klauzula is volt, amely lehetővé tette a hatóságok számára, hogy 

eltérjenek az ottlakás követelményétől, ha annak szigorú alkalmazás túl durva lenne. Végül volt 

lehetőség a közigazgatási kifogásolási eljárásra és a bírósági felülvizsgálatra két bírósági szint előtt. 

Ilyen körülmények között a Bíróság úgy ítélte, hogy a nemzeti hatóságok megfelelő módon 

biztosították a kérelmező helyzetében lévő személyek jogait és érdekeit. 

Ami a kérelmező egyedi helyzetét illeti, az az egyszerű tény, hogy nem jelentett veszélyt a közrendre – 

miként azt állította – nem lehet meghatározó, amikor azzal a közérdekkel szemben mérlegeljük, 

amelyet a törvényes közpolitika következetes alkalmazása biztosított. Önmagában nem volt elegendő 

arra a tényre hivatkozás, hogy a lakhatási engedélyre vonatkozó követelmény hatálybalépésének 

időpontjában már Tarwewijkben lakott. Ebben az összefüggésben a Bíróság hangsúlyozta, hogy az 

államok rendelkeznek bizonyos mozgástérrel („mérlegelési jogkörrel”) a lakossági korlátozások 

rendszerének különleges módozataival kapcsolatban. 

A Bíróság ezen felül észlelte, hogy a kérelmező Vlaardingenben lakóhellyel rendelkezett egy olyan 

lakásban, amelyet 2010 szeptemberétől Kormány által finanszírozott szociális lakhatási testület adott 

bérbe neki. Nem állította, hogy ez a lakóhely nem elégítette ki az igényeit, vagy valamilyen módon 

kevésbé megfelelő, mint az, amelyet el kívánt foglalni Tarwewijkben. Nem fejezte ki azt a kívánságát 

sem, hogy visszatérjen Tarwewijkbe 2011 óta, amikor teljesítette a Rotterdami Régióban lakás hat 

évét, és így jogosult lett a Tarwewijkben való lakhatásra. 

A Bíróság tehát arra a következtetésre jutott, hogy annak a lakhatási engedélynek a megtagadása, 

amely lehetővé tenné a kérelmező számára, hogy a Tarwewijkben az általa választott lakóhelyre 

költözzék, nem járt olyan következménnyel, amely olyan aránytalan nehézségekkel járna, hogy a 

kérelmező érdeke súlyosabban esne a latba mint a szóban forgó intézkedés következetes 

alkalmazásához fűződő közérdek. Következésképpen a Negyedik kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikkét 

nem sértették meg. 
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2. Davidov és mások Oroszország elleni ügye (75947/11. sz. ügy)52 

A kérelmet 11 orosz állampolgár (a továbbiakban együtt: kérelmezők) nyújtotta be, akik részt vettek – 

az Orosz Föderáció Állami Dumája (a továbbiakban: Duma) és Szentpétervár Törvényhozó Gyűlése 

képviselőinek megválasztása érdekében – városi és szövetségi szinten egyidejűleg, 2011. december 4-

én megtartott választásokon. Valamennyi kérelmező nyilvántartásba vett választópolgár, emellett 

néhányan közülük az egyik ellenzéki párt, a Szpraverdlivaja Rosszija (Igazságos Oroszország; a 

továbbiakban: SR) jelöltjei, míg mások a választási bizottság tagjai, illetve megfigyelői voltak. 

A választások mindkét szinten az arányos képviselet elvén alapultak, azaz a választók a politikai 

pártok által állított jelöltekből álló listára szavaztak. A 2011. évi választásokon a szavazatszámlálást és 

az eredmény megállapítását Szentpéterváron három, különböző – választókerületi, területi és városi – 

szinten működő bizottság végezte. A választások tehát első körben a választókerületi 

szavazóhelyiségekben zajlottak. Ezt követően a választókerületi bizottság összeszámlálta a 

szavazatokat, és kiállította a – jegyzőkönyvnek nevezett – eredménylapokat, amelyeket megküldtek a 

területi bizottságnak. Ezt követően az érintett területi bizottság összesített táblázatot készített az 

illetékességébe tartozó választókerületekben lefolytatott szavazások eredményéről. Végezetül ezen 

eredményeket megküldték a Szentpétervári Városi Választási Bizottságnak, amely elvégezte a végső 

számítást, és az eredményeket a honlapján közzétette. 

A kérelmezők 100 választókerület hivatalos választási eredményét támadták. Azt állították – a hazai 

bíróságok és az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: Bíróság) előtt is –, hogy a szavazás 

és a szavazatszámlálás során különféle manipulációkra került sor. Valamennyien azt állították, hogy 

választókerületi szinten elkészített jegyzőkönyveket területi szinten más számokat tartalmazó, új 

jegyzőkönyvekre cserélték ki, amelynek következtében az eredmények általánosságban a Jedinaja 

Rosszija (Egységes Oroszország, a továbbiakban: ER) párt javára és a más pártok – többek között a 

SR, a Kommunisztyi Rosszii (Oroszország Kommunistái) és a Jabloko („Jabloko” Oroszországi 

Egyesült Demokrata Párt) – hátrányára módosultak. Állításaik alátámasztására – egyéb bizonyítékok 

mellett – a kérelmezők másolatokat nyújtottak be a választókerületi szinten elkészített 

jegyzőkönyvekről, amelyek a hivatalosan közzétettől eltérő számokat tartalmaztak. 

A választások hazai szinten történő felülvizsgálatára irányuló kísérlet valamennyi kérelmező esetében 

sikertelen volt. Panaszt nyújtottak be a Városi Választási Bizottsághoz, az ügyészséghez (kérve, hogy 

választási csalás miatt indítson nyomozást) és a bírósági rendszer valamennyi szintjén külön-külön 

eljárást indítottak. A Városi Választási Bizottság a kifogást érdemben nem vizsgálta. Az ügyészség 

megállapította, hogy az ügy az illetékes bíróságok hatáskörébe tartozik, és úgy döntött, hogy nem indít 

büntetőeljárást. A kérelmezők egyénileg, választópolgárként, a választási bizottság, illetve politikai 

pártok tagjaként panaszt nyújtottak be a Legfelsőbb Bírósághoz és az Alkotmánybírósághoz, a 

Szentpétervári Városi Bírósághoz és egyes kerületi bíróságokhoz. Az Alkotmánybíróság 2013-ban 

megszüntette azt a gyakorlatot, hogy a kizárólag a pártok nyújthatnak be panaszt a választókerületi 

eredményekkel kapcsolatban, ezáltal az egyes választópolgárok számára is biztosítva a fellebbezés 

lehetőségét. Ezt megelőzően a választókerületi eredmények megtámadása érdekében történő egyéni 

választói fellépés lehetősége nem volt biztosított. A bíróságok a választási bizottságok határozatát a 

kérelmezők és az érintett pártok által 2011-2012-ben indított valamennyi eljárásban helybenhagyták, a 

felülvizsgálatot lényegében az ügy eljárási vetületére korlátozva (pl. a Városi [Választási] Bizottság 

megfelelően tájékoztatta-e a felek képviselőit a meghallgatásról), és a kérelmezők bizonyítékait – 

elsősorban alaki okokból – figyelmen kívül hagyták. 

A Kormányzat – számos másolatot csatolva hivatalos okiratokról és a kérelmezők által 

támadott/vitatott kerületekben lefolytatott újraszámlálási eljárásról és annak eredményéről – arra 

hivatkozott, hogy a kérelmezők eljárási szabályt sértő okiratokat nyújtottak be, így azokat figyelmen 

kívül kell hagyni. Elismerték, hogy a szavazatokat 48 választókerületben újraszámlálták, ugyanakkor 

azt állították, hogy az újraszámlálási eljárás megfelelt a jogszabályoknak, és annak eredménye nem 

járt olyan mértékű hátránnyal az ellenzéki pártok számára, ahogy azt a kérelmezők állították. 

Hangsúlyozták továbbá, hogy a kérelmezők panaszát a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hazai 
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hatóságok teljes mértékben kivizsgálták. 

A kérelmezők - az Emberi Jogok Európai Egyezményének (a továbbiakban: Egyezmény) 13. cikkére, 

valamint az Első kiegészítő Jegyzőkönyv 3. cikkére hivatkozva – azt állították, hogy a szóban forgó, 

több tucat választókerületben eltérő eredményt nyújtó újraszámlálások nagymértékben sértették a 

szabad választásokhoz való jogot, és e panaszukkal összefüggésben nem részesültek hatékony 

jogorvoslatban. Két kérelmező (A. V. Davidov és O. O. Andronova) – az Egyezmény 34. cikkére 

hivatkozással –– azt állította, hogy a hatóságok próbálták őket lebeszélni arról, hogy a Bírósághoz 

benyújtott kérelmüket fenntartsák. 

A Bíróság indokolása szerint a szavazatszámlálásnak és az eredmény megállapításának – amely a 

szabad választásokhoz való jog részét képezi – a technikai része viszonylag kevésbé szigorú vizsgálat 

tárgyát képezi. Kellő figyelemmel kell lenni arra, hogy ez egy komplex eljárás, amelyben különböző 

szinteken számos személy érdekelt. Egy puszta hiba vagy szabálytalanság ezen a szinten önmagában 

nem jelenti a választások tisztességtelenségét, ha a választási eljárás egyenlőségének, 

átláthatóságának, pártatlanságának és függetlenségének általános elve érvényesül. A szabad 

választások kizárólag akkor kerülnek veszélybe, ha olyan eljárási szabálysértésre van bizonyíték, 

amely alkalmas arra, hogy az egyén szabad akaratának kifejezését – például a választópolgárok 

akaratának nagymértékű eltorzítása által – meghiúsítsa, és ha e panaszok hatékony kivizsgálása hazai 

szinten nem történik meg. 

Figyelemmel arra, hogy ténymegállapító szerepe az ilyen típusú ügyekben korlátozott, a Bíróság a 

felek által nem vitatott kérdésekre összpontosított. Először is arra, hogy a területi bizottságok az 

eredményeket Szentpétervár Törvényhozó Gyűlése tagjainak választása során az eredetileg vitatott 

választókerületek majdnem felében, a Duma-választások során vitatott négy választókerületből pedig 

háromban érvénytelenítették és – több mint 50.000 leadott szavazatot érintő – újraszámlálást rendeltek 

el. E döntések tömör és hasonló megfogalmazása miatt nem volt megállapítható, hogy megalapozottak 

voltak-e. A Bíróság – minden további magyarázat nélkül – nehezen fogadhatta volna el, hogy az 

érintett választókerületek majdnem felében észlelt hibák és szabálytalanságok olyan jellegűek lettek 

volna, hogy az eredményeket a magasabb szintű bizottságoknak érvényteleníteniük kellett volna és 

újra kellett volna értékelniük, e két számlálás között nagymértékű eltérést eredményezve. Ilyen nagy 

mennyiségű szavazat újraszámlálása önmagában is a választási rendszer komoly működési zavarára 

utal, és az egész eljárás tisztességességét kétségbe vonja. 

Másodszor, ami az az újraszámlálási eljárást és annak garanciáit illeti, a Bíróság megállapította: az 

újraszámlálást elrendelő területi [választási] bizottságokból az esetek nagy részében mindegyik 

ellenzéki párt tagjai ki voltak zárva; a meghozott határozatról az érintett választókerületi bizottságok 

nem minden tagját tájékoztattak, így azok nem vettek részt az újraszámlálásban; a területi választási 

bizottságokban az újraszámlálást olyan rövid idő (például az egyik területi bizottságban 6.600 

szavazócédula újraszámlálását 45 perc) alatt végezték el, ami kétségbe vonja, hogy a területi 

bizottságok képesek megfelelni a nemzeti jogszabályok által előírt komplex eljárási szabályoknak; az 

újraszámlálástól pedig az ellenzéki pártok tagjai mind területi, mind választókerületi szinten 

következetesen távol maradtak. 

Harmadszor, az újraszámlálások következtében a kormánypárt elsöprő győzelmet aratott, az ellenzéki 

pártok pedig veszítettek. A kormány által rendelkezésre bocsátott információk számos választókerület 

vonatkozásában azt mutatták, hogy az újraszámlálások eredményeképp a leadott szavazatok több mint 

egyötödét a kormánypárt javára csoportosították át. 

Negyedszer és legfőképp, a kérelmezők állításait egy független és hiteles nemzetközi megfigyelő 

misszió – az EBESZ – is alátámasztotta, amely a szóban forgó választások legproblematikusabb 

részeként a számlálást és az eredmények megállapítását jelölte meg. 

E nem vitatott tények tükrében a Bíróság megállapította, hogy a kérelmezők a nemzeti hatóságok és a 

Bíróság előtt is azt a védhető kijelentést tették, hogy az újraszámlálási eljárás súlyosan sértette az 

érintett választókerületekben a választások tisztességességét. Az ilyen szabálytalanság – a kérelmezők 

által vitatott valamennyi választókerületben – a választópolgárok akaratának nagymértékű torzításához 

vezethet. E panaszokat a hazai hatóságoknak hatékonyan ki kellett volna vizsgálniuk. 
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A kérelmezők a panaszukat különböző állami hatóságok előtt terjesztették elő, ami – legalábbis 

elméletileg – hatékony és hozzáférhető jogorvoslatnak tekinthető. Azonban a kérelmezők által 

alkalmazott egy módszer sem nyújtott számukra lehetőséget panaszuknak az önkényesség ellen 

megfelelő garanciát nyújtó felülvizsgálatára. Ami a választási bizottságokat illeti, a Bíróság 

megállapította, hogy e jogorvoslat nem bizonyult hatékonynak, mivel a városi bizottság a panaszokat 

érdemben nem vizsgálta. Ami a nyomozás elrendelését illeti, az ügyészség egységesen úgy foglalt 

állást, hogy az ügy a választási bizottságok határozatival kapcsolatos panaszok tárgyában hatáskörrel 

rendelkező bíróságok hatáskörébe tartozik. Végezetül, ami a bírósági felülvizsgálatot illeti, a 

bíróságok jogosultak voltak a választási eljárás résztvevői panaszainak kivizsgálására, a vonatkozó 

bizonyítékok beszerzésére és megvizsgálására, valamint – kellően súlyos szabálytalanság esetén –az 

érintett választási bizottság határozatainak megváltoztatására. A kérelmezők – vagy az érintett politikai 

pártok – az újraszámlálási eljárással és az azt követő eredményekkel kapcsolatos panaszukat minden 

lehetséges alkalommal a bíróságok elé terjesztették. A bíróságok azonban általában az állításokat 

érdemben nem vizsgálták, vizsgálatukat lényegtelen formai kérdésekre korlátozva, és figyelmen kívül 

hagyva az eljárási szabályok és az átláthatóság elvének súlyos és széles körű megsértését. Lényegében 

jóváhagyták a választási bizottságok határozatait anélkül, hogy valóban vizsgálták volna a kérelmezők 

tiltakozásának okait. A Kormányzatnak a hazai jogorvoslatok ki nem merítésére vonatkozó kifogását 

elutasítva a Bíróság megállapította, hogy a kérelmezők által igénybe vett egyik módszer sem adott 

lehetőséget számukra panaszaiknak az önkényesség ellen megfelelő garanciákat nyújtó 

felülvizsgálatára. 

Mindezek alapján tehát az Első kiegészítő Jegyzőkönyv 3. cikkének megsértésére kilenc kérelmező 

vonatkozásában sor került, mivel megtagadták tőlük a szavazatok újraszámlálása iránti eljárás súlyos 

szabálysértéseivel kapcsolatos panaszaik hatékony kivizsgálását. A Bíróság megállapította továbbá, 

hogy a kérelmezők fennmaradó panaszainak az Első kiegészítő Jegyzőkönyv 3. cikke és az 

Egyezmény 13. cikke alapján külön történő vizsgálata nem volt szükséges. 

A Bíróság elutasította a két kérelmező azon állítását, miszerint a Bíróság előtt benyújtott kérelem 

eredményeképpen bármilyen nyomást gyakoroltak volna rá. Az állam nem mulasztott el eleget tenni az 

Egyezmény 34. cikk szerinti kötelezettségeinek, hogy semmilyen módon ne akadályozza e két 

kérelmező azon jogát, hogy az Európai Bírósághoz fordulhasson. 

A Bíróság négy kérelmező javára fejenként 7.500,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg; a többi 

kérelmező ilyen igényt nem terjesztett elő.  

 

3. Meribasvili Georgia elleni ügye (72.508/13. sz. ügy)53 

A kérelmező grúz állampolgár, aki jelenleg börtönbüntetését tölti Tbilisziben. 

A hatalomváltást eredményező 2012. októberi parlamenti választások előtt a kérelmező, mint az akkori 

uralkodó párt, az Egyesült Nemzeti Mozgalom (UNM) egyik vezetője, tagja volt a grúz kormánynak: 

2005 és 2012 között belügyminiszter, majd 2012 júliusától 2012 októberéig miniszterelnök volt. 

Miután a Georgiai Álom politikai koalíció megnyerte a parlamenti választásokat, és 2012 októberében 

új kormányt alakított, a kérelmezőt az UNM főtitkárává választották, amely Georgia fő ellenzéki 

pártjává vált. 

A kérelmezőt 2013. május 21-én letartóztatták, miután két büntetőeljárást indítottak ellene. Az első 

vád az volt ellene, hogy 2012 júliusa és szeptember között olyan rendszert dolgozott ki, amely több 

mint 20.000 ember számára fiktív közszférabeli munkahelyeket teremtett, és ezért indokolatlanul több 

mint kétmillió eurót fizettek ki az UNM októberi választási kampányára. A hatóságok szerint így 

megvásárolta a szavazatokat, sikkasztott és visszaélt a hivatali hatalmával. A második vád az volt, 

hogy rendszeresen használt családtagjaihoz való üdülés céljára Georgia fekete-tengeri partvidékén egy 

magánházat, amely egy olyan társaságé volt, amely ellen a Belügyminisztérium vizsgálatot folytatott, 

és hogy állami forrásokat használt fel a felújítására. A hatóságok szerint tehát megsértette a tulajdon 

sérthetetlenségét, és sikkasztott, mindezt hivatali hatalmát felhasználva. 

                                                 
53 Az ítéletet a Nagykamara 2017. november 28-án hozta; az ítélet végleges. 
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A Kutaisi Városi Bíróság 2013. május 22-én helyt adott a nyugat-grúziai kerületi ügyészség 

indítványának, hogy a kérelmezőt helyezze előzetes letartóztatásba azon az alapon, hogy fennáll annak 

a veszélye, hogy elmenekül, vagy akadályozza a bizonyítékok összegyűjtését. Ami a szökés veszélyét 

illeti, az ügyész különösen arra utalt, hogy a kérelmező több évig állami hivatalt töltött be, sok külföldi 

kapcsolatot tart fenn, felesége a kihallgatásra való idézése után azonnal elhagyta Grúziát. a lakásában 

nagy pénzösszegeket fedeztek fel, és úgy találták, hogy hamis útlevele volt. A kérelmező e határozat 

ellen benyújtott fellebbezését 2013. május 25-én elutasították. A 2013. szeptember 25-ei előzetes ülés 

során a kérelmező kérte az előzetes letartóztatásból való szabadlábra helyezését, külön megemlítve, 

hogy a letartóztatása előtt mindvégig megjelent a kihallgatásokon, és sokszor külföldön tartózkodott, 

mégis mindig a tervek szerint tért vissza. Azt is felajánlotta, hogy átadja az útlevelét. Ezenkívül 

rámutatott arra, hogy a vizsgálat már lezárult, és minden tanúvallomás és egyéb bizonyíték biztosítva 

van, ezért többé nem volt esélye a tanúk befolyásolására. Az ügyészség többek között azzal érvelt, 

hogy továbbra is fennáll annak a veszélye, hogy a tanúkat befolyásolja, különösen egy 2012 

novemberében bekövetkezett eseményre utalva, amikor Tbiliszi repülőtéren megállt, és egy hamis 

útlevéllel próbált átkelni a határon, majd ezt követően megfenyegette a határőrség vezetőjét, 

megpróbálva megakadályozni az eset kivizsgálását. Az ügyészség arra is rámutatott, hogy a tanúknak 

még tanúskodnia kell a tárgyaláson. A Kutaisi Városi Bíróság ugyanazon a napon megvizsgálta a 

kérelmező kérelmét, és minden további magyarázat nélkül elutasította. Amikor a tárgyalás 

megkezdődött, 2013. október 7-én a kérelmező ismét kérte az előzetes letartóztatásból való 

szabadlábra helyezését. Az eljáró bíróság ismételten elutasította a kérelmet, és megjegyezte, hogy nem 

mutatott rá új körülményekre, amelyek újragondolást igényelnének. Az a tény, hogy a tárgyalás már 

megkezdődött, nem befolyásolta a fogva tartásának igazolását. 

A kérelmezőt 2014 februárjában bűnösnek találták az ellene felhozott vádak többségében, ideértve a 

szavazatok megvásárlását, a sikkasztást és a magánlaksértést; a hivatali hatalommal való visszaélést 

elutasították, mint eltúlzottat. Öt év szabadságvesztésre ítélték, és másfél évre eltiltották a 

közügyektől. Az ítéletet másodfokon helyben hagyták. 

A kérelmezőt később három további büntetőeljárásban elítélték mivel a hivatali hatalmával visszaélt, 

amikor belügyminiszter volt. 

A kérelmező szerint előzetes letartóztatása alatt a 2013. december 14-én korai órákban titokban 

eltávolították a cellájából és gépkocsival elvitték, miközben a fejét letakarták, egy találkozóra O. P.-

vel, a legfőbb ügyésszel és D. D.-vel a Büntetés-végrehajtási Osztály vezetőjével. A két tisztségviselő 

megfenyegették, hogy adjon tájékoztatást Georgia korábbi elnöke, az országot 2013 októberében 

elhagyó Mikheil Saakashvili bankszámláiról, valamint a korábbi miniszterelnök, Zurab Zhvania 2005-

ös haláláról. Zhvania úr halála, aki az események hivatalos verziója szerint véletlenül halt meg a szén-

monoxid mérgezés miatt, még mindig heves vita tárgyát képezte, és a Georgiai Álom Párt tett egy 

kampányígéretet, hogy tisztázza annak körülményeit. A kérelmező az eseményről szóló állításait az 

ügyében 2013. december 17-én tartott egyik tárgyaláson is hangoztatta, amelyet a televízió is 

közvetített. Felszólította a hatóságokat, hogy ellenőrizzék az állításait, különösen a fogvatartása 

helyéül szolgáló börtön biztonsági kameráinak videofelvételét megvizsgálva. A Büntetés-végrehajtási 

Minisztérium Főfelügyelősége 2013. december 20-án belső vizsgálatot indított a kérelmező állításai 

tárgyában. A vizsgálat során, Büntetés-végrehajtási Osztály helyettes vezetője a vizsgálat során 

tájékoztatta a Főfelügyelőség helyettes vezetőjét, hogy a börtön és a büntetés-végrehajtási intézet 

épületének biztonsági kameráinak az adott időszakra vonatkozó felvételére vonatkozó kérelmét nem 

lehetett teljesíteni, mivel ezt a felvétel csak 24 óráig tartották, majd törölték. Az ellenőrök átvizsgálták 

az olyan biztonsági kamerákról készített felvételeket, amelyek olyan létesítményekhez tartoznak, mint 

a benzinkutak az úton, amelyen feltételezhetően a kérelmezőt gépjárművel szállították az adott éjszaka 

folyamán; megjegyezték, hogy semmi érdekes nem látszik. A vizsgálatot 2014 januárjában befejezték 

egy jelentéssel, amely megállapította, hogy a kérelmező állításait nem erősítették meg. 

Miután az Emberi Jogok Európai Bíróságának kamarája ítéletet hozott az ügyében, a Főügyészség 

2016. június 21-én nyomozást indított a kérelmező állításával kapcsolatban. Egyéb tanúk között O. P. 

egykori legfőbb ügyészt és a D. D.-t, a büntetés-végrehajtási intézet egykori vezetőjét először 2016 

szeptemberében hallgatták ki. Mindketten tagadták az állításokat. 2017 februárjában a legfőbb 

ügyészségi ügyésze lezárta a vizsgálatot, megállapítva, hogy a kérelmező állításait nem erősítették 
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meg. 

A kérelmező – az Egyezmény 5. cikkének 1., 3. és 4. bekezdésére hivatkozással – sérelmezte:   hogy 

őrizetbe vétele és előzetes letartóztatása jogellenes és indokolatlan volt; hogy a belföldi bíróságok nem 

szabtak meg konkrét határidőt fogva tartására; hogy a bíróságok nem adták előzetes letartóztatásának 

kellő és ésszerű indokát; és a szabadlábra helyezés iránti kérelmét elutasító, 2013. szeptember 25-i 

bírósági határozat nem tartalmazott semmilyen okot. A kérelmező továbbá – az Egyezmény 18. 

cikkére az Egyezmény 5. cikkének 1. bekezdésével összefüggésben hivatkozva – azt állította, hogy a 

büntetőeljárás és előzetes letartóztatása célja a politikai színtérről való eltávolítása volt, és annak 

megakadályozása, hogy a 2013-as georgiai elnökválasztáson induljon. A Kormányzat válaszához 

fűzött észrevételeiben azt állította továbbá, hogy a főügyész 2013. december 14-én megpróbálta 

fogvatartását arra felhasználni, hogy nyomást gyakoroljon rá annak érdekében, hogy tájékoztatást 

nyújtson Saakashvili úr bankszámláiról és Zhvania úr haláláról. 

A Bíróság úgy találta, hogy az 5. cikk 1. bekezdését nem sértette meg önmagában sem a kérelmező 

őrizetbe vétele, sem előzetes letartóztatása. Külön kiemelte, hogy nem állította: az őrizetbe vétele és az 

előzetes letartóztatás nem alapult annak alapos gyanúján, hogy elkövette a szóban forgó 

bűncselekményeket. Az ügy irataiban szereplő anyagok semmilyen kétséget nem vetnek fel a 

kérelmezővel szembeni gyanú ésszerűségét illetően. Semmi sem utalt arra, hogy őrizetbe vétel idején 

nem volt szándékuk bíróság elé állítani. Valójában az őrizetbe vételét követő napon bíróság elé 

állították. Tudomásul véve, hogy a kérelmező vitatta, hogy a tárgyalás előtt a bíróság nem állapította 

meg előzetes letartóztatásának időtartamát, a Bíróság úgy ítélte, hogy ez a mulasztás az Egyezmény 

alapján nem vet fel kérdéseket. Észlelte, különösen, hogy a georgiai büntetőeljárásról szóló törvény 

értelmében nem volt lehetőség több mint kilenc hónapig őrizetbe venni az ellene felhozott vádakkal 

kapcsolatban. Ezért nem volt bizonytalanság az előzetes letartóztatását szabályozó szabályokkal 

kapcsolatban, vagy esély arra, hogy határozatlan ideig tartana, és nyolc hónappal és 27 nappal a 

letartóztatás után elítélték. 

A Bíróság úgy találta, hogy a kérelmező első előzetes letartóztatásban való helyezését illetően nem 

sértették meg az Egyezmény 5. cikkének 3. bekezdését. Megállapította, hogy a perbíróság releváns 

indokát adta az előzetes letartóztatásának, nevezetesen, a szökés és a tanúk befolyásolásának 

veszélyét. Bár a bíróság nem támasztotta alá erősen a tanúk befolyásolásának kockázatát, a szökés 

kockázatát azonban konkrétabban állapították meg. Az ügyészség különösen arra a tényre hivatkozott, 

hogy a felesége a kihallgatásra való idézés után azonnal elhagyta Georgiát, hogy a lakásának átkutatás 

során nagy pénzösszegeket fedeztek fel, és hamis útlevele volt. Ezek a tények, amelyeket 

megerősíthetett a büntetés súlyossága elítélése esetén, azt sugallták, hogy abban az időben, közvetlenül 

az őrizetbe vétel után, a külföldre menekülésének kockázata eléggé valóságosnak és más, kevésbé 

korlátozó intézkedéssel ki nem válthatónak tűnhetett. 

A Bíróság a kérelmező további előzetes letartóztatásának indoklása tekintetében azonban úgy találta, 

hogy az Egyezmény 5. cikkének 3. bekezdését megsértették. Amikor 2013 szeptemberében, őrizetbe 

vételét követő négy hónap elteltével először támadta meg fogvatartását, a felek alapvetően 

megismételték a szökés és a tanúk befolyásolásának kockázatával kapcsolatos érveiket. Bár 

természetüknél fogva azok az okok, amelyek először igazolták az előzetes letartóztatásban való 

elhelyezését, idővel megváltozhatnak, és ezért új vizsgálatot igényeltek, a perbíróság semmi okát nem 

adta az intézkedés folytatására vonatkozó határozatának. A 2013 októberi későbbi határozatában az 

említett bíróság röviden megjegyezte, hogy a kérelmező nem hivatkozott semmilyen új tényre vagy 

bizonyítékra. Így teljes mértékben figyelmen kívül hagyta az idő múlását, és világossá tette, hogy a 

kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy a fogva tartása már nem indokolt. Ugyanakkor az Egyezmény 5. 

cikkének 3. bekezdése szerint a hatóságok, nem a fogvatartottak feladata annak megállapítása, hogy az 

indokok továbbra is igazolják-e az előzetes letartóztatás fenntartását. A perbíróság által megjelölt 

indokok tehát nem voltak elegendőek az intézkedés folytatására vonatkozó határozat igazolásához.  

Az Egyezmény 5. cikkének 3. bekezdésével kapcsolatos megállapításait figyelembe véve a Bíróság 

nem tartotta szükségesnek ugyanezen kérdésnek az Egyezmény 5. cikk 4. bekezdése szerinti 

vizsgálatát. 

A Bíróság először is elutasította a Kormányzat előzetes kifogását, miszerint a kérelmező az állítólagos 



 

 60 

találkozótól számított hat hónapon belül nem hozta fel a legfőbb ügyésszel való találkozásra 

vonatkozó állításait, és ezért nem tartotta be az Egyezmény 35. § 1. bekezdése szerinti hat hónapos 

határidőt. A Bíróság kiemelte, hogy ezeket az állításokat valóban az állítólagos találkozót és azt 

követően több mint hat hónappal vetették fel, hogy ügyvédjét tájékoztatták arról, hogy az ügy 

vizsgálata befejeződött. Ha ezeket az állításokat külön panasznak tekintik, akkor azok elkéstek. 

Mindazonáltal a Bíróság úgy ítélte meg, hogy ezek csupán a keresetlevélben már előterjesztett 

kifogásnak vagy a kérelmező által hivatkozott további érvnek minősülnek, nevezetesen, hogy a 

kérelmező szabadsághoz való jogának korlátozását az Egyezményben nem szereplő okból korlátozták. 

Következésképpen a Bíróság nem volt elzárva attól, hogy foglalkozzon ezekkel az állításokkal. 

Az ítéletében a Bíróság áttekintést adott a 18. cikkre vonatkozó jelenlegi ítélkezési gyakorlatról, 

megállapítva, hogy a kérelmező ügyének vizsgálata rámutatott arra, hogy tisztázni kell ezt az ítélkezési 

gyakorlatot. 

A Bíróság rámutatott arra, hogy a 18. cikknek nincs önálló léte; ez csak az Egyezmény, illetve 

jegyzőkönyveinek egy cikkével összefüggésben alkalmazható, amelyek meghatározzák vagy minősítik 

az általa biztosított jogokat és szabadságokat; szövegezése kiegészíti az olyan kikötéseket, mint 

például az Egyezmény 5. cikke 1. bekezdésének második mondata és az Egyezmény 8-11. cikkének 

második bekezdése, amely megengedi e jogok és szabadságok korlátozását. A 18. cikk ugyanakkor 

kifejezetten megtiltja a tagállamoknak, hogy korlátozzák az Egyezmény által biztosított jogokat és 

szabadságokat az Egyezmény által nem előírt célokból, és ebben az értelemben autonóm. Ezért a 18. 

cikk megsértése akkor is fennállhat, ha nem sértik meg azt a cikket, amely tekintetében alkalmazzák 

azt. Ezenkívül a puszta tény, hogy az egyezményi jog korlátozása nem felel meg az azt lehetővé tevő 

záradék minden olyan követelményének, nem feltétlenül vet fel kérdést az Egyezmény 18. cikk 

alapján. A panasz külön vizsgálatát az Egyezmény 18. cikk alapján csak akkor indokolja, ha az az 

állítás, hogy az Egyezményben nem szabályozott célra szolgáló korlátozást alkalmaztak, az ügy 

alapvető szempontja volt. 

Ami az olyan helyzeteket illeti, amikor egy jogot vagy szabadságot több célból – mind egy mögöttes 

célból, mind az Egyezmény által engedélyezett célból – korlátoztak, akkor a Bíróság úgy ítélte meg, 

hogy egy olyan cél puszta jelenléte, amely nem tartozik az érintett cikk korlátozó záradékának hatálya 

alá, önmagában nem eredményezheti az Egyezmény 18. cikk megsértését. Ugyanakkor az a 

megállapítás, miszerint a korlátozás egy Egyezmény által előírt célt követett, nem feltétlenül zárja ki 

az Egyezmény 18. cikkének megsértését. Ennélfogva a korlátozás összeegyeztethető lehet az 

Egyezmény anyagi rendelkezéseivel, amelyek engedélyezik azt, de továbbra is sérti az Egyezmény 18. 

cikkét, mivel elsősorban nem az Egyezmény által előírt célból alkalmazták. Ami számít, vajon ez a 

másik cél domináns volt-e. Folyamatos helyzetekben nem zárható ki, hogy annak értékelése, melyik 

cél a domináns, időben változhat. 

A bizonyítottság szintjét illetően a Bíróság úgy ítélte, hogy nincs indok arra, hogy a 18. cikk szerinti 

panaszokkal kapcsolatban a közvetlen bizonyítékokra korlátozza magát, vagy különleges bizonyítási 

standardot alkalmazzon. Ehelyett ragaszkodott a szokásos bizonyítási megközelítéshez. Míg a felek 

által benyújtott bizonyítékokra támaszkodott, rutinszerűen felkérte a feleket hivatalból, hogy 

nyújtsanak be olyan anyagokat, amelyek megerősíthetik vagy megcáfolhatják az előtte tett állításokat. 

Ha a felelős Kormányzat nem válaszolt erre a kérelemre, a Bíróság következtetéseket vonhat le, 

különösen olyan esetekben, amikor az állam férhetett hozzá egyedül a vonatkozó információkhoz. 

Ezenkívül a bizonyítottság szintjének a kétséget kizáróságnak kell lennie. Az ilyen bizonyíték a 

kellően erős, világos és egybevágó következtetések együtteséből fakadhat. A nemzetközi megfigyelők, 

a nem kormányzati szervezetek jelentéseit vagy az egyéb nemzeti vagy nemzetközi bíróságok 

döntéseit gyakran figyelembe vették a szóban forgó eseményekre vonatkozó következtetések levonása 

során. 

Ami a kérelmező Egyezmény 18. cikke szerinti panaszának első vonatkozását illeti a Bíróság arra a 

következtetésre jutott, hogy nem bizonyították, hogy előzetes letartóztatásának elsődleges célja a 

georgiai politikai színtérről való eltávolítása volt. Bár előzetes letartóztatását az UNM és a Georgiai 

Álom közötti keserű politikai ellentétek hátterével végezték, a kérelmező állításai nem elegendőek 

annak bizonyításához, hogy e fogva tartás legfőbb célja a grúziai politikában való részvételének 
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megakadályozása volt. Nevezetesen, bár az a tény, hogy az UNM számos más korábbi magas rangú 

tisztviselője elleni büntetőeljárást kezdeményeztek, arra utalhat, hogy szándékukban állt kárt okozni a 

pártnak, ugyanúgy tükrözheti azt a célt, hogy foglalkozzanak azokkal az állítólagos jogsértéseket, 

amelyeket az előző kormány alatt követtek el, amelynek tagjait nem lehetett felelősségre vonni, amíg 

hatalmon voltak. Nincs bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a bíróságok nem lennének kellően 

függetlenek a végrehajtó hatalomtól. Ezenkívül az a mód, ahogyan a kérelmezővel szembeni 

büntetőeljárást lefolytatták, nem mutatott túlnyomórészt politikai célt az előzetes letartóztatás mögött: 

a tárgyalás időtartama nem volt ésszerűtlenül hosszú, és az a tény, hogy Tbiliszi helyett Kutaisiban 

került rá sor, nem utalt a vádhatóságok önkényes fórumválasztására (miként azt a kérelmező sugallta), 

mert egy másik büntetőeljárásban a Tbiliszi Városi Bíróság is elrendelte előzetes letartóztatását. 

Ami a kérelmező Egyezmény 18. cikke szerinti panaszának második vonatkozását illeti, a Bíróság úgy 

találta, hogy a zárkájából való 2013. december 14-ei titkos eltávolításáról szóló állításai, amelyeket a 

Kormányzat teljes körűen vitatott, kellően meggyőzőek és bizonyítottak voltak. Nevezetesen annak az 

útnak az előadása, ahogy a börtönből elvitték a legfőbb ügyésszel való találkozásra elvitték, részletes 

és konkrét volt, és mindvégig következetes maradt. Noha a kérelmező beszámolójára vonatkozóan 

nem volt közvetlen bizonyíték, alig tudott ilyen bizonyítékot szolgáltatni, mivel a hatóságok 

felügyelete alatt állt. Állításait azonban számos közvetett elem megerősítette. Nevezetesen, hogy a 

Legfőbb Ügyészség által a nyomozás során megkérdezett két tanú kijelentette: hallotta a Büntetés-

végrehajtási Minisztérium különleges erőinek vezetőjét, hogy akkoriban azt mondta: ő volt az egyik 

olyan személy, aki kérelmezőt a legfőbb ügyésszel való késő esti találkozóra vitte. Bár ez két tanú 

korábban a kérelmező alárendeltje volt, ezt a tényezőt kissé ellensúlyozta az a tény, hogy az egyik 

tanút a kérelmező korábban elbocsátotta; ezért nem volt okuk arra, hogy a kérelmező javára torzítsák 

el az igazságot. Ezenkívül a büntetés-végrehajtási osztályon egy magas rangú tisztviselő kétszer is 

kijelentette a médiában adott interjúkban, hogy a kérelmezőt elvitték a legfőbb ügyész való kérdéses 

találkozóra, és azt a magas rangú tisztviselőt nem sokkal ezután elbocsátották. Ráadásul több elem is 

megkérdőjelezte a Kormányzat állításait. Ami a legfontosabb, azt állították, hogy a börtönben és a 

Büntetés-végrehajtási Osztályon lévő megfigyelő kamerákról készített felvételek – amelyek a 

kérelmező állításait bizonyíthatnák vagy megcáfolhatnák – 24 óra elteltével automatikusan törlésre 

kerültek. Ez az állítás kétséges, tekintettel arra a tényre, hogy két tisztviselő – a börtönminiszter és a 

börtönminisztérium általános felügyelőségének helyettes vezetője – úgy tűnt, nem ismerte ezt a 

gyakorlatot, amint azt bizonyítja az előbbinek a vádakra válaszul adott korábbi nyilatkozata, és az 

utóbbi kérése a Büntetés-végrehajtási Minisztérium Főfelügyelőségének vizsgálata során, hogy a 

felvétel egy példányát kaphassa meg. Ráadásul a magán biztonsági és a közúti közlekedési kamerákról 

készült felvételek vizsgálatának módszere továbbra sem világos, és ezeket a felvételeket a kérelmező 

ügyvédjének nem bocsátották rendelkezésére. Végül, nem volt jelentős értéke az olyan emberek 

tanúvallomásának, mint a börtönigazgató, aki az állítólagos elkövetők alárendeltje volt. Maga a két 

elkövetőt, a legfőbb ügyészt és a büntetés-végrehajtási osztály vezetőjét nem hallgatták ki 2016 

szeptemberéig, a második büntetőeljárásig, amelyet az ügyben hozott kamarai ítéletet követően 

indítottak meg. A Bíróság úgy ítélte, hogy következtetéseket vonhat le az anyagból és a hatósági 

magatartásból.  

Nincs bizonyíték arra, hogy 2013. december 14-éig – közel hét hónappal a kérelmező letartóztatását 

utánig – a hatóságok megpróbálták volna az előzetes letartóztatását arra használni, hogy nyomást 

gyakoroljanak rá, hogy információt szolgáltasson Zhvania úr haláláról vagy Saakashvili úr 

bankszámláiról. A Bíróság azonban úgy ítélte, hogy a kérelmező szabadsághoz való jogának 

korlátozása folyamatos helyzetet jelentett. A körülményeket figyelembe véve arra a következtetésre 

jutott, hogy e korlátozás legfőbb célja megváltozott. Míg kezdetben ez a cél bűncselekmények 

kivizsgálása volt egy ésszerű gyanú alapján, később az, hogy információt szerezzen Zhvania úr 

haláláról és Saakashvili úr bankszámláiról, amint azt a 2013. december 14-ei esemény is mutatja. A 

Bíróság kiemelte különösen, hogy ebben az időben a kérelmező előzetes letartóztatásban tartásának 

indokai megszűntek, ami arra késztette a Bíróságot, hogy az Egyezmény 5. cikke 3. bekezdésének 

megsértését állapítsa meg. Továbbá mindkét kérdés, amelyről kikérdezték, nagy jelentőséggel bírt a 

hatóságok számára abban az időben, amikor Saakashvili úr, aki több bűnügyi nyomozás célpontjává 

vált, éppen csak hogy elhagyta az országot az elnöksége befejezése után, valamint amikor a Zhvania úr 

halálával kapcsolatos nyomozásban, amelyet 2012. év végén újraindítottak, nem történt jelentős 
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előrelépés. A Bíróság ezért arra a következtetésre jutott, hogy az Egyezmény 18. cikkét az Egyezmény 

5. cikkének 1. bekezdése vonatkozásában megsértették.  

A Bíróság a kérelmező javára 4.000,-Euró nemvagyoni kártérítést ítélt meg. 

A Kúria emberi jogi vonatkozású iránymutatásai 

Polgári-Gazdasági ügyszak 

2/2017. (XI. 13.) PK vélemény a felülvizsgálat engedélyezésével kapcsolatos egyes 

kérdésekről 

9. A felülvizsgálat megtagadásáról szóló végzést kizárólag abból a szempontból kell indokolni, hogy a 

felülvizsgálat miért nem volt engedélyezhető. Ha a fél több engedélyezési okra is hivatkozik, a 

felülvizsgálatot megtagadó végzésben minden engedélyezési okra ki kell térni.   

9. Ha az engedélyezés iránti kérelem visszautasításának nincs helye és hiánypótlásra sincs szükség, a 

Kúria az engedélyezés iránti kérelemről érdemben határoz. A Pp. 411. §-a szerint, ha a felülvizsgálat 

engedélyezése iránti kérelem érdemi elbírálásra alkalmas, a Kúria háromtagú tanácsban, tárgyaláson 

kívül határoz a felülvizsgálat engedélyezéséről vagy annak megtagadásáról. A Pp. 411. § (2) bekezdése 

szerint a felülvizsgálat megtagadásáról szóló végzést röviden indokolni kell. A felülvizsgálat 

megtagadásáról szóló végzést kizárólag abból a szempontból kell indokolni, hogy a felülvizsgálat 

miért nem volt engedélyezhető (így például azért, mert a Kúria már döntött a felmerült elvi kérdésben, 

avagy a felvetett jogkérdés társadalmi jelentősége nem jelentős). E végzésben nincs helye annak, hogy 

a Kúria az ügy érdemét érintő kérdésekre is kitérjen, figyelemmel arra, hogy az ügy érdemére kiható 

jogszabálysértést a Kúria csak akkor vizsgálhatja, ha a felülvizsgálatot engedélyezi. 

Ez a gyakorlat megfelel az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: EJEB) által kialakított 

szempontrendszernek. Az EJEB több határozatában – így például az Ovlisen kontra Dánia – 

16469/05., Kukonnen Kontra Finnország No. 2.- 47628/06., Nerva kontra Egyesült Királyság – 

42295/98., Jaczkó kontra Magyarország – 40109/03. ügyekben – is kifejtette, hogy a legfőbb bírói 

fórum eljárását megtagadó határozatot kizárólag abból a szempontból kell indokolni, hogy az 

engedélyezési okoknak a felülvizsgálat engedélyezése iránti kérelem miért nem felelt meg. Ez a 

gyakorlat van figyelemmel arra, hogy a Kúria eljárása rendkívüli perorvoslati lehetőség, továbbá arra, 

hogy ez a határozat további perorvoslattal nem támadható meg, így részletes indokolásra nincs 

szükség. Mindezek alapján nem eredményezi a tisztességes eljáráshoz való jog sérelmét, ha az ügy 

érdemi kérdéseire a felülvizsgálatot megtagadó határozat nem tér ki, a Kúria a felülvizsgálatot 

kizárólag az engedélyezési okok fennállásának hiányára hivatkozva tagadja meg.   

Ha a fél több engedélyezési okra is hivatkozik, a felülvizsgálatot megtagadó végzésben minden 

engedélyezési okra ki kell térni.   

A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai 

Büntető ügyszak 

Bfv.I.836/2017/6.  

A terhelt és a védő felülvizsgálati indítványát elbírálva a másodfokú bíróságként eljáró törvényszék 

ítéletének hatályában fenntartása. A Be.21.§(3) bekezdés a) pontja és a Be.606/B.§(1) bekezdés b) 

pontja szerint a 2016. november 30. napján folyamatban lévő eljárásból nincs kizárva az a 

törvényszék másodfokú tanácsának tagjaként eljáró bíró, aki a vádemelés előtt a Be.215.§ (3) 

bekezdése alapján a nyomozási bíró határozata elleni fellebbezés tárgyában eljárt. 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága előtti eljárás megindítása a Be. – hatályos, ekként a bíróságra 

kötelező – 606/B. § (1) bekezdés b) pontjának alkalmazását nem érinti, ezért a Be. 416. § (1) bekezdés 
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g) pontján alapuló felülvizsgálat elrendelésére nem ad okot. 

 

Bfv.II.1.454/2017/2 

I. Az alapvető jogokat sértő elhelyezés miatti kártalanítás tárgyában hozott – és minden egyéb – 

büntetés-végrehajtási bírói végzés nem ügydöntő határozat, ennél fogva felülvizsgálata a törvényben 

kizárt.  

II. A büntetés-végrehajtási bíró a jogerős határozatát hatályon kívül helyezi, ha hivatalból, az ügyész, 

az elítélt vagy védője indítványa alapján észleli, hogy valamely rendelkezése nem a törvénynek 

megfelelő (és) a Be. XXIX. Fejezetében írt szabályok alapján új határozatot hoz.  

III. Amikor a jogorvoslati igény felülvizsgálati indítvány formájában érkezik az eljárt büntetés-

végrehajtási bíróhoz, majd azt a Kúria elutasítja, a büntetés-végrehajtási bíró nem követelheti meg a 

jogorvoslati igény Bv.tv. 50. § (1) bekezdés h) pontja szerinti átformálását (átnevezését és átírását), s 

ismételt benyújtását, hanem köteles azt elbírálni, mely döntésével szemben ugyanúgy van helye 

jogorvoslatnak, miként volt a támadott végzésével szemben.  

 

Bpkf.I.1681/2017/2. 

Házi őrizetet fenntartó végzés helybenhagyása.  

A Törvényszék ítéletében a IV. rendű terheltet bűnsegédként elkövetett emberölés bűntettének 

kísérletében [Btk. 160. § (1) bekezdés, (2) bekezdés a) pont] mondta ki bűnösnek, és ezért négy év 

szabadságvesztésre és négy év közügyektől eltiltásra ítélte. A szabadságvesztés büntetést fegyházban 

rendelte végrehajtani azzal, hogy feltételes szabadságra legkorábban a büntetés kétharmad részének 

kitöltését követő napon bocsátható. Rendelkezett a házi őrizetben töltött idő beszámításáról, a 

bűnjelekről és a bűnügyi költség viseléséről.   

Az ítélet ellen – annak kihirdetésekor – a IV. rendű terhelt és védője a büntetés enyhítése végett 

jelentett be fellebbezést, ezért az elsőfokú bíróság a Be. 327. § (1) bekezdése szerint eljárva a 2017. 

június 7-én kihirdetett végzésével a Be. 129. § (2) bekezdés d) pontjában és a Be. 327. § (2) 

bekezdésében meghatározott okból a IV. rendű terhelt házi őrizetét a másodfokú eljárás befejezéséig, 

de legfeljebb a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig fenntartotta. A végzést az 

Ítélőtábla helybenhagyta. 

A Fővárosi Ítélőtábla a támadott végzésével – az I.-III. rendű terheltekkel szemben fenntartott 

kényszerintézkedések mellett – a IV. rendű terhelt házi őrizetének indokoltságát a Be. 138. § (2) 

bekezdésére figyelemmel a Be. 132. § (2) bekezdés b) pontja szerint felülvizsgálta és azt továbbra is 

fenntartotta.  

A végzés ellen a IV. rendű terhelt jelentett be fellebbezést, melyben személyi körülményeinek 

rendezettségére hivatkozással, továbbá arra tekintettel, hogy újabb büntetőeljárás ellene nem indult és 

betegsége miatt kezelésre kell járnia, a házi őrizet megszüntetését kérte.   

A Be. 132. § (1) bekezdés b) pontja szerint az előzetes letartóztatás indokoltságát a másodfokú 

bíróságnak felül kell vizsgálnia, ha a vádirat benyújtása után elrendelt vagy fenntartott előzetes 

letartóztatás tartama az egy évet meghaladja. A (2) bekezdés alapján a felülvizsgálatot a másodfokú 

bíróságnak hat havonta ismét el kell végeznie.   

Az Ítélőtábla támadott végzésében helytálló indokok alapján fejtette ki, hogy a IV. rendű terhelttel 

szemben jelentős tárgyi súlyú bűncselekmény miatt olyan tartamú szabadságvesztést szabott ki nem 

jogerősen az első fokon eljárt bíróság, amely miatt szökésének reális veszélye fennáll.   

A Be. 327. § (2) bekezdésében meghatározott ok esetén az eljárás jelen szakaszában a 

kényszerintézkedés célja főszabályként már nem a terheltek eljárási cselekményeken való jelenlétének 

biztosítása, hanem az esetleges büntetés végrehajthatóságának foganatba vétele feltételeinek a 

megteremtése (BH 2004.135.). Emellett a büntetett előéletű terhelt esetében változatlanul fennáll a 

bűnismétlés [Be. 129. § (2) bekezdés d) pont] reális veszélye is.   
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Mindebből következően a házi őrizetben töltött idő tartama a szökés, elrejtőzés kockázatának 

vizsgálatánál nem bír jelentőséggel, mint ahogy a kényszerintézkedés indokoltságát a terhelt kedvező 

személyi, családi körülményei sem befolyásolják. 

A IV. rendű terhelt személyi körülményeit részletező érvelése kapcsán nem hagyható figyelmen kívül 

az sem, hogy a Fővárosi Ítélőtábla az 1.Bf.216/2017/11. számú – az ügydöntő határozat elleni 

fellebbezések folytán folyamatban lévő másodfokú eljárásban – a 2017. szeptember 13-án kelt 

végzésében a  IV. rendű terhelt házi őrizetének helyét – a IV. rendű terhelt kérelmének helyt adva – 

megváltoztatta. 

A védő érveivel kapcsolatban szükséges volt rámutatni arra, hogy a hosszú időn át tartó 

kényszerintézkedés fennállását az a közérdek indokolhatja, ami nagyobb súllyal esik latba, mint a 

személyi szabadság sérthetetlenségének követelménye (Emberi Jogok Európai Bírósága, Imre kontra 

Magyarország elleni ügye). 

A bűnismétléssel kapcsolatos védői érvelés kapcsán a Kúria arra is utalt, hogy az előzetes letartóztatás 

okainak meglétét, a kényszerintézkedés szükségességét a bíróság nem csak olyan körülményekre 

alapozhatja, amelyek teljes bizonyossággal megállapíthatóak; elégséges az is, ha a bíróság döntése 

olyan adatokon alapul, amelyek tényszerűsége egyéb indokokkal alátámasztott, és ésszerű érvet 

szolgáltat arra a következtetésre, hogy a kényszerintézkedés alkalmazása a törvényi célok érdekében 

szükséges (BH 2012.285.I.). Az ítélőtábla által megjelölt büntetett előélet és a további büntetőeljárás 

ténye kellő alapot szolgáltat a kényszerintézkedés ezen feltételének megállapításához. 

Mindezekre tekintettel a Kúria sem látott lehetőséget a IV. rendű terhelttel szemben enyhébb 

kényszerintézkedés – így lakhelyelhagyási tilalom – elrendelésére. 

Közigazgatási ügyszak 

Kkk.III.38.003/2017/2. 

Eljáró bíróság kizárásának megtagadása.  

A felperes keresetlevelében a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósággal szemben 

elfogultsági kifogást terjesztett elő. Kérelmének indokául előadta, hogy a Veszprémi Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság a korábbi Veszprém Megyei Bíróságból jött létre, melynek ítéletei ellen az Emberi 

Jogok Európai Bíróságához fordult. Az eljárás során a magyar állam marasztalásra került. A felperes 

előadta továbbá, hogy a Pécsi Ítélőtábla Pfv.VI.20.274/2013/5. számú ítéletében rögzítette, hogy a 

Veszprém Megyei Bíróság perben kifogásolt eljárásaiban kirívó eljárási és anyagi jogszabálysértések 

történtek. 

A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírái a 2017.EI.IV.E/6/1. számú nyilatkozatban 

akként nyilatkoztak, hogy az ügyben nem elfogultak. Előadták, hogy a felperes keresetlevelében 

hivatkozott előzményi ügyek mára már lezárultak, a felperesnek jelenleg folyamatban lévő ügye az 

eljáró bíróság előtt nincs. A bírák kiemelték, hogy a korábbi polgári és kártérítési ügyek nem 

befolyásolják a jelen ügy pártatlan, tárgyilagos elbírálásához szükséges hozzáállásukat, részükről az 

ügy tárgyilagos megítélése biztosított. 

A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke ezt követően az iratokat felterjesztette a 

Kúriára a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 326. § (10) 

bekezdésére figyelemmel az eljáró bíróság kijelölése végett. 

Jelen ügyben a Kúriának a kijelölés előkérdéséről, a kizárási kérelem elbírálásáról kellett döntenie. 

A Pp. 13.§ (1) bekezdés e) pontja szerint az ügy elintézéséből ki van zárva, és abban mint bíró nem 

vehet részt az, akitől az ügynek tárgyilagos megítélése egyéb okból nem várható (elfogultság). Azt, 

hogy egy bírótól valamely ügy tárgyilagos megítélése elfogultság okából nem várható, akkor lehet 

megállapítani, ha vannak olyan okok, amelyekből az elfogultságra ésszerűen és tárgyilagosan 

következtetni lehet. 

A felperes az elfogultsági kifogás indokaként pusztán korábban már lezárult, a bírósággal szemben 

folyó kártérítési pereket jelölt meg, valamint azt, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága 
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elmarasztalta a magyar államot egy korábbi peres eljárás kapcsán. 

A Kúria álláspontja szerint egy már befejezett, a bírósággal szembeni polgári jogi per nem alapozza 

meg a közigazgatási ügyben eljáró bíróság elfogultságát, ahogyan az emberi jogok sérelmét vizsgáló 

bíróság államot marasztaló ítélete sem nem teszi megalapozottá a kizárási kérelmet. 

Az igazságszolgáltatás alapelveiből, rendjéből következően az egyes ügyeket, perbeli jogvitákat az 

arra illetékes bíróságnak kell elbírálnia és az ügyet attól elvonni csak alapos okból – kivételes esetben 

– lehetséges. Elfogultságra utaló tények és adatok hiányában, illetve az eljáró bíróság bíráinak 

nyilatkozatára figyelemmel a perbeli jogvitának az annak elbírálására illetékességgel rendelkező 

bíróságtól való elvonásra nincs lehetőség. Erre tekintettel a Kúria az alaptalan kizárási kérelem miatt 

más bíróság kijelölését megtagadta. 

Munkaügyi ügyszak 

Adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Polgári ügyszak 

Adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Gazdasági ügyszak 

Adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 
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Figyelem! A jelen hírlevélben közölt anyagok nem tekinthetők a Kúria hivatalos állásfoglalásának, 

hivatalos fordításnak illetve hivatalos közlésnek, csupán a tájékoztatást és figyelemfelkeltést célozzák, 

ezért azokra jogokat alapítani nem lehet. 


