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A Kúria (Magyarország) által 2017. november 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem –
Kiss Gyula kontra CIB Bank Zrt. és társai
(C-621/17. sz. ügy)
(2018/C 022/40)
Az eljárás nyelve: magyar
A kérdést előterjesztő bíróság
Kúria

Az alapeljárás felei
Felperes: Kiss Gyula
Alperesek: CIB Bank Zrt., Kiss Emil, Kiss Gyuláné

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1) A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 1993. április 5-i 93/13/EGK (1)
tanácsi irányelv (a továbbiakban: irányelv) 4. cikk (2) bekezdésében, illetve 5. cikkében írt világos és érthető
megfogalmazás követelményét úgy kell-e értelmezni, hogy annak eleget tesz a fogyasztói kölcsönszerződésben egyedileg
meg nem tárgyalt olyan szerződési feltétel, amely a fogyasztót terhelő költség, jutalék, díj (a továbbiakban együtt:
költség) összegét, annak kiszámítási módját, teljesítésének idejét pontosan meghatározza, anélkül azonban, hogy
rögzítené, hogy az adott költség milyen konkrét szolgáltatás ellenértéke; avagy a szerződésnek tartalmaznia kell azt is,
hogy az adott költség milyen meghatározott szolgáltatás ellenértéke? Utóbbi esetben elegendő-e, ha a költség
elnevezéséből következtetni lehet a nyújtott szolgáltatás tartalmára?
2) Az irányelv 3. cikk (1) bekezdését úgy kell-e értelmezni, hogy a jóhiszeműség követelményével ellentétben a felek
szerződésből eredő jogaiban és kötelezettségeiben jelentős egyenlőtlenséget idéz elő a fogyasztó kárára a perbeli ügyben
alkalmazott olyan költség kikötése, amelyért nyújtott konkrét szolgáltatás a szerződés alapján egyértelműen nem
azonosítható be?

(1)

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv
(HL L 95., 29. o., magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet 2. kötet 288. o.)

Az Investigatory Powers Tribunal – London (Egyesült Királyság) által 2017. október 31-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Privacy International kontra Secretary of State for Foreign
and Commonwealth Affairs és társai
(C-623/17. sz. ügy)
(2018/C 022/41)
Az eljárás nyelve: angol
A kérdést előterjesztő bíróság
Investigatory Powers Tribunal – London

Az alapeljárás felei
Felperes: Privacy International
Alperes: Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, Secretary of State for the Home Department,
Government Communications Headquarters, Security Service Srl, Secret Intelligence Service

