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Európai uniós jogi közlemények 

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek 

Büntető ügyszak 

Az adott időszakban nem tettek közzé ilyen tárgyú kérelmet. 

Gazdasági ügyszak 

14. Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2015. március 12-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-127/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről 

szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének f) pontja 

értelmében vett „hitelközvetítőként” jár-e el az a követelésbehajtási ügynökség, amely üzletszerű 

követelésbehajtással összefüggésben megbízója nevében részletfizetési megállapodások megkötését 

ajánlja megbízójának adósai számára, minek körében tevékenységéért végső soron az adósok által 

viselendő költségeket számít fel? 

2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

A 2008/48/EK irányelv 2. cikke (2) bekezdésének j) pontja értelmében vett „díjmentes, halasztott 

megfizetésnek” minősül-e az adós és annak hitelezője között követelésbehajtási ügynökség 

közvetítésével megkötött részletfizetési megállapodás, ha az adós abban csak a hátralékos tartozás, 

valamint olyan kamatok és költségek megfizetésére vállal kötelezettséget, amelyeket késedelme miatt 

egyébként is meg kellett volna fizetnie jogszabály alapján, tehát az említett megállapodás nélkül is? 

 

15. Az Augstākā tiesa (Lettország) által 2015. április 1-jén benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-156/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lett 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a 2002/47/EK irányelvnek a pénzügyi biztosíték érvényesítésére vonatkozó 4. 

cikkében foglalt rendelkezéseit, ezen irányelv (1) és (4) preambulumbekezdésével összefüggésben, 

hogy az ilyen rendelkezések kizárólag azon számlák tekintetében alkalmazhatók, amelyeket az 

értékpapír-elszámolási rendszerben történő elszámolásokhoz használnak, vagy úgy kell-e értelmezni, 

hogy azok valamely bankban nyitott bármelyik számla tekintetében is alkalmazhatók, azt a 

folyószámlát is beleértve, amelyet az értékpapír-ügyletek elszámolásakor nem alkalmaznak? 

2) Úgy kell-e értelmezni a 2002/47/EK irányelv 8. és 3. cikkét a (3) és (5) preambulumbekezdéssel 

összefüggésben, hogy az irányelv célja különösen előnyös elsőbbségi bánásmód biztosítása a 

hitelintézetek számára ügyfeleik fizetésképtelenségének esetén, különösen ügyfeleik egyéb olyan 

hitelezőivel szemben, mint például a munkavállalók bérköveteléseik tekintetében, az állam pénzügyi 

követelései tekintetében, és a biztosított hitelezők, akiknek követeléseit közhitelesen nyilvántartott 

biztosítékok fedezik? 

3)  A 2002/47/EK irányelv 1. cikke (2) bekezdésének e) pontját úgy kell értelmezni, hogy az egy 

minimális harmonizációra irányuló szabály, vagy úgy, hogy az teljes harmonizációra irányul, tehát úgy 
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kell értelmezni, hogy az lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy e rendelkezést olyan jogalanyokra 

is kiterjesszék, amelyek kifejezetten ki vannak zárva az irányelv hatálya alól? 

4) A 2002/47/EK irányelv 1. cikke (2) bekezdésének e) pontját közvetlenül alkalmazható szabálynak 

kell-e tekinteni? 

5) Amennyiben a 2002/47/EK irányelv célja és hatálya szűkebb körű, mint azon nemzeti törvény 

valódi célja és hatálya, amelynek elfogadását alakilag az irányelv átültetésének kötelezettsége igazolta, 

alkalmazható-e az említett irányelv értelmezése az alapeljárásban vitatott jogszabályhoz hasonló, 

nemzeti törvényen alapuló, értékpapírokból álló pénzügyi biztosítékra vonatkozó kikötés hatályon 

kívül helyezése céljából? 

Munkaügyi ügyszak 

9. A Bundesarbeitsgericht (Németország) által 2015. március 20-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-135/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Kizárólag akkor alkalmazandó-e a munkaviszonyokra a Róma I. rendelet annak 28. cikke alapján, 

ha a jogviszonyt 2009. december 16. után kötött munkaszerződés hozta létre, vagy a szerződő feleknek 

a köztük fennálló munkaviszony módosított vagy változatlan formában történő folytatására vonatkozó 

bármely későbbi megállapodása a rendelet alkalmazásával jár? 

2) Kizárólag azon harmadik ország joga imperatív rendelkezéseinek közvetlen alkalmazását zárja-e ki 

a Róma I. rendelet 9. cikkének (3) bekezdése, amelyben a szerződésből eredő kötelezettségeket nem 

kell teljesíteni vagy nem teljesítették, vagy az azon ország jogában történő közvetett figyelembevételt 

is, amelynek joga a szerződésre alkalmazandó? 

3) Jogi jelentőséggel bír-e az EUSZ 4. cikk (3) bekezdésében rögzített lojális együttműködés elve a 

nemzeti bíróságok arra vonatkozó döntése szempontjából, hogy közvetlenül vagy közvetve 

alkalmazzák-e valamely más tagállam jogának imperatív rendelkezéseit? 

 

10. A Hof van Cassatie (Belgium) által 2015. április 3-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-157/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód 

általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv 2. cikke 

(2) bekezdésének a) pontját, hogy a muzulmán nők munkahelyi fejkendőviselésének tilalma nem jelent 

közvetlen hátrányos megkülönböztetést, ha a munkáltatónál fennálló szabály minden munkavállaló 

számára tiltja a politikai, filozófiai és vallási meggyőződések külső jeleinek munkahelyi viselését? 

Polgári ügyszak 

32. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2015. március 2-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-110/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétes-e a közösségi joggal – és különösen a 2001/29/EK irányelv (31) 

preambulumbekezdésével és 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjával – az olyan nemzeti szabályozás 

(konkrétan az olasz LDA-nak [(a szerzői jogról szóló törvény)] a 2009. december 30-i [miniszteri 

rendelet] 4. cikkével összefüggésben értelmezett 71e. cikke), amely előírja, hogy a magáncélú másolat 

céljától nyilvánvalóan eltérő célokból – vagyis kizárólag üzleti célú felhasználás céljából – 

megvásárolt adathordozók és készülékek esetén a díj alóli „előzetes” mentesség feltételeinek 
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meghatározása az általános rendelkezések és a SIAE [(olasz szerzői jogvédő hivatal)], valamint a 

díjazás megfizetésére kötelezett jogalanyok, illetve azok szakmai egyesületei közötti egyenlő 

bánásmód bármely biztosítékának hiányában magánjellegű, illetve „szabad tárgyalások” körébe 

tartozik, különös tekintettel az említett 4. cikkben foglalt „alkalmazási jegyzőkönyvekre”? 

2) Ellentétes-e a közösségi joggal – és különösen a 2001/29/EK irányelv (31) 

preambulumbekezdésével és 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjával – az olyan nemzeti szabályozás 

(konkrétan az olasz LDA-nak a 2009. december 30-i [miniszteri rendelet] 4. cikkével és a SIAE által a 

visszafizetések tárgyában adott utasításokkal összefüggésben értelmezett 71e. cikke), amely előírja, 

hogy a magáncélú másolat céljától nyilvánvalóan eltérő célokból – vagyis kizárólag üzleti célú 

felhasználás céljából – megvásárolt adathordozók és készülékek esetén az adathordozók és készülékek 

gyártója helyett kizárólag a végső felhasználó kérhet visszatérítést? 

 

33. A Landgericht Köln (Németország) által 2015. március 9-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-117/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Minden esetben azonos, mégpedig az alábbi kritériumok alapján kell-e megítélni annak kérdését, 

hogy a 2001/29 irányelv 3. cikkének (1) bekezdése és/vagy a 2006/115 irányelv 8. cikkének (2) 

bekezdése értelmében vett nyilvánossághoz közvetítésről van-e szó: 

— a felhasználó magatartása következményeinek teljes tudatában jár el a védelem alatt álló mű 

harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tételével, amely hozzáféréssel e harmadik 

személyek e beavatkozás hiányában nem rendelkeznének, 

— a „nyilvánosság” meghatározatlan számú lehetséges címzettet jelent, és annak ezenkívül viszonylag 

jelentős számú egyénből kell állnia, minek körében akkor adott a meghatározatlanság, ha 

„általánosságban meghatározott személyekről”, tehát nem valamely magáncsoporthoz tartozó 

személyekről van szó, és a „viszonylag jelentős számú egyén” azt jelenti, hogy túl kell lépni egy 

bizonyos számbeli minimumot, az érintett személyek túlságosan kicsi vagy akár jelentéktelen 

száma ezért nem tesz eleget a kritériumnak, de ezzel összefüggésben nemcsak annak van 

jelentősége, hogy egyidejűleg hányan fértek hozzá ugyanahhoz a műhöz, hanem annak is, hogy 

közülük később hányan fértek hozzá a műhöz, 

— a közönség, amely számára a művet közvetítik, új, tehát olyan közönség, amelyet a mű szerzője 

nem vett figyelembe akkor, amikor engedélyezte annak nyilvánossághoz közvetítés útján történő 

felhasználását, kivéve ha a későbbi közvetítés az eredeti közvetítéstől eltérő specifikus technikai 

módon történik, és 

— nem lényegtelen, hogy az érintett felhasználási cselekmény haszonszerző jelleggel bír-e, ezenkívül 

a közönség fogékony erre a közvetítésre, és azt nem csak véletlenül „fogták be”, de ez nem 

szükségszerű feltétele a nyilvánossághoz közvetítésnek? 

2. Az alapeljárásban szereplőhöz hasonló helyzetekben, amelyekben valamely rehabilitációs központ 

üzemeltetője a helyiségeiben televíziókészülékeket szerel fel, amelyekhez sugárzott jelet továbbít, és 

ezáltal észlelhetővé teszi a televíziós műsorokat, a 2001/29 irányelv 3. cikkének (1) bekezdése vagy a 

2006/115 irányelv 8. cikkének (2) bekezdése szerinti „nyilvánossághoz közvetítés” fogalma alapján 

kell-e megítélni annak kérdését, hogy nyilvánossághoz közvetítésről van-e szó, ha az észlelhetővé tett 

televíziós műsorok számos érintett, különösen zeneszerző, szövegíró és zenei kiadó, valamint 

előadóművész, hangfelvétel-előállító és szövegműszerző, továbbá ezek kiadóinak szerzői és 

szomszédos jogait érintik? 

3. A 2001/29 irányelv 3. cikkének (1) bekezdése vagy a 2006/115 irányelv 8. cikkének (2) bekezdése 

szerinti „nyilvánossághoz közvetítésről” van-e szó az alapeljárásban szereplőhöz hasonló 

helyzetekben, amelyekben valamely rehabilitációs központ üzemeltetője a helyiségeiben 

televíziókészülékeket szerel fel, amelyekhez sugárzott jelet továbbít, és ezáltal vendégei számára 

észlelhetővé teszi a televíziós műsorokat? 
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4. Ha az alapeljárásban szereplőhöz hasonló helyzetek esetében igenlő választ kell adni az ilyen 

értelemben vett nyilvánossághoz közvetítés fennállására: fenntartja-e a Bíróság azon ítélkezési 

gyakorlatát, amely szerint a védelemben részesülő hangfelvételeknek rádióműsorok keretében 

valamely fogorvosi rendelőben a vendégek számára történő sugárzása (lásd a C-135/10. sz. SCF-

ügyben 2012. március 15-én hozott ítéletet (3)) vagy a hasonló intézményekben történő sugárzás 

esetén nem kerül sor nyilvánossághoz közvetítésre? 

 

34. A Cour d’appel de Liège (Belgium) által 2015. március 30-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-149/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

A fogyasztási cikkek „eladójának” a belga Code civil 1649a. cikke szerinti fogalmát, amelyet az 

[1999/44/EK] irányelvet átültető 1994. szeptember 1-jei, a fogyasztási cikkek adásvétele esetén a 

fogyasztók védelméről szóló törvény iktatott be, úgy kell-e értelmezni, hogy az nem csak arra a 

szakmai tevékenységén belül eljáró személyre vonatkozik, aki eladói minőségében egy fogyasztási 

cikk tulajdonjogát átruházza a fogyasztóra, hanem arra a szakmai tevékenységén belül eljáró 

személyre is, aki egy nem szakmai tevékenységén belül eljáró eladó érdekében közvetítőként lép fel, 

függetlenül attól, hogy közreműködéséért díjazásban részesül-e vagy sem, és attól is, hogy előzetesen 

tájékoztatta-e a lehetséges vevőt arról, hogy az eladó magánszemély? 

 

35. A Tribunal da Relação de Coimbra (Portugália) által 2015. március 30-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-151/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: portugál 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a művek nyilvánossághoz közvetítésének a 2001/29/EK irányelv 3. cikkének 

(1) bekezdése értelmében vett fogalmát, hogy az magában foglalja a sugárzott művek olyan 

kereskedelmi létesítményekben televíziókészüléken keresztül történő közvetítését, mint a bárok, 

kávézók, éttermek, vagy hasonló jellemzőkkel rendelkező egyéb helyiségek, ahol e művek sugárzását 

hangszórók és kihangosítók segítségével oly mértékben felerősítik, hogy az a szerzői jog által védett 

művek új használatának tekinthető? 

2)  Befolyásolja-e a fenti kérdésre adott választ az, hogy hangszórókat és kihangosítókat, azaz a 

televíziókészüléktől eltérő műszaki eszközöket alkalmaznak a hangvétel felerősítésére? 

 

36. A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2015. április 7-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-160/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

l. a) A 2001/29 irányelv 3. cikkének (1) bekezdése szerinti „nyilvánossághoz közvetítés” valósul-e 

meg akkor, ha a szerzői jog jogosultjától eltérő személy az általa működtetett weboldalon elhelyezett 

hiperlink útján olyan, harmadik személy által működtetett, az internetes nagyközönség számára 

elérhető weboldalra hivatkozik, amelyen a művet a jogosult engedélye nélkül tették hozzáférhetővé? 

l. b) Releváns-e ebben a tekintetben az, hogy a művet korábban más módon sem közvetítették a 

nyilvánossághoz a jogosult engedélyével? 

l. c) Jelentőséggel bír-e az, hogy a hiperlinket elhelyező személy tud-e, vagy e személynek tudnia kell-

e arról, hogy a jogosult nem engedélyezte a mű elhelyezését a harmadik személy 1. a) kérdésben 

említett weboldalán, és adott esetben arról a körülményről, hogy a művet korábban más módon sem 

közvetítették a nyilvánossághoz a jogosult engedélyével? 
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2. a) Az 1. a) kérdésre adandó nemleges válasz esetén: mégis nyilvánossághoz közvetítés valósul-e 

vagy valósulhat-e meg ebben az esetben akkor, ha a weboldal, amelyre a hiperlink mutat, és ezáltal a 

mű – még ha nem is könnyen – fellelhető az internetes nagyközönség számára, és a hiperlink 

elhelyezése ezért nagymértékben megkönnyíti a mű megtalálását? 

2. b) Jelentőséggel bír-e a 2. a) kérdés megválaszolása körében az, hogy a hiperlinket elhelyező 

személy tud-e, vagy e személynek tudnia kell-e arról a körülményről, hogy a weboldal, amelyre a 

hiperlink mutat, nem könnyen lelhető fel az internetes nagyközönség számára? 

3. Léteznek-e egyéb olyan körülmények, amelyeket figyelembe kell venni azon kérdés 

megválaszolásakor, hogy nyilvánossághoz közvetítés valósul-e meg akkor, ha hiperlink útján olyan 

művet tesznek hozzáférhetővé, amelyet korábban nem közvetítettek a nyilvánossághoz a jogosult 

engedélyével? 

 

37. A Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija (Lettország) által 2015. április 13-

án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-166/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lett 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Valamely személy, aki megszerzett egy engedéllyel rendelkező, „használt” számítógépi programot 

egy nem eredeti lemezen, amely működik és más felhasználó nem használja, a 2009/24 európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikke (1) bekezdése és 4. cikke (2) bekezdése alapján hivatkozhat-e 

az e számítógépi program példányának (másolatának) terjesztéséhez való jog kimerülésére, amely 

jogot az első vásárló szerzett meg az eredeti lemezre vonatkozó jogok jogosultjától, de a lemez 

megsérült, amennyiben az első vásárló törölte a program példányát (másolatát) vagy azt már nem 

használja? 

2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén, valamely személy, aki hivatkozhat a számítógépi 

program példányának (másolatának) terjesztéséhez való jog kimerülésére, egy harmadik személy 

részére nem eredeti lemezen újra eladhatja-e ezt a számítógépi programot a 2009/24 irányelv 4. 

cikkének (2) bekezdése és 5. cikkének (2) bekezdése értelmében? 

 

38. A Rechtbank Den Haag (Hollandia) által 2015. április 17-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-174/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a 2006/115 irányelv 1. cikkének (1) bekezdését, 2. cikke (1) bekezdésének b) 

pontját és 6. cikkének (1) bekezdését, hogy az e rendelkezések szerinti „haszonkölcsönzés” fogalma a 

szerzői jogi védelemben részesülő regényeknek, novellagyűjteményeknek, életrajzoknak, úti, gyermek 

és ifjúsági könyveknek a nyilvánosság számára nyitva álló intézmény útján történő olyan használatba 

adását is magában foglalja, amely sem közvetlenül, sem közvetetten nem irányul gazdasági vagy 

kereskedelmi előny szerzésére, és amelynek keretében 

— egy digitális formájú többszörözött példányt (A másolat) helyeznek el az intézmény szerverén, és 

lehetővé teszik a felhasználó számára e többszörözött példánynak a felhasználó saját számítógépén, 

letöltés útján történő többszörözését (B másolat), 

— a felhasználó által a letöltés során készített többszörözött példány (B másolat) meghatározott 

időszak lejártát követően nem használható fel tovább, és 

— ezen időszak alatt más felhasználók nem tölthetik le saját számítógépükre a többszörözött példányt 

(A másolat)? 

2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: megakadályozza-e a 2006/115 irányelv 6. cikke 

és/vagy az uniós jog valamely más rendelkezése a tagállamokat abban, hogy a haszonkölcsönzés 
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jogának az említett irányelv 6. cikkében foglalt korlátozásának alkalmazását ahhoz a feltételhez 

kössék, hogy a műnek az intézmény által hozzáférhetővé tett többszörözött példányát (A másolat) e 

példány első eladása vagy tulajdonjogának más módon való első átruházása útján az Unión belül a 

2001/29 irányelv 4. cikke (2) bekezdésének megfelelően a jogosult vagy az ő hozzájárulásával más 

hozta forgalomba? 

3) A második kérdésre adandó nemleges válasz esetén: támaszt-e egyéb követelményeket a 2006/115 

irányelv 6. cikke az intézmény által hozzáférhetővé tett többszörözött példány (A másolat) 

származásával szemben, mint például annak követelményét, hogy az említett többszörözött példány 

jogszerű forrásból származzon? 

4) A második kérdésre adandó igenlő válasz esetén: úgy kell-e értelmezni a 2001/29 irányelv 4. 

cikkének (2) bekezdését, hogy a művek példányainak az említett rendelkezés értelmében vett első 

eladását vagy tulajdonjogának más módon való első átruházását jelenti a szerzői jogi védelemben 

részesülő regények, novellagyűjtemények, életrajzok, úti-, gyermek- és ifjúsági könyvek digitális 

többszörözött példányainak határozatlan időre történő, online, letöltés útján megvalósuló használatba 

adása is? 

 

39. A Cour d’appel de Paris (Franciaország) által 2015. április 29-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-196/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 5. cikkének 3. pontját, 

hogy a jogellenes károkozással kapcsolatos ügyek körébe tartozik az áruk keretszerződéssel és 

kizárólagossággal nem rendelkező forgalmazó részére több éven át történő szállításában 

megnyilvánuló tartós kereskedelmi kapcsolatok megszakítása miatti kártérítési kereset? 

2) Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén az e rendelet 5. cikke 1. pontjának b) alpontja 

alkalmazandó-e a vitatott kötelezettség teljesítése helyének meghatározására az 1) kérdésben 

megfogalmazott esetben? 

Közigazgatási ügyszak 

125. A Conseil d’État (Franciaország) által 2014. december 18-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-121/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az olyan tagállami beavatkozást, amely révén arra kötelezik a történelmi szolgáltatót, hogy a végső 

fogyasztónak szabályozott díjak ellenében kínálja fel a földgázszolgáltatását, de amely nem 

akadályozza meg, hogy a történelmi szolgáltató, illetve az alternatív szolgáltatók e díjaknál 

alacsonyabb árakon versengő ajánlatokat tegyenek, úgy kell-e tekinteni, mint amely ahhoz vezet, hogy 

a végső fogyasztó részére szolgáltatott földgáz árának szintjét a piac alakulásától függetlenül állapítják 

meg, valamint az jellegénél fogva akadályát jelenti-e a 2009/73/EK irányelv 3. cikkének (1) 

bekezdésében hivatkozott versengő földgázpiac kialakulásának? 

2) Az 1. kérdésre adott igenlő válasz esetén, milyen szempontok alapján kell értékelni az ilyen, a 

végső fogyasztó részére szolgáltatott földgáz árát érintő állami beavatkozásnak a 2009/73/EK 

irányelvvel való összeegyeztethetőségét? 

Különösen: 

a) A Szerződés 2009/73/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett 106. 

cikkének (2) bekezdése milyen mértékben és milyen feltételek mellett teszi lehetővé a tagállamok 

számára, hogy a végső fogyasztó részére szolgáltatott földgáz árát érintő beavatkozásaik során a 
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méltányos szintű szolgáltatási ár fenntartásától eltérő célokat kövessenek, mint az ellátásbiztonság 

és a területi kohézió? 

b) A 2009/73/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdése, figyelemmel többek között az ellátásbiztonságra 

és területi kohézióra irányuló célokra, lehetővé teszi-e a szolgáltatott földgáz árának megállapítását 

érintő tagállami beavatkozást a történelmi szolgáltató valamennyi költsége fedezésének elve 

alapján, továbbá azon költségek, amelyeket a díjaknak fedezniük kell, kiterjedhetnek-e a hosszú 

távú beszerzéseknek megfelelő résztől eltérő más összetevőkre? 

 

126. A Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Németország) által 2015. március 6-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-113/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az olyan adagonként csomagolt méz esetében, amely valamennyi címkeelemet – beleértve a 

származási ország megjelölését – feltüntető átcsomagolásban található, és amelyet nem ilyen 

adagonkénti csomagként értékesítenek egyesével a végső fogyasztó számára és nem szállítanak 

egyesével közétkeztetésben működő gazdasági szereplőkhöz, a 2000/13/EK irányelv 1. cikke (3) 

bekezdésének b) pontja, valamint az 1169/2011/EU rendelet 2. cikke (2) bekezdésének e) pontja 

értelmében vett „előrecsomagolt élelmiszerről” van-e szó, amelyre megfelelő jelölési kötelezettség 

vonatkozik, vagy az ilyen adagonként csomagolt méz egyedi tétel hiányában nem minősül jelölési 

kötelezettség alá tartozó előrecsomagolt élelmiszernek? 

2) Más választ kell-e adni a kérdésre akkor, ha ezeket az adagonkénti csomagokat nemcsak átalány 

jellegűen kifizetett készételekben szállítják a közétkeztetésben működő gazdasági szereplőkhöz, 

hanem egyesével is értékesítik azokat? 

 

127. A Sąd Apelacyjny w Warszawie (Lengyelország) által 2015. március 9-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-119/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló, 

2009. április 23-i 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. és 2. cikkével összefüggésben 

értelmezett, a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 

1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 6. cikke (1) bekezdésére és 7. cikkére tekintettel a jogerős 

bírósági ítélettel jogellenesnek minősített, és az általános szerződési feltételekben szereplő jogellenes 

rendelkezések nyilvántartásába bejegyzett rendelkezésekkel tartalmi szempontból megegyező, 

általános szerződési feltételekben szereplő rendelkezések alkalmazása az általános szerződési 

feltételekben szereplő jogellenes rendelkezések nyilvántartásába való bejegyzést eredményező 

eljárásban részt nem vevő vállalkozás vonatkozásában tekinthető-e olyan jogellenes cselekménynek, 

amely a nemzeti jog értelmében a fogyasztók kollektív érdekeit sértő gyakorlatot jelent, és amely ezért 

pénzbírság kiszabására jogosít fel a nemzeti közigazgatási eljárásban? 

2) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 267. cikkének harmadik bekezdésére tekintettel az a 

másodfokú bíróság, amelynek fellebbezésről hozott határozatával szemben a lengyel polgári 

perrendtartás szerinti felülvizsgálati kérelem lehetséges, olyan bíróság-e, amelynek határozatai ellen a 

nemzeti jog értelmében nincs jogorvoslati lehetőség, vagy a felülvizsgálati kérelem elbírálására 

jogosult Sąd Najwyższy (legfelsőbb bíróság) ilyen bíróság? 
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128. A Krajský súd v Košiciach (Szlovák Köztársaság) által 2015. március 9-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-120/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: szlovák 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 2006/138/EK irányelvvel módosított 2006/112/EK irányelv 183. cikkének (1) bekezdését akként 

kell-e értelmezni, hogy azzal ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely a héa-különbözet 

visszatérítésével kapcsolatos feltételek meghatározásakor az (említett adó késedelmes kiutalásával 

összefüggő) késedelmi kamat elismerését a héa-különbözet visszatérítésére irányuló kérelem 

megalapozottságának megállapítására irányuló adóellenőrzés lezárásától számított tíznapos időszak 

lejártától teszi függővé? 

2) Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén, az adóellenőrzés lezárásától számított tíznapos időszak 

lejárta után kifizetendő késedelmi kamatokra vonatkozó nemzeti rendelkezések hiányában a nemzeti 

bíróság – saját mérlegelési jogkörén belül jogi analógia útján – köteles-e meghatározni a kamatok 

megfelelő jogi rendszerét? 

 

129. A Finanzgericht Hamburg (Németország) által 2015. március 12-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-124/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Úgy kell-e értelmezni a 2001. szeptember 7-i 1777/2001/EK bizottsági rendelettel módosított, a vám- 

és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK 

tanácsi rendelet I. mellékletében foglalt Kombinált Nómenklatúrát, hogy a 3004 9000 vámtarifaalszám 

alá kell besorolni a tablettánként 500 mg kalciumot tartalmazó, a kalciumhiány megelőzésére és 

kezelésére, valamint a csontritkulás megelőzésére és kezelésére szolgáló különleges terápia 

támogatására használt pezsgőtablettákat, amelyek címkéjén a felnőttek számára ajánlott maximális 

napi adagként 3 tabletta (= 1  500 mg) van feltüntetve? 

 

130. A Bundesfinanzhof (Németország) által 2015. március 12-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-123/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Ellentétes-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés 65. cikkével összefüggésben értelmezett 

63. cikkének (1) bekezdése szerinti szabad tőkemozgással az olyan tagállami szabályozás, amely a 

haláleset folytán egy bizonyos illetékcsoportba tartozó személyek által történő vagyonszerzés esetén 

az öröklési illeték mérséklését írja elő, ha a hagyaték olyan vagyont tartalmaz, amelyet a 

vagyonszerzést megelőző utolsó tíz évben már megszereztek az adott illetékcsoportba tartozó 

személyek, és e korábbi vagyonszerzés tekintetében öröklési illetéket állapított meg a tagállam, 

miközben az illetékkedvezmény kizárt, ha a korábbi vagyonszerzés tekintetében valamely más 

tagállam állapított meg öröklési illetéket? 

 

131. Az Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Egyesült Királyság) által 2015. 

március 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-130/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. A hatodik irányelv (a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – 

közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap megállapításról szóló 77/388/EGK tanácsi 

irányelv) 13. cikke B. része d) pontjának 3. alpontjában szereplő, a Bíróság C-2/95. sz. Sparekassernes 
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Datacenter (SDC) ítéletben kifejtett értelmezése szerinti héa-mentességre tekintettel, melyek az annak 

meghatározása során alkalmazandó releváns elvek, hogy valamely szolgáltatás a hivatkozott ítélet 66. 

pontja értelmében „pénzmozgással jár, és változást eredményez a jogi és pénzügyi helyzetben”? Így 

tehát: 

1.1. Alkalmazandó-e az adómentesség az adóalany által a jelen ügyben nyújtotthoz hasonló olyan 

szolgáltatásra, amely nem tartalmazza az adóalany ellenőrzése alatt álló számlák megterhelését vagy 

az azokon való jóváírást, de amely a pénzmozgás teljesülése esetén a valamely független pénzügyi 

intézmény által teljesített ezen pénzmozgás okának tekinthető? 

1.2. Abban az esetben, amikor betéti kártyával vagy hitelkártyával teljesítik a kifizetést, az 1.1. 

kérdésre adott válasz függ-e attól, hogy a szolgáltató maga szerzi-e meg az engedélyezési kódokat a 

kártyabirtokos bankjától, vagy ezeket a kódokat külső pénzügyi szolgáltatóján keresztül szerzi be? 

1.3. Milyen tényezők különböztetik meg a) azt a szolgáltatást, amely olyan pénzügyi információ 

rendelkezésre bocsátásából áll, amely nélkül nem történhet kifizetés, amely viszont nem tartozik az 

adómentesség alá (a C-350/10. sz. Nordea Pankki Suomi Oyj ítélethez  hasonlóan), attól az b) 

adatkezelési szolgáltatástól, amely gyakorlatilag pénzmozgást eredményez, és amelyet a Bíróság ezért 

olyannak minősített, hogy az az adómentesség hatálya alá tartozhat (az SDC-ítélet 66. pontjához 

hasonlóan)? 

2. Melyek az annak meghatározása során alkalmazandó releváns elvek, hogy az adóalany által a jelen 

ügyben nyújtotthoz hasonló szolgáltatás a hatodik irányelv 13. cikke B. része d) pontjának 3. 

alpontjában szereplő adómentesség hatálya alóli kifejezett kivételhez, a „követelésbehajtáshoz” 

tartozik? Különösen, ha a meghatározott módszerrel (például betéti kártyával vagy hitelkártyával) 

teljesített kifizetés feldolgozására irányuló szolgáltatás a C-175/09. sz., Commissioners for Her 

Majesty’s Revenue and Customs kontra AXA UK plc szereplő elvek szerint „követelésbehajtást” 

valósít meg olyan körülmények között, amikor a hivatkozott szolgáltatást annak a személynek 

nyújtották, akinek a részére a kifizetés történt (azaz a kifizetést fogadó személynek), akkor ez a 

szolgáltatás ugyancsak „követelésbehajtásnak” minősül-e olyan körülmények esetén, amikor a 

hivatkozott szolgáltatást annak a személynek nyújtják, akitől a kifizetés várható (azaz a kifizető 

személynek)? Továbbá, a jelen ügy körülményei között, létezik egyáltalán „behajtandó követelés”? 

 

132. A Centrale Raad van Beroep (Hollandia) által 2015. március 18-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-133/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 20. cikket, hogy az megtiltja a tagállam számára, hogy 

megtagadja a területén történő tartózkodáshoz való jogot attól a harmadik országbeli állampolgártól, 

aki napi szinten ténylegesen ellátja az adott tagállam állampolgárságával rendelkező kiskorú 

gyermekének gondozását? 

2) Jelentőséggel bír-e e kérdés megválaszolása szempontjából, hogy e szülő jogi, gazdasági és/vagy 

érzelmi szempontból nem egyedül gondoskodik a gyermekről, és nem kizárt, hogy az adott tagállam 

állampolgárságával rendelkező másik szülő de facto képes lehet gondoskodni a gyermekről? 

Valószínűsítenie kell-e a harmadik országbeli állampolgár szülőnek ebben az esetben, hogy e másik 

szülő nem képes átvállalni a gyermek feletti szülői felügyeletet, és ezért a gyermek kénytelen elhagyni 

az Unió területét, ha a harmadik országbeli állampolgár szülőtől megtagadják a tartózkodási jogot? 
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133. A Sächsisches Oberverwaltungsgericht (Németország) által 2015. március 19-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-134/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Összeegyeztethető-e az 543/2008/EK rendelet 5. cikke (4) bekezdésének b) pontja az Európai 

Unióról szóló szerződésnek (a továbbiakban: EUSZ) az Európai Unió Alapjogi Chartája (a 

továbbiakban: Alapjogi Charta) 15. cikkének (1) bekezdésével és 16. cikkével összefüggésben 

értelmezett 6. cikke (1) bekezdésének első albekezdésével? 

2) Összeegyeztethető-e az 543/2008/EK rendelet 5. cikke (4) bekezdésének b) pontja az EUMSZ 40. 

cikk (2) bekezdésének második albekezdésével? 

 

134. A Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

(Spanyolország) által 2015. március 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti 

kérelem (C-137/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

A férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a szociális biztonság területén történő fokozatos 

megvalósításáról szóló, 1978. december 19 i 79/7/EK tanácsi irányelv 4. cikkének (1) bekezdésével a 

jelen jogvitához hasonló körülmények között ellentétes e az olyan nemzeti szabályozás, amelynek 

értelmében az egyetlen részmunkaidős munkaviszony megszűnéséből eredő teljes munkanélküliség 

után járó ellátás összegének kiszámításához az általános jelleggel megállapított legmagasabb összeg 

tekintetében a részmunkaidő szerinti olyan arányosítási együtthatót kell alkalmazni, amely megfelel az 

összehasonlítható teljes munkaidőben dolgozó munkavállaló által ledolgozott munkaidő mértékéhez 

viszonyítottan a részmunkaidő által képviselt százalékos aránynak, figyelembe véve, hogy e 

tagállamban a részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók túlnyomó többsége nő? 

 

135. A Tribunal administratif de Rennes (Franciaország) által 2015. március 25-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-141/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az 543/2008/EK rendelet 15. cikkében, valamint VI. és VII. mellékletében a víztartalom 

tekintetében meghatározott határérték a 612/2009/EK rendelet 28. cikkének (1) bekezdése és a 

Nowaco Germany GmbH kontra Hauptzollamt Hamburg-Jonas ügyben 2006. szeptember 7-én hozott 

ítélet értelmében vett „megbízható és kifogástalan kereskedelmi minőségre” vonatkozó követelmény-

e? 

2) Az 543/2008/EK rendelet 15. cikkében, valamint VI. és VII. mellékletében a víztartalom 

tekintetében megszabott határértéket átlépő, az illetékes hatóság által kiállított egészségügyi 

tanúsítvánnyal rendelkező fagyasztott csirke az Unión belül a 612/2009/EK rendelet 28. cikke 

értelmében vett szokásos feltételek mellett forgalomba hozható-e az Unióban, és adott esetben milyen 

feltételek mellett? 

3) Az, hogy a 2008. június 16-i rendelet VI. mellékletében rögzített, és az állattartási gyakorlattal 

kapcsolatos állítólagos változások, valamint egyes, a határérték elavultságával kapcsolatos 

tudományos tanulmányokban megfogalmazott kritika ellenére évtizedek óta változatlan az 5,1 %-os, a 

víztartalomra vonatkozó határérték, ellentétes-e vagy sem az Európai Unió jogával és különösen a 

jogbiztonság elvével? 

4) Az 543/2008/EK rendelet VI. és VII. melléklete kellően pontos-e a rendelet 15. cikkében előírt 

ellenőrzések lefolytatásához, vagy Franciaországnak el kellett volna fogadnia „a forgalomba hozatal 

valamennyi szakaszához tartozó”, „ellenőrzésre vonatkozó gyakorlati előírásokat”, és ezek hiányában 
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az exportált termékek forgalomba hozatalának szakaszában végzett ellenőrzésekre nem lehet 

hivatkozni? 

5) A második vizsgálatra vonatkozó, az 543/2008 rendelet 16. cikkének (2) és (5) bekezdésében 

szereplő rendelkezések együttes értelmezése alapján a vágóhidakon végzett ellenőrzések eredményeire 

alkalmazandó kérelmek kiterjeszthetők-e az exportált termékek forgalomba hozatalának szakaszában a 

felek jelenlétében végzett ellenőrzésekre, többek között az Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. 

cikke alapján? 

 

136. A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2015. március 26-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-143/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni a KN 8517, 8521, 8531 és 8543 vámtarifaszámokat, hogy e vámtarifaszámok 

egyike alá kell besorolni a videomultiplexerhez hasonló olyan árut, amelyet arra alakítottak ki, hogy 

egy olyan rendszer alkotórészét képezze, amely a rá csatlakoztatott kamerák és riasztóérzékelők képeit 

és hangjait képes elemezni, és – igény szerint – képeket és hangokat vesz fel, tárol, dolgoz fel és 

játszik le egy csatlakoztatott képernyőn, és/vagy amennyiben a képek vagy hangok indokolttá teszik, 

egy vagy több, a rendszerhez csatlakoztatott felhasználónak elektronikus levél formájában riasztást 

küld, és/vagy akusztikus vagy vizuális jelzőberendezéseket hozhat működésbe? 

 

137. A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2015. március 26-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-144/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e tehát értelmezni a KN 2304 vámtarifaszámot, hogy e vámtarifaszám alá tartozik az olyan 

szójafehérje-koncentrátum is, amelyet a megmaradt zsíroknak, szénhidrátoknak (vagy élelmi 

rostoknak) és káros anyagoknak a szójababolaj kivonásakor keletkező szilárd maradékból 

(úgynevezett szójadarából) történő eltávolítása útján állítanak elő, és amely e kivonás révén a 

szarvasmarhaborjak összetett takarmányának adalékanyagaként történő felhasználásra válik 

alkalmassá? 

2) Amennyiben nem, úgy a KN 2308 vagy 2309 vámtarifaszám alá tartozik-e az első kérdésben 

ismertetett módon nyert szójafehérje-koncentrátum? 

 

138. A Raad van State (Hollandia) által 2015. március 26-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelmek (C-145/15. és C-146/15. sz. ügyek)1 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Tekintettel arra, hogy a holland jog szerint az utasokat a visszautasított beszállás és légi járatok törlése 

vagy hosszú 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 5. cikke (1) bekezdése c) pontjának és 7. cikkének 

uniós jogi rendelkezései alapján megillető jogok védelme érdekében polgári bíróságokhoz lehet 

fordulni, kötelesek-e a nemzeti hatóságok a rendelet 16. cikke alapján olyan végrehajtási 

intézkedéseket hozni, amelyek annak érdekében, hogy az utas kártalanításhoz való joga minden 

konkrét esetben biztosítható legyen, a rendelet 5. cikke (1) bekezdése c) pontja és 7. cikke 

                                                 
1 A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek. 
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megsértésének minden konkrét esetében alapot kínálnak a 16. cikk alapján kijelölt szerv általi 

közigazgatási jogi végrehajtáshoz? 

 

139. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2015. március 26-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-147/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Úgy kell-e értelmezni a 2006/21/EK irányelv 10. cikkének (2) bekezdését, hogy a hulladéklerakó 

feltöltésére irányuló tevékenységre – amennyiben arra az ásványinyersanyag-kitermelésből származó 

hulladéktól eltérő hulladék révén kerül sor – minden esetben az 1999/31/EK irányelvben foglalt, 

hulladékra vonatkozó szabályozást kell alkalmazni, még abban az esetben is, ha nem 

hulladékártalmatlanításra, hanem újrahasznosításra irányuló tevékenységről van szó? 

 

140. Az Oberlandesgericht Düsseldorf (Németország) által 2015. március 30-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-148/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 34. cikket, hogy a vényköteles gyógyszerek árának nemzeti jog 

által előírt rögzítése az EUMSZ 34. cikk értelmében vett azonos hatású intézkedés? 

2) Ha a Bíróság igenlő választ ad az első kérdésre: 

Indokolható-e az EUMSZ 36. cikk alapján a vényköteles gyógyszerek árának rögzítése az emberek 

egészségének és életének védelmével, ha – különösen vidéken – csak árrögzítés útján biztosítható 

egész Németország lakosságának egyenletes és széles körű gyógyszerellátása? 

3) Ha a Bíróság a második kérdésre is igenlő választ ad: 

Milyen követelmények támasztandók annak bírósági megállapításával szemben, hogy a második 

kérdés második tagmondatában említett körülmény valóban fennáll? 

 

141. A Tribunal da Relação de Lisboa (Portugália) által 2015. március 30-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-152/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: portugál 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

A Tribunal da Relação de Lisboa a következőket kérdezi a Bíróságtól: 

— az export-visszatérítési előleg megszerzése céljából nyújtott bankgarancia nem nyújt-e fedezetet a 

„többi feltétel” nem teljesítése esetén, és a teljesítés e hiányát kizárólag az adott áruk exportálása 

után és a vámkezelést követően végzett vizsgálatokkal ellenőrizték; 

— vagy ellenkezőleg, az ilyen garancia fedezetet jelent-e a „többi feltétel” nemteljesülése esetén, 

amelyeket csak a vámkezelést követően vizsgáltak? 

 

142. A Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen (Svédország) által 2015. 

április 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-155/15. sz. ügy) 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 604/2013 rendelet hatékony jogorvoslatra vonatkozó rendelkezései ((19) preambulumbekezdése, 

valamint 27. cikkének (1) és (5) bekezdése) azt jelentik-e, hogy valamely menedékkérő vitathatja a 
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rendelet III. fejezetében szereplő azon feltételeket is, amelyek alapján olyan másik tagállamnak 

akarják őt átadni, amely kész fogadni őt, vagy a hatékony jogorvoslat (a Bíróság C-394/12. sz. 

ítéletének megfelelően) csak annak vizsgálatára való jogra korlátozódik, hogy abban a tagállamban, 

amelynek a kérelmezőt át kívánják adni, a menekültügyi eljárást és a menedékkérők befogadásának 

feltételeit illetően rendszerbeli hibák tapasztalhatók? 

2) Amennyiben a Bíróság azon az állásponton van, hogy a rendelet III. fejezetében szereplő feltételek 

vitathatók, a következő kérdés megválaszolását is kérik. A 604/2013 rendelet 19. cikkének (2) 

bekezdése azt jelenti-e, hogy a rendelet nem alkalmazható, ha a menedékjogot kérelmező bizonyítja, 

hogy legalább három hónapig a tagállam területén kívül tartózkodott? 

 

143. A Raad van State (Hollandia) által 2015. április 3-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-158/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének 

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

európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének e) pontja szerinti „létesítmény” fogalmába tartozik-

e a jelen ügy tárgyát képezőhöz hasonló olyan helyzet, amelyben a szenet egy széntelepen tárolják, 

amely telepen az önmelegedés CO2-kibocsátást idéz elő, a széntelep központja a szénerőmű szélétől 

körülbelül 800 méterre fekszik, a két területet közút választja el egymástól, és a szenet az út felett 

húzódó szállítószalaggal szállítják a tárolótelepről az erőműbe? 

2) Magában foglalja-e az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának a 2003/87/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelvnek megfelelő nyomon követéséről és jelentéséről szóló, 2012. június 21 i 

601/2012/EU európai bizottsági rendelet 27. cikkének (2) bekezdésében szereplő, a „létesítményből 

kivitt tüzelőanyag” kifejezés a jelen ügy tárgyát képezőhöz hasonló olyan helyzetet, amelyben a szén a 

széntelepen történő tárolás ideje alatt az önmelegedés miatt bekövetkező égés folytán kárba vész? 

 

144. A Conseil d’État (Belgium) által 2015. április 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal 

iránti kérelem (C-161/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Az európai uniós jog alapelvének minősülő védelemhez való jog, amelynek része valamely 

személynek minden olyan határozat meghozatala előtti, a nemzeti hatóság általi meghallgatásához 

való joga, amely határozat az érintett személy érdekeit hátrányosan érintheti – például a tartózkodási 

engedélyt visszavonó határozat –, ugyanolyan helyet foglal-e el az európai uniós jogrendben, mint a 

belga jogi közrendi normák a belső jogban, és az egyenértékűség elve megköveteli-e, hogy az európai 

uniós jogi alapelvnek minősülő védelemhez való jog megsértésére alapított jogalapra lehessen a 

felülvizsgálati bíróságként eljáró Conseil d'État előtt először hivatkozni, miként azt a belső jog 

megengedi az imperatív jogalapok esetén? 

 

145. A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2015. április 15-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-171/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) a) Ellentétes-e az uniós joggal, különösen az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a 

szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról 

szóló 2004/18/EK irányelv 45. cikkének (2) bekezdésével, hogy a nemzeti jog arra kötelezi az 
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ajánlatkérő szervet, hogy az arányosság elvét alkalmazva vizsgálja meg, hogy ténylegesen ki kell-e 

zárni a súlyos szakmai kötelességszegést elkövető ajánlattevőt? 

b) Jelentőséggel bír-e ennek körében, hogy az ajánlatkérő szerv az ajánlattételi felhívásban szereplő 

feltételek között olyan rendelkezést rögzített, amelynek értelmében figyelmen kívül kell hagyni azt 

az ajánlatot, amelyre kizáró ok vonatkozik, és az érdemben nem értékelhető részletesen? 

2) Az 1. a) kérdésre adandó nemleges válasz esetén: Megakadályozza-e az uniós jog a nemzeti 

bíróságokat abban, hogy az arányosság elve alapján történő – az ajánlatkérő szerv által a konkrét 

ügyben elvégzett – vizsgálatot ne „átfogóan” folytassák le, hanem megelégedjenek annak („sommás”) 

vizsgálatával, hogy az ajánlatkérő szerv ésszerű értékelés mellett arra a döntésre juthatott-e, hogy 

mégsem zárja ki az irányelv 45. cikke (2) bekezdésének első albekezdése értelmében vett súlyos 

szakmai kötelességszegést elkövető ajánlattevőt? 

 

146. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2015. április 21-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-177/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az 1924/2006/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése szerinti, több mint 1,2 térfogatszázalék 

alkoholt tartalmazó italoknak minősülnek-e a 10 vagy 20 ml-es pipettás üvegcsékben és sprayként 

gyógyszertárakban forgalmazott, 27 térfogatszázalék alkoholt tartalmazó, szeszes italnak nevezett 

folyadékok akkor, ha a csomagolásukon feltüntetett adagolási útmutatók értelmében 

a) négy csepp folyadékot kell egy pohár vízbe cseppenteni, és egész napra elosztva meginni, vagy 

szükség esetén hígítatlanul négy cseppet bevenni, 

b) a spray formájában forgalmazott folyadékból két fújásnyit kell a nyelvre fújni? 

2) Az 1.a) és b) kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 

Az 1924/2006/EK rendelet 10. cikkének (3) bekezdése szerinti általános, nem részletezett kedvező 

hatásokra való hivatkozások esetében is létezni kell-e a hivatkozott rendelet 5. cikke (1) bekezdésének 

a) pontja és 6. cikkének (1) bekezdése szerinti bizonyítékoknak? 

3) Alkalmazandó-e az 1924/2006/EK rendelet 28. cikke második bekezdésének első fele akkor, ha az 

érintett terméket a márkaneve alatt nem élelmiszerként, hanem gyógyszerként forgalmazták 2005. 

január 1. előtt? 

 

147. A Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen (Svédország) által 2015. április 21-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-180/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: svéd 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az ipari ágazatra vonatkozó ágazatközi korrekciós tényező kiszámításánál összeegyeztethető-e a 

kereskedelmi irányelv 10a. cikkének (1) és (4) bekezdésével az, ha a visszamaradt gáz 

villamosenergia-termelés érdekében történő elégetéséből származó valamennyi kibocsátást az árverési 

kerethez, és nem az Industritakethez [(térítésmentesen kiosztandó kibocsátási egység felső határértéke; 

a továbbiakban: ágazati határérték)] rendelik hozzá, annak ellenére, hogy a visszamaradt gázból 

származó kibocsátásokra a kereskedelmi irányelv 10a. cikke (1) bekezdésének értelmében kiosztható 

ingyenes kibocsátási egység? 

2) Az ipari ágazatra vonatkozó ágazatközi korrekciós tényező kiszámításánál összeegyeztethető-e a 

kereskedelmi irányelv 10a. cikkének (1) és (4) bekezdésével az, ha [...] [a kibocsátáskereskedelmi 

rendszer hatálya alá tartozó] létesítményekbe [a továbbiakban: kibocsátáskereskedelmi rendszer 

hatálya alá tartozó létesítmény] való továbbszállításra szánt kapcsolt energiatermelő létesítményekben 

végzett hőtermelésből származó valamennyi kibocsátást az árverési kerethez, és nem az ágazati 
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határértékhez rendelik hozzá, annak ellenére, hogy a hőtermelésből származó kibocsátásokra a 

kereskedelmi irányelv 10a. cikke (4) bekezdésének értelmében kiosztható ingyenes kibocsátási 

egység? 

3) Amennyiben az 1 és 2. kérdésre nemleges válasz adandó, helyes-e a tárgyidőszakban az 

összkibocsátásból származó ágazati részesedésre (34,78 %) vonatkozó számítás? 

4) A 2013/448/EU bizottsági irányelv érvénytelen és összeegyeztethetetlen-e a kereskedelmi irányelv 

10a. cikkének (5) bekezdésével, mivel az ágazati határérték Bizottság szerinti számítása azt jelenti, 

hogy nem „szükség esetén”, hanem mindenképpen az ágazatközi korrekciós tényezőt kell alkalmazni? 

5) A forró fém termék-referenciaértékének a kereskedelmi irányelv 10a. cikkének (2) bekezdése 

szerinti meghatározása azon az alapon történt-e, hogy az előzetes referenciaértékek meghatározására 

szolgáló elvek rögzítése során a kiindulópontot az érintett ágazat létesítményei leghatékonyabb 10 %-

ának átlagteljesítménye adja? 

6) A fűtés magánháztartásokba szánt kivitelére vonatkozó ingyenesen kiosztandó kibocsátási 

egységeket illetően összeegyeztethető-e a kereskedelmi irányelv 10a. cikkének (4) bekezdésével, ha a 

magánháztartásokba exportált hőre vonatkozóan nem biztosítanak ingyenes kibocsátási egységet? 

7) A térítésmentesen kiosztandó kibocsátási egységekre vonatkozó kérelmekkel összefüggésben 

összeegyeztethető-e a 2011/278/EU bizottsági határozat IV. mellékletével, ha nem tüntetik fel a 

magánháztartásokba exportált fűtés termelésekor keletkező valamennyi üvegházhatású gázt, ahogy azt 

a Naturvårdsverket (svéd környezetvédelmi hivatal) tette? 

8) A fűtés magánháztartásokba szánt kivitelére vonatkozó térítésmentesen kiosztandó kibocsátási 

egységeket illetően összeegyeztethető-e a kereskedelmi irányelv 10a. cikkének (1) és (4) 

bekezdésével, valamint a 2011/278/EU bizottsági határozat 10. cikkének (3) bekezdésével, ha a 

magánháztartásokba exportált hőre vonatkozóan kiosztott egységeket meghaladó fosszilis tüzelőanyag 

kibocsátására nem biztosítanak további ingyenes egységeket? 

9) A térítésmentesen kiosztandó kibocsátási egységekre vonatkozó kérelmekkel összefüggésben, 

összeegyeztethető-e a 2011/278/EU bizottsági határozat IV. mellékletével, ha valamely kérelemben 

úgy igazítják az adatokat, hogy a visszamaradt gáz elégetésének betudható üvegházhatású 

gázkibocsátások megegyezzenek a földgáz elégetésének betudható üvegházhatású gázkibocsátásokkal, 

ahogy azt a Naturvårdsverket tette? 

10) A 2011/278/EU bizottsági határozat 10. cikkének (8) bekezdése azt jelenti-e, hogy valamely 

üzemeltető nem szerezhet ingyenes kibocsátási egységet valamely hő-referenciaérték szerinti 

létesítményrészben fogyasztott, egy másik tüzelőanyag-referenciaérték szerinti létesítményrészben 

előállított hő vonatkozásában? 

11) Amennyiben a 10. kérdésre igenlő válasz adandó, ellentétes-e a 2011/278/EU bizottsági határozat 

10. cikkének (8) bekezdése a kereskedelmi irányelv 10a. cikkének (1) bekezdésével? 

12) A hőfogyasztásra vonatkozó ingyenes kibocsátási egységek esetén összeegyeztethető-e a 

kereskedelmi irányelvvel, valamint a 2. és 6. sz. útmutatóval, ha az értékelésben figyelembe veszik az 

elfogyasztott hőt termelő hőforrást? 

13) A 2013/448/EU bizottsági határozat érvénytelen és összeegyeztethetetlen-e az EUMSZ 290. 

cikkel, továbbá a kereskedelmi irányelv 10a. cikkének (1) és (5) bekezdésével azon az alapon, hogy 

eltér a kereskedelmi irányelv 10a. cikke (5) bekezdése második albekezdésének a) és b) pontjától 

annyiban, hogy kizárja a számítás alapjából a visszamaradt gáz elégetésével, valamint a villamos 

energia és hőenergia kapcsolt termeléséből keletkező kibocsátásokat, annak ellenére, hogy a 

kereskedelmi irányelv 10a. cikkének (1) és (4) bekezdése, továbbá a 2011/278/EU bizottsági határozat 

megengedi ebben a vonatkozásban az ingyenes kibocsátási egység kiosztását? 

14) A 2011/278/EU bizottsági határozat 3. cikkének c) pontja szerinti hő-referenciaérték szerinti 

létesítményrésznek tekintendő-e valamely kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó 

létesítményből származó, gőz formájában lévő mérhető hő, amelyet több gőzfogyasztóból álló 
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gőzhálózathoz szállítanak, amelyek közül legalább egy nem a kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya 

alá tartozik? 

15) Releváns-e a 14. kérdésre adandó válasz szempontjából, hogy: 

a) a gőzhálózat tulajdonosa a hálózat legnagyobb gőzfogyasztója, és ez a fogyasztó 

kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó létesítmény; 

b) a legnagyobb fogyasztó a gőzhálózat teljes hőleadásának mekkora részét használja fel; 

c) mennyi gőzbeszállítóból és -fogyasztóból áll a gőzhálózat; 

d) van-e bizonytalanság azt illetően, hogy ki termelte a mérhető hőt, amelyet az adott gőzfogyasztó 

megszerez; 

e) a hálózaton belüli gőzfelhasználás eloszlása változhat-e úgy, hogy néhány, nem a 

kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó gőzfogyasztó csatlakozik hozzá, vagy a meglévő, 

nem a kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó létesítmények felhasználása nő? 

16) Amennyiben a 14. kérdésre adandó válasz az egyedi eset tényállásától függ, konkrétan mely 

tényekre kell hangsúlyt helyezni? 

 

148. Az Augstākā tiesa (Lettország) által 2015. április 22-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-182/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lett 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 18. cikkének első bekezdését 

és 21. cikkének (1) bekezdését, hogy bármely európai uniós tagállam állampolgárának valamely 

tagállam és harmadik állam között létrejött kiadatási egyezmény értelmében egy olyan államba történő 

kiadatása esetén, amely az Európai Uniónak nem tagja, a védelemnek ugyanazt a szintjét szükséges-e 

biztosítani, mint amely a szóban forgó tagállam állampolgárát illeti meg? 

2) Ilyen körülmények között azon tagállam bíróságának, amelytől a kiadatást kérik, alkalmaznia kell-e 

azon európai uniós tagállam kiadatási feltételeit, amelynek a kiadni kért személy az állampolgára vagy 

amelyben ez a személy lakóhellyel rendelkezik? 

3) Azokban az esetekben, amikor a kiadatást az azon állam állampolgárai számára létrehozott különös 

védelmi szint figyelembevételének mellőzésével kell végrehajtani, amelytől a kiadatást kérik, annak a 

tagállamnak, amelytől a kiadatást kérik, vizsgálnia kell-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának 19. 

cikkében foglalt biztosítékok tiszteletben tartását, azaz hogy senki sem adható ki olyan államnak, ahol 

komolyan fenyegeti az a veszély, hogy halálra ítélik, kínozzák, vagy más embertelen bánásmódnak 

vagy büntetésnek vetik alá? Ez a vizsgálat korlátozódhat-e annak bizonyítására, hogy a kiadatást kérő 

állam a kínzás elleni egyezményben részes fél, vagy a tényállást annak figyelembe vétele mellett kell 

vizsgálni, hogy az Európa Tanács szervei ezen állam tekintetében milyen értékelést adtak? 

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok 

Büntető ügyszak 

3. A Bíróság elnökének 2015. március 10-i végzése (a Landgericht Essen [Németország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-7/15. sz. ügy)2  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

                                                 
2 A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 5. szám, Büntető ügyszak . szám alatt. 
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4. A Bíróság (kilencedik tanács) 2015. április 15-i végzése – (a Tribunale ordinario di 

Torino – Olaszország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-497/14. sz. ügy)3  

Az Európai Unió Bíróságának nyilvánvalóan nincs hatásköre a Tribunale ordinario di Torino 

(Olaszország) által a 2014. október 27-i határozatban előterjesztett kérdés megválaszolására. 

Gazdasági ügyszak 

23. A Bíróság elnökének 2015. február 27-i végzése (a Handelsgericht Wien [Ausztria] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-612/14. sz. ügy)4  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

24. A Bíróság elnökének 2015. március 30-i végzése (a Krajský súd v Prešove [Szlovákia] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-372/14. sz. ügy)5 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

25. A Bíróság (első tanács) 2015. április 16-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Hermann Lutz kontra Elke Bäuerle, az ECZ 

Autohandel GmbH felszámolójaként eljárva (C-557/13. sz. ügy)6  

1) A fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2000. május 29-i 1346/2000/EK tanácsi rendelet 13. cikkét 

úgy kell értelmezni, hogy alkalmazandó az olyan helyzetre, amikor a fizetésképtelenségi eljárás 

megindítása előtt lefoglalt összeg felszámoló által megtámadott kifizetésére csak ezen eljárás 

megindítása után került sor. 

2) Az 1346/2000 rendelet 13. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az általa bevezetett kivétel vonatkozik a 

felszámoló által vitatott jogügyletre irányadó jog által előírt elévülési időkre, a megtámadási kereset 

érvényesítésének határidőire és a jogvesztő határidőkre. 

3) A megtámadási kereset érvényesítése során tiszteletben tartandó eljárási szabályokat az 1346/2000 

rendelet 13. cikke szerint a felszámoló által vitatott jogügyletre irányadó jog alapján kell 

meghatározni. 

Munkaügyi ügyszak 

33. A Bíróság harmadik tanácsa elnökének 2015. március 16-i végzése (a Raad van State 

[Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-176/14. sz. ügy)7  

A harmadik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

                                                 
3 A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 3. szám, Büntető ügyszak 2. szám alatt. 
4 A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 4. szám, Gazdasági ügyszak 6. szám alatt. 
5 A kérdést l.: Hírlevél V. évf. 11. szám, Gazdasági ügyszak 38. szám alatt. 
6 A kérdést l.: Hírlevél V. évf. 2. szám, Gazdasági ügyszak 3. szám alatt. 
7 A kérdést l.: Hírlevél V. évf. 8. szám, Munkaügyi ügyszak 23. szám alatt. 
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34. A Bíróság (nagytanács) 2015. április 14-i ítélete (a Tribunal Superior de Justicia de 

Galicia [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Lourdes Cachaldora 

Fernández kontra Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General 

de la Seguridad Social (TGSS) (C-527/13. sz. ügy)8  

1) A férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a szociális biztonság területén történő 

fokozatos megvalósításáról szóló, 1978. december 19-i 79/7/EGK tanácsi irányelv 4. cikkének (1) 

bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely előírja, 

hogy a járulékfizetés megszakadásának a járulékalapú rokkantsági nyugellátás számítási alapjának 

meghatározására irányadó időszakban fennálló azon időtartamait, amelyek részmunkaidős 

foglalkoztatást követnek, az ezen foglalkoztatás szerinti együttható alapján csökkentett legalacsonyabb 

hatályos járulékalappal kell beszámítani, míg ha e megszakadások teljes munkaidős foglalkoztatást 

követnek, nincs ilyen előírt csökkentés. 

2) Az 1998. április 7-i 98/23/EK tanácsi irányelvvel módosított, az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által 

a részmunkaidős foglalkoztatásról kötött keretmegállapodásról szóló, 1997. december 15-i 97/81/EK 

tanácsi irányelv mellékletében szereplő, a részmunkaidős foglalkoztatásról 1997. június 6-án kötött 

keretmegállapodást úgy kell értelmezni, hogy nem tartozik a hatálya alá az olyan tagállami 

szabályozás, amely előírja, hogy a járulékfizetés megszakadásának a járulékalapú rokkantsági 

nyugellátás számítási alapjának meghatározására irányadó időszakban fennálló azon időtartamait, 

amelyek részmunkaidős foglalkoztatást követnek, az ezen foglalkoztatás szerinti együttható alapján 

csökkentett legalacsonyabb hatályos járulékalappal kell beszámítani, míg ha e megszakadások teljes 

munkaidős foglalkoztatást követnek, nincs ilyen előírt csökkentés. 

 

35. A Bíróság (kilencedik tanács) 2015. április 22-i végzése (Curtea de Apel Suceava 

[Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Casa Judeţeană de Pensii Botoşani 

kontra Polixeni Guletsou (C-598/13. sz. ügy) 9 

Az 1992/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a szociális biztonsági 

rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról 

szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 7. cikke (2) bekezdése c) pontjának 

rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy egy olyan kétoldalú megállapodás, amely az egyik részes 

államnak a másik részes állam területén politikai menekült jogállást szerzett állampolgárai részére 

nyújtott társadalombiztosítási ellátásokra vonatkozik, és amelyet akkor kötöttek, amikor az egyik 

részes állam még nem volt az Európai Unió tagja, továbbá amely nem szerepel e rendelet III. 

mellékletében, már nem alkalmazható a származási államukba a kétoldalú megállapodás megkötése és 

az említett rendelet hatálybalépése előtt hazatelepült politikai menekültek helyzetére. 

 

36. A Bíróság (kilencedik tanács) 2015. április 22-i végzése (a Curtea de Apel Galați 

[Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Casa Județeană de Pensii Brăila 

kontra E.S. (C-646/13. sz. ügy)10  

A 2009. szeptember 16-i 988/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a szociális 

biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet 8. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az olyan kétoldalú megállapodás, 

amely a valamely más tagállam területén politikai menekülti jogállást szerző, valamely aláíró állam 

állampolgárságával rendelkező személyek szociális biztonsági ellátásaira vonatkozik, és amelyet olyan 

időpontban kötöttek, amelyben a két aláíró állam egyike még nem volt az Európai Unió tagja, 

valamint amely nem szerepel e rendelet II. mellékletében, nem marad hatályban az olyan politikai 

                                                 
8 A kérdést l.: Hírlevél V. évf. 2. szám, Munkaügyi ügyszak 3. szám alatt. 
9 A kérdést l.: Hírlevél V. évf. 2. szám, Munkaügyi ügyszak 7. szám alatt. 
10 A kérdést l.: Hírlevél V. évf. 3. szám, Munkaügyi ügyszak 10. szám alatt. 
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menekültek helyzetére vonatkozóan, akik a kétoldalú megállapodás megkötését és az említett rendelet 

hatályba lépését megelőzően visszatelepültek a származási országukba. 

 

37. A Bíróság (kilencedik tanács) 2015. április 22-i végzése (a Curtea de Apel Suceava 

[Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Casa Judeţeană de Pensii Botoşani 

kontra Evangeli Paraskevopoulou (C-668/13. sz. ügy)  

Az 1996. december 2-i 118/97/EK tanácsi rendelettel módosított és naprakésszé tett, valamint a 2006. 

december 18-i 1992/2006/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 7. cikke 

(2) bekezdésének c) pontját úgy kell értelmezni, hogy egy olyan kétoldalú megállapodás, amely az 

egyik részes államnak a másik részes állam területén politikai menekült jogállást szerzett 

állampolgárai részére nyújtott társadalombiztosítási ellátásokra vonatkozik, és amelyet akkor kötöttek, 

amikor az egyik részes állam még nem volt az Európai Unió tagja, továbbá amely nem szerepel e 

rendelet III. mellékletében, már nem alkalmazható a származási államukba a kétoldalú megállapodás 

megkötése és az említett rendelet hatálybalépése előtt hazatelepült politikai menekültek helyzetére. 

 

38. A Bíróság (negyedik tanács) 2015. április 23-i ítélete (a Centrale Raad van Beroep 

[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – C. E. Franzen, H. D. Giesen, F. van 

den Berg kontra Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (C-382/13. sz. ügy)11  

1) A 2006. december 18-i 1992/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, 

korábban az 1996. december 2-i 118/97/EK tanácsi rendelettel módosított és naprakésszé tett, a 

szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és önálló 

vállalkozókra, illetve családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK 

tanácsi rendelet 13. cikke (2) bekezdésének a) pontját akként kell értelmezni, hogy valamely 

tagállamban illetőséggel rendelkező személyek, akik az említett rendelet hatálya alá tartoznak, és 

alkalmi munkára irányuló szerződés alapján munkaviszonyban legfeljebb havi két vagy három napon 

végeznek tevékenységet valamely másik tagállam területén, a foglalkoztatás szerinti állam 

társadalombiztosítási jogszabályainak hatálya alá tartoznak mind azokon a napokon, amelyeken 

keresőtevékenységet végeznek, mind azokon a napokon, amelyeken nem végeznek ilyen tevékenységet. 

2) Az 1992/2006 rendelettel módosított, korábban a 118/97 rendelettel módosított és naprakésszé tett 

1408/71 rendelet 13. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben e cikk (2) bekezdésének a) pontját 

akként kell értelmezni, hogy azzal az alapügyek körülményei között nem ellentétes, hogy az a migráns 

munkavállaló, aki a foglalkoztatás szerinti tagállam társadalombiztosítási jogszabályainak hatálya alá 

tartozik, a lakóhely szerinti tagállam nemzeti jogszabálya alapján ez utóbbi állam öregségi biztosítási 

rendszerhez kapcsolódó ellátásaiban vagy családi támogatásaiban részesül. 

 

39. A Bíróság (ötödik tanács) 2015. április 30-i ítélete (a Court of Appeal (England & 

Wales) (Civil Division) [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – 

Union of Shop, Distributive and Allied Workers (USDAW), B. Wilson kontra WW 

Realisation 1 Ltd, felszámolás alatt, Ethel Austin Ltd, Secretary of State for Business, 

Innovation and Skills (C-80/14. sz. ügy)12  

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1998. július 

20-i 98/59/EK tanácsi irányelv 1. cikke (1) bekezdése első albekezdése a) pontjának ii. alpontjában 

szereplő „telephely” fogalmát ugyanúgy kell értelmezni, mint az ugyanezen albekezdés a) pontjának i. 

alpontjában szereplő fogalmat. 

                                                 
11 A kérdést l.: Hírlevél IV. évf. 10. szám, Munkaügyi ügyszak 53. szám alatt. 
12 A kérdést l.: Hírlevél V. évf. 6. szám, Munkaügyi ügyszak 17. szám alatt 
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A 98/59 irányelv 1. cikke (1) bekezdése első albekezdése a) pontjának ii. alpontját úgy kell értelmezni, 

hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely a munkavállalók tájékoztatására és 

konzultációjára vonatkozó kötelezettséget ír elő valamely vállalkozás meghatározott telephelye 

legalább 20 munkavállalójának 90 napos időszakon belüli elbocsátása esetén, de olyan esetben, 

amikor ugyanilyen időszak alatt a vállalkozás valamennyi telephelyén vagy bizonyos telephelyein 

végrehajtott elbocsátások összesített száma éri el vagy haladja meg a 20 munkavállalós küszöböt, nem 

ír elő ilyen kötelezettséget. 

Polgári ügyszak 

29. A Bíróság (harmadik tanács) 2015. március 10-i végzése (a Juzgado de lo Mercantil 

no 3 de Madrid [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Rosa dels Vents 

Assessoria SL kontra U Hostels Albergues Juveniles SL (C-491/14. sz. ügy)13 

A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2008. október 22-i 2008/95/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy 

valamely közösségi védjegy jogosultjának a védjegyével azonos vagy ahhoz hasonló megjelölések 

gazdasági tevékenység körében történő használata bármely harmadik személynek történő 

megtiltásához való kizárólagos joga kiterjed az olyan harmadik személyre, aki valamely későbbi 

közösségi védjegy jogosultja, anélkül hogy ezen utóbbi védjegy előzetes törlésére lenne szükség. 

 

30. A Bíróság elnökének 2015. március 18-i végzése (a Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción no 3 de Ávila [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-

75/14. sz. ügy) 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

31. A Bíróság elnökének 2015. április 16-i végzése (a Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción no 2 de Marchena [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) 

(C-548/13. sz. ügy)14  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

32. A Bíróság (harmadik tanács) 2015. április 23-i ítélete (a Tribunal de grande instance 

de Nîmes [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Jean-Claude Van 

Hove kontra CNP Assurances SA (C-96/14. sz. ügy)15  

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 valamely biztosítási 

szerződésben kikötött és a kölcsönvevő teljes munkaképtelensége esetén a hitelező részére fizetendő 

összegek átvállalásának biztosítását célzó feltétel csupán annyiban tartozik az e rendelkezésben 

szereplő kivétel hatálya alá, amennyiben a kérdést előterjesztő bíróság megállapítja: 

— egyfelől, hogy e feltétel, tekintettel az azt tartalmazó szerződésegyüttes természetére, általános 

rendszerére és kikötéseire, valamint jogi és ténybeli összefüggéseire, az említett együttes valamely 

alapvető elemét határozza meg, amely – mint ilyen – jellemzi azt, és 

— másfelől, hogy az említett feltételt világosan és érthetően fogalmazták meg, azaz a fogyasztó 

számára nemcsak nyelvtani szempontból érthető, hanem a szerződés átláthatóan feltünteti azon 

mechanizmus konkrét működését is, amelyre az érintett feltétel utal, valamint az e mechanizmus és 

                                                 
13 A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 2. szám, Polgári ügyszak 7. szám alatt. 
14 A kérdést l.: Hírlevél V. évf. 2. szám, Polgári ügyszak 8. szám alatt. 
15 A kérdést l.: Hírlevél V. évf. 6. szám, Polgári ügyszak 26. szám alatt 
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a többi feltételben előírt mechanizmus közötti viszonyt, oly módon, hogy e fogyasztó pontos és 

érthető szempontok alapján értékelhesse a számára ebből eredő gazdasági következményeket. 

 

33. A Bíróság (ötödik tanács) 2015. április 29-i ítélete (a Rechtbank Rotterdam 

[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Nationale-Nederlanden 

Levensverzekering Mij NV kontra Hubertus Wilhelmus Van Leeuwen (C-51/13. sz. 

ügy)16  

1) A közvetlen életbiztosítási tevékenységre vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási 

rendelkezések összehangolásáról, valamint a 79/267/EGK, illetve a 90/619/EGK irányelv 

módosításáról szóló, 1992. november 10-i 92/96/EGK tanácsi irányelv (harmadik életbiztosítási 

irányelv) 31. cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes, ha a belső jog 

általános elvei, így az alapügyben szóban forgó „szokásjogi és/vagy íratlan szabályok” alapján 

valamely biztosító köteles az ezen irányelv II. mellékletében felsorolt információkon kívül bizonyos 

további tájékoztatást adni a biztosítottnak, feltéve hogy a kért információk világosak, pontosak és a 

kötelezettségvállalás lényegi elemeinek tényleges megértéséhez szükségesek, amit a kérdést 

előterjesztő bíróságnak kell megvizsgálnia. 

2) Az e tájékoztatás elmaradásához fűződő belső jogi következményeknek főszabály szerint nincs 

jelentőségük abban a tekintetben, hogy a tájékoztatási kötelezettség megfelel-e a 92/96 irányelv 31. 

cikke (3) bekezdésének. 

Közigazgatási ügyszak 

107. A Bíróság elnökének 2015. március 19-i végzése (a Tribunale Amministrativo 

Regionale per il Piemonte [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-

426/14. sz. ügy)17  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

108. A Bíróság (nagytanács) 2015. április 14-i ítélete (a Curtea de Apel Brașov 

[Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Mihai Manea kontra Instituția 

Prefectului județul Brașov – Serviciul Public Comunitar Regim de Permise de 

Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (C-76/14. sz. ügy)18  

Az EUMSZ 110. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal 

— nem ellentétes, ha valamely tagállam olyan gépjárműadót vezet be, amely a behozott használt 

járművek e tagállamban történő első nyilvántartásba vételét és az említett tagállamban már 

nyilvántartásba vett járművek tulajdonjogának ugyanezen államban történő átírását terheli; 

— ellentétes, ha e tagállam mentesíti ezen adó alól a már nyilvántartásba vett olyan járműveket, 

amelyek vonatkozásában megfizették a korábban hatályos, az unós joggal összeegyeztethetetlennek 

ítélt adót. 

 

109. A Bíróság (negyedik tanács) 2015. április 16-i ítélete (a Raad van State [Hollandia] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – W. P. Willems kontra Burgemeester van Nuth 

(C-446/12), H. J. Kooistra kontra Burgemeester van Skarsterlân (C-447/12), M. Roest 

                                                 
16 A kérdést l.: Hírlevél IV. évf. 6. szám Polgári ügyszak 40. szám alatt. 
17 A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 1. szám, Közigazgatási ügyszak 14. szám alatt. 
18 A kérdést l.: Hírlevél V. évf. 6. szám, Közigazgatási ügyszak 88. szám alatt 
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kontra Burgemeester van Amsterdam (C-448/12), L. J. A. van Luijk kontra 

Burgemeester van Den Haag (C-449/12)19 

1) A 2009. május 6-i 444/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a tagállamok 

által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó 

előírásokról szóló, 2004. december 13-i 2252/2004/EK tanácsi rendelet 1. cikkének (3) bekezdését úgy 

kell értelmezni, hogy az említett rendelet nem alkalmazandó a valamely tagállam által, állampolgárai 

részére kiállított személyazonosító igazolványokra – mint amilyenek a holland személyazonosító 

igazolványok is –, függetlenül mind azok érvényességi idejétől, mind attól, hogy azok felhasználhatók 

az ezen államon kívüli utazások során. 

2) A 444/2009 rendelettel módosított, 2252/2004 rendelet 4. cikkének (3) bekezdését úgy kell 

értelmezni, hogy az nem kötelezi arra a tagállamokat, hogy biztosítsák jogszabályaikban, hogy az 

említett rendeletnek megfelelően gyűjtött és tárolt biometrikus adatokat nem fogják az útlevél vagy az 

úti okmány kiadásától eltérő célokra gyűjteni, kezelni, illetve felhasználni, tekintettel arra, hogy ez az 

aspektus nem tartozik a szóban forgó rendelet hatálya alá. 

 

110. A Bíróság (első tanács) 2015. április 16-i ítélete (Kúria [Magyarország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 

kontra UPC Magyarország Kft. (C-388/13. sz. ügy)20  

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

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

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

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

parlamenti és tanácsi irányelvet („Irányelv a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról”) 

úgy kell értelmezni, hogy az alapügyben szóban forgóhoz hasonló, a kereskedő által a 

fogyasztóval való téves információközlés akkor is az említett irányelv értelmében vett 

„megtévesztő kereskedelmi gyakorlatnak” minősül, ha ez az információközlés csak egyetlen 

fogyasztót érintett. 

2) A 2005/29 irányelvet úgy kell értelmezni, hogy abban az esetben, ha valamely kereskedelmi 

gyakorlat a fogyasztókkal szembeni megtévesztő gyakorlatnak történő minősítéshez szükséges, 

az irányelv 6. cikkének (1) bekezdésében szereplő valamennyi kritériumnak megfelel, akkor 

annak megállapításához, hogy e gyakorlat ténylegesen tisztességtelen, és így ezen irányelv 5. 

cikkének (1) bekezdése értelmében tilos jellegű, már nem kell vizsgálni, hogy az ugyanezen 

irányelv 5. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében a szakmai gondosság 

követelményeivel is ellentétes-e. 

 

111. A Bíróság (negyedik tanács) 2015. április 16-i ítélete (a Bundesverwaltungsgericht 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Eintragungsausschuss bei der 

Bayerischen Architektenkammer kontra Hans Angerer (C-477/13. sz. ügy)21  

1) A 2009. április 6-i 279/2009/EK bizottsági rendelettel módosított, a szakmai képesítések 

elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. 

cikkének c) pontját akként kell értelmezni, hogy annak a kérelmezőnek, aki a képesítés megszerzését 

tanúsító okiratok elismerésének az ezen irányelv III. címének I. fejezetében előírt általános rendszerét 

kívánja igénybe venni, azonfelül, hogy az említett irányelv V. melléklete 5.7.1 pontjában nem felsorolt 

                                                 
19 A kérdést l.: Hírlevél IV. évf. 2. szám, Közigazgatási ügyszak 13. szám alatt. 
20 A kérdést l.: Hírlevél IV. évf. 11. szám, Közigazgatási ügyszak 190. szám alatt. 
21 A kérdést l.: Hírlevél IV. évf. 12. szám, Közigazgatási ügyszak 211. szám alatt. 
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képesítés megszerzését tanúsító okirattal kell rendelkeznie, bizonyítania kell „különleges és kivételes 

ok” fennállását is. 

2) A 279/2009 rendelettel módosított 2005/36 irányelv 10. cikkének c) pontját akként kell értelmezni, 

hogy a „különleges és kivételes ok” e rendelkezés értelmében vett fogalma az olyan körülményekre 

utal, amelyek folytán a kérelmező nem rendelkezik valamely, az ezen irányelv V. mellékletének 5.7.1 

pontjában felsorolt képesítés megszerzését tanúsító okirattal, azzal, hogy az említett kérelmező nem 

hivatkozhat arra, hogy rendelkezik olyan szakmai képesítésekkel, amelyek saját tagállamában lehetővé 

teszik az általa a fogadó tagállamban gyakorolni kívánt szakmától eltérő szakma megkezdését. 

3) A 279/2009 rendelettel módosított 2005/36 irányelv 10. cikkének c) pontját akként kell értelmezni, 

hogy az „építészmérnök” e rendelkezésben említett fogalmát a fogadó tagállam jogszabályai alapján 

kell meghatározni, következésképpen e rendelkezés nem írja elő szükségszerűen, hogy a kérelmező 

képzése és tapasztalata az építészeti tervezés, felügyelet és kivitelezés műszaki tevékenységeken túl 

művészi alkotói, várostervezési, gazdasági és adott esetben műemlékvédelmi tevékenységekre is 

kiterjedjen. 

 

112. A Bíróság (ötödik tanács) 2015. április 16-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof 

[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Karoline Gruber kontra 

Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten, EMA Beratungs- und Handels GmbH, 

Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend (C-570/13. sz. ügy)22  

Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. 

december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikkét úgy kell értelmezni, hogy 

azzal ellentétes az alapügyben szereplőhöz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amelynek értelmében a 

valamely projekt tekintetében környezeti hatásvizsgálat elvégzésének szükségtelenségét megállapító 

közigazgatási határozat kötelező erővel bír a szomszédokra nézve, akik az említett közigazgatási 

határozat vonatkozásában nem rendelkeznek jogorvoslathoz való joggal, feltéve hogy az ezen irányelv 

1. cikkének (2) bekezdése értelmében vett „érintett nyilvánosság” körébe tartozó e szomszédok 

megfelelnek a nemzeti jogban a „kellő mértékű érdekeltségre” vagy a „jogsérelemre” vonatkozóan 

előírt feltételeknek. A kérdést előterjesztő bíróság feladata megvizsgálni, hogy e feltétel teljesül-e az 

előtte folyamatban lévő eljárásban. Igenlő válasz esetén az említett szomszédok tekintetében meg kell 

állapítania az ilyen hatásvizsgálat elvégzésének mellőzéséről szóló közigazgatási határozat kötelező 

erejének hiányát. 

 

113. A Bíróság (kilencedik tanács) 2015. április 16-i ítélete (az Efeteio Thrakis 

[Görögország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Trapeza Eurobank Ergasisas AE 

kontra Agrotiki Trapeza tis Ellados AE (ATE), Pavlos Sidiropoulos (C-690/13. sz. ügy) 23 

1) Az EK 87. cikk (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy annak hatálya alá tartozhatnak az olyan 

előjogok, mint amelyek az alapügyben szerepelnek, és amelyek alapján valamely bank jogosult a 

mezőgazdasági termelők vagy a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó tevékenységet végző 

személyek tulajdonát képező ingatlanokra egyoldalúan jelzálogjogot alapítani, egyszerű magánokirat 

alapján végrehajtási eljárást indítani, valamint mentesség illeti e jelzálogjog bejegyzése és a 

végrehajtás költségeinek és illetékének megfizetése alól. Azonban a kérdést előterjesztő bíróságnak 

kell megítélnie, hogy ez a helyzet áll-e fenn az alapügyben. 

2) Az első kérdés a) pontjára adandó választ befolyásolhatja az a körülmény, hogy az olyan előjogok, 

mint amelyek az alapügyben szerepelnek, és amelyeket nemzeti jogszabályok a létrehozásakor 

biztosítottak egy független közhasznú bank számára – szem előtt tartva a mezőgazdasági hitelezési 

tevékenységet és a rábízott sajátos feladatokat –, még azt követően is hatályban vannak, hogy e bank 

tevékenységi körét kiterjesztették minden banki tevékenység folytatására, és az említett bank 

                                                 
22 A kérdést l.: Hírlevél V. évf. 2. szám, Közigazgatási ügyszak 32. szám alatt. 
23 A kérdést l.: Hírlevél V. évf. 4. szám, Közigazgatási ügyszak 60. szám alatt. 
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részvénytársasággá alakult. A kérdést előterjesztő bíróság feladata megvizsgálni, hogy valamennyi 

ténybeli és jogi körülmény alapján teljesül-e a jelen esetben az a négy együttes feltétel, amely a 

Bíróság ítélkezési gyakorlata alapján lehetővé teszi, hogy az említett előjogok olyan térítésnek 

minősüljenek, amely a közszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében e bank által nyújtott 

szolgáltatások ellenértékének felel meg, és így e jogok a jelen esetben ne minősüljenek állami 

támogatásnak. 

3) Az EK 87. cikk (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy amennyiben az olyan előjogok, mint 

amelyek az alapügyben szerepelnek, e rendelkezés hatálya alá tartoznak, az e jogokat létesítő 

tagállamnak követnie kell az EK 88. cikk (3) bekezdésében foglalt előzetes ellenőrzési eljárást, feltéve 

hogy ezen előjogok új támogatássá váltak a Szerződésnek az érintett tagállamban való hatálybalépését 

követően, és az [EK 88. cikk] alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 

1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendelet 15. cikkének (3) bekezdésében szereplő jogvesztő 

határidő nem járt le, aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata. 

4) Az EK 87. cikk (1) bekezdését és az EK 88. cikk (3) bekezdését akként kell értelmezni, hogy 

amennyiben a kérdést előterjesztő bíróság úgy ítéli meg, hogy a szóban forgó előjogok a második 

kérdésre adott válaszra tekintettel új állami támogatásnak minősülnek, e bíróságnak – a Szerződés e 

rendelkezéseivel való összeegyeztethetetlenségük miatt – mellőznie kell az ilyen előjogokat létesítő 

nemzeti rendelkezések alkalmazását. 

 

114. A Bíróság (harmadik tanács) 2015. április 16-i ítélete (a Sąd Najwyższy 

[Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Prezes Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej, Telefonia Dialog sp. z o. o. kontra T-Mobile Polska SA, korábban Polska 

Telefonia Cyfrowa SA (C-3/14. sz. ügy)24  

1) Az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös 

keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 

(keretirányelv) 7. cikkének (3) bekezdését és 20. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a nemzeti szabályozó 

hatóság köteles lefolytatni az elsőként említett rendelkezés szerinti eljárást abban az esetben, amikor 

csak az egyik tagállamban elektronikus hírközlő hálózatokat szolgáltató vagy elektronikus hírközlési 

szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások közötti jogvita megoldása érdekében olyan kötelezettségeket 

szándékozik megállapítani, amelyek az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő 

hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló, 

2002. március 7-i 2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (egyetemes szolgáltatási 

irányelv) 28. cikkének megfelelően a nem földrajzi számokhoz való hozzáférés biztosítására 

irányulnak, és hogy ezek a kötelezettségek befolyásolhatják a tagállamok közötti kereskedelmet. 

2) A 2002/21 irányelv 7. cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a nemzeti szabályozó 

hatóság által elfogadott, arra irányuló intézkedés, hogy a 2002/22 irányelv 28. cikkének megfelelően a 

végfelhasználók számára biztosítsák a nem földrajzi számokhoz való hozzáférést, e rendelkezés 

értelmében befolyásolja a tagállamok közötti kereskedelmet, amennyiben alkalmas arra, hogy nem 

jelentéktelen mértékben, közvetlen vagy közvetett, tényleges vagy potenciális hatást gyakoroljon a 

tagállamok közötti kereskedelmi forgalomra, amit pedig a kérdést előterjesztő bíróságnak kell 

megvizsgálnia. 

 

115. A Bíróság (harmadik tanács) 2015. április 16-i ítélete (a Naczelny Sąd 

Administracyjny [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Minister 

Finansów kontra Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie (C-42/14. sz. ügy)  

1) A 2009. december 22-i 2009/162/EU tanácsi irányelvvel módosított, a közös hozzáadottértékadó-

rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 14. cikkének (1) bekezdését, 15. 

cikkének (1) bekezdését és 24. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy ingatlan-bérbeadás 

                                                 
24 A kérdést l.: Hírlevél V. évf. 5. szám, Közigazgatási ügyszak 69. szám alatt 
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keretében harmadik személy szolgáltató által biztosított villamosenergia-, hő-, vízellátás, valamint 

szemétszállítási szolgáltatások olyan bérbevevő részére való nyújtását, aki e termékeket vagy 

szolgáltatásokat közvetlenül felhasználja, úgy kell tekinteni, mint amelyeket a bérbeadó teljesített, 

amennyiben az szerződésben vállalta ezen ellátások nyújtását, és csak az azok tekintetében felmerülő 

költségeket terheli a bérbevevőre. 

2) Az említett irányelvet úgy kell értelmezni, hogy az ingatlanbérbeadás, illetve az e bérbeadáshoz 

kapcsolódó villamosenergia-, hő- és vízellátást, valamint a szemétszállítási szolgáltatást főszabály 

szerint úgy kell tekinteni, mint amelyek több olyan, különböző és független szolgáltatásnak 

minősülnek, amelyet a hozzáadottérték-adó szempontjából elkülönítetten kell értékelni, kivéve ha az 

ügylet elemei, ideértve a szerződés megkötésének gazdasági okát meghatározó elemeket, annyira 

szorosan kapcsolódnak egymáshoz, hogy azok objektíve egyetlen oszthatatlan gazdasági ügyletet 

alkotnak, amelynek elemekre bontása erőltetett lenne. 

3) A nemzeti bíróság feladata a szükséges értékelés elvégzése, figyelemmel a bérbeadás és az ahhoz 

kapcsolódó szolgáltatások megvalósulási körülményeinek összességére, illetve különösen magának a 

szerződésnek a tartalmára. 

 

116. A Bíróság (hetedik tanács) 2015. április 16-i ítélete (a Finanzgericht Berlin-

Brandenburg [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – TMK Europe 

GmbH kontra Hauptzollamt Frankfurt (Oder) (C-143/14. sz. ügy)25  

Az előterjesztett kérdés vizsgálata során nem merült fel olyan bizonyíték, amely a Magyarországról, 

Lengyelországból, Oroszországból, a Cseh Köztársaságból, Romániából és a Szlovák Köztársaságból 

származó egyes varrat nélküli vas- és ötvözetlen acél csövek behozatalára vonatkozó végleges 

dömpingellenes vámok kivetéséről, az 1189/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint a 

Horvát Köztársaságból származó hasonló behozatalok tekintetében az eljárás megszüntetéséről szóló, 

1997. november 17-i 2320/97/EK tanácsi rendelet érvényességét érinthetné. 

 

117. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2015. április 16-i ítélete (a Conseil d’État 

[Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – LFB Biomédicaments SA, 

Association des déficitaires en Alpha 1 Antitrypsine (Association ADAAT Alpha 1-

France) (C-271/14. sz. ügy), Pierre Fabre Médicament SA (C-273/14. sz. ügy) kontra 

Ministre du travail, de l’emploi et de la santé, Ministre du budget, des comptes publics 

et de la réforme de l’Etat26  

Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek árának megállapítását, valamint a nemzeti 

egészségbiztosítási rendszerekbe történő felvételüket szabályozó intézkedések átláthatóságáról szóló, 

1988. december 21-i 89/105/EGK tanácsi irányelv 6. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az e cikk 3. és 5. 

pontjában előírt indokolási kötelezettség alkalmazandó egy olyan döntésre, amely szűkíti valamely 

gyógyszer megtérítése feltételeit vagy csökkenti a megtérítés szintjét azáltal, hogy kizárja e gyógyszert 

a kötelező egészségbiztosítási rendszerek által a tartózkodási és ellátási átalányok keretében fedezett 

kórházi ellátásokon felül fedezett gyógyszerek listájáról. 

 

118. A Bíróság (ötödik tanács) 2015. április 16-i ítélete (a Curtea de Apel Alba Iulia 

[Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SC Enterprise Focused Solutions 

SRL kontra Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia (C-278/14. sz. ügy)27  

A 2011. november 30-i 1251/2011/EU bizottsági rendelettel módosított, az építési beruházásra, az 

árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak 

                                                 
25 A kérdést l.: Hírlevél V. évf. 8. szám, Közigazgatási ügyszak 121. szám alatt. 
26 A kérdést l.: Hírlevél V. évf. 9. szám, Közigazgatási ügyszak 30. és 31. szám alatt. 
27 A kérdést l.: Hírlevél V. évf. 10. szám, Közigazgatási ügyszak 161. szám alatt. 
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összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 23. 

cikkének (8) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azt nem kell alkalmazni arra a közbeszerzési 

szerződésre, amelynek értéke nem éri el az ezen irányelvben előírt értékhatárt. Az említett irányelv 

hatályán kívül eső, de egyértelmű határon átnyúló érdeket képviselő közbeszerzési szerződés keretében 

– amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell megvizsgálnia – az EUM-Szerződés alapvető szabályait 

és általános elveit, különösen az egyenlő bánásmód elvét és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának 

elvét, valamint az azokból eredő átláthatósági kötelezettséget úgy kell értelmezni, hogy az ajánlatkérő 

szerv nem utasíthatja el a hirdetményben meghatározott követelményeknek megfelelő ajánlatot olyan 

indokok alapján, amelyeket az említett hirdetmény nem foglal magában. 

 

119. A Bíróság (második tanács) 2015. április 22-i ítélete (a Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Krakowie [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – 

Drukarnia Multipress sp. z o.o. kontra Minister Finansów (C-357/13. sz. ügy)28  

A tőkeemelést [helyesen: tőkefelhalmozást] terhelő közvetett adókról szóló, 2008. február 12-i 

2008/7/EK tanácsi irányelv 2. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontját úgy kell értelmezni, hogy a 

lengyel jog szerinti betéti részvénytársaságot e rendelkezés értelmében tőkeegyesítő társaságnak kell 

tekinteni akkor is, ha tőkéjének, illetve tagjainak csak egy része felelhet meg az e rendelkezés által 

előírt feltételeknek. 

 

120. A Bíróság (ötödik tanács) 2015. április 23-i ítélete (a Verwaltungsgericht 

Sigmaringen [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sevda Aykul kontra 

Land Baden-Württemberg (C-260/13. sz. ügy)29  

1) A vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-i 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv 2. cikkének (1) bekezdését és 11. cikke (4) bekezdésének második albekezdését úgy kell 

értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az, ha a tagállam, amelynek területén a másik tagállam által 

kiállított vezetői engedély jogosultja átmenetileg tartózkodik, megtagadja e vezetői engedély 

érvényességének elismerését az engedély jogosultjának azon jogsértő magatartása miatt, amely az 

említett vezetői engedély kiállítását követően következett be e területen, és amely az első tagállam 

nemzeti jogának megfelelően a gépi meghajtású jármű vezetésére való alkalmatlansággal jár. 

2) Az alapügyben szóban forgóhoz hasonló helyzetben a vezetői engedély érvényességének elismerését 

megtagadó tagállam rendelkezik hatáskörrel azon követelmények meghatározására, amelyeknek a 

vezetői engedély jogosultjának a tagállam területén való vezetés jogának az újbóli megállapítása 

érdekében meg kell felelnie. A kérdést előterjesztő bíróság feladata annak vizsgálata, hogy a kérdéses 

tagállam saját szabályai alkalmazásával valójában nem tagadja-e meg határozatlan időre a másik 

tagállam által kiállított vezetői engedély elismerését. Ezzel összefüggésben a kérdést előterjesztő 

bíróság feladata annak ellenőrzése, hogy az első tagállam jogszabályai által előírt követelmények az 

arányosság elvére figyelemmel nem lépik-e túl a 2006/126 irányelv által követett, a közúti 

közlekedésbiztonság javítására irányuló cél elérésére alkalmas és ahhoz szükséges mértéket. 

 

121. A Bíróság (ötödik tanács) 2015. április 23-i ítélete (a Bayerischer 

Verwaltungsgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – 

Zuchtvieh-Export GmbH kontra Stadt Kempten (C-424/13. sz. ügy)30 

Az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 

93/119/EK irányelv és az 1255/97/EK rendelet módosításáról szóló, 2004. december 22-i 1/2005/EK 

tanácsi rendelet 14. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a kiindulási hely illetékes 

                                                 
28 A kérdést l.: Hírlevél IV. évf. 10. szám, Közigazgatási ügyszak 176. szám alatt. 
29 A kérdést l.: Hírlevél IV. évf. 7. szám, Közigazgatási ügyszak 140. szám alatt. 
30 A kérdést l.: Hírlevél IV. évf. 12. szám, Közigazgatási ügyszak 198. szám alatt. 
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hatósága abban az esetben engedélyezheti a háziló-félék (a törzskönyvezett lófélék kivételével) és a 

házi szarvasmarha-, juh-, kecske-, illetve sertésfélék nagy távolságon való, az Unió területéről induló 

és azon kívül folytatódó szállítását, ha a szállításszervező által benyújtott menetlevél a szállítással 

kapcsolatban előírt megállapodásokra tekintettel megfelel a valóságnak, és arra enged következtetni, 

hogy a szállítás harmadik országok területére eső szakasza tekintetében is betartják e rendelet 

előírásait, és hogy ellenkező esetben az említett hatóság megkövetelheti a szállítással kapcsolatos 

megállapodások oly módon történő módosítását, hogy a szállítás az említett rendelkezéseknek minden 

szakasza tekintetében megfeleljen. 

 

122. A Bíróság (tizedik tanács) 2015. április 23-i ítélete (a Tribunalul București 

[Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SC ALKA CO SRL kontra 

Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni 

Vamale Galați, korábban Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru 

Accize și Operațiuni Vamale Constanța, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a 

Municipiului București (C-635/13. sz. ügy)31  

A kérdést előterjesztő bíróság feladata, hogy az alapügyben szóban forgó tökmag tarifális besorolása 

érdekében meghatározza, hogy a tökmag szokásosan étkezési, illetve ipari olaj és zsiradék 

kisajtolására szolgál-e, oly módon, hogy arra nem vonatkoznak a vám- és a statisztikai 

nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi 

rendelet I. mellékletébe foglalt Kombinált Nómenklatúrának a 2006. október 17-i 1549/2006/EK 

tanácsi rendeletből és a 2007. szeptember 20-i 1214/2007/EK bizottsági rendeletből következő 

változatai 1201–1206 vámtarifaszámai. Amennyiben erről van szó, az említett tökmagot olajos mag 

jellege okán a Kombinált Nómenklatúra 1207 vámtarifaszáma alá kell sorolni, függetlenül attól, hogy 

azt ténylegesen étkezési, illetve ipari olaj és zsiradék kisajtolása, vetés vagy emberi fogyasztás céljára 

használják-e. Ellenkező esetben az említett mag a Kombinált Nómenklatúra 1209 vámtarifaszáma alá 

tartozik, ha behozatala időpontjában még csíraképes, függetlenül attól, hogy ténylegesen vetés vagy 

emberi fogyasztás céljára használják-e, illetve a Kombinált Nómenklatúra 1212 vámtarifaszáma alá, 

amennyiben már nem csíraképes. 

 

123. A Bíróság (harmadik tanács) 2015. április 23-i ítélete (a Hof van beroep te Gent 

[Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Property Development Company NV 

kontra Belgische Staat (C-16/14. sz. ügy)32  

A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös 

hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK 

hatodik tanácsi irányelv 11. cikke A. része (1) bekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy az 

olyan esetben, mint amilyen az alapügyben szerepel, az adóalany által építtetett épületnek az ezen 

irányelv 5. cikke (7) bekezdésének b) pontja szerinti felhasználására felszámított hozzáadottérték-adó 

kiszámításakor az adóalap az olyan épületek e felhasználás időpontjában meghatározott vételára, 

amelyek helyzete, mérete és egyéb fő jellemzői hasonlók a szóban forgó épületéhez. E tekintetben nem 

bír jelentőséggel, hogy e vételár egy része időszakos kamatok fizetéséből ered. 

 

                                                 
31 A kérdést l.: Hírlevél V. évf. 3. szám, Közigazgatási ügyszak 44. szám alatt. 
32 A kérdést l.: Hírlevél V. évf. 5. szám, Közigazgatási ügyszak 72. szám alatt 
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124. A Bíróság (negyedik tanács) 2015. április 23-i ítélete (a Tribunal Superior de 

Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco [Spanyolország] előzetes 

döntéshozatal iránti kérelme) – Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa – Extranjería 

kontra Samir Zaizoune (C-38/14. sz. ügy)33  

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 európai parlamenti és tanácsi irányelvet, és különösen annak a 4. cikke (2) és (3) 

bekezdésével összefüggésben értelmezett 6. cikkének (1) bekezdését és 8. cikkének (1) bekezdését úgy 

kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes valamely tagállam olyan szabályozása, mint amelyről az 

alapügyben szó van, amely valamely harmadik országbeli állampolgár ezen állam területén való 

jogellenes tartózkodása esetén a körülményektől függően vagy bírság kiszabását, vagy a kiutasítás 

elrendelését helyezi kilátásba, és e két intézkedés egymást kölcsönösen kizárja. 

 

125. A Bíróság (hatodik tanács) 2015. április 23-i ítélete (a Varhoven administrativen 

sad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – GST – Sarviz AG Germania 

kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Plovdiv 

pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (C-111/14. sz. ügy)34  

1) A 2010. december 7-i 2010/88/EU tanácsi irányelvvel módosított, a közös hozzáadottértékadó-

rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 193. cikkét úgy kell értelmezni, 

hogy a hozzáadottérték-adó megfizetésére csak a szolgáltatást nyújtó adóalany köteles, ha a 

szolgáltatást abban a tagállamban található állandó telephelyről nyújtották, ahol ezt az adót meg kell 

fizetni. 

2) A 2010/88 irányelvvel módosított 2006/112 irányelv 194. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az nem 

teszi lehetővé a tagállami adóhatóságok számára, hogy hozzáadottértékadó-fizetésre kötelezettnek 

tekintsék a szolgáltatásnyújtó állandó telephelyéről teljesített szolgáltatásnyújtás igénybevevőjét, ha 

mind az előbbi, mind pedig e szolgáltatások igénybevevője ugyanazon tagállam területén letelepedett 

adóalany, még ha a szolgáltatások ezen igénybevevője, tévesen azt feltételezve, hogy a 

szolgáltatásnyújtó nem rendelkezik állandó telephellyel ezen államban, már megfizette ezt az adót. 

3) A hozzáadottértékadó-semlegesség elvét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes valamely olyan 

nemzeti szabályozás, amely lehetővé teszi az adóhatóság számára, hogy megtagadja a 

szolgáltatásnyújtótól ezen általa megfizetett adó visszatérítését, míg e szolgáltatások igénybevevőjétől, 

aki ugyanezen szolgáltatások után szintén megfizette az említett adót, azon indokkal tagadják meg az 

adólevonási jogot, hogy nem rendelkezik megfelelő adóügyi dokumentummal, mivel a nemzeti 

szabályozás jogerős adóellenőrzési határozat megléte esetén nem teszi lehetővé az adóügyi 

dokumentumok korrekcióját. 

 

126. A Bíróság (negyedik tanács) 2015. április 29-i ítélete (a Tribunal administratif de 

Strasbourg [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Geoffrey Léger 

kontra Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, 

Établissement français du sang (C-528/13. sz. ügy)35  

A 2002/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi vérre és vérkomponensekre 

vonatkozó egyes technikai követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2004. március 

22-i 2004/33/EK bizottsági irányelv III. mellékletének 2.1. pontját úgy kell értelmezni, hogy a 

véradásból való tartós kizárás e rendelkezésben szereplő és a vérrel átvihető súlyos fertőző betegségek 

megszerzésének kockázatával járó szexuális magatartásra vonatkozó kritériuma azt az esetet fedi le, 

amelyben valamely tagállam a területén fennálló helyzetre tekintettel a véradással kapcsolatban 

                                                 
33 A kérdést l.: Hírlevél V. évf. 4. szám, Közigazgatási ügyszak 63. szám alatt. 
34 A kérdést l.: Hírlevél V. évf. 6. szám, Közigazgatási ügyszak 98. szám alatt 
35 A kérdést l.: Hírlevél V. évf. 1. szám, Közigazgatási ügyszak 11. szám alatt 
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állandó ellenjavallatot ír elő a férfiakkal szexuális kapcsolatot létesítő férfiakra nézve, amikor az 

aktuális orvosi, tudományos és járványügyi ismeretek és adatok alapján bizonyítást nyer, hogy az ilyen 

szexuális magatartás súlyos, vérrel átvihető fertőző betegségek megszerzése magas kockázatának teszi 

ki e személyeket, és hogy az arányosság elvének tiszteletben tartása mellett nem létezik hatékony 

módszer e fertőző betegségek észlelésére, vagy ilyen módszerek hiányában nem létezik más, az ilyen 

ellenjavallatnál kevésbé korlátozó módszer a recipiensek egészsége magas szintű védelmének 

biztosítására. A kérdést előterjesztő bíróság feladata megvizsgálni, hogy az érintett tagállamban e 

feltételek teljesülnek-e. 

 

127. A Bíróság (második tanács) 2015. április 29-i ítélete (a Bundesverwaltungsgericht 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Bundesrepublik Deutschland 

kontra Nordzucker AG (C-148/14. sz. ügy)36  

A 2004. október 27-i 2004/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az 

üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének 

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

európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az nem 

alkalmazandó egy olyan üzemeltetőre, aki üvegházhatást okozó gázoknak az ezen irányelv 15. cikke 

szerint bejelentett és hitelesített előző évi kibocsátásnak megfelelő mennyiségű kibocsátási egységét 

átadja, ha az illetékes nemzeti hatóság által az átadás határidejének lejártát követően elvégzett 

kiegészítő vizsgálat során bebizonyosodik, hogy e kibocsátásokra vonatkozóan túl alacsony 

mennyiséget jelentettek be, következésképpen az átadott kibocsátási egységek mennyisége nem 

elegendő. 

A tagállamok feladata annak meghatározása, hogy ilyen helyzetben a 2004/101 irányelvvel módosított 

2003/87 irányelv 16. cikkének (1) bekezdésével összhangban milyen szankciók szabhatók ki. 

 

128. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2015. április 30-i ítélete (a Gyulai Közigazgatási 

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

SMK Kft kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó 

Főigazgatósága, Nemzeti Adó- és Vámhivatal (C-97/14. sz. ügy)37  

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

irányelv 2010. január 1-jéig hatályban lévő változatának 55. cikkét úgy kell értelmezni, hogy 

az nem alkalmazandó olyan körülmények között, mint amilyenekről az alapügyben szó van, 

amelyben a szolgáltatások megrendelője a héa szempontjából egyszerre volt nyilvántartásba 

véve a szolgáltatások tényleges nyújtásának helye szerinti tagállamban és egy másik 

tagállamban, majd kizárólag e másik tagállamban, és amely alapügyben az e 

szolgáltatásokkal érintett ingóságokat nem e szolgáltatások befejezésekor, hanem későbbi 

értékesítésük következtében adták fel vagy fuvarozták el az e szolgáltatások tényleges 

teljesítési helye szerinti tagállamból. 

                                                 
36 A kérdést l.: Hírlevél V. évf. 8. szám, Közigazgatási ügyszak 123. szám alatt. 
37 A kérdést l.: Hírlevél V. évf. 6. szám, Közigazgatási ügyszak 93. szám alatt 
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Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt 

VIII. 2015. március 9-én benyújtott kereset – ZZ és társai kontra CEPOL (F-41/15. sz. 

ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

A jogvita tárgya és leírása: 

Az Európai Rendőrakadémai (CEPOL) azon határozatainak megsemmisítése, amelyek arra vezették a 

felpereseket, hogy lemondjanak a CEPOL-nál betöltött álláshelyükről, vagy pénzügyi veszteség 

mellett Londonból Budapestre költözzenek, és az ezzel okozott vagyoni és nem vagyoni kár 

megtérítése iránti kérelem. 

Kereseti kérelmek: 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a CEPOL 17/2014/DIR. sz., 2014. május 23-i 

határozatát, amely 2014. október 1-jétől a CEPOL-t Budapestre (Magyarország) helyezi át, és 

tájékoztatja a felpereseket, hogy „ezen rendekezés tiszteletben tartásának hiánya 2014. szeptember 

30-i hatállyal való lemondásnak tekintendő”; 

— semmisítse meg, amennyiben szükséges, a CEPOL 2014. november 28-i azon határozatait is, 

amelyek elutasítják a felperesek által az említett határozattal szemben 2014. augusztus 8–21. között 

benyújtott panaszokat; 

— semmisítse meg, amennyiben szükséges, a CEPOL 2014. december 22-i azon határozatait is, 

amelyben az „elfogadta” két felperes lemondását; 

— rendelje el a felperesek vagyoni kárának megtérítését; 

— rendelje el a felperesek nem vagyoni kárának megtérítését; 

— a CEPOL-t kötelezze a felperesek részéről jelen eljárásban felmerült valamennyi költség viselésére. 

 

IX. 2015. március 27-én benyújtott kereset – Magyarország kontra Bizottság (T-139/15. 

sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Kérelmek: 

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék: 

— részlegesen semmisítse meg az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak 

az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2015. január 16-i C(2015) 53. sz. bizottsági 

végrehajtási határozatot, amennyiben az Magyarország vonatkozásában 1 1 7 09  400 euró uniós 

finanszírozásból való kizárásról rendelkezik a cukor szerkezettámogatási alap tekintetében, valamint 

— kötelezze a Bizottságot az eljárási költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek: 

Keresete alátámasztása érdekében a felperes a határozat kapcsán vitatja azt a Bizottság álláspontja 

szerint alkalmazandó, de az Európai Unió Bírósága által a C-187/12-C-189/12. sz., SFIR és társai 

egyesített ügyekben hozott ítéletben explicit módon meg nem jelenő követelményt, mely szerint az 

ítéletben foglalt kivételek alkalmazhatóságának vizsgálatára a megtámadott határozatban szereplő 

kizárással érintett támogatás iránti igény benyújtásának időpontja lenne irányadó. Ezen következtetés a 

felperes álláspontja szerint egyrészről ellentmond a szóban forgó szerkezetátalakítási program 

logikájának, másrészről teljesen figyelmen kívül hagyja a cukortermelés szezonalitását és kérdésessé 

teszi a kivételek gyakorlati alkalmazhatóságát. 
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A felperes ezen túlmenően úgy véli, hogy még ha a Bizottság jogértelmezése bizonyul is helyesnek, a 

szerkezetátalakítási támogatásra vonatkozó szabályozás – különösen a silók minősítése – kapcsán 

nyilvánvalóvá vált értelmezési nehézségek és bizonytalanság miatt a Bizottság akkor járt volna el 

jogszerűen, ha az uniós finanszírozásból kizárt összeget az uniós jogszabályokban rejlő értelmezési 

nehézségekre tekintettel mérsékli vagy a kizárástól teljes mértékben eltekint. 

 

X. A Bíróság (nagytanács) 2015. május 5-i ítélete – Spanyol Királyság kontra Európai 

Parlament, az Európai Unió Tanácsa (C-146/13. sz. ügy)  

1) A Bíróság a keresetet elutasítja. 

2) A Spanyol Királyság a saját költségein felül viseli az Európai Parlament és az Európai Unió 

Tanácsa részéről felmerült költségeket. 

3) A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, 

a Francia Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, Magyarország, a Holland Királyság, a Svéd 

Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, valamint az Európai Bizottság 

viseli a saját költségeit. 

 

XI. A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2015. május 18-i ítélete – Gyarmathy 

kontra EMCDDA (F-79/13. sz. ügy) 

1) A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2) Mindkét fél a saját költségeit viseli. 

A Kúria uniós jogi tárgyú határozatai 

Büntető ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Gazdasági ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Munkaügyi ügyszak 

Mfv.III.10.114/2015/4. 

1. Jogerős bírósági ítélettel elbírált jogosultság (külföldi tanulás idő szolgálati időbe való 

beszámítása) ítélt dolognak minősül.  

2. A Pp. 229. § (1) bekezdése alkalmazása szempontjából a felek azonosságát a társadalombiztosítási 

szervek hatásköre nem csupán jogutódlás bekövetkezte alapján kellett megítélni.  

3. Öregségi nyugdíjrészt megállapító társadalombiztosítási határozat 883/2004/EK rendelet szerint 

felülvizsgálata.  

A társadalombiztosítási szerv a szolgálati idő megállapításáról a 2003-ban hatályos jogszabályok (az 

az 1962. évi 5. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a Magyar Népköztársaság és a Román 

Népköztársaság között a szociálpolitika terén történő együttműködésről Budapesten, az 1961. 

szeptember 7. napján kötött egyezmény (Egyezmény) és a 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) valamint 

azok végrehajtási rendeletei) alkalmazásával döntött, a jelen per tárgyát képező határozatban a 2009-

ben előterjesztett, előrehozott öregségi nyugdíj-igényt elbíráló, a kért ellátást az 1408/71/EGK rendelet 

(EGK rendelet)és a magyar nyugdíj-jogszabályok alkalmazásával megállapító határozatot vizsgálta 

felül a 883/2004/EK rendelete (Rendelet) és a magyar jogszabályok alkalmazásával. Az Egyezmény és 

az európai uniós normák alapján elbírált jogosultság nem azonosak, a társadalombiztosítási szervet az 
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Egyezmény alkalmazásával hozott döntés a jelen eljárás tárgyát képező határozat meghozatala során 

nem kötötte; a 32.M.3145/2010/13. számú ítéletben felülvizsgált határozat törvényessége a jelen 

pernek nem volt tárgya.  

A Kúria a Rendelet alkalmazásának összefüggő felperesi kifogások körében a munkaügyi bíróság ítélt 

dologra vonatkozó álláspontját – a következők szerint – csak részben osztotta. 

A Rendelet 11. cikk „Az alkalmazandó jogszabályok meghatározása” cím alatti (1) bekezdése a 

koordináció egyik alapelvét, az egy tagállam joghatósága alá tartozás elvét fogalmazza meg, a (3) 

bekezdés a) pontja pedig kimondja, hogy a munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként egy 

tagállamban tevékenységet folytató személyek az adott tagállam jogszabályainak a hatálya alá 

tartoznak. 

A felperes tévesen hivatkozott arra, hogy a fenti rendelkezések és a Tny. 41. §-ának a felsőfokú 

tanulmányok szolgálati időbe való beszámítását előíró (5) bekezdése alapján a nyugdíj-felülvizsgálat 

során jogosulttá vált a megjelölt időszak szolgálati időbe való beszámítására. A Rendelet ismertetett 

rendelkezéseiből tanulmányi (vagy más) idők beszámítására vonatkozó jogot közvetlenül levezetni 

nem lehet.  

A jelen perben felülvizsgált határozat az EGK rendelet (és a magyar jogszabályok) alkalmazásával 

meghozott, előrehozott öregségi nyugdíjat (nyugdíjrészt) megállapító határozat Rendelet szerinti 

felülvizsgálat eredményeként került kiadásra, annak meghozatala és bírósági felülvizsgálata során az 

EGK rendeletet, annak a felperes által felhívott alapelvi rendelkezéseit nem kellett alkalmazni. 

 

Mfv.I.10.517/2014/4. 

Az egyenlő bánásmód megsértése esetén érvényesülő kimentéses bizonyítás alapján a munkáltatónak 

kell bizonyítania, hogy hiányzik az okozati összefüggés a hátrány és a védett tulajdonság között, tehát 

nem valósult meg diszkrimináció.  

A 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 8. §-a szerint közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül 

az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport vélt tulajdonsága (neme) 

miatt részesült kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más összehasonlítható helyzetben lévő 

személy vagy csoport részesül, részesült, vagy részesülne.  

A 2006/54/EK irányelvet a nemzeti szabályozás átültette, ezáltal az Ebktv. 19. §-ának (1) bekezdése 

értelmében az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt indított eljárásokban a 

jogsérelmet szenvedett félnek kell valószínűsítenie, hogy a jogsérelmet szenvedő személyt vagy 

csoportot hátrány érte, vagy - közérdekű igényérvényesítés esetén – ennek közvetlen veszélye 

fenyeget, és a jogsértéskor rendelkezett a 8. §-ban meghatározott valamely tulajdonsággal. Ugyanezen 

§ (2) bekezdése szerint pedig az (1) bekezdésben foglaltak valószínűsítése esetén a másik felet terheli 

annak bizonyítása, hogy a jogsérelmet szenvedett fél, vagy a közérdekű igényérvényesítésre jogosult 

által valószínűsített körülmények nem álltak fenn, vagy az egyenlő bánásmód követelményeit 

megtartotta, illetve az adott jogviszony tekintetében nem volt köteles megtartani. 

A fenti szabályozásból következően a felperesnek csak valószínűsítenie kellett, hogy hátrány érte, és 

az Ebktv. 8. §-a szerinti valamely védett tulajdonsággal rendelkezik. A törvény tehát nem hárította az 

igényérvényesítőre (munkavállalóra) a hátrány és a védett tulajdonság közötti okozati összefüggés 

bizonyításának kötelezettségét. Az egyenlő bánásmód megsértése esetén érvényesülő kimentéses 

bizonyítás alapján a munkáltatónak volt kötelezettsége bizonyítani, hogy hiányzik az okozati 

összefüggés a hátrány és a védett tulajdonság között, tehát megtartotta az Ebktv. vonatkozó előírásait, 

valamint az Mt. 5. §-ának rendelkezéseit.  

A Kúria ugyanakkor már korábban is kifejtette, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékokat a lehető 

legszélesebb körben kell vizsgálni és mérlegelni az egyenlő bánásmód megsértésére hivatkozás esetén 

[Pp. 206. § (1) bekezdés]. 
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Polgári ügyszak 

Pfv.I.21.883/2014/3. 

Devizahitel nyújtására irányuló szerződés esetén a pénzügyi intézménynek fel kell tárnia az ügyfelet 

érintő kockázatot. Az ügyfél által aláírt kockázatfeltáró nyilatkozatnak tartalmaznia kell az 

árfolyamkockázat ismertetését, valamint annak hatását a törlesztőrészletre. A tájékoztatásnak ki kell 

terjednie az árfolyam változásának lehetőségére és e változás törlesztőrészletre gyakorolt hatására, a 

tájékoztatás azonban nem terjedhet ki az árfolyamváltozás várható irányára, előre nem látható 

mértékére, a kockázat reális voltára, valószínűségére. Abban az esetben, ha a fogyasztó a jogszabály 

által előírt tájékoztatást megkapta és a kockázatfeltáró nyilatkozatot aláírta, akkor azt - az ellenkező 

bizonyításáig - úgy kell értékelni, hogy az árfolyamkockázat korlátozás nélkül őt terhelő volta számára 

világos és érthető volt.  

A Kúria 2/2014. Polgári jogegységi határozatának 1. pontja szerint a deviza alapú fogyasztói 

kölcsönszerződés azon rendelkezése, amely szerint az árfolyamkockázatot – a kedvezőbb kamatmérték 

ellenében – korlátozás nélkül a fogyasztó viseli, a főszolgáltatás körébe tartozó szerződéses 

rendelkezés, amelynek a tisztességtelensége főszabályként nem vizsgálható. 

E rendelkezés tisztességtelensége csak akkor vizsgálható és állapítható meg, ha az általánosan 

tájékozott, ésszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó számára annak tartalma a 

szerződéskötéskor – figyelemmel a szerződés szövegére, valamint a pénzügyi intézménytől kapott 

tájékoztatásra is – nem volt világos, nem volt érthető. 

Ha a pénzügyi intézménytől kapott nem megfelelő tájékoztatás vagy a tájékoztatás elmaradása folytán 

a fogyasztó alappal gondolhatta úgy, hogy az árfolyamkockázat nem valós, vagy az őt csak korlátozott 

mértékben terheli, a szerződésnek az árfolyamkockázatra vonatkozó rendelkezése tisztességtelen, 

aminek következtében a szerződés részlegesen vagy teljesen érvénytelen. 

 A felek 2008. február 27-én kötötték a kölcsönszerződést, ezért az adott kérdés elbírálására a 1959. évi 

IV. törvény (régi Ptk.) 209-209/B.§§-ainak a 2009. évi XXXI. törvénnyel történt módosítása előtti 

rendelkezéseit kellett alkalmazni, amikor a 209.§ (4) bekezdése még nem a későbbi szöveggel volt 

hatályban. A régi Ptk. fogyasztóvédelmi és általános szerződési szabályainak 2006-os módosítása új 

szerkezetben szabályozta a tisztességtelen szerződési feltételekre vonatkozó rendelkezéseket. A régi 

Ptk. 209.§-a a tisztességtelenség fogalmát és kritériumait, a régi Ptk. 209/A.§-a pedig a tisztességtelen 

általános szerződési feltétel jogkövetkezményét határozta meg, míg a régi Ptk. 209/B.§-a a közérdekű 

keresetindítás szabályait tartalmazta. 

Az, hogy az adott szerződés árfolyamkockázatra vonatkozó rendelkezése világos és érthető-e, annak 

ellenére vizsgálható, hogy a felek a perbeli szerződést 2008. február 27-én kötötték meg, azaz a régi 

Ptk.-nak a 2009. évi XXXI. törvénnyel történt módosítása előtt. A 2009. május 22-től hatályos 

módosítással ugyanis a szerződéskötések idején az 1994. évi I. törvénnyel kihirdetett társulási 

megállapodás, illetve az Európai Unióhoz való csatlakozás folytán már Magyarországon is irányadó a 

fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 1993. április 5-ei 

93/13/EGK Tanácsi Irányelv (a továbbiakban: Irányelv) rendelkezései kerültek átültetésre. A 

módosított szabályozás épp az Irányelv rendelkezéseire tekintettel a régi Ptk. 209.§ (4) bekezdéseként 

egy olyan rendelkezést iktatott be, mely szerint: „az általános szerződési feltétel és a fogyasztói 

szerződésben egyedileg meg nem tárgyalt feltétel tisztességtelenségét önmagában az is megalapozza, 

ha a feltétel nem világos vagy nem érthető”. (2/2014/. PJE indokolás III.1. 4. pont bekezdés). 

 Az adott esetben nem lehetett megállapítani azt, hogy a fogyasztónak szánt figyelmeztetés ne lett 

volna világos, vagy érthető.  

Az „általános kockázatfeltáró nyilatkozat” egyértelműen tartalmazza, hogy az alperes teljes körű 

tájékoztatást nyújtott a külföldi devizanemben felvett hitelhez kapcsolódó árfolyamkockázatról, 

különös tekintettel arra a tényre, hogy a forinttól különböző devizanemben felvett hitel törlesztési és 

kamatfizetési kötelezettségének összege erősen függ az adott deviza forinttal, illetve egyéb devizákkal 

szembeni árfolyamának alakulásától, azaz az alperes tájékoztatása megfelelt a szerződéskötéskor 



 

 36 

hatályos jogszabályi előírásoknak, érthető és világos volt. 

Abban az esetben, ha a szerződés szövegéből és a pénzügyi intézmény által nyújtott tájékoztatásból 

egyértelműen felismerhető az „átlagos fogyasztó mércéjén keresztül megítélt konkrét fogyasztó 

számára, hogy az árfolyamkockázat korlátozás nélkül kizárólag őt terheli és, hogy az árfolyam ránézve 

kedvezőtlen változásának nincs felső határa”, a vizsgált kikötés tisztességtelenségét a régi Ptk. 209.§ 

(5) bekezdésében foglaltakra tekintettel nem lehet megállapítani. Ha tehát a fogyasztó a jogszabály 

által előírt tájékoztatást megkapta, a kockázatfeltáró nyilatkozatot aláírta, akkor azt – az ellenkező 

bizonyításáig – úgy kell értékelni, hogy az árfolyamkockázat korlátozás nélkül őt terhelő volta 

számára világos és érthető volt, illetve annak kellett lennie (2/2014. PJE indokolás III. 1. pont 10. 

bekezdés). 

A kérdést tehát a 2/2014. PJE határozat 1. pontja és az ahhoz fűzött indokolás rendezi, a polgári 

jogegységi határozatokban foglaltak a bíróságok, így a Kúria számára is kötelező erejűek, az azokban 

megfogalmazottak felülvizsgálati kérelemben sem vonhatók kétségbe. 

A végrehajtási perekben a 2/2014. PJE határozat 1. pontjában megfogalmazott érvénytelenség 

megállapításához a felpereseknek kell bizonyítaniuk, hogy nem vagy nem a kellő tartalommal kaptak 

tájékoztatást. Az adott esetben a felperesek nem bizonyították, hogy a szerződés és a kockázatfeltáró 

nyilatkozat aláírása ellenére nem kapták meg a jogszabály által előírt tájékoztatást az alperestől, ennek 

bizonyítatlansága az ő terhükre esik. 

  

Pfv.I.20.764/2015/4.szám 

Abban az esetben, ha a fogyasztói kölcsönszerzős részét képező - egyoldalú kamat-, költség- és 

díjemelést lehetővé tevő - szerződési kikötés nem felel meg a Kúria 2/2014. PJE határozatával 

értelmezett követelmények, elvek bármelyikének a kikötés tisztességtelen, és tisztességtelensége folytán 

semmis.  

I. Az Európai Bíróság joggyakorlata egyértelművé teszi, hogy a tagállami bíróság határozhatja meg 

azon kérdéseket, amelyek megválaszolása elengedhetetlen döntése meghozatalához (C-544/07.sz. 

Rüffler ügy, 38. pont; C-440/08. sz. pont Gielen-ügy, 27. pont). A tagállami bíróság a felek által 

felvetett kérdésekhez nincs kötve, a felek indítványa nélkül is jogosult előzetes döntéshozatali eljárást 

kezdeményezni (283/81. sz. C.I.L.F.I.T.- ügy 9. pont; C-2/06. sz. Kempter-ügy 44-42. pontok). 

Mindezek szerint az első- és a másodfokú bíróságot nem terhelte az előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezésének kötelezettsége (C-210/06. sz. Cartesio-ügy, 75-79. pontok), így annak elmaradása 

jogszabálysértésként nem értékelhető. 

IIA felperes felülvizsgálati kérelmében – érvelésével ellentétben – döntően nem az európai uniós jog 

értelmezését indítványozta, hanem a jogerős ítélet európai uniós jogszabályokba ütközését állította, 

továbbá fenntartotta a keresetlevelében és a fellebbezésében foglaltakat, amelyek szerint a 2014. évi 

XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) uniós jogszabályokba ütközik és kérte az Európai Bíróság 

előzetes döntéshozatali eljárásának kezdeményezését. Mindezekre tekintettel a Kúria rámutat: az 

Európai Unióról és az Európai Unió Működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 267. 

cikkében foglaltak szerint az Európai Unió Bírósága hatáskörrel rendelkezik előzetes döntés 

meghozatalára a következő kérdésekben: a) szerződések értelmezése; b) az uniós intézmények, 

szervek vagy hivatalok jogi aktusainak érvényessége és értelmezése. 

Ebből következően az előzetes döntéshozatali eljárásnak nem lehet tárgya a nemzeti jog értelmezése, 

hatálya, alkalmazhatósága vagy a nemzeti jog összeegyeztethetősége a közösségi joggal. Ahogyan az a 

C-37/92. számú, Jozé Vanacker és André Lesage v. SA Baudoux combuestibles ügyben is kifejezésre 

jutott: az Európai Bíróság nem rendelkezik hatáskörrel a tagállamok nemzeti jogának értelmezésére. A 

felperes tehát előzetes döntéshozatal keretében nem kérhette (kérheti) alappal a tagállami jogszabály 

és az uniós szabály (szabályok) összeegyeztethetőségének vizsgálatát. 

Az adott jogvita elbírálásának alapjául szolgáló Tv. az uniós jog szempontjából tagállami jogszabály, 

így – a felperes kérdéseinek megfelelően – annak vizsgálata, hogy a rendelkezései összeegyeztethetők-

e az EUMSZ-el, az Európai Unió irányelveivel, valamint egyéb uniós jogszabályokkal, valójában nem 
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előzetes döntéshozatalra, hanem egyfajta utólagos normakontroll elvégzésére irányulnak, ezért 

előzetes döntéshozatal tárgyai nem lehetnek. 

III. Az EUMSZ 127. cikk (4) bekezdése értelmében az Európai Központi Bankkal (a továbbiakban: 

EKB) konzultálni kell … „a nemzeti hatóságok részéről az EKB hatáskörébe tartozó valamennyi 

jogszabálytervezettel kapcsolatban a Tanács által a 129. cikk (4) bekezdésében megállapított 

eljárásnak megfelelően meghatározott kereteken belül és feltételek mellett”. Lényegileg ezt a 

rendelkezést ismétli meg az EUMSZ 282. cikkének (5) bekezdése. 

A nemzeti hatóságoknak az EKB-val a jogszabálytervezetekről folytatott konzultációjáról az EUMSZ 

129. cikk (4) bekezdésének felhatalmazása alapján a Tanács 98/415/EK határozata rendelkezik. E 

határozat 2. cikk (1) bekezdése értelmében a tagállamok hatóságai az EKB-val konzultálni kötelesek, 

különösen az olyan jogszabálytervezettel kapcsolatosan, ami pénzintézetekre vonatkozó szabályokat 

tartalmaz, amennyiben azok lényegesen befolyásolják a pénzintézetek és a pénzpiacok stabilitását. Az 

EKB 2014. július 28-án kelt véleménye (CON/2014/59.) megállapította az EKB konzultációs 

hatáskörét a Tv.-nyel kapcsolatban. A magyar hatóságok is elismerték az EKB konzultációs 

jogosítványait azzal, hogy 2014. június 27-én a törvényjavaslat szövegét a Nemzetgazdasági 

Minisztérium az EKB-nak véleményalkotásra megküldte. 

Az Európai Bíróság következetes gyakorlata szerint: amennyiben az uniós rendelkezések kizárólag a 

tagállamok és az unió intézményei közötti kapcsolatra vonatkoznak, nem keletkeztetnek olyan egyéni 

jogokat, amelyeket a tagállami bíróságoknak védelemben kellene részesítenie (174/84. sz. Bulk Oil 

ügy 62. pont; C-159/00. sz. Sapod Audic ügy 60-63. pontok), azaz a felperes a jelen perben nem 

hivatkozhat érdemben a konzultációs kötelezettség esetleges sérelmére, hiszen e körben sem az 

EUMSZ, sem a Tanács 98/415/EK határozata nem keletkeztet számára egyéni jogokat. 

IV. Az Európai Unió Alapjogi Chartájának (továbbiakban: Charta) 17. cikke a tulajdonhoz való jog 

védelméről rendelkezik, amely cikk az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló, 

Rómában 1950. november 4-én kelt Egyezmény (a továbbiakban: EJEE) kiegészítő jegyzőkönyvének 

1. cikkén alapul: minden természetes vagy jogi személynek joga van javai tiszteletben tartásához; 

senkit sem lehet tulajdonától megfosztani, kivéve, ha ez közérdekből és a törvényben meghatározott 

feltételek, valamint a nemzetközi jog általános elvei szerint történik. A tulajdonhoz való jog védelme 

megfelel az EJEE-ben biztosított hasonló jognak, ezért a Charta 52. cikk (3) bekezdése értelmében 

tartalmát és terjedelmét azonosnak kell tekinteni az EJEE-ben szereplővel. Ezt az értelmezést 

támasztják alá a Charta 17. cikkéhez fűzött magyarázatok (HL C 303, 2007. 12. 14., 17. o.), amelyeket 

az EUMSZ 6. cikk (1) bekezdése és a Charta 52. cikk (7) bekezdése alapján a tagállami bíróságoknak 

is figyelembe kell venniük. A magyarázatok kifejezetten utalnak arra, hogy a Charta 17. cikke az EJEE 

kiegészítő jegyzőkönyvének 1. cikkén alapul és a szövegezési eltérésektől függetlenül azonos 

tartalommal és terjedelemben szabályozza a kérdéses alapjogot. 

Mivel az EJEE és az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: EJEB) joggyakorlata alapján 

autonóm módon határozza meg a javak és a tulajdon fogalmát, a Kúriának – függetlenül attól, hogy ez 

az igény a magyar jog alapján hogyan minősül – vizsgálnia kellett, hogy a felperes által 

megfogalmazottak az EJEE alapján tulajdoni védelmet élveznek-e, illetve megállapítható-e a 

tulajdontól való megfosztás. 

Az EJEB gyakorlata a vagyon fogalmát kiterjesztően értelmezi és számos gazdasági érdeket minősít a 

tulajdonnal azonos védelem alá esőnek. Az EJEE kiegészítő jegyzőkönyvének 1. cikke azonban csak 

olyan jogok védelmét biztosítja, amelyekkel a fél a nemzeti jog alapján rendelkezik vagy valaha 

rendelkezett, vagyis amelyek esetében fogalmilag felmerülhet a „megfosztás” kérdése. Olyan jogok 

megszerzése és gyakorlása, melyek a felet a nemzeti jog szerint sohasem illették meg, az EJEE alapján 

nem követelhető [Marckx v. Belgium, A 31 (1979.); X v. Német Szövetségi Köztársaság App. No. 

8410/78. (1979.); S. v. Egyesült Királyság App. No. 11716/85. (1986.) G.].  

Az adott esetben a felperes olyan gazdasági érdekének sérelmét tekinti tulajdonelvonásnak, amely 

kizárólag tisztességtelen, egyoldalú kamat-, költség-, vagy díjemelést lehetővé tevő szerződéses 

kikötésen alapul. Az uniós és a magyar jog alapján ezek a kikötések semmisek, vagyis a fogyasztó 

számára nem jelenthetnek kötelezettséget, a felperes részére pedig nem keletkeztethetnek 

jogosultságot.  
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A Kúria e körben utalt az Alkotmánybíróság III/1522/2014. számú ügyben hozott és 34/2014.(XI.14.) 

AB számon közzétett határozatára (a továbbiakban: AB határozat), amely szerint a Tv. sem a 

tisztességtelenség tartalma, sem annak jogkövetkezményei tekintetében nem tartalmaz visszaható 

hatályú rendelkezést [7] – [114] pont; azaz a Tv. alapján vizsgálandó szerződéses kikötések 

semmissége nem a Tv., hanem az uniós és a magyar jog 2004. május 1. óta létező tartalma alapján állt 

be. A felperes érvényesen sohasem rendelkezett olyan vagyoni igénnyel, ami kizárólag tisztességtelen, 

egyoldalú kamat-, költség-, vagy díjemelést lehetővé tevő szerződéses kikötésen alapul. Ebből 

következően ebben a körben fogalmilag nem merülhet fel a „megfosztás” kérdése, azaz a Tv. nem 

tartalmaz olyan rendelkezést, ami a felperes által hivatkozott okból ellentétes lenne a Charta 17. 

cikkében foglaltakkal. 

V. A Charta 47. cikke a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogról rendelkezik. A 

Charta 47. cikkéhez fűzött magyarázatok szerint a cikk az EJEE 13. cikkén, illetve 6. cikk (1) 

bekezdésén alapul, amit az Európai Bíróság joggyakorlata is megerősít (C-93/12. sz. E.T. 

Agrokonsolting ügy, 59. pont és az ott hivatkozott joggyakorlat). A Charta által biztosított jogvédelem 

több szempontból kiterjedtebb, mint az EJEE által nyújtott védelem, a jelen ügyben alkalmazandó 

hatékony jogorvoslat és tisztességes eljárás szempontjából viszont az alapelv tartalma és terjedelme a 

két szabályozásban megegyezik.  

Az Alkotmánybíróság AB határozatában megállapította, hogy a Tv-ben meghatározott keresetindítási 

határidő nem ütközik az EJEE 6. cikk (1) bekezdésébe [162]; és megállapította azt is, hogy a Tv. 

alapján bár a bizonyítás lényege banki okiratokon alapul, „tanú és szakértő meghallgatásának igénye 

nem eleve kizárt” [170]. A Tv. azt sem zárja ki, hogy a felek a peres eljárásban álláspontjukat előadják. 

A kifejtettekből következően a Tv. nem tartalmaz olyan rendelkezést, ami a felperes által hivatkozott 

okból ellentétes lenne a Charta 47. cikkében foglaltakkal. 

Közigazgatási ügyszak 

2/2015.KJE 

A Harm.tv. 18.§ (1) bekezdés b) pontját úgy kell értelmezni, hogy amennyiben a harmadik országbeli 

állampolgár a tartózkodási jogosultság megszerzése, meghosszabbítása iránti eljárásban hamis adatot, 

valótlan tényt közöl, annak objektív jogkövetkezményeit viselnie kell. 

A keresőtevékenység célú tartózkodás esetén a megélhetést jogszerű keresőtevékenységből származó, 

jogszerű (adózott) jövedelemmel lehet igazolni. 

A hamis adat vagy valótlan tény közlése az adatszolgáltatás időpontjában valósul meg. 

Az idegenrendészeti hatóságnak a közölt adat hamis tartalmáról vagy a tény valótlanságáról meg kell 

győződnie. A Harm.tv. 18.§ (1) bekezdése az abban foglalt jogkövetkezményt illetően (megtagadás, 

visszavonás) kógens előírást tartalmaz, a hatóságnak mérlegelési lehetősége nincs.  

 

Kfv.III.35.370/2014/6. 

A jogszabályi feltételek teljesülésének hiányában a kifizetési kérelmet el kell utasítani.  

I. A felperes a per tárgyalásának felfüggesztését arra alapítottan kérte, hogy az Európai Bizottság 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósága felé jelezte a 144/2009. (XI.6.) FVM rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) közösségi jogba való ütközését. Az elsőfokú bíróság helyesen állapította meg, 

miszerint a tárgyalás felfüggesztésének a Pp. 152.§ (1) és (2) bekezdésében meghatározott feltételei 

hiányoznak, a Főigazgatóságnál folyó eljárás nem ad alapot a felfüggesztésére.  

II. Az 320/2006/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: EKR1) 6.cikk (3) bekezdése értelmében az (1) 

bekezdésben említett diverzifikációs támogatás vagy a (9) bekezdésben említett átmeneti támogatás 

nyújtása mellett döntő tagállamok nemzeti szerkezetátalakítási programokat hoznak létre, amelyben 

leírják az érintett régiókban teendő diverzifikációs intézkedéseket, és tájékoztatják a Bizottságot ezen 

programokról. A per eldöntése szempontjából nem releváns az, hogy Magyarország tájékoztatta-e a 

Bizottságot a nemzeti szerkezetátalakítási programról, avagy nem.  
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Az EKR1 6.cikk (5) bekezdése többek között előírja, hogy adott diverzifikációs intézkedések akkor 

jogosultak támogatásra, ha megfelelnek a Szerződés 87. cikk (1) bekezdésében meghatározott 

kritériumnak. Az Európai Közösséget Létrehozó Szerződés (a továbbiakban: EK Szerződés) 87. cikk 

(1) bekezdése kimondja, hogy amennyiben e szerződés másképp nem rendelkezik, a közös piaccal 

összeegyeztethetetlen a tagállamok által, vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan 

támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak, vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése 

által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet.  

A Rendelet 15.§ (5), (7) és (8) bekezdése nem sérti a hátrányos megkülönböztetés tilalmának és a 

jogbiztonságnak az elvét, ily módon nincs versenytorzító hatása. A 87. cikk (1) bekezdése a 

versenytorzítás körében azt a feltételt is tartalmazza, hogy adott támogatásnak érintenie kell a 

tagállamok közötti kereskedelmet, mely jelen esetben nem áll fenn.  

Az 68/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: EKR2) 17. cikk (2) bekezdése értelmében az első 

kifizetésre 2007. szeptemberében kerülhet sor. A diverzifikációs támogatást, a kiegészítő 

diverzifikációs támogatást és az egyes tagállamoknak nyújtott átmeneti támogatást legkésőbb 2012. 

szeptember 30-ig ki kell fizetni. A Rendelet 10.§ (5) bekezdése az EKR2 17. cikk (2) bekezdésének 

megfelelően rendelkezik, amikor előírja a támogatás kifizetésének időpontját, így a nemzeti jog nem 

ellentétes a közösségi joggal. 

 

Kfv.IV.35.571/2014/9. 

Ha MePAR felújítás következtében visszamenőleg nem támogathatónak minősít a hatóság korában 

támogatható területeket, önmagában e miatt a már jogszerűen kifizetett támogatás nem változtatható 

meg.  

A beavatkozó a 2006. évi MePAR adatok alapján kérelmezett SAPS és top-up támogatást. A hatóság – 

az ellenőrzést követően - a kérelemben foglaltak szerint fogadta el a beavatkozó 16. és 17. parcelláit. 

Ezek a területek a támogatás évében a MePAR adatbázisban még támogatható területként szerepeltek. 

A beavatkozó nem közölt valótlan tényt, valótlan adatot. A 2003. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: 

Támtv.) 15. § (1) bekezdése szerint jogosulatlanul veszi igénybe az ügyfél a támogatást, ha valótlan 

tényeket közöl, adatot vagy adatokat eltitkol, a támogatás céljának megvalósulásával kapcsolatos 

vizsgálatot vagy ellenőrzést akadályozza stb. A beavatkozó a Támtv. 15. § (1) bekezdése szerint 

semmiképp nem minősíthető olyan ügyfélnek, aki a támogatást jogosulatlanul vette igénybe; a 

beavatkozó nem közölt „valótlan adatot”. 

 Azáltal, hogy a hatóság később a MePAR adatbázisban a változásvezetési eljárás keretében az adott 

területeket nem támogatható területnek minősítette – az előre láthatóság, kiszámíthatóság jogállami 

kritériumai alapján – a jogosultan egyszer már igénybe vett támogatást nyilván nem teszi 

visszamenőleg jogosulatlan támogatássá. A 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet (a továbbiakban: 

MePAR rendelet) 7. § (5) bekezdése szerint az MVH saját hatáskörben hivatalból felülvizsgálhatja a 

fizikai blokkokat és szükség szerint kezdeményezi a 4. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban foglalt 

adatok módosítását. Ez a szabály, de a Támtv. és a MePAR rendelet többi rendelkezése sem ad 

felhatalmazást a mezőgazdasági támogatási ügyben eljáró hatóságnak arra, hogy a MePAR adatok 

felülvizsgálata és módosítása következtében visszamenőlegesen minősítsen valamely magatartást 

jogszerűtlenné.  

A beavatkozó a 2006. évi MePAR adatok alapján igényelt támogatást, ezt a jogosultságot tőle később 

elvitatni nem lehet azon az alapon, hogy a MePAR visszamenőleg módosult. A beavatkozónak nem 

kellett már előre – a MePAR közhiteles nyilvántartásának adataival szemben – tudnia, hogy az adott 

terület nem támogatható (vagy, hogy később ilyenné minősítik). Ilyen kötelezettség az ügyfelet nem 

terhelte, sőt épp ellenkezőleg, jogszerűen bízhatott a hiteles nyilvántartásban. A hatóság ennek 

ellenkezőjére a támogatás évében nem hívta fel az ügyfél figyelmét. Az igaz, hogy a MePAR rendelet 

4. § a)-c) pontjai, 5. § a, 7. § (2) és (5) bekezdése alapján a hatóságnak lehetősége van a MePAR 

felújítására és az adatok megváltoztatására. Nem ad viszont a MePAR rendelet felhatalmazást – nem is 

adhat – visszamenőleg a jogszerűen megszerzett jogok elvételére. Ha a MePAR adatokat a 

nyilvántartás 2006-ban hibásan tartalmazta és erre a hatóság az eljárás során nem hívta fel a figyelmet, 
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ennek a hibának a következménye az alperesi hatóság terhén marad. Változásvezetési eljárással ez 

nem hárítható az ügyfélre. 

A 796/2004/EK rendelet 73. cikk (1) bekezdése szerint „Amennyiben jogosulatlan kifizetés történt, 

akkor a mezőgazdasági termelőnek a szóban forgó összeget a (3) bekezdés szerint számított kamattal 

együtt vissza kell fizetnie. A 73. cikk (4) bekezdés pedig kimondja, hogy „Az (1) bekezdésben említett 

visszafizetési kötelezettséget nem lehet alkalmazni, ha a kifizetés az illetékes hatóság vagy más 

hatóság által elkövetett hiba következtében történt, és a hibát a mezőgazdasági termelő ésszerűen nem 

vehette észre.” A jelen ügy körülményeiből egyértelműen megállapítható, hogy a MePAR (esetleges) 

hibáját nem lehet az ügyfélre hárítani.  

 

Kfv.III.35.378/2014/8. 

A mezőgazdasági támogatási ügyben a nemzeti szabályok mellett a hatóságnak alkalmaznia kell az 

irányadó közösségi jogszabályokat is.  

A Kúriának abban kellett dönteni, hogy az 796/2004/EK rendelet (a továbbiakban: EKR2) 68. cikke és 

73. cikk (1), (3) bekezdése, jelen közigazgatási perben irányadó-e.  

 A 27/2007. (IV.17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Jogcímrendelet) 12.§-a szerint ez a rendelet az 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 

1698/2005/EK tanácsi rendelet 26. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.  

Az 1975/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: EKR1) 2009. szeptember 30. napján hatályos 

2. cikke értelmében e rendelet különleges rendelkezéseinek sérelme nélkül a 796/2004/EK rendelet 5., 

22. és 23. cikke, 23a. cikkének (1) bekezdése, 68. és 69. cikke, 71. cikkének (2) bekezdése és 73. cikke 

értelemszerűen alkalmazandó.  

Az EKR1 2. cikkét a 484/2009/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: Mód. rendelet) módosította. A 

módosítás a Mód. rendelet 2. cikke szerint a kihirdetést követő napon lép hatályba, vagyis 2009. június 

10-én. Ugyanakkor a Mód. rendelet 2. cikke azt is kimondja, hogy a rendeletet 2010. január 1-jétől 

kell alkalmazni.  

A Kúria kiemelte, az EKR1 módosított 2. cikke 2009. július 10-étől hatályos, azonban ezt csak 2010. 

január 1-jétől kell alkalmazni. A meghozott elsőfokú határozatok dátuma 2011. július 5. napja, így az 

EKR1 módosított 2. cikkének szövege az irányadó. Ennek megfelelően az EKR2 73. cikke mellett 

alkalmazandó – többek között – az EKR2 68. cikke, az ezzel ellentétes alperesi álláspont nem 

jogszerű.  

Az elsőfokú bíróság a 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Eljárási törvény) 69.§ (5) 

bekezdésének és az EKR2 73. cikk (1), (3) bekezdésének viszonya körében nem foglalt állást abban a 

kérdésben, hogy az alperes által meghatározott, az Eljárási törvény 69.§ (5) bekezdésén alapuló kamat 

jogalapjában megfelelően került-e alkalmazásra. A közigazgatási és munkaügyi bíróság helyesen azt 

fejtette ki, az alperesi hatóság elmulasztotta vizsgálni az Eljárási törvény 69.§ (5) bekezdésének és az 

EKR2 73. cikk (1), (3) bekezdésének viszonyát. Erre tekintettel a Kúria nem dönthet ebben a 

jogkérdésben, miután az elsőfokú bíróság e vonatkozásban érdemben szintén nem foglalt, de nem is 

foglalhatott állást.  

Sem az elsőfokú, sem az alperesi határozatok nem hivatkoznak az egyébként valamennyi tagállam 

tekintetében teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó EKR2 68.§-ára és 73.§-ára. A 

hatóságok nem vizsgálták a felperes vétkességét, az EKR2 73.§ (4) bekezdésében meghatározott 

körülmények fennállását és az EKR2 73. cikk (1), (3) bekezdésében megjelölt kamatfizetési 

kötelezettség viszonyát az Eljárási törvény 69.§ (5) bekezdéséhez. Ennek hiányában az elsőfokú 

bíróság helyes indokok alapján döntött ítéletében mindkét alperesi határozatnak az elsőfokú 

határozatokra is kiterjedő hatályon kívül helyezéséről és az elsőfokú hatóság új eljárásra kötelezéséről.  
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Kfv.V.35.440/2014/4. 

 Az adóalany akkor is jogosult adólevonásra, ha nem áll fenn közvetlen és azonnali kapcsolat a 

konkrét beszerzési ügylet és a levonásra jogosító ügylet hozott, de az igénybe vett szolgáltatás a 

költségeinek részét képezi, és termék vagy szolgáltatás árának alkotó eleme. 

 A 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 120. § a) pontja akként rendelkezik, hogy abban a mértékben, 

amilyen mértékben az adóalany – ilyen minőségben – a terméket, szolgáltatást adóköteles 

termékértékesítése, szolgáltatás nyújtása érdekében használja, egyéb módon hasznosítja, jogosult arra, 

hogy az általa fizetendő adóból levonja azt az adót, amelyet termékbeszerzéséhez, szolgáltatás 

igénybevételéhez kapcsolódóan egy másik adóalany rá áthárított. 

A szabályozásra figyelemmel az elsőfokú bíróság helyes jogértelmezéssel mutatott rá arra, hogy 

kizárólag azok a termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások tartoznak e törvényhely tárgyi hatálya 

alá és járnak adófizetési kötelezettséggel, azaz adókötelesek, amelyek a valóságban is ténylegesen 

ellenérték fejében teljesülnek, illetve amelyek valamennyi törvényi tényállás (Áfa tv. 11-12. §-ai, 14. 

§-a, 22-23. §-ai) alapján ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek vagy szolgáltatásnyújtásnak 

minősülnek. Kógens szabályként fogalmazza meg továbbá e törvényhely azt is, hogy az adóalany az 

egyes beszerzéseit terhelő előzetesen felszámított adót – főszabályként – abban a mértékben jogosult 

levonni az általa fizetendő adóból, amilyen mértékben az adott beszerzést – adóalanyi minőségben – 

adóköteles termékértékesítése vagy szolgáltatásnyújtása érdekében használja vagy hasznosítja. Az 

adólevonási jog érvényesítése tehát az értékesítést terhelő és a beszerzést terhelő előzetesen 

felszámított levonható adó komplex együttes feltételein alapul, amelynek lényegi, megkerülhetetlen, 

szükségszerű elemét képezi az, hogy az adóalany a rá áthárított adót az általa fizetendő adóból 

vonhatja le.  

A 2006/112/EK irányelv (Irányelv) 168. cikkének a) pontjából is az következik, ahogyan arra az 

Európai Unió Bírósága a C-118/11. számú ítéletében rámutatott, az adóalany levonhatja a terméket 

vagy szolgáltatásokat terhelő előzetesen felszámított adót, amennyiben azokat gazdasági 

tevékenységéhez használja fel. Ha az adóalany által beszerzett terméket és igénybe vett 

szolgáltatásokat adómentes vagy HÉA (áfa) hatálya alá nem tartozó tevékenységre használják nem 

kerül sor sem a fizetendő adó felszámítására, sem az előzetesen felszámított adó levonására (C-184/04 

ítélet 24. pontja). A terméknek vagy szolgáltatásnak a vállalkozás gazdasági tevékenység körébe 

tartozó ügylet érdekében történő felhasználásán alapuló kritérium a szerint változik, hogy szolgáltatás 

vagy tárgyi eszköz megszerzéséről van-e szó. Az olyan ügyletnek, amelynek lényege valamely 

szolgáltatás megszerzése főszabály szerint közvetlen és azonnali kapcsolatban kell állnia a héa (áfa) 

levonására jogosító értékesítési ügylettel vagy ügyletekkel ahhoz, hogy az adóalany jogosult legyen a 

héa (áfa) levonására és a levonás mértéke is megállapítható legyen (C-118/11. 46. pont, C-29/08. 57. 

pont). 

Az adóalany azonban akkor is jogosult adólevonásra, ha nem áll fenn közvetlen és azonnali kapcsolat 

a konkrét beszerzési ügylet és a levonásra jogosító értékesítési ügylet vagy ügyletek között, 

amennyiben az igénybe vett szolgáltatások az adóalany általános költségeinek részét képezik és, mint 

ilyenek, az adóalany termékei vagy szolgáltatásai árának alkotóelemei. Az ilyen szolgáltatások ugyanis 

közvetlen és azonnali kapcsolatban állnak az adóalany gazdasági tevékenységének egészével (C-

118/11. 47. pontja, C-29/08. 58. pontja). A közvetlen és azonnali kapcsolat pedig azt feltételezi, hogy 

az igénybe vett szolgáltatások költségeit beépítik az egyes értékesítési ügyletek, illetve az adóalany 

által gazdasági tevékenysége körében értékesített termékek, vagy nyújtott szolgáltatások árába (C-

118/11. 48. pontja, C-29/08. 60. pontja). 

A termékértékesítéshez, illetve szolgáltatáshoz kapcsolódó azonnali és közvetlen kapcsolat hiánya 

mellett a felperes tehát az ügyben irányadó és általa sem vitatott tényállásra figyelemmel adólevonási 

jogát azért sem gyakorolhatja, mivel az általa igénybe vett számlák szerinti szolgáltatások ellenértéke 

nem képezte részét általános költségeinek, és mint ilyen, termékei és szolgáltatásai árának sem volt 

alkotóeleme. Ez utóbbi egyértelműen megállapítható, mivel a felperes az ellenőrzéssel, illetve perrel 

érintett időszakban termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást, általa sem vitatottan, nem végzett. 
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Kfv.V.35.532/2014/7. 

Ha a termékimport során a vámeljárásban az importáló helyett közvetett vámjogi képviselője jár el, 

akkor az adót a közvetett vámjogi képviselőnek kell megfizetnie.  

Az elsőfokú vámhatóság, az 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 95. § (8) és (9) bekezdései alapján, 

2012. január 27-én hozott határozatában mentesítette a felperest az áfa megfizetése alól. Iratszerűen 

állapította meg az elsőfokú bíróság azt is, hogy az első fokú vámhatóság az Adóigazgatóság hivatalos 

értesítése alapján rendelte el a vámáruhoz kapcsolódó árunyilatkozatnak a 2913/92/EGK rendelet 

(Vámkódex) 78. cikke szerinti utólagos ellenőrzését. Az ügyben eljárt közigazgatási szerv a 

Vámkódex 4. cikk 14. pontja, és 13. cikke, valamint 78. cikke alapján jogosult volt ellenőrzésre a 

tekintetben, hogy a perbeli árunyilatkozatban feltüntetett 42-es eljáráskód alkalmazásának fennálltak-e 

vagy sem a törvényi feltételei a vámkezelések időpontjában. Az Áfa tv. az adómentes termékimport 

alkalmazásával történő szabadforgalomba bocsátás vámeljárás kapcsán az adóbiztosíték 

megállapítását, a képviselő közreműködésének megállapítását, az adómentesség feltételeinek 

ellenőrzését a vámhatóság hatáskörébe utalja, és a behozatali vámokkal azonos hatású díjnak minősül 

az áfa, tehát ilyen ügyekben a vámhatóságnak alkalmaznia kell az Áfa tv-t. 

A 2003. évi CXXVI. törvény (Vtv.)  1. § (3) bekezdésének 2. pontjára, 27.§-ára és a Vámkódex 217. 

cikk (1) bekezdésére figyelemmel az ügyben eljárt vámhatóság eljárását jogszerűen folytatta le, és 

határozatát is törvényesen hozta meg. Az Adóigazgatóság nem a Vámkódex 78. cikke szerinti 

árunyilatkozat utólagos ellenőrzését folytatta le, és nem vámigazgatási eljárásban járt el. Az elsőfokú 

bíróság ezért helytállóan mutatott rá arra is, hogy nincs két egymással ellentétes – érvényben – lévő 

határozat. 

Tekintettel arra, hogy szabad a forgalomba bocsátás megtörtént, ennek visszavonására intézkedni nem 

kellett, és nem is lehetett.  

A perben eljárt vámhatóságok által lefolytatott ellenőrzés eredményeként a Vámkódex 78. cikk (3) 

bekezdése, továbbá a Vtv. 60. § (3) bekezdése szerinti érdemi döntés került meghozatalra, tehát 

törvényesek a keresettel támadott határozatok. Megjegyezte e körben a Kúria azt is, hogy a 273/2010. 

(XII.9.) Kormányrendelet (Korm.r.) felperes által hivatkozott 51.§ (1a) bekezdése szerint is a 

Vámkódex 78. cikke szerinti vámáru nyilatkozatok utólagos ellenőrzését annak a vámhatóságnak kell 

lefolytatnia, amely a vámeljárást végezte. 

Az Áfa tv. 145. § (2) bekezdése egyértelműen rögzíti, hogy abban az esetben, ha termékimport során a 

vámeljárásban az importáló helyett annak közvetett vámjogi képviselője jár el, akkor az adót a 

közvetett vámjogi képviselőnek kell megfizetnie, az Áfa tv. 155. §(1) bekezdése pedig kimondja azt is, 

hogy a termékimport esetén az adót a vámhatóság állapítja meg az adófizetésre kötelezettre. 

A felperesi érveléssel ellentétben az elsőfokú bíróság nem kizárólag a CMR fuvarokmányok miatt 

rögzítette az adómentes Közösségen belüli termékértékesítés hiányát, hanem egyéb bizonyítékokat is 

figyelembe vett, tehát valamennyi adat egyenkénti és egymással történő egybevetése alapján 

állapította meg megalapozottan, jogszerűen a tényállást. Vizsgálta, így pl. azt, hogy : a lengyel 

importőr nyilatkozata szerint soha nem vásárolt finomított katódot, rézkatódot, nem ismerte a német 

vevőt, vele nem állt kapcsolatban, vámkezelésre nem adott megbízást, áfás számlát sem bocsátott ki, a 

lengyel importőr nem nyújtott be áfa bevallást, összesítő nyilatkozatot, emiatt törölték is az adózók 

nyilvántartásából, a német vevő is kizárólag egy napig rendelkezett közösségi adószámmal, tehát a 

perbeli ügyletek idején nem volt ilyen adószáma, a 108/2011. számú számla a német vevő 

könyvelésében, nyilvántartásában sem volt megtalálható, vételár kiegyenlítését igazoló okirat sem 

került bemutatásra, a szabad forgalomba bocsátott rézkatód szállítmány exportőre egy Delaware 

államban bejegyzett offshore cég volt stb.) 

A 42-es kód alkalmazásának törvényi követelményeit az Áfa tv. 95 §.-a tartalmazza, amely konjunktív 

(együttes) feltételeket tartalmaz, tehát bármelyik hiányzik, akkor az adómentesség nem állapítható 

meg. Az alperes és az elsőfokú bíróság, az előző bekezdésben ismertetett adatokra tekintettel 

törvényesen állapította meg, hogy a perrel érintett vámáruk tekintetében nem álltak fenn az együttes 
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törvényi feltételek. 

 Az elsőfokú bíróság ítéletében helytállóan hivatkozott az Európai Unió Bíróságának több ítéletére is, 

és az ezekben kifejtett jogértelmezésnek megfelelően hozta meg döntését a tekintetben, hogy nem 

történt valós és igazolt termékértékesítés belföldről a Közösség más területére, ami kizárja az 

adómentesség fennállását. Helytállóan mutatott rá arra is, hogy a felperes esetében gondos, kellően 

körültekintő magatartást, illetve ésszerű intézkedések megtétele nem állapítható meg. A felperes a 

keresetében előadottakat a Pp. 164. § (1) bekezdése alapján nem bizonyította. A bizonyítás a 

közigazgatási és peres eljárás során az adómentes termékértékesítés tekintetében nem is az alperest, 

hanem a felperest terhelte az Art. 99. §(2) bekezdése értelmében. 

Alaptalan az az előadás is, mely szerint az adófizetésre kötelezett személyt az Áfa tv. 50. §-a határozná 

meg. A perbeli esetben ugyanis nem közösségi beszerzés volt, hanem a Szerbiából érkezett vámáruk 

szabad forgalomba bocsátását kérték a magyar vámhatóságtól, az importőr a lengyel gazdálkodó volt, 

helyette pedig közvetett vámjogi képviselőként a felperes járt el. A szabad forgalomba bocsátás áfa 

felfüggesztéssel történt, és ezt követően került sor a mentesítésre, majd a mentesítést követően 

lefolytatott vámhatósági ellenőrzés eredményeként annak megállapítására, hogy nem álltak fenn az áfa 

mentes termék import feltételei. A határozatok tehát megfelelnek az Áfa tv. 145. § (1) és (2) 

bekezdéseiben, 155. §(1) bekezdésében foglaltaknak. 

  

Kfv.IV.35.545/2014/9. 

Ritka növényfajtákra vonatkozó igazolás benyújtásának kötelezettsége agrár-környezetgazdálkodási 

támogatás esetén (az egységes kérelem részeként, vagy a helyszíni ellenőrzéskor kell-e benyújtani).  

Hasonló - a ritka növényfaj termesztéséhez szükséges igazolás kiadásának időpontját érintő - 

ügyekben a bíróság a 4.K.27.269/2013/30. számú 2014. május 28-án kelt végzésében a per 

tárgyalásának felülfüggesztése mellett előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezett az Európai 

Unió Bíróságánál. Tehát felmerült ugyanezen bíróság előtt az Európai Unió jogának értelmezése a 

ritka növényről szóló igazolás beszerzése, illetve annak hiánya, és az e miatt alkalmazott szankciók 

vonatkozásában. Az Európai Unió Bírósága a C-330/14. számon eljárást folytat, amelyben hozott 

döntés szükségképpen érinti ezt az ügyet is. Jelen ügyben az elsőfokú bíróság ítélete az előzetes 

döntéshozatali eljárás kezdeményezését megelőzően, 2014. április 10-én kelt, amelyben a bíróság a 

felperes előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére irányuló kérelmét azért utasította el, „mert a 

közösségi jog problémamentesen értelmezhető és alkalmazható volt”.  

 Az új eljárás során az elsőfokú bíróságnak lehetősége van a Pp. 155/A. §-ába foglalt előzetes 

döntéshozatali eljárás kezdeményezése nélkül is a C-330/14. ügyben az Európai Bíróság döntését 

bevárni az eljárás felfüggesztésével, ha úgy ítéli meg, hogy jelen ügy tárgya azonos a 

4.K.27.269/2013/30. számú 2014. május 28-án kelt végzés alapjául szolgáló üggyel. A Kúria 

emlékeztet a Legfelesőbb Bíróság 3/2005. (XI. 14.) PK-KK véleményére, amelynek 1. pontja 

értelmében ha a perben bizonyított tények alapján olyan jogkérdés merül fel, amelynek tárgyában más 

polgári perben - azonos tényekre alapítottan - az Európai Bíróság előzetes döntéshozatali eljárását 

kezdeményezték, a bíróság az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 152. § (2) bekezdés 

megfelelő alkalmazásával, ennek az ügy érdemi elbírálására kiható előzetes eljárásnak a befejezéséig 

felfüggesztheti a per tárgyalását. 

 

Kfv.IV.35.560/2014/9. 

Állattartó telep korszerűsítéséhez kapcsolódó támogatás során a helyszíni ellenőrzés 

megállapításaival szemben szakértői bizonyításnak van helye az elsőfokú bírósági eljárásban, ha a 

jogszabályi feltételeknek való megfelelőség a kérdés.  

 Az ügy alapkérdése, hogy helytálló-e a 3 %-nál magasabb eltérés megállapíthatósága az 

1975/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbikban: EK rendelet) 31. cikk (1) bekezdése szerint. Az EK 

rendelet a következőképpen szól: 
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 A tagállam megvizsgálja a kedvezményezettől beérkezett kifizetés iránti kérelmet, és meghatározza a 

támogatásként nyújtható összegeket. 

Meghatározza: 

a) a kedvezményezettnek kizárólag a kifizetés iránti kérelem alapján fizetendő összeget; 

b) a kedvezményezettnek a kifizetés iránti kérelem jogosultságának vizsgálatát követően fizetendő 

összeget. 

Amennyiben az a) pontban meghatározott összeg több mint 3 %-kal túllépi a b) pontban megszabott 

összeget, a b) pontban meghatározott összeget csökkentik. A csökkentés összege a fenti két összeg 

különbözetének felel meg. 

A fentiek alapján tehát az EK rendelet a kifizetési kérelem jogosultságának vizsgálatát írja elő. Ezt a 

hatóság a helyszíni ellenőrzésen elvégezte. Ugyanakkor a felperes sem a 2007. évi XVII. törvény (a 

továbbiakban: Eljárási tv.), sem a Ket. alapján nincs elzárva attól, hogy vitassa az ellenőrzés 

megállapításait. A 3%-os eltérés megítélése nem jogkérdés, hanem ténykérdés. Nem követett el az 

elsőfokú bíróság eljárási szabályszegést akkor, amikor a felperes szakértői bizonyítási kérésének helyt 

adott, s a szakértői szakvéleményt felhasználta döntése meghozatalakor.   

Nem lehet közömbös az ügy megítélése során az, hogy a 2009. július 2-án az állattartó telep 

korszerűsítésére felvett 13.209.914 Ft. támogatás teljes összege a kérelem alapjául szolgáló beruházás 

megvalósulására fordult (ezt az alperes sem vitatta), mint ahogy az sem, hogy a hiányzó oldalperem és 

az oldalfal a szakértő szerint nem 3 %-os, hanem maximum 0.12 %-os eltérést eredményez. A hatóság 

által megállapított tényállással szemben a felperes a Pp. 164. § (1) bekezdése folytán ráháruló 

bizonyítási teher alapján sikeresen élt az ellenbizonyítás lehetőségével, amelyet a bíróság döntése 

meghozatalakor – a Pp. 206. § (1) bekezdése alapján – figyelembe vett. E tekintetben az ügyben 

jogszabálysértés nem állapítható meg. Mivel a fenti kérdésen túlmenő vizsgálati szempont, hogy a 

hatóságnak lett volna-e lehetősége felhívni felperest, hogy pótolja a beruházás többi elemét, ezért 

magában a jogerős bírósági ítéletben megállapított fenti ténykérdés önmagában is az új hatósági eljárás 

lefolytatásának jogkövetkezményével kellett, hogy járjon. 

A Kúria úgy ítélte meg, hogy a bírósági eljárásban igénybe vett szakértők szakvéleményét figyelembe 

kell venni, nevezetesen: a felperes a megítélt támogatás összegét teljes egészében a kérelem alapjául 

szolgáló beruházás megvalósítására fordította, nem helytálló a 3%-nál magasabb eltérés megállapítása 

a hatóság által. Ebben az esetben pedig az elsőfokú bíróság helytálló jogi következtetést vont le a 

tekintetben, hogy az 1975/2006/EK rendelet 31. cikk (1) bekezdése nem alkalmazható. Az elsőfokú 

bíróságnak az új eljárásra adott iránymutatása ezért helytálló. 

  

Kfv.I.35.856/2014/5. 

 Adólevonással kapcsolatos jogvitában az adóhatóság jogosult vizsgálni a mögöttes gazdasági 

ügyeket, szerződés valós tartalmát. Ezzel nem vonja el a polgári bíróság hatáskörét, mert a 

megállapítások csak adójogilag relevánsak, nem hatnak ki a szerződéses felek polgári jogi 

jogviszonyára. A szerződés színleltségét vitató kereseti kérelem esetén ezzel a bíróságnak foglalkoznia 

kell  

Az adóhatóság, amint arra már az Alkotmánybíróság is rámutatott, a 2003. évi XCII. törvény (Art.)  1. 

§ (7) bekezdésében foglaltak szerint a megkötött szerződés valós tartalmát adójogi szempontból 

vizsgálhatja. Önmagában nem volt tehát jogszabálysértő, hogy az alperes a szerződés tartalmát 

értékelte, ezzel nem valósított meg hatáskör-elvonást. Ily módon azonban a szerződés színleltségének 

kérdését az elsőfokú bíróságnak – mivel volt rá kereseti kérelem – érdemben vizsgálnia kellett volna. 

A megismételt eljárásban az elsőfokú bíróságnak érdemben állást kell foglalnia abban, hogy adójogi 

szempontból helyesen értékelte-e a bérleti/használati szerződés tartalmát az adóhatóság, abból 

jogszerű adójogi következtetést vont-e le, azaz a szerződés színlelt jogügyletet takar-e vagy sem. 

Ennek keretében és összefüggésében bizonyítást kell lefolytatni a tényleges használati megosztás 

tárgyában. A Kúria utalt arra, hogy az Európai Unió Bírósága több eseti döntésében foglalkozott 
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ingatlanok illetőleg tárgyi eszközök vállalkozási és egyszersmind azon kívüli használatával 

kapcsolatosan felmerülő adózási kérdésekkel, így a C-25/03 és a C-434/03 számú ügyekben is, melyek 

elvi tartalma jelen ügyben is alkalmazható. Mindezen iránymutatások figyelembevételével kell az 

elsőfokú bíróságnak a megismételt eljárásban döntést hoznia. 

  

Kfv.I.35.012/2015/6. 

1) A viziközmű mint közcélú adomány nm tartozik az áfa hatálya alá.  

2) Nincs akadálya annak, hogy egy gazdasági esemény áfa rendszerbeli minősítését az Áfa.tv-en kívül 

más törvény határozza meg.  

3) Térítésmentes termékértékesítés esetén nem alkalmazható a fordított adózás.  

Az áfa a közvetett fogyasztási adók körébe tartozó, a hozzáadott értéken alapuló, forgalmi típusú 

adónem. Az áfa magyar szabályozása harmonizál a Tanács 2006/112/EK irányelv (HÉA irányelv) 

előírásaival. Az adónem ismérve – egyebek mellett –, hogy az adósemlegesség elérése érdekében az 

adó alanya a termelési, forgalmazási folyamat korábbi szakaszaiban előzetesen felszámított, rá 

áthárított adót levonhatja az általa fizetendő adóból, és csak az ún. elszámolandó adó befizetésére 

köteles, illetve annak visszaigénylésére jogosult. Az adó végül a végső felhasználót terheli 

meghatározott százalékos felár formájában, amely hozzáadódik az áruk és szolgáltatások végső 

árához. 

 Az adónem közvetett jellege miatt az áfa alanya és teherviselője – fő szabály szerint – elválik 

egymástól. A kivételek között megemlítendő különösen az, hogy fordított adózás esetén a termék 

értékesítőjénél, a szolgáltatás nyújtójánál nem keletkezik áfa bevallási és befizetési kötelezettség, 

mindez a vevői oldalt terheli: az áfa alanyává és teherviselőjévé ugyanazon adóalany válik, akinél 

azonban meghatározott feltételek teljesülése esetén mégis csak megnyílhat az adólevonás joga. 

 Az előzőhöz képest a fő szabálytól való tiszta eltérést eredményez az is, ha az egyébként áfa köteles 

ügyletek közül néhányat kivonnak az áfa alkalmazási hatálya alól: a forgalmazási folyamat 

mesterségesen megszakad, az áfa alanya egyben az áfa teherviselőjévé is válik (HÉA irányelv 16 cikk, 

2007. évi CXXVII. tv. (a továbbiakban: Áfa tv.) 11.§ (3) és 14.§ (3) bekezdés). Másrészt az adómentes 

ügyletek is fő szabály alóli kivételt képeznek az adóáthárítás tekintetében. Ezen esetek közös 

jellemzője, hogy az előzetesen felszámított adó nem vonható le a fizetendő adóból. 

A kivételnek minősülő szabályozás koncepciója tehát az, hogy a fő szabálytól eltérő módon telepítsék 

az adó terhének viselését. A rövid áttekintés alapján a Kúria azt állapította meg, hogy az áfa 

rendszerétől nem teljesen idegen az, amikor különböző okokra tekintettel, a szabályozás más-más 

csomópontját megragadva, az áfa teherviselője nem (csak) a végső fogyasztó lesz. (Más kérdés az, 

hogy racionálisan gazdálkodás esetén az adóalanyok a terhükön maradt áfát beépítik/beépíthetik az 

általuk alkalmazott ellenértékbe. Míg tehát a kivételek esetében az át nem hárított áfa az adóalany 

költségeinek egyike, addig – pontosan az áthárítás miatt – a fő szabály szerinti megoldásban az áfa 

nem az adóalany költsége, nem az ő terhe.) 

 A Kúria a továbbiakban a víziközművek átruházásának áfa rendszerbeli helyzetét elemezte, 

irányadónak tekintette a 2011. évi CCIX. tv. (a továbbiakban: Tv.) szabályait. A Tv. 6.§ (1) 

bekezdéséből következően a víziközmű kizárólag az állam és települési önkormányzat tulajdonába 

tartozhat, azaz ha nem állami, vagy önkormányzati beruházásban jön létre, akkor a Tv. 8.§ (1) 

bekezdése alapján a beruházónak át kell ruháznia a közmű tulajdonjogát az ellátásért felelősre. 

Amennyiben a beruházó nem áll víziközmű üzemeltetési jogviszonyban az ellátásért felelőssel 

(későbbi tulajdonossal), akkor a Tv. 8.§ (4) bekezdésének megfelelően térítésmentes átruházásról kell 

megállapodniuk. 

 Az Áfa tv. hatálya fő szabályként a 2.§ a) pontjának megfelelően az adóalany által – ilyen 

minőségében – belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítésre, szolgáltatásnyújtásra 

terjed ki. Kivételesen, az Áfa tv. 11.§ szabályainak megfelelően a térítésmentes átruházás is 

termékértékesítésnek minősül, a kapcsolódó beszerzések utáni áfa – meghatározott szabályok szerint – 

levonható. Az Áfa tv. 11.§-a azonban tartalmaz egy (3) bekezdést is, melynek kiegészítése folytán 
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2010. június 17-től nem csak a – vállalkozásának céljára tekintettel – más tulajdonába ingyenesen 

enged át áruminta és kis értékű termék nem minősül ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek, 

hanem a közcélú adomány sem. (Az Áfa tv. ugyancsak ettől az időponttól hatályos 14.§ (3) bekezdése 

az ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtások köréből zárja ki a közcélú adományozást.)   

Annak következtében, hogy a közcélú adomány már nem tartozik az Áfa tv. hatálya alá, nem csak a 

hozzá kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség szűnt meg, hanem a levonás lehetősége is.  

 Mivel a közcélú adomány nem tartozik az Áfa tv. hatálya alá, a Kúria mellőzte az Európai Unió 

Bíróságának a levonási jog és a gazdasági tevékenység kapcsolatát a HÉA irányelv szerint elemző 

ítéleteinek értékelését. Ugyanezen okból tekintette a Kúria megalapozatlannak a jogerős ítélet azon 

indokolását, miszerint az Áfa tv. hatálya alá nem tartozó közcélú adomány esetén tételesen tilalmaznia 

kellene az áfa levonhatóságát. 

 Azt, hogy mi minősül közcélú adománynak, az Áfa tv. 259.§ 9/A. pontja definiálja: adott feltételek 

mellett a közhasznú szervezet, a kiemelkedően közhasznú szervezet részére a közhasznú 

szervezetekről szóló törvényben nevesített közhasznú tevékenység, a kiemelkedően közhasznú 

besorolást megalapozó közfeladat támogatására, valamint a külön törvényben meghatározott 

feltételeknek megfelelő egyház részére az ott meghatározott tevékenysége támogatására fordított 

termék, szolgáltatás. A víziközmű beruházás nyilvánvalón nem felel meg ennek a meghatározásnak, a 

Tv. 8.§ (4) bekezdése azonban mégis akként rendelkezik, hogy a víziközmű esetén a beruházó és az 

állam/önkormányzat közötti térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó szempontjából 

közcélú adománynak, a társasági adó szempontjából a beruházó vállalkozási, bevételszerző 

tevékenységével összefüggő költségnek, ráfordításnak minősül. 

A Kúria a továbbiakban vizsgálta, hogy azt, miszerint adott gazdasági esemény az Áfa tv. hatálya alá 

tartozik, vagy sem, csak az Áfa tv., vagy más törvények is meghatározhatják-e. Irányadó, hogy az 

azonos adójogi tényállásokat lehetőleg ugyanabban a törvényben kell szabályozni, de mindaddig amíg 

a szabályozás kisegítő jellegű, nem indokolatlanul párhuzamos, a HÉA irányelv, az Alaptörvény és a 

jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. kizáró rendelkezéseinek hiányában, nincs akadálya annak, 

hogy egy gazdasági esemény áfa rendszerbeli minősítését az Áfa tv-en kívül más törvény határozza 

meg, vagy arra hatással legyen. A Kúria ezért nem látta akadályát annak, hogy a felperes által 

kivitelezett víziközmű beruházás térítésmentes átadása kapcsán a Tv. 8.§ (4) bekezdésének 

megfelelően az Áfa tv. közcélú adományra vonatkozó szabályait alkalmazza.  

 A Tv. rendelkezései alapján a felperes már a víziközmű beruházás megkezdése előtt – függetlenül a 

beruházás saját vállalkozásának érdekét szolgáló céljától –  tudatában volt annak, hogy az eszközöket 

térítés mentesen, közcélú adományként át kell ruháznia az Önkormányzatra. Ez a típusú átruházás nem 

tartozik az Áfa tv. hatálya alá, ennek következtében a felperes a Kft. által kiállított számlák alapján 

nem jogosult áfa levonási jog gyakorlására, de áfa fizetési kötelezettsége sem keletkezett.  

 

Kfv.I.35.082/2015/7. 

A beszerzett termékeket terhelő áfa levonásának joga csak azzal a feltétellel gyakorolható, hogyha 

ezek beszerzése az adólevonásra jogosító, más részére végzett adóköteles tevékenységek árának 

alkotóelemét képezik. 

Az általános forgalmi adólevonási jog alapját az teremti meg, hogy az adóalany ilyen minőségében azt 

a terméket vagy szolgáltatást, amelyet igénybe vesz, adóköteles termékértékesítése, 

szolgáltatásnyújtása érdekében használja vagy egyéb módon hasznosítja. A perbeli esetben az 

adóhatóságnak és a bíróságnak is a 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban Áfa tv.)  5., 6. §-a és 

120. §-a alkalmazásával és értelmezésével abban kellett állást foglalnia, hogy az adózó által beszerzett 

madárvédelmi berendezések mennyiben és hogyan szolgálják az adózó adóköteles gazdasági 

tevékenységét. 

A levonási rendszer célja az, hogy a vállalkozót a bármely gazdasági tevékenysége során felmerülő 

esedékes vagy megfizetett általános forgalmi adó terhe alól teljes egészében mentesítse. Az áfa-

rendszer biztosítja minden gazdasági tevékenység adóterhét illetően a semlegességet, bármi legyen is e 
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tevékenységek célja vagy eredménye. Ahhoz azonban, hogy az általános forgalmi adó levonható 

legyen, az igénybe vett tevékenységeknek közvetlen és azonnali kapcsolatban kell állniuk az általa 

másnak nyújtott áfa-levonásra jogosító tevékenységekkel. A beszerzett termékeket és igénybe vett 

szolgáltatásokat terhelő áfa levonásának joga ezért csak azzal a feltétellel gyakorolható, hogyha ezek 

beszerzése vagy igénybevétele érdekében felmerült költségek az adólevonásra jogosító, más részére 

végzett adóköteles tevékenységek árának alkotóelemét képezik (C-16/00 Cibo Participations SA ügy 

31. pont). Az adóalany akkor jogosult még az adólevonásra, ha nem áll fenn közvetlen és azonnali 

kapcsolat a konkrét beszerzési ügylet és a levonásra jogosító értékesítési ügylet vagy ügyletek között, 

amennyiben az igénybe vett szolgáltatások az adóalany általános költségeinek részét képezik és mint 

ilyenek, az adóalany termékei vagy szolgáltatásai árának alkotóelemei (C-465/03 Kretztechnik ügy 36. 

pontja). 

A fentiekből következik, hogy a levonási jog fennállása azon értékesítési, szolgáltatásnyújtási 

ügyletektől függ, amelyekhez a konkrét beszerzési ügyletek kapcsolódnak. Amennyiben a közvetlen és 

azonnali kapcsolat a beszerzéssel szemben nem áll fenn, illetve nem képezi az adóalany gazdasági 

tevékenysége általános költségeinek részét sem, úgy az adólevonási jog nem áll fenn. 

A fentebb ismertetett európai unió bírósági gyakorlat alapján tehát mind az adóhatóságnak, mind az 

elsőfokú bíróságnak azt kellett elemeznie, hogy az adózó által beszerzett madárvédelmi berendezések 

mennyiben és milyen összefüggésben szolgálják az adózó által végzett gazdasági tevékenységet. A 

tényállásból lényeges kiemelni, hogy az adózó a beruházás megvalósulásának területét a húshasznú 

szarvasmarha tenyésztéssel összefüggésben jelölte meg, és arra a területre vette igénybe, ahol ezt a 

tevékenységet és a gyepgazdálkodást folytatja. Nem a gyümölcstermesztés és a természetvédelmi, 

madárvédelmi táborok létrehozását, mint érdeket és mint célt közölte a hasznosítás területeként. Így e 

relációban kellett az adóhatóságnak és a bíróságnak is vizsgálnia az összefüggéseket. Ezeket pedig 

maradéktalanul feltárták, az adóhatósági határozat, és az elsőfokú bírósági ítélet részletesen elemezte 

az FVM rendelet és az EK rendeletekben foglalt, megjelölt célok figyelembevételével, hogy ez 

mennyiben szolgálja az adózó gazdasági tevékenységét, milyen azonnali és közvetlen kapcsolat áll 

fenn azzal. Nem tévedett ezek megítélésekor és nem tévedett akkor sem, amikor az adózó által 

hivatkozott, a jövőben végezni kívánt tevékenységet elemezte az általános forgalmi adó levonási jog 

szempontjából. 

Ezzel kapcsolatban a Kúria a jogvita eldöntésekor azt vette figyelembe, hogy az adózó mely 

tevékenysége körében mely területre igényelte a támogatást, amiből a madárvédelmi odúk 

megvásárlása megvalósult. A Kúria sem látott olyan közvetlen és azonnali kapcsolatot a beszerzések 

és az adózó gazdasági tevékenysége között, amely megalapozná az Áfa tv. 6. § (1) bekezdés, 120. §-a 

alapján az általános forgalmi adólevonás jogát figyelembe véve az Európai Unió Bíróságának 

ítéleteiben kifejtett elveket is. 

Az Európai Unió Bírósága ítéleteinek tükrében nem volt szükség mezőgazdasági vagy gazdasági 

szakértő bevonására, mert a madárvédelmi berendezések beszerzése és az adózó által végzett 

gazdasági tevékenység közötti kapcsolat közvetlenségének hiánya enélkül is megállapítható volt. 

 

Kfv.III.35.125/2015/4. 

I. A Közösségen belül termékértékesítés megvalósulásának feltételei.  

II. Az adózó jogosult megismerni a nemzetközi megkeresésnek és az arra adott válasznak az idegen 

nyelvű verzióit is.  

A Közösségen belüli értékesítéshez kapcsolódó adómentesség szabályait a vizsgált időszakban a 

2006/112/EK. tanácsi irányelv (a továbbiakban: Irányelv) 138. cikke és az 2007. évi CXXVII. törvény 

(a továbbiakban: Áfa tv.) 89.§-a szabályozták.  

Az Irányelv 138. cikk (1) bekezdése szerint a tagállamok mentesítik az adó alól a termékértékesítést, 

ha a termékeket az eladó vagy a beszerző, vagy megbízásukból más személy adta fel, vagy fuvarozta 

el az érintett tagállam területén kívülre, de a Közösség területére, és ha a termékértékesítés 

megrendelője a termék feladásának vagy elfuvarozásának indulási helye szerinti tagállamtól eltérő 
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tagállamban adóalanyként eljáró személy vagy nem adóalany jogi személy.  

Az Áfa tv. 89.§ (1) bekezdése értelmében mentes az adó alól a belföldön küldeményként feladott vagy 

belföldről fuvarozott termék értékesítése igazoltan belföldön kívülre, de a Közösség területére, 

függetlenül attól, hogy a küldeménykénti feladást, vagy a fuvarozást akár az értékesítő, akár a 

beszerző, vagy – bármelyikük javára – más végzi, egy olyan másik adóalanynak, aki (amely) ilyen 

minőségében nem belföldön, hanem a Közösség más tagállamában jár el, vagy szintén a Közösség 

más tagállamában nyilvántartásba vett adófizetésre kötelezett, nem adóalany jogi személynek.  

Az 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 99.§ (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy 

amennyiben az adózót adómentesség, adókedvezmény illeti meg, azt okirattal vagy más megfelelő 

módon köteles bizonyítani.  

A közigazgatási per alapjául szolgáló adóügyi jogviszonyokat az EUB C-409/04. számú ügyben (a 

továbbiakban: Teleos-ügy) és C-273/11. számú ügyben (a továbbiakban: Mecsek-Gabona-ügy) hozott 

ítéletei figyelembevételével kell megítélni. Eszerint kizárólag akkor vonatkozik adómentesség a 

Közösségen belüli termékértékesítésre, ha a termékkel való tulajdonosként történő rendelkezési jog 

átszáll a vevőre, és az értékesítő igazolja, hogy e termékeket eladták, vagy elszállították egy másik 

tagállamba és a termék e feladás vagy szállítás során ténylegesen elhagyta a termékértékesítés helye 

szerinti tagállam területét (Teleos-ügy ítéletének 42. pontja, Mecsek-Gabona-ügy ítéletének 31. 

pontja).  

Ugyanakkor az ítélkezési gyakorlatból egyértelműen kitűnik, miszerint az uniós jogszabályok csakúgy 

mint a magyar jogszabályok nem írják konkrétan elő, hogy az adóalanyoknak milyen bizonyítékokat 

kell benyújtaniuk az adómentességben való részesüléshez. A tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk 

a jogbiztonság és arányosság elvét. (Mecsek-Gabona-ügy ítéletének 36. pontja) Amennyiben az eladó 

teljesíti a Közösségen belüli termékértékesítés igazolására vonatkozó kötelezettségét, a vevő azonban 

nem tett eleget a termékeknek a termékértékesítés helye szerinti tagállamon kívülre történő feladására, 

vagy szállítására vonatkozó kötelezettségének, ez utóbbi tartozik adófizetési kötelezettséggel a 

tagállamban. Azonban nem ellentétes az uniós joggal, ha azt követelik meg a gazdasági szereplőtől, 

hogy jóhiszeműen járjon el és hozzon meg minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést annak 

érdekében, hogy az ügylet ne vezessen adókijátszáshoz. (Mecsek-Gabona-ügy ítéletének 43. és 48. 

pontjai) 

Ellentétes az uniós joggal, ha a termékértékesítés helye szerinti tagállam illetékes hatóságai előírják a 

jóhiszeműen eljáró, és a Közösségen belüli termékértékesítést illetően az adómentességhez való jogát 

valószínűsítő bizonylatokat benyújtó értékesítő részére, hogy utólag héá-t fizessen e termék után, 

amennyiben e bizonylatok hamisnak bizonyulnak, az értékesítő adókijátszásban való részvételét nem 

állapították meg, és amennyiben az utóbbi minden lehetséges ésszerű intézkedést meghozott annak 

érdekében, hogy az általa lebonyolított Közösségen belüli termékértékesítés ne vezessen 

adókijátszáshoz. (Teleos-ügy ítélete 68. pont) 

 Az adózó hivatkozása a Mahagében-Dávid-ügyre nem releváns, miután jelen per tárgya nem belföldi 

értékesítés, hanem közösségen belüli termékértékesítés.  

 Az adóhatóság a perbeli áruk kiszállítása körében a bizonyítékokat helyesen mérlegelte, ebben a 

körben következtetései jog- és okszerűek. Az eljárt adóhatóság alapos és széleskörű bizonyítást 

folytatott le, melynek eredményeként megállapított tények és adatok alapulvételével az áruk 

Szlovákiába történő szállításának tényét megcáfolta. Az adómentesként el nem fogadott 

értékesítésekhez kapcsolódó CMR-ek hiteltelenek, nem bizonyítják a kiszállítást.  

 A Közösségen belüli értékesítés körében az adózó által hivatkozott „kellő körültekintés” kategóriája 

nem bír jelentőséggel, a Teleos-ügyben hozott ítélet 68. pontjára figyelemmel azt kell vizsgálni, 

miszerint az adózó minden lehetséges ésszerű intézkedést meghozott-e annak érdekében, hogy az 

általa lebonyolított Közösségen belüli termékértékesítés ne vezessen adókijátszáshoz. Az adóhatósági 

határozatban és a jogerős ítéletben megjelölt tények nem támasztják alá, hogy a fenti követelménynek 

az adózó eleget tett, a felülvizsgálati kérelem 5. oldal harmadik bekezdésében megjelölt körülmények 

ezt nem valószínűsítik.  
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Emberi jogi közlemények 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei 

1. Kincses Magyarország elleni ügye (66.232/10. sz. ügy)38 

A kérelmező gyakorló ügyvéd, a Békés Megyei Ügyvédi Kamara tagja. Egy vadásztársaság jogi 

képviselőjeként járt el a Battonyai Városi Bíróság előtt, majd 2003. március 19-én a másodfokon 

eljáró Békés Megyei Bíróságnak címzett fellebbezést nyújtott be a bírósághoz, amelyben azt is kérte, a 

bíróság indítson alkalmassági vizsgálatot első fokon eljárt bíró ellen.  

A fellebbezésében – egyebek mellett – azt írta, hogy: "[t]ermészetesen, nem feltételezünk semmilyen 

szakmai hozzá nem értést az eljáró bíró részéről, így az a tény, hogy ... ügygondnokot rendelt ki 

kifejezett tiltakozásunk ellenére ... ez az első bizonyítéka elfogultságának ... Annak megkérdőjelezése, 

hogy az alperes közgyűlése jogosult-e felfüggeszteni ülését, azt folytatni egy későbbi időpontban, és 

összehívni egy másik közgyűlést, az nem elfogultság kérdése, hanem az egyértelmű szakmai hozzá 

nem értés ... Mivel az ítélet a bíró személyes véleményét tükrözi, és nem alapult semmiféle 

bizonyítékon, nem tehetünk mást, minthogy megkérdőjelezzük az eljáró bíró szakmai alkalmasságát. 

Magatartását vagy a felperes iránti rokonszenv vagy az alperes iránti ellenszenv vezette, és ez 

megmutatkozik az ítéletben. Egy jogállamban, ahol az eljárásnak a bírák alkotmányos függetlenségén 

kell alapulnia, az ilyen bírói elfogultság megengedhetetlen. A fentiek alapján fellebbezési kérelmünk 

mellett, azt is kérjük a Megyei Bíróságtól, hogy továbbítsa indítványunkat a bíró szakmai 

alkalmasságának vizsgálata iránti eljárás megindítására hivatott hatóságnak.” 

Az indítványt felterjesztették a Békés Megyei Bíróságnak, amelynek elnökhelyettese jelezte a Békés 

Megyei Ügyvédi Kamarának, hogy véleménye szerint a kérelmező állításával okot ad fegyelmi 

eljárásra. A kamara elnöke 2003. április 11-én tájékoztatta a kérelmezőt a fegyelmi eljárás 

megindításáról. A kérelmező 2003. április 24-án megtette észrevételeit, vitatva a fegyelmi eljárás 

megindítását. A megindult eljárásban, a Szegedi Ügyvédi Kamara fegyelmi tanácsa foglalkozott az 

üggyel. 2004. június 10-én a kérelmezővel szemben 300.000,-forint bírságot szabott ki súlyos 

fegyelmi vétség elkövetéséért. A Magyar Ügyvédi Kamara fegyelmi tanácsa másodfokon eljárva 2004. 

november 5-én az ügy érdemét tekintve helyben hagyta a határozatot. A kérelmező kérte a határozat 

bírósági felülvizsgálatát. A Fővárosi Bíróság 2006. szeptember 19-én a jogerős határozatot 

megsemmisítette, és a fegyelmi szerveket - alapvetően eljárási okokból - új eljárásra utasította.   

A megismételt fegyelmi eljárásban 2008. április 11-án a fegyelmi tanács a kérelmezővel szemben 

170.000,-forint bírságot szabott ki szándékos fegyelmi vétség elkövetése miatt. A tanács véleménye az 

volt, hogy azok a kifejezések, hogy: „[t]ermészetesen, nem feltételezünk semmilyen szakmai hozzá 

nem értést az eljáró bíró részéről”, „nem elfogultság kérdése, hanem az egyértelmű szakmai hozzá 

nem értés”, és a „nem tehetünk mást, minthogy megkérdőjelezzük az eljáró bíró szakmai 

alkalmasságát” a bírósággal szembeni tiszteletlenségnek minősül, és nem adta meg a bírónak a kellő 

tiszteletet. Ez fegyelmi vétség, a kérelmezőre vonatkozó  etikai szabályok megsértése. A Magyar 

Ügyvédi Kamara fegyelmi tanácsa 2008. november 3-án helyben hagyta a határozatot, elfogadva az 

elsőfokú fegyelmi tanács álláspontját, hogy a kifogásolt kijelentés hangneme és a nyelvezete 

elfogadhatatlan, és sérti az ügyvédek jó hírnevét. 

A Fővárosi Bíróság 2009. június 2-án elutasította a kérelmező fegyelmi büntetést támadó keresetét. A 

bíróság nem értett egyet a kérelmező azon állításával, hogy a kifogásolt kijelentések megtételével ő 

csupán eljárási jogait gyakorolta, vagyis, hogy az eljáró bíró kizárását kérte elfogultság miatt. Azt is 

megállapította, hogy a nyilatkozatok a bíróságot mint intézményt és nem pusztán az eljáró bírót 

vádolták azzal, hogy kijátssza a törvényt. 

                                                 
38 Az ítélet 2015. június 1-jén vált véglegessé. 
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A kérelmező felülvizsgálati kérelme folytán eljáró Legfelsőbb Bíróság 2010. április 20-án a Fővárosi 

Bíróság határozatát hatályában fenntartotta. Elutasította a kérelmező azon érvét, hogy a fegyelmi 

intézkedés megsértette eljárási jogát, amelyet ő mint védőügyvéd gyakorolt, hogy elfogultsági 

indítványt terjesszen elő. Utalva a Fővárosi Bíróság megállapításaira, a Legfelsőbb Bíróság úgy ítélte, 

hogy szemben azzal, amivel a kérelmező érvelt, megjegyzése – amelyet az elsőfokú eljárás befejezését 

követően tett - nem szolgálhatta azt a célt, hogy az eljáró bírót kizárják az ügyből. Továbbá úgy találta, 

hogy amennyiben a kérelmező kérelme úgy értelmezhető, mint a bíró szakmai alkalmassága 

vizsgálatának kezdeményezése, annak indoka, hogy fegyelmi intézkedés tárgyává vált, nem maga a 

kérelem, hanem annak hangneme.  

A kérelmező – egyebek mellett az Egyezmény 10. cikkére hivatkozással – sérelmezte, hogy ügyvédi 

szabad véleménynyilvánítása jogát megsértették, amennyiben az igazságszolgáltatás méltóságának 

megsértésének fegyelmi vétsége miatt megbírságolták; továbbá – az Egyezmény 6. cikkének 1. 

bekezdésére hivatkozással – azt, hogy a az eljárás időtartama összeegyeztethetetlen volt a "ésszerű 

idő" követelményével.   

A Bíróság emlékeztetett arra, hogy az Egyezmény 10. cikke nemcsak azokra az „értesülések”-re és 

„eszmék”-re alkalmazandó, amelyeket szívesen fogadnak, illetve nem sértőnek vagy közömbösnek 

tekintenek, hanem azokra is, amelyek támadóak, megrázóak vagy zavaróak. Továbbá, a 

véleménynyilvánítás szabadsága nemcsak a közölt eszmék és értesülések tartalmát védi, hanem azt a 

formát is, ahogyan azokat közvetítik.  

A felek között nem volt vitatott az, és a Bíróság sem látott okot arra, hogy eltérően ítélje meg azt, hogy  

a kérelmező megbírságolása a fegyelmi vétség miatt az Egyezmény 10. cikkében biztosított 

véleménynyilvánítási szabadságba való beavatkozásnak minősült.  

A Bíróság kiemelte, hogy a véleménynyilvánítási szabadág alól vannak kivételek, amelyeket az 

Egyezmény 10. cikkének 2. bekezdése állapít meg., Észlelte, hogy a kérelmező véleménynyilvánítási 

szabadságába való beavatkozás az 1998. évi XI. törvény 37. §-ának a) pontján és 38. §-án alapult, 

ezért „törvény írta elő”. Sőt, az sem vitatott, hogy az igazságszolgáltatás tekintélye megőrzésének  

törvényes célját követte az Egyezmény 10. cikkének 2. bekezdése értelmében.  

Következésképpen, a Bíróság feladata egyedül annak a kérdésnek az eldöntése volt, hogy ez a 

beavatkozás „egy demokratikus társadalomban szükséges” volt-e. Ennek során azt kell vizsgálni, hogy 

a nemzeti hatóságok olyan mércét alkalmaztak-e, amely összhangban állnak az Egyezmény 10. 

cikkében megtestesülő alapelvekkel, hogy a releváns tények elfogadható értékelésére alapoztak-e, és 

hogy tisztességes egyensúlyt teremtettek-e egyfelől az igazságszolgáltatás tekintélye védelmének 

szükségessége, másfelől a kérelmező véleménynyilvánítási szabadságának védelme között.  

A Bíróság bevett ítélkezési gyakorlata szerint, a "szükséges" jelző, a 10. cikk 2. bekezdése értelmében 

magában foglalja egy „nyomós társadalmi szükséglet” létezését. A Szerződő Államok bizonyos 

mérlegelési jogkörrel rendelkeznek annak mérlegelésekor, hogy egy ilyen igény létezik-e, de ez kéz a 

kézben együtt jár az európai felügyelettel, felölelve mind a jogszabályokat, és az azokat alkalmazó 

határozatokat, még azokat is, amelyeket egy független bíróság hozott. A hazai mérlegelési jogkör 

tárgyi hatálya azonban nem azonos a 10. cikk 2. bekezdésében felsorolt valamennyi cél tekintetében. A 

Szerződő Államok hazai joga és gyakorlata az igazságszolgáltatás „tekintélye” területén egy 

meglehetősen jelentős mértékű közös nevezőt mutat. Ez az Egyezmény számos rendelkezésében, 

köztük a 6. cikkben is tükröződik. Ezzel összhangban itt egy kiterjedtebb európai felügyelet felel meg 

egy kisebb diszkrecionális mérlegelési jogkörnek.  

A Bíróság továbbá emlékeztetett, hogy „az igazságszolgáltatás tekintélye” kifejezés magában foglalja 

különösen azt a jelentést, hogy a bíróság -  és a nagyközönség által elfogadott, hogy így legyen – a 

jogosultságok és kötelezettségek megállapításának és az azokkal kapcsolatos jogviták rendezésének 

megfelelő fórumai; továbbá, hogy a nagyközönség az igazságszolgáltatási képességét, hogy e feladatát 

betölti,  tiszteli és megbízik abban. A bíróságok munkája, ami az igazságszolgáltatás biztosítója, és 

amelynek alapvető szerepe van egy jogállamban, közbizalmat kell hogy élvezzen. Meg kell tehát 

védeni megalapozatlan támadásoktól. A bíróságok azonban, mint bármely más közintézmény, nem 

mentes a kritika és ellenőrzés alól. Ezért, noha a felek bizonyosan jogosultak észrevételeket tenni a 

pervezetés kapcsán annak érdekében, hogy jogaikat megóvják, a kritikájuk nem léphet át bizonyos 
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határokat. Így különösen, egyértelmű különbséget kell tenni a kritika és sértés között. Ha bármely 

kifejezési forma egyetlen célja, hogy megsértse a bíróságot vagy a bíróság tagjait, egy megfelelő 

jogkövetkezmény elvben nem minősül az Egyezmény 10. cikke megsértésének.  

Továbbá, az ügyvédek különleges jogállása központi helyzetet biztosít számukra a pervitelben, mint a 

közösség és a bíróságok közötti közvetítőknek. Ez a helyzet magyarázza az ügyvédi kamara tagjainak 

viselkedésével kapcsolatos szokásos korlátozásokat. Az ügyvéd szerepe ügyfele érdekeinek 

védelmében maga után vonja az érvek relevanciájának és hasznosságának eldöntését. Kényes 

helyzetben találhatják magukat, amikor el kell dönteniük, hogy kell-e kifogásolniuk vagy 

panaszolniuk a bíróság magatartását, szem előtt tartva ügyfeleik érdekét.  Érezhetik például úgy, hogy 

korlátozzák őket előadásaik, eljárási indítványaik stb. megtételében a bíróság előtti eljárásban, esetleg 

ügyfelük hátrányára. A közvélemény számára, hogy bizalmuk legyen az igazságszolgáltatásban, 

bízniuk kell abban, hogy a jogi szakma képes hatékony képviseletük biztosítására. Ebből következik, 

hogy még egy viszonylag enyhe büntetés „dermesztő hatása” is jelentős tényező annak eldöntésében, 

hogy megteremtették-e a megfelelő egyensúlyt a bíróság és az ügyvédek között a hatékony pervitellel 

összefüggésben.  

Rátérve a jelen ügy tényállására, a Bíróság kiemelte, hogy 2009. június 2-ai határozatában a Fővárosi 

Bíróság úgy találta: a kérelmező fellebbezésben tett megállapításai mind az eljáró bírót, mind a 

bíróságot mint intézmény sértik. Ezt a megállapítást a Legfelsőbb Bíróság is jóváhagyta 2010. április 

20-ai határozatában, hozzátéve, hogy a fegyelmi intézkedés indoka, nem önmagában az volt, hogy 

megkérdőjelezte a bíró szakmai magatartását, hanem beadványának a hangneme. A Legfelsőbb 

Bíróság megfontolás tárgyává tette, hogy vajon a fegyelmi büntetés érintette-e a kérelmező ügyvédi 

jogait. Úgy ítélte meg, hogy azt a jogát, hogy kifejezze egyet nem értését az elsőfokú határozattal és az 

eljáró bíró magatartásával szemben, nem korlátozták. Megállapította, hogy mivel az elsőfokú eljárás 

befejezését követően terjesztették elő, a fellebbezésben foglalt észrevételek nem tekinthetők az 

elsőfokú bíróval szembeni kizárási indítványnak, csak a kérelmező személyes véleményének. 

Továbbá, a hazai bíróságok szerint a kérelmezőt nem azért bírságolták meg, mert vitatta az elsőfokú 

bíró bírói alkalmasságát, hanem hogy olyan hangnemet használt, amely sérti a bíróság méltóságát.  

A Bíróság kiemelte, hogy a jelen ügy hasonlóságokat mutat a Meister Németország elleni ügyével, 

ahol az ügyvéd sértő megjegyzést tett a bírákra és más személyekre, akikről úgy gondolta, hogy 

tisztességtelenül jártak el, illetve döntöttek a bírósági eljárás során vagy annak kapcsán; W. R. Ausztria 

elleni ügyével, ahol az ügyvéd a bíró véleményét „nevetséges”-nek mondta; Mahler  Németország 

elleni ügyével, ahol az ügyvéd azt állította, hogy az ügyész a vádiratot „tökrészegen” készítette el; A. 

Finnország elleni ügyével, ahol a kérelmezőt megrovással büntették becsmérlő jellegű 

megjegyzéseiért, amelyeket az eljáró bíróra tett a fellebbezésben;  a Saday Törökország elleni ügyével, 

ahol a vádlott a török bírókat „talárba öltözött hóhérok”-nak nevezte; és Žugić Horvátország elleni 

ügyével, ahol a kérelmező fellebbezésében olyan nyelvezetet használt, amely szerint a bíró mint 

személy arrogáns és alkalmatlan a bírói feladatok ellátására. A Bíróság ebben az összefüggésben 

emlékeztetett, hogy noha az ügyvédek bizonyosan jogosultak nyilvánosan észrevételeket tenni a 

pervezetés kapcsán, kritikájuk nem léphet át bizonyos határokat. Ebben az összefüggésben figyelembe 

kell venni annak szükségességét, hogy megtalálják a megfelelő egyensúlyt a különböző érdekek 

között, ideértve egyfelől a nyilvánosság jogát arra, hogy értesüléseket szerezzen a bírósági 

döntésekből fakadó kérdésekről, másfelől a megfelelő pervitel követelményeit és a jogászi szakma 

méltóságát.   

A jelen ügyben a kérelmező egy ügyfél jogi képviselőjeként járt el egy polgári eljárásban. Írásbeli 

beadványában, amelyek e minőségében eljárva készített, szakmai hozzá nem értéssel vádolta az eljáró 

bírót. Ebből következik, hogy az adott körülmények között a jelen ügyben a megfelelő pervitel érdekei 

és a jogászi szakma méltóságának védelmének nem kell összemérni a közérdeklődésre számot tartó 

ügyek nyílt megvitatásához és a sajtó szabadságához fűződő érdekkel.  

A Bíróság azt is kiemelte, hogy a kifogásolt kijelentések nem pusztán az ítélet érvelését bírálták, de – 

amint azt a fegyelmi tanács és a hazai bíróságok megállapították – az eljáró bíróság szakmai 

képességei lekicsinylésének minősülnek, és arra utalt, hogy a szóban forgó bíróság kijátszotta a 

törvényt. Tekintettel arra, hogy maguk a kifogásolt megjegyzések részben szarkasztikusak, részben 
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nyíltan sértőek, a Bíróság nem találta ezt az értékelést ésszerűtlennek. Továbbá, semmi sem utal arra, 

hogy a kérelmező a határozat indokolásával szembeni kritikájának tartalmát a vitatott nyelvezet nélkül 

ne tudta volna felhozni.  

Továbbá, a sérelmezett bírságot az ügyvédi kamara szabta ki a kérelmezőre a jogászi szakmai etikai 

szabályok megsértése miatt. A Bíróság kiemelte, hogy a kérelmező mint ügyvéd, kötve volt a szakmai 

etikai szabályokhoz, és úgy találta: legitim elvárás vele szemben, hogy hozzájáruljon a megfelelő 

pervitelhez és így fenntartsa a belévetett közbizalmat. 

Végül, a beavatkozás arányosságának értékelésekor, a kiszabott büntetés természetét és súlyosságát is 

tényezőként kell figyelembe venni. Ebben a tekintetben a Bíróság kiemelték, hogy a kérelmezőt csak 

megbírságolták, egy nem túl nagy összeggel, egy fegyelmi eljárás során, amelyet azonban nem hozták 

nyilvánosságra, és nem járt következményekkel a hivatása gyakorlásának jogára. A jelen ügyet ezért 

meg lehet különböztetni a Nikula-ügytől, ahol büntetőjogi szankciót, jóllehet enyhét, szabtak ki a 

kérelmezőre. 

A fentiekre tekintettel a Bíróság úgy ítélte, hogy a fegyelmi tanács és a hazai bíróságok által felhozott 

indokok elégségesek és érdemiek voltak a beavatkozás igazolására, és hogy a kérelmezőre kiszabott 

szankció nem volt aránytalan az elérni kívánt törvényes céllal. A beavatkozás tehát ésszerűen 

tekinthető szükségesnek egy demokratikus társadalomban az igazságszolgáltatás védelme érdekében 

az Egyezmény 10. cikkének 2. bekezdése értelmében, következésképpen az Egyezmény 10. cikkét 

nem sértették meg. 

Az Egyezmény 6. cikke 1. bekezdésének megsértése kapcsán a Bíróság megállapította, hogy a 

figyelembeveendő időszak legkésőbb 2003. április 24-én kezdődött, amikor a kérelmező vitatta a 

fegyelmi eljárás megindítását, és 2010. április 20-án végződött, amikor a Legfelsőbb Bíróság jogerős 

határozatot hozott. Az eljárás tehát mintegy hét évig tartott az ügyvédi kamara előtt és két bírósági 

szinten. Tekintettel az ilyen hosszadalmas eljárásra, ezt a panaszt elfogadhatónak kellett nyilvánítani. 

A Bíróság emlékeztetett, hogy az eljárás hosszának ésszerűségét az eset körülményeinek fényében kell 

értékelni, tekintettel az alábbi szempontokra: az ügy bonyolultsága, a kérelmező és az illetékes 

hatóságok magatartása, és a kérelmező érdekeltségére a jogvitában. 

A Bíróság már többször megállapította az Egyezmény 6. cikke 1. bekezdésének megsértését a jelen 

ügyhöz hasonló kérdéseket felvető ügyekben. Megvizsgálván az elé terjesztett anyagot, a Bíróság úgy 

ítélte, hogy a Kormányzat nem terjesztett elő olyan tényt vagy meggyőző érvet, amely alkalmas lenne 

meggyőzni őt, hogy a jelen körülmények között eltérő következtetésre jusson. Tekintettel az e 

tárgyban folytatott ítélkezési gyakorlatára, a Bíróság úgy ítélte, hogy az eljárás hossza eltúlzott volt és 

nem felelt meg az "ésszerű idő" követelményének, vagyis az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdését 

megsértették. 

A Bíróság a kérelmező javára 1.500,-Euró nem vagyoni kártérítést ítélt meg.  

   

2. Vékony Magyarország elleni ügye (65.681/13. sz. ügy)39 

A kérelmező családja 1994 óta működtetett egy élelmiszerboltot, a kérelmező személyes részvételével. 

Árusítottak – eredetileg a kérelmező édesanyjának jövedéki engedélye alapján – jövedéki termékeket 

is, vagyis alkohol- és dohánytermékeket. A dohány-kiskereskedelem forgalma átlagosan a család 

árbevételének egyharmadát tette ki. 1999-ben maga a kérelmező is kapott üzemeltetési engedélyt. 

2001-ben kereskedőnek és bolt vezetőjének minősítették. 2005-ben a saját jogán bejegyzett 

kereskedővé vált. 

Az Országgyűlés 2012. szeptember 11-én megalkotta a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról 

és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvényt. A kérelmező 2013. 

február 4-én engedélyért folyamodott, hogy a leendő engedélyt a családi vállalkozásban használja fel. 

A kérelmet a kérelmező írta alá, a felesége és a fia tanúzta. A kérelmező ezt követően, 2013. február 

20-án módosította a kérelmet az elkövetkező új szabályok szerint. A Kormányzat szerint a kérelem 

                                                 
39 Az ítélet 2015. június 1-jén vált véglegessé. 
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nagyon tömör volt és semmilyen módon sem kidolgozott; így például nem tartalmazott megfelelő 

üzleti tervet, ami része volt a pályázati feltételeknek. A kérelmező azt állította, hogy semmilyen 

információt nem tettek hozzáférhetővé a pályázat elbírálásáról. A kérelmezőt 2013. április 23-án 

tájékoztatták, hogy nem kapott a dohány-kiskereskedelmi engedélyt. A határozat nem tartalmazott 

indokolást vagy utalást arra, hogy a kérelmező a 120 pontból mennyit kapott a pályázat elbírálása 

során, és nem volt helye jogorvoslatnak sem.  

A kérelmező által működtetett családi vállalkozás a törvényben előírt határidőig, vagyis 2013. június 

14-éig kénytelen volt megszüntetni a dohánytermékek eladását. A dohány nagykereskedők a törvény 

alapján kötelesek voltak visszavásárolni a megszűnt kiskereskedéseknél megmaradt raktárkészletet. A 

kérelmező családi vállalkozásának megmaradt kereskedelmi tevékenysége többé nem volt nyereséges, 

ami maga után vonta az üzlet felszámolását.  

A törvény értelmében nem járt kártérítés azoknak a korábbi dohány-kiskereskedelmi engedéllyel 

rendelkezőknek, akik – minthogy nem kaptak engedélyt – elvesztették megélhetésük egy részét. A 

kérelmező előadta, hogy családjával is ez a helyzet; és hogy ő, miután elveszítette a kiskereskedelmi 

engedélyt, jelentős nehézségekkel küzd családja, köztük kiskorú fia eltartása kapcsán.  

A kérelmező továbbá azt állította, hogy más hasonló helyzetben lévők – és olyanok, akiknek korábban 

soha nem volt dohány-kiskereskedelmi engedélye, ezért össze nem hasonlítható helyzetben vannak – 

kaptak engedélyt, amely bánásmódbeli különbség nem magyarázható más körülménnyel, mint a 

politikai kötődés.  Nézete szerint ezt támasztja alá az a tény, hogy néhány sikeres pályázó több mint 

egy engedélyt kapott több elárusító helyre.  

Az Alkotmánybíróság 2014. január 14-én számos, ugyanezen tárggyal kapcsolatos alkotmányjogi 

panaszt befogadott. A 3194/2014 (VII.14.) AB határozat ezeket az indítványokat érdemben 

elutasította, kiemelve különösen, hogy a törvény célja a kiskorúak dohányzásának megszüntetése volt, 

és ezért korlátozta a dohány-kiskereskedelemhez való hozzáférést. 

A kérelmező – az Első Kiegészítő jegyzőkönyvének 1. cikkére, illetve azzal összefüggésben az 

Egyezmény 14. cikkére hivatkozással – sérelmezte, hogy a családi vállalkozása korábbi engedélyét (a 

dohánytermékek vonatkozásában) állítólagos diszkriminatív körülmények között, kártérítés nélkül 

vonták vissza, különösen azért, mert az új szabályok alapján nem adtak neki hasonló engedélyt.   

A Bíróság a hazai jogorvoslat kimerítésének elmaradásával kapcsolatos kifogásra tekintettel 

emlékeztetett arra, hogy az egyedüli jogorvoslat, amelyet az Egyezmény 35. cikkének 1. bekezdése 

alapján ki kell meríteni, az, amely az állítólagos jogsértéssel kapcsolatos, és ugyanakkor elérhető és 

elégséges. Egy ilyen jogorvoslat léte kellőképpen bizonyos kell legyen nemcsak elvben, hanem 

gyakorlatilag is, ennek hiányában hiányzik a megkívánt hozzáférhetőség és hatékonyság; a felelős 

Állam feladata, hogy megállapítsa, ezek a feltételek teljesültek-e. Egy nem nyilvánvalóan hiábavaló 

jogorvoslat sikerével kapcsolatos puszta kétely nem érvényes indoka e hazai jogorvoslat kimerítésének 

elmulasztására. Végül egy kérelmező, aki az állítólagos jogsértésből eredő helyzet orvoslására 

alkalmas jogorvoslatot eredménytelenül vett igénybe, nem köteles más jogorvoslati eszközökhöz 

folyamodni, a melyek számára elérhetőek, de amelyek hatékonysága kérdéses.   

A jelen ügyben a Bíróság elöljáróban kiemelte, hogy nem volt vita a felek között abban: az 

alkotmányjogi panaszeljárás önmagában nem nyújt vagyoni orvoslást a kérelmező részére. 

Mindenesetre a Kormányzat által hivatkozott ügyekben az Alkotmánybíróság végül érdemben 

elutasította a panaszokat. Igaz, hogy ezek a határozatok későbbiek, mint a kérelem előterjesztése, és 

hogy akkor az alkotmánybírósági eljárások kimenetele még nem volt ismert. A bíróság szerint azonban 

a kérelmezőtől nem volt elvárható, hogy alkotmányjogi panaszt nyújtson be pusztán azért, hogy utóbb 

kártérítési keresetet indíthasson a jogalkotó ellen. Ez azért van így, mert az ilyen felelősségre 

vonatkozó ítélkezési gyakorlat, amelyet egy 2014-ben közzétett elvi döntés bizonyít, de amelyre mint 

állandó gyakorlatra hivatkoznak, eléggé megszorító jellegű azon esetek tekintetében, amelyekben a 

jogalkotó felelőssé tehető a jogalkotásból eredő előzetes ítéletért, nevezetesen olyan tényeket követel 

meg, mint a személyes vagy más okból diszfunkcionális jogalkotás – egy olyan elemet, amely a 

kérelmező esetében úgy tűnik, nem bukkan fel, és amelynek jelenlétét a Kormányzat sem állította.  

A Bíróságnak ezért nem volt meggyőződve arról, hogy a jogalkotó ellen indított, alkotmányjogi 

panasszal alátámasztott esetleges kártérítési kereset, ha és amennyiben sikeres, hatékony jogorvoslat 
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lenne, amelynek léte kellőképpen biztos mind elméletben, mind gyakorlatban. Anélkül, hogy az 

alkotmányjogi panasz eljárás hatékonysága tárgyában általában állást foglalt volna, a Bíróság 

meggyőződött arról, hogy az alkotmányjogi panasz nem olyan jellegű jogorvoslat, amelynek el nem 

indítása felhozható lenne a kérelmezővel szemben a jelen ügyben. Ebből következik, hogy a kérelem 

nem utasítható el a hazai jogorvoslati lehetőségek ki nem merítése miatt. 

A Bíróság elöljáróban észlelte, hogy a jelen ügy tárgya a kérelmező korábbi dohány-eladási 

engedélyének törvényi megszüntetése, amely helyett nem kapott másikat a pályázati eljárásban. A 

Bíróság szerint nehezen képzelhető el, hogy ne tekintsék ezt az engedélyt, amely a kérelmező 

forgalma jelentős részét biztosította, az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke értelmében vett 

„vagyonnak”. Továbbá emlékeztetett arra, hogy az üzleti tevékenység folytatására vonatkozó engedély 

visszavonása az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkében foglalt, a javak békés élvezetének 

tiszteletben tartásához való jogba való beavatkozásnak minősül. Általánosságban a kérelmező 

üzletének a dohány-kiskereskedelemhez fűződő nyilvánvaló gazdasági érdekéből adódóan a Bíróság 

meggyőződött arról, hogy a kérelmező hosszútávú dohánykereskedelemi engedélyének törvényi 

megvonása az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke szerinti jogba való beavatkozásnak minősül, és ez 

a dohány-kiskereskedelem által megkönnyített dohányzás káros következményei ellenére így van. E 

következtetés fényében a Kormányzatnak a tárgyi összeférhetetlenséget sugalló előzetes kifogását el 

kellett utasítani. 

A Bíróság úgy találta, hogy a kérelmező dohány-engedélyének megvonása és meg nem újítása a 

tulajdon használata ellenőrzése eszközének minősül, amelyet az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke 

2. bekezdése alapján kell elbírálni.  

A Bíróság kiemelte a felek részben eltérő álláspontját a beavatkozás törvényessége és célja kapcsán. A 

maga részéről nem kérdőjelezte meg a Kormányzat álláspontját, amely szerint az intézkedés a 

kiskorúak dohányzása elleni harc céljait szolgálta, amely cél összhangban van a közérdekkel. 

Ugyanakkor úgy ítélte, hogy nem szükséges az intézkedés törvényességének alaposabb vizsgálatába 

kezdeni, minthogy még ha feltételezzük is, hogy a beavatkozás „törvényes” volt, az ügy 

körülményeiből az alábbiak szerint a kérelmező Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke szerinti jogainak 

sérelme állapítható meg.  

Az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke második bekezdését e cikk első mondata fényében kell 

értelmezni. Ezt a mondatot a Bíróság úgy értelmezte, mint amely magában foglalja azt a követelményt, 

hogy a beavatkozás eszközének „tisztességes egyensúlyt” kell teremtenie a közösség közérdekű 

igényei és az egyén alapvető jogai védelmének követelménye között. Ennek az egyensúlynak a 

keresése tükröződik az 1. cikk egészének szerkezetében éppúgy, mint a 2. bekezdésben. Az 

alkalmazott eszközök és az elérni kívánt cél között egy ésszerű arányossági kapcsolatnak kell lennie.  

A közérdek és az egyén jogai közötti megfelelő egyensúly nem állapítható meg, ha az érintett 

személynek egyéni és túlzott terhet kell viselnie.  

A Kormányzat előadta, hogy az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke alkalmazása körében az illetékes 

hatóságok széles mérlegelési jogkört élveznek. A jogalkotás szükségességére, céljaira és hatásaira 

vonatkozó értékelésüket az Egyezmény szerveinek el kell fogadniuk, hacsak az nem nyilvánvalóan 

okszerűtlen, és nem rak az érintett személyre „túlzott terhet”. 

A jelen ügyben a kérelmező előadta (és ezt a Kormányzat nem cáfolta), hogy az engedély elvesztése 

üzlete forgalmát egyharmadával csökkentette, és végül annak felszámolásához vezetett. A vitatott 

intézkedésből eredő súlyos gazdasági következményekre tekintettel a Bíróság egyetértett a 

kérelmezővel abban, hogy az adott körülmények között ez egy súlyos intézkedés volt. 

A Bíróság továbbá észlelte, hogy csak tíz hónap telt el a kifogásolt törvény 2012. szeptember 11-ei 

elfogadása és a kérelmező dohány-kiskereskedelme megszüntetésének határideje (2013. április 14-e) 

között.  Sőt, attól a pillanattól kezdve, hogy a kérelmezőt tájékoztatták: nem kapta meg az engedélyt 

(2013. április 23-án), kevesebb, mint három hónap telt el, amíg meg kellett szüntetnie a dohányáru 

eladását. Egy olyan vállalkozással összefüggésben, amely azt megelőzően közel húsz évig hasznot 

húzott a dohány-kiskereskedelmi engedélyből, ezek az átmeneti időszakok is aligha tekinthetők 

elégségesnek. A Bíróság már korábban megállapította, hogy az engedélyek megújításával vagy 

érvénytelenítésével kapcsolatos önkényes, diszkriminatív vagy aránytalan eljárások súlyosan sértik az 
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Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkének 2. bekezdését. Továbbá hatóságoknak az engedélyezéssel 

kapcsolatban „valós és következetes politikát" kell követniük. Az önkényesség elleni biztosítékok 

hiánya és a lehetőség hiánya, hogy az érintett személy kérelmére ügyét az illetékes hatóság elé vigyék 

a javak élvezetébe beavatkozó intézkedés vagy annak törvényessége hatékony vitatása céljából, mind 

figyelembe veendő kérdések.  

Az új engedély kérelmezőnek való kiadásának elmaradása körében a Bíróság hozzátette, hogy nem 

tudja megítélni az e fejleményhez vezető eljárást, mivel a felek semmilyen érdemi anyagot sem 

nyújtottak be ebben a kérdésben. Mindenesetre említésre méltó, hogy úgy tűnik: az eljárás nélkülözte 

az elemi átláthatóságot és a jogorvoslati lehetőséget.  Ezen a ponton a Bíróság emlékeztetett: bár az 

igaz, hogy az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke nem tartalmaz kifejezett eljárási szabályokat és a 

bírósági felülvizsgálat hiánya önmagában nem minősül e rendelkezés megsértésének, ennek ellenére 

magában foglalja azt, hogy a javak békés birtoklásába való bármilyen beavatkozásnak olyan eljárási 

garanciákkal kell járnia, amelyek az érintett személy vagy szervezet számára ésszerű lehetőséget 

nyújtanak arra, hogy ügyét az illetékes hatóság elé vigye azzal a céllal, hogy az e rendelkezésben 

biztosított jogába beavatkozó intézkedés hatékonyan vitassa.  

Az engedély törvényi megszűnése eredményeként a kérelmezőre helyezett „terhet”, noha súlyos, 

mérlegre kell tenni a közösség általános érdekével, jelen esetben a közegészségügyi szempontokkal 

szemben. Ebben az összefüggésben a tagállamok széles mérlegelési jogkört élveznek. 

Bár igaz, hogy a kérelmező vagyonába való beavatkozás inkább a használat ellenőrzése volt, mint a 

tulajdontól való megfosztás, és így a kisajátítási kártalanítással kapcsolatos joggyakorlat közvetlenül 

nem alkalmazható, az aránytalan és önkényes szabályozási intézkedés nem elégíti ki az Első kiegészítő 

jegyzőkönyv 1. cikke szerinti tulajdonvédelem követelményeit. Kiemelendő, hogy a kérelmező 

engedélye kártalanítás és bármilyen bírósági jogorvoslat nélkül szűnt meg. Az engedélyesek számára 

biztosított nagyon rövid időt, hogy megfelelő intézkedéseket tegyenek megélhetési forrásaik közelgő 

változására válaszul, nem könnyítette meg az Állam semmilyen pozitív intézkedéssel, például egy 

ésszerű kártalanítási rendszer révén. Sőt, azt sem állították, hogy a kérelmező, bár családi vállalkozása 

tevékenyen részt vett az egészségre ártalmas termékek jogszerű kereskedelmében, megsértette volna a 

jogszabályokat. Az intézkedés a törvény állandó változtatása révén került bevezetésre, 

figyelemreméltó kapkodással, a régi engedély elvesztése automatikus volt, és az új engedély 

megtagadása nem volt nyilvános vizsgálat vagy jogorvoslat tárgya.  

A Bíróság úgy találta, hogy az intézkedés nem nyújtott valós esélyt  a birtoklás folytatására, mivel az 

új engedélyek kiadására irányuló eljárás az önkény határán mozgott, abból adódóan, hogy (i) a korábbi 

engedély létét nem vették figyelembe; (ii) annak lehetőségét, hogy egy korábbi engedélyes folytassa a 

dohány-kiskereskedelmi tevékenységet megváltozott feltételekkel, amelyek a kiskorúak védelmét 

célzó politikához igazodnak, a rendszer nem fontolta meg; (iii) a koncessziós rendszer lehetővé tette öt 

engedély kiadását egyetlen pályázónak, ami objektíve csökkentette az esélyét a meglévő 

engedélyeseknek, különösen azoknak a személyeknek, mint amilyen a kérelmező családja, akiknek 

megélhetése évek óta a dohány-kikereskedelem lehetőségétől függött, és most vesztettek; és végül, 

(iv) az átlátható szabályok hiánya az engedélyek odaítélése körében, amely lezajlott (v) a korábbi 

engedélyesek számára nyújtott bármiféle olyan előjog nélkül, mint például, hogy az első körben csak 

az ilyen személyek pályázhatnak.  

Ezért a Bíróság úgy találta, hogy a kérelmező az intézkedés miatt túlzott egyéni tehertől szenvedett. A 

fenti megfontolások elegendőek ahhoz, hogy a Bíróság arra a következtetésre jusson, hogy az Első 

kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkét megsértették. 

A Bíróság a kérelmező javára 15.000,-Euro együttes vagyoni és nemvagyoni kártérítést ítélt meg.  
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3. Varga és társai Magyarország elleni ügye (14097/12., 45135/12, 73712/12, 34001/13, 

44055/13 és 64586/13. számú ügy)40 

A kérelmezők, magyar állampolgárok, akik kérelmük benyújtásának időpontjában Baracskán, 

Szolnokon, Budapesten, Sopronkőhidán, Pálhalmán és Szegeden töltötték szabadságvesztés 

büntetésüket. 

A hat kérelmezőt – 2006-tól máig – különböző időtartamig tartották fogva Magyarország különböző 

fegyintézeteiben, ahol zárkáikban a személyes életterük 1,5 és 3,3 m2 között mozgott. A negyedik 

kérelmező kiemelten sérelmezte, hogy 3 évig tartották fogva a márianosztrai fegyintézetben, ahol az 

egy fogolyra eső élettér legfeljebb 2,86 m2 volt. A többi kérelmező ugyancsak a fogva tartás 

körülményeire panaszkodott: a mosdót kizárólag egy függöny választotta el a zárka többi részétől, 

néhány zárkát elleptek a rovarok, a szellőztetés, az alvóhely nem volt megfelelő, korlátozott 

lehetősége nyílt a fogvatartottaknak a zuhanyozásra és hogy idejüket a zárkán kívül töltsék.  

2013 decemberében 18.042 fogvatartott volt Magyarországon, ebből 5.053 előzetes letartóztatásban 

volt. A Bíróság előtt jelenleg körülbelül 450 ügy van felfüggesztve, amelyben a magyarországi 

elégtelen fogvatartási körülményeket sérelmezik. 

A kérelmezők - az Egyezmény 3. és 13. Cikkére hivatkozással – azt sérelmezték, hogy a különböző 

fegyintézetekben fogvatartásuk körülményei embertelenek és megalázóak voltak, és hogy a magyar 

jogban nincs hatékony jogorvoslat, amellyel fogvatartásuk körülményeit sérelmezhetnék.  

A Bíróság emlékeztetett a börtönök túlzsúfoltságának kérdésében kifejtett általános alapelveire. 

Nevezetesen, noha erősen vélelmezhető az Egyezmény 3. cikke szerinti megalázó bánásmód, ha a 

fogvatartott személy kevesebb, mint 3 m2 személyes térrel rendelkezik, ezt azonban néha 

ellensúlyozza a fogvatartás olyan körülményeinek együttes hatása, mint például a fogvatartás rövid 

időtartama, a mozgásszabadság (a zárkán és a fegyintézeten belül), és a szabadtéri testmozgás. A 

Bíróság azonban akkor is megállapíthatónak találja a 3. Cikk megsértését, ha a személyes tér 

nyilvánvalóan elégséges (3-4 m2/fő), ha a területi tényező a szellőzés és világítás hiányával, a 

szabadtéri testmozgás hiányával és rossz egészségügyi és higiénés feltételekkel párosulnak.  

A magyar Kormányzat ellenvetése vagy az ellenkezőt bizonyító okirat hiányában a Bíróság úgy látta, 

hogy nincs oka kétségbe vonni a kérelmezők személyes életterükkel kapcsolatos állításait, amely 

egybeesett az Európa Tanács Kínzás és embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód 

megelőzésére alakult Európai Bizottsága (CPT) és az alapvető jogok biztosának a magyar 

fegyintézetek általános túlzsúfoltságára vonatkozó jelentéseivel. 

Így különösen, ami a negyedik kérelmezőt illeti, a Bíróság úgy ítélte, hogy a személyes élettér 

elégtelensége – legfeljebb 2,86 m2 – eléggé súlyos ahhoz, hogy az Egyezmény alapján megalázó 

bánásmódnak minősüljön, különösen arra a tényre tekintettel, hogy ez a helyzet 3 évig tartott. A többi 

kérelmezőt illetően a Bíróság figyelembe vett más releváns szempontokat is – így például a 

tisztálkodási lehetőségeket, a rovar-fertőzést, a szellőzés elégtelenségét, az alvási körülményeket, a 

fogvatartottak korlátozott lehetőségeit a zuhanyozásra és a zárkán kívüli időtöltésre – a túlzsúfoltságra 

vonatkozó központi panaszon felül. 

A Bíróság ezért arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmezők számára rendelkezésre álló 

korlátozott személyes tér, egyéb fogvatartási körülményeik együttes hatásával súlyosbítva, nem felelt 

meg a CTP és a Bíróság esetjoga alapján meghatározható európai mércéknek. A kérelmezők által 

elviselt szorongás és a nehézség ezért túllépte a szenvedésnek azt az elkerülhetetlen szintjét, amely a 

fogvatartással együtt jár, és elérte a súlyosságnak azt a küszöbértékét, amely szükséges ahhoz, hogy 

fogvatartásukat megalázónak minősítsék, az Egyezmény 3. cikkét tehát megsértették. 

A Bíróság úgy találta, hogy a Kormányzat által a fogvatartás körülményeinek sérelmezésére javasolt 

hazai jogorvoslatok bár hozzáférhetők voltak, de a gyakorlatban nem voltak hatékonyak.  

Az első jogorvoslat, a személyiségi jogok megsértése miatt kártérítés megfizetése iránt az általános 

szabályok szerint indított per nem kínál sem ésszerű esélyt a sikerre, sem megfelelő orvoslást. 

                                                 
40 Az ítélet 2015. június 10-én vált véglegessé. 
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Ténylegesen a bíróság elé vitt ilyen ügyekben a bíróság a keresetet nem azért utasította el, mert a 

túlzsúfoltságra alapított panasz nem megalapozott, hanem az alkalmazandó jog szabályainak bíróságok 

szerinti értelmezése és gyakorlata alapján.  

A Kormányzat másik javaslata, miszerint a kérelmezők panasszal élhettek volna a fogvatartás nem 

megfelelő körülményei miatt a fegyintézet parancsnoka vagy az ügyész felé, a gyakorlatban nem bír 

megelőző hatással. A Bíróság azon az állásponton volt, hogy még ha a fogvatartottak panasza 

eredményes lett volna is, és az ügyészég kötelezte volna a büntetés-végrehajtási hatóságokat, hogy 

orvosolják az megfelelő élettérhez és egészségügyi feltételekhez fűződő joguk sérelmét, személyes 

helyzetük javítása csak más fogvatartottak kárára történhetett volna. A hatóságok nem voltak abban a 

helyzetben, hogy nagyszámú egyidejű kérelmet teljesítsenek, a túlzsúfoltság problémájának szerkezeti 

jellegéből adódóan. 

A Bíróság ezért úgy ítélte, hogy az Egyezmény 13. cikkét az Egyezmény 3. cikke vonatkozásában 

megsértették, tekintettel a hatékony jogorvoslat hiányára a fogvatartás körülményei tárgyában.  

Noha a kérelmezők ügye, miként a Magyarország elleni korábbi, hasonló ügyek, amelyekben a 

Bíróság az Egyezmény 3. cikkének megsértését állapította meg, több különböző magyarországi 

fegyintézethez kapcsolódik, mindegyik érintette a személyes tér hiányának, a zuhanyozási lehetőségek 

és szabadtéri tevékenységek korlátozott voltának, továbbá a mosdó használata során az elkülönülés 

hiányának visszatérő problémáját. A jogsértések ezért nem elszigetelt események következményei, 

hanem egy széles körben elterjedt problémából fakadnak, amely a magyar büntetési rendszer 

zavarainak és az embertelen vagy megalázó bánásmóddal szembeni elégtelen biztosítékoknak 

következménye. A Magyarországgal szembeni csaknem 450 hasonló, a fogvatartás nem megfelelő 

körülményeivel kapcsolatos panasz tárgyában jelenleg is folyamatban lévő ügy is kiemeli a visszatérő 

szerkezeti probléma létezését. A Bíróság ezért úgy ítélte, hogy az azonosított problémák visszatérő és 

állandó jellege indokolja egy irányadó döntés meghozatalát.  

Észben tartva, hogy 2013 végén több mint 5.000, magyarországi fegyintézetben fogvatartott személy 

volt előzetes letartóztatásban, a Bíróság jelezte az előrelépés egyik fő irányát:  nevezetesen a 

fogvatartottak számának csökkentését a bírák és az ügyészek arra bátorítása révén, hogy olyan széles 

körben alkalmazzák, amilyen széles körben csak lehetséges az előzetes letartóztatás alternatíváit,  

büntetőpolitikájukat tereljék a szabadságvesztés ritkább alkalmazása felé, ezáltal a lehető legkisebbre 

csökkentve az előzetes letartóztatás alkalmazását.  

A Bíróság azt is kimondta, hogy a magyar hatóságoknak haladéktalanul be kell vezetnie egy mind 

megelőző, mind kártérítési jellegű hatékony jogorvoslatot vagy ilyen jogorvoslatok együttesét hogy 

biztosítsa a valóban hatékony orvoslását az Egyezmény fegyintézeteke túlzsúfoltságából eredő 

megsértésének. A Kormánynak az ítélet véglegesség válását követő 6 hónapon belül – a Miniszterek 

Bizottságának felügyelete mellett – meg kell jelölnie azt a határidőt, amelyen belül megteszi a 

megfelelő intézkedéseket és ténylegesen bevezeti az állítólagos embertelen és megalázó fogvatartási 

körülményekkel szembeni megelőző és kártérítési jellegű jogorvoslatot.  

Ami pedig a folyamatban lévő hasonló ügyeket illeti, a Bíróság álláspontja szerint nem indokolt a 

felfüggesztett ügyek elbírálásának elhalasztása a megfelelő intézkedések megtételéig. Tisztességtelen 

lenne ezen ügyek kérelmezőivel szemben, ha a nemzeti hatóságok előtt ismételten kellene 

előterjeszteniük a panaszukat, mikor már egy ideje elszenvedték az állítólagos embertelen és megalázó 

fogvatartási körülményeket. Továbbá az eljárások folytatása arra szolgál, hogy figyelmeztesse 

Magyarországot az Egyezumény szerinti kötelezettségeire.  

A Bíróság az első kérelmező javára 5.000,-Euro, a második és harmadik kérelmező javára 14.000,-

14.000,-Euro, a negyedik kérelmező javára 3.400,-Euro, az ötödik kérelmező javára 11.500,-Euro és a 

hatodik kérelmező javára 26.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.  
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Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei 

1. Neshkov és társainak Bulgária elleni ügye (36.925/10, 21.487/12, 72.893/12, 73.196/12, 

77.718/12 és 9.717/13. sz. ügyek )41  

Az első kérelmező, aki jelenleg a Belene-i fegyintézetben tartanak fogva, sérelmezte fogvatartásának 

körülményeit a várnai fegyintézetben 2002 és 2005 között, valamint a Stara Zagora-i fegyintézetben 

2002 és 2008 között amikor rövid időre, a tárgyaláson való megjelenése érdekében odaszállították. A 

második és harmadik kérelmező sérelmezte a fogvatartás körülményeit a burgaszi fegyintézetben, ahol 

a harmadik kérelmező 2002 szeptembere óta, a második kérelmezőt 2012 januárja és 2014 februárja 

között tartják fogva. A második kérelmező jelenleg Stroitelben, a burgaszi fegyintézethez tartozó 

fogházban tartják fogva. A negyedik kérelmező sérelmezte a fogvatartás körülményeit négy 

fegyintézetben, amelyekben őt egymás után fogva tartották, nevezetesen a szófiai fegyintézetben 2007 

augusztusa és októbere között, a pleveni fegyintézetben 2070 és 2010 között, a lovechi fegyintézetben, 

ahová 2010 júliusában szállították át, és az Atlant Börtönbe, amely egy a lovechi fegyintézethez 

tartozó, trojani börtön, ahová 2012 januárjában szállították át, és ahol jelenleg is fogva tartják.  

A panaszok elsősorban valamennyi fegyintézetben tapasztalható súlyos túlzsúfoltsággal, a rossz 

higiénével, az illemhelyhez való hozzáférés hiányával (utóbbi alatt azt értették, hogy a szükségleteiket 

egy vödörben, a többi fogvatartott előtt kellett elvégezniük) kapcsolatosak. 

Miután a Bíróság 2014 márciusában tájékoztatta az ügyről a bolgár Kormányzatot, felhívta a feleket, 

hogy fejtsék ki álláspontjukat azzal kapcsolatban, hogy az ügyben említettek szervezeti szintű 

problémát jelentenek-e a bolgár büntetés-végrehajtási intézményekben, és hogy az ügy alkalmas lehet-

e irányadó döntés meghozatalára. Nagyjából negyven fogvatartási körülményekkel kapcsolatos 

Bulgária elleni panasz várakozik jelenleg az első vizsgálat lefolytatására. 

A kérelmezők – az Egyezmény 3. cikkére hivatkozással – azt állították, hogy fogvatartásuk 

körülményei Bulgária több büntetés-végrehajtási intézményében embertelen és megalázó volt. Az első 

kérelmező – az Egyezmény 13. cikkére is hivatkozva – sérelmezte ezzel kapcsolatban a hatékony 

hazai jogorvoslat hiányát. 

Az Egyezmény 3. cikke vonatkozásában a Bíróság figyelembe vette a  Kínzást és az Embertelen vagy 

Megalázó Bánásmódot vagy Büntetést Megelőzni Hivatott Európai Bizottság („CPT”) jelentéseit, 

amelyek kiemelik, hogy 2010-ben a várnai fegyintézet fogvatartási körülményeit a súlyos túlzsúfoltság 

jellemezte (egy fogvatartottra legjobb esetben is maximum 2 négyzetméter tér jutott), és hogy semmi 

sem utal arra: ezek a körülmények bármiben különböztek volna attól, amelyeket az első kérelmező 

tapasztalt 2002 júniusa és 2005 júniusa között, amikor a a bulgáriai fogvatartottak 9szlétszáma 

nagyjából ugyanannyi volt. Ezen felül az illemhelyhez való hozzáférés hiánya, amely a fogvatartottak 

arra kényszeríti, hogy egy vödörbe ürítsenek a zárkájukban a fogvatartott-társaik jelenlétében, egy 

olyan gyakorlat volt, amelyet korábban mind a Bíróság, mind a CPT bírált. A Bíróság ezért úgy ítélte, 

hogy az első kérelmező várnai fegyintézetben való fogvatartása során az Egyezmény 3. cikkét 

megsértették.  

Az első kérelmező Stara Zagora fegyintézetében történt fogvatartását, rövid ideig ugyan, de szintén az 

illemhelyhez való fogvatartás hiánya jellemezte, miként azt a Vratsai Közigazgatási Bíróság 2011 

novemberében megállapította. Az a tény, hogy a fogvatartás időtartama nagyon rövid volt, még nem 

zárja ki az Egyezmény 3. cikke megsértésének megállapítását, ha a fogvatartás körülményei elég 

súlyosak ahhoz, hogy aláássák az emberi méltóságot. Az első kérelmező Stara Zagora-i fegyintézetben 

való fogvatartása során szintén megsértették az Egyezmény 3. cikkét. 

A negyedik kérelmező vonatkozásában a Bíróság úgy ítélte, hogy azok a körülmények, amelyeket 

2007 óta tapasztalt négy fegyintézetben, egyaránt a túlzsúfoltsággal és az illemhelyhez való hozzáférés 

hiányával jellemezhetők. A körülményeket összességében értékelve mind a négy fegyintézetben, ahol 

                                                 

41  Az ítélet 2015. június 1-jén vált véglegessé.  
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a negyedik kérelmezőt fogva tartották, a Bíróság úgy ítélte, hogy az Egyezmény 3. cikkét 

megsértették. 

A második és harmadik kérelmező vonatkozásában a Bíróság megállapította, hogy a burgaszi 

fegyintézetben és az azt követő időszakban a fegyintézethez tartozó intézményekben való 

fogvatartásukat kirívóan túlzsúfolt és rossz higiénés, a fogvatartottak egészségügyi ellátásával 

kapcsolatos rendelkezések tekintetében komoly problémákkal terhelt körülmények között töltötték. A 

Bíróság álláspontja szerint a második és harmadik kérelmezőt az Egyezmény 3. cikkét súlyosan sértő 

körülmények között tartották fogva. 

A Bíróság emlékeztetett, hogy az Egyezmény 13. cikke ezen a területen megköveteli mind a megelőző, 

mind a kártérítési jellegű jogorvoslatokat, amelyeknek mind a gyakorlatban, mind a jogi szabályozás 

szintjén  hatékonynak kell lenniük. 

Noha Bulgáriában az állam és az önkormányzatok kártérítési felelősségről szóló 1988. évi törvény 

alapján Bulgáriában kártérítést lehet kapni az embertelen és megalázó bánásmód miatt, ez a 

jogorvoslati lehetőség inkább attól függött, hogy a kérelmező bizonyítani tudta-e a fegyintézet 

személyzetének a hazai jog alapján értelmezett jogellenes magatartását, és nem attól, hogy azt tudta-e 

bizonyítani, hogy fogvatartása idején embertelen és megalázó bánásmódnak volt kitéve. Emiatt a 

fogvatartás körülményeivel igények elbírálása során a bolgár bíróságok az esetek többségében 

figyelmen kívül hagyták az embertelen és megalázó bánásmód általános tilalmát, és csak a hazai 

törvényi és rendeleti szabályozást vették figyelembe. Ilyen kártérítést valójában csak az esetek 30 %-

ában ítéltek meg. 

A fogvatartott más fegyintézetbe való átszállítását elrendelő ideiglenes intézkedéshez való jog mint 

megelőző jogorvoslatot ugyanígy lerontotta az a tény, hogy a közigazgatási bíróságok csak inkább 

akkor adtak helyt az ilyen kérelemnek, ha a „törvénysértés” szűken értelmezett fogalma megvalósult, 

és nem az embertelen és megalázó bánásmód szélesebb tilalmának megfontolása alapján.   

Ezen felül, a fogvatartott joga, hogy áthelyezését kérje egy másik intézetbe, nem volt hatékony mint 

jogorvoslat: Bulgária összes fegyintézete – két fiatalkorúak fegyintézete és egy női fegyintézet 

kivételével – túlzsúfolt, és az áthelyezés teljesen mérlegeléstől függő, ami azt jelenti, hogy a 

hatóságokat nem lehetett kényszeríteni a fogvatartottak átszállítására. Az ügyészhez benyújtott panasz 

sem volt hatékony jogorvoslat, nevezetesen a fogvatartott eljárásban való megfelelő részvételének 

hiányára tekintettel. Részükre az ombudsmanhoz benyújtott panaszok nem eredményeztek kötelező és 

végrehajtható határozatot.  

A bolgár jog tehát nem biztosít kártérítő és megelőző jogorvoslatot, amely kellőképpen biztos vagy 

hatékony, és a Bíróságot nem győzték meg arról, hogy az elérhető jogorvoslatok megfelelően kezelik 

az Egyezmény 3. cikke alapján felvetődő kérdéseket. Ezzel összhangban a Bíróság úgy ítélte, hogy az 

Egyezmény 13. cikkét megsértették.  

A Bíróság észlelte, hogy a rossz fogvatartási körülmények visszatérő problémát jelentenek 

Bulgáriában, amelyek huszonöt alkalommal vezettek az Egyezmény megsértésére a Bíróság Bulgária 

ellen e tárgyban hozott első, 2004-es ítélete42 óta. Noha ezek az ügyek, és a jelen ügy, több különböző 

bolgár büntetés-végrehajtási intézettel kapcsolatosak, mind az elegendő élettér hiányának, a szabad 

levegőhöz és természetes fényhez való hozzáférés indokolatlan megvonásának, elégtelen higiénés 

állapotoknak, a fürdők használata során az intimitás és a személyes méltóság hiányának visszatérő 

problémáit érintik. A jogsértések tehát nem elszigetelt események; a bolgár büntetési rendszer 

hibáiból, valamint a megalázó és embertelen bánásmóddal szembeni biztosítékok elégtelenségéből 

fakadó széleskörű problémából erednek.  

Mind a kérelmezők ügye, mind sok más ügy – a Bíróság ez idáig több mint húsz, bulgáriai fogvatartási 

körülményekkel kapcsolatos ügyben már döntött és további negyven ügy még van folyamatban előtte 

– kiemelik a bolgár büntetésvégrehajtási-rendszer rendszerszintű zavarát, amely igazolja az irányadó 

döntés meghozatalát az azonosított probléma súlyos és tartós természetére tekintettel.  

A Bíróság figyelembe vette, hogy számos tényező hozzájárul a problémához. Ezek közül néhány, mint 

                                                 
42 Iorgov Bulgaria elleni ügye (40.653/98. sz. ügy) 
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a bolgár büntetés-végrehajtási intézetek szűkös befogadóképessége, lepusztultsága és a felújítások nem 

megfelelő szintje, főként a büntetés-végrehajtási intézményrendszerbe  történő hatóságok általi 

beruházás tartós hiányának tudható be. Mások, mint például a fogvatartottak illemhelyhez való 

azonnali hozzáférésének éjszakai hiánya, úgy tűnik, a fegyintézetek fizikai adottságaiból erednek, és a 

fogvatartott-irányítás gyakorlata azokhoz igazodik. Ennek eredményeként az Egyezmény sérelmével 

érintett fogvatartottak, olyanok, mit akiket a jelen ügyben találunk, továbbra is inkább a Bíróság előtt 

fognak jogorvoslatot követelni, mintsem hogy a hazai jogorvoslati lehetőségeket vegyék igénybe arra, 

hogy hangot a velük szembeni bánásmód hiányosságait kezeljék. 

A Bíróság tartózkodott attól, hogy konkrét iránymutatást adjon azokról az általános intézkedésekről, 

amelyeket Bulgáriának meg kell hoznia, hogy eme ítélet végrehajtása során a büntetés-végrehajtási 

intézetekben a fogvatartási körülményeit összhangba hozza az Egyezmény 3. cikkével. A Bíróság úgy 

találta, az érintett kérdések természetéből adódóan, hogy a konkrét iránymutatás e pontokon 

meghaladná igazságszolgáltatási szerepét. Ennek ellenére kimondta: az egyetlen út Bulgária számára, 

hogy kezelje a lepusztult börtönépületek problémáját, vagy a meglévők nagyobb felújításának 

végrehajtása, vagy újak létesítése.  Ezen felül adott néhány ötletet, hogy hogyan tudják a bolgár 

hatóságok csökkenteni a túlzsúfoltság problémáját.  

Más volt azonban az álláspontja az Egyezmény 13. cikkének jelen ügyben megállapított sérelmét 

eredményező rendszerszintű probléma orvoslása érdekében megkövetelt intézkedések kapcsán. A 

Bíróság kimondta: az e cikk szerinti megállapításai különleges változásokat követelnek meg a bolgár 

jogrendszerben, amely lehetővé teszi a kérelmezők helyzetében lévő személy számára,  hogy hazai 

szinten sérelmezze az Egyezmény 3. cikkének a rossz fogvatartási körülményekből eredő megsértését 

és az ilyen sérelemért megfelelő – az érintett személy konkrét körülményeitől függően megelőző vagy 

kártérítő jellegű – orvoslást nyerjen.  

A Bíróság ezért úgy ítélte, hogy Bulgáriának az Európa Tanács Miniszteri Bizottságával 

együttműködésben a jelen ítélet véglegessé válásától számított 18 hónapon belül a rossz fogvatartási 

körülmények tekintetében ki kell dolgoznia egy hatékony, megelőző és kártérítő hatású összetett 

jogorvoslatot. A Bíróság úgy ítélte továbbá, hogy az ítélet véglegessé válásával egyidejűleg a 

harmadik kérelmezőt – amennyiben így kívánja – át kell szállítani egy másik büntetés-végrehajtási 

intézetbe.  

 

2. Pierre Lambert és társainak Franciaország elleni ügye (46.043/14. sz. ügy)43 

A kérelmezők a szülei és féltestvérei Vincent Lambertnek, aki 2008. szeptember 28-án egy közúti 

balesetben súlyos fejsérülést szenvedett, amelynek következtében megbénult és a teljes függőség 

állapotába került. 2008. szeptemberétől 2009. márciusáig a Châlons-en-Champagne-i Kórházban 

kezelték. 2009. márciusától júniusáig a Berck-sur-Mer-i napfénykezelési központban ápolták, mielőtt 

2009. június 23-án átszállították volna a Reimsi Egyetemi Kórház öntudatlan vagy kis mértékben éber 

állapotban lévő betegek kezelését biztosító osztályára, ahol most is fekszik. 

A férfit mesterségesen táplálják és itatják egy belsőleg elhelyezett gyomorszonda révén. Állapotát 

2011-ben kis mértéken ébernek, 2014-ben öntudatlannak minősítették. A férfi gondozói 2012-ben 

fokozódó jelét észlelték valaminek, amelyet ők részéről a napi gondozás visszautasításának hittek. 

2013 elején az orvoscsoport megindította a betegek jogairól és az élet végével kapcsolatos kérdésekről 

szóló 2005. április 22-ei törvény (Leonetti-törvény) által biztosított közös eljárást. A férfi feleségét 

bevonták az eljárásba, amely Dr. K., a férfi kezelőorvosának, egyben a kezelését végző osztály 

vezetőjének döntésével zárult, amely szerint megszüntetik a beteg táplálását és csökkentik a 

folyadékpótlását. A döntés 2013. április 10-én lépett hatályba.  

A kérelmezők 2013. május 9-én a Châlons-en-Champagne-i Közigazgatáési Bíróság soron kívüli 

ügyekben eljáró bírájához fordultak, hogy ideiglenes intézkedéssel kötelezze a kórházat a férfi rendes 

táplálásának és folyadékpótlásának folytatására, és biztosítsa számára mindazt az ápolást, amit állapota 

                                                 

43  Az ítéletet a Nagykamara hozta 2015. június 5-én; az ítélet végleges. 



 

 62 

megkövetel. A bíróság 2013. május 11-ei határozatával eleget tett kérelmüknek. 

2013 szeptemberében új közös eljárást indítottak. Dr. K. hat orvossal konzultált, köztük három 

kórházon kívülivel. Két találkozót is összehívott a családdal (2013. szeptember 27-én és 2013. 

november 16-án), amelyek hatására a férfi felesége és nyolc testvére közül hat a mesterséges táplálás 

és folyadékpótlás megszüntetése mellett, míg a kérelmezők annak fenntartása mellett érveltek. 2013. 

december 9-én Dr. K. találkozóra hívta valamennyi orvost és a kezelést végző csoport csaknem 

valamennyi tagját. Ő és a hat konzulens orvosból öt azt állították, hogy a kezelés megvonása mellett 

vannak. Az egyeztetési eljárás eredményeként Dr. K. 2014. január 11-én kihirdette azt a közigazgatási 

bíróság előtt fellebbezéssel támadható határozatot, amely meghatározza annak az elhatározásának 

indokait (ezek összefoglalását felolvasták a családnak), hogy 2014. január 13-ától megszünteti a 

mesterséges táplálást és folyadékpótlást.  

A kérelmezők ekkor újabb soron kívül intézendő kérelmet nyújtottak be a Châlons-en-Champagne-i 

Közigazgatási Bírósághoz, egy ideiglenes intézkedést kérve, amellyel eltiltják a kórházat és az érintett 

orvost a mesterséges táplálás és folyadékpótlás megvonásától, és egy végzés meghozatalát, hogy 

nyomban szállítsák át az Oberhausbergeni különleges ápolási intézménybe. A közigazgatási bíróság 

2014. január 16-ai ítéletével felfüggesztette Dr. K. határozatának végrehajtását. E döntés ellen 

nyújtotta be fellebbezést az Államtanácshoz a férfi felesége, egyik unokaöccse és a Reims-i Egyetemi 

Kórház. 

A sürgősségi kérelem tárgyában tartott 2014. február 6-ai tárgyaláson az Államtanács Jogvitákkal 

Foglalkozó Osztályának elnöke úgy döntött, hogy az ügyet a bíróság teljes ülése mint Jogvitákkal 

Foglalkozó Közgyűlés elé utalja. A tárgyalásra 2014. február 13-án került sor, és az Államtanács 2014. 

február 14-én döntést hozott. Az Államtanács először is meghatározta az ilyen ügyek eldöntésére 

illetékes soron kívüli ügyekben eljáró bíró szerepét, majd úgy találta, hogy a Leonetti-törvény 

rendelkezéseit alkalmazta a férfira, és hogy a mesterséges táplálás és folyadékpótlás a kezelésnek abba 

kategóriájába esik, amely terápiás túlbuzgóságra hivatkozással. Továbbmenve úgy találta: az a 

feladata, hogy megbizonyosodjék arról: az ilyen döntésekre vonatkozó törvényi feltételek teljesültek-e. 

Ennek érdekében szükséges, hogy minden lehetséges információ rendelkezésére álljon, különösen a 

férfi egészségi állapotával kapcsolatosak. Ezzel összhangban az Államtanács szükségesnek ítélte 

szakértő kirendelését, amelyet gyakorló orvosok és elismert ideggyógyászati szakértők készítenek, 

továbbá az Országos Orvostudományi Akadémia, az Országos Etikai Tanácsadó Bizottság, az  

Országos Orvosi Tanács és Leonetti úr, a 2005. április 22-ei törvény előkészítőjének felhívását 

általános írásbeli észrevételek előterjesztésére, hogy tisztázzák számára: jogilag mit jelent a terápiás 

túlbuzgóság fogalmának alkalmazása és az élet mesterséges fenntartása. Végül elutasította a 

kérelmezők az iránti kérelmét, hogy a beteget átszállítsák a különleges ápolási intézménybe. 

Miután 2014. május 26-án megkapta az orvosszakértői véleményt és az általános észrevételeket, az 

Államtanács 2014. június 24-én ítéletet hozott. Mindenekelőtt észlelte, hogy az ilyen jellegű 

jogvitákban a soron kívüli ügyekben eljáró bíró feladata volt megvizsgálni minden olyan fellebbezési 

indokot, amely az Egyezményen alapul, és a kérelmezők által felhozottakat elutasította. A Leonetti 

törvényen alapuló érvek vizsgálatával folytatva megállapította: az a puszta tény, hogy egy személy az 

öntudatlanság visszafordíthatatlan állapotában van vagy visszafordíthatatlanul elvesztette 

cselekvőképességét és ezért a mesterséges táplálástól és folyadékpótlástól függ, önmagától nem 

minősül olyan helyzetnek, amelyben a kezelés folytatása a terápiás túlbuzgóság okából 

indokolatlannak tűnik. Az Államtanács észlelte: annak értékelésében, vajon a mesterséges táplálás és 

folyadékpótlás megtagadásának feltételei teljesültek-e, a beteg kezelőorvosának döntésér számos 

orvosi és nem orvosi tényezőre kell alapítania, amelyek viszonylagos súlya nem határozható meg 

előre, hanem minden egyes beteg körülményeitől függ; az orvosi tényezőkön felül az orvosnak 

különleges jelentőséget kell tulajdonítani a beteg esetleges korábban, bármilyen módon vagy 

tartalommal kifejezett kívánságának. Az orvosnak figyelembe kell vennie a bizalmi emberek, a beteg 

családtagjainak, ezek hiányában a beteghez közel álló más személy álláspontját. Az Államtanács 

kiemelte e tekintetben, hogy ahol a beteg kívánsága ismeretlen, nem feltételezhető, hogy a beteg vissza 

akarta volna utasítani az életben tartását.    

A Dr. K. által lefolytatott eljárást megvizsgálva az Államtanács arra a következtetésre jutott, hogy azt 
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semmilyen szabálytalanság sem terheli. Az ügy érdemét tekintve úgy ítélte, hogy az orvosszakértői 

vélemények következtetései megerősítették a kezelőorvos véleményét, miszerint a beteg 

visszafordíthatatlan károsodást szenvedett, és állapotában nem várható javulás. Lambert feleségének 

és egyik testvérének vallomására utalva, miszerint a beteg többször is, egyértelműen kifejezte abbéli 

kívánságát, hogy ne tartsák életben mesterségesen, ha súlyosan függő állapotba kerül, az Államtanács 

úgy találta: nem tekinthető úgy, hogy Dr. K. helytelenül értelmezte volna a beteg baleset előtt 

kifejezett  kívánságát. Végül úgy találta, hogy Dr. K. kikérte a beteg családtagjainak véleményét. Az 

Államtanács arra a következtetésre jutott, hogy a törvényben meghatározott feltételek teljesültek, és az 

orvos 2014. január 11-ei döntése a mesterséges táplálás és folyadékpótlás megvonásáról nem 

minősíthető törvénytelennek.  

A kérelmezők előadták, hogy Vincent Lambert mesterséges táplálásának és folyadékpótlásának 

megvonása sérti az Állam Egyezmény 2. cikke szerinti kötelezettségét. Az Egyezmény 3. cikkére 

utalással amellett érveltek, hogy a táplálástól és folyadékpótlástól való megfosztása kínzásnak 

minősülő rossz bánásmódot valósít meg, és állították, hogy a fizioterápia 2012-es megszakítása, 

valamint a nyelési reflex terápiás helyreállításának elmaradása szintén e tilalomba ütköző embertelen 

és megalázó bánásmódnak minősül. Sérelmezték - az Egyezmény 8. cikkére hivatkozással -, hogy a 

táplálás és folyadékpótlás megvonása megsértette a beteg testi épségét. Végül – az Egyezmény 6. 

cikkének 1. bekezdésére hivatkozással – sérelmezték, hogy az orvos, aki a 2014. január 11-ei döntést 

meghozta, nem volt pártatlan, és hogy az Államtanács által kért szakértői vélemény nem volt a felek 

által teljesen vitatható. 

A Bíróság észlelte, hogy míg az eset közvetlen érintettje akaratának kifejezésére képtelen állapotú, a 

közeli hozzátartozói közül többen is az ő nevében akartak fellépni, noha egymással szöges ellentétben 

álló álláspontot képviselve. A Bíróságnak tehát meg kellett megállapítania, hogy a fennálló helyzet 

olyan-e, amelyben egy kérelmet egy sérülékeny személy nevében és javára be lehet nyújtani. A 

vonatkozó esetjoga áttekintése az alábbi két követelményre világított rá: a veszélyre, hogy a közvetlen 

áldozat megfosztatik jogai hatékony védelmétől, és az áldozat és a kérelmező érdekei közötti 

összeütközés hiánya. A jelen ügyben a Bíróság nem észlelte annak veszélyét, hogy a beteg 

megfosztatik jogai hatékony védelmétől, minthogy – állandó gyakorlatával összhangban – a 

kérelmezők mint a beteg közeli hozzátartozói számára nyitva áll a lehetőség, hogy a maguk nevében 

eljárva felhívják a Bíróság előtt az Egyezmény 2. cikkében védett élethez való jogot. Mivel az ügy 

egyik kulcskérdése a hazai eljárásban pontosan abban állt, hogy meghatározzák a beteg akaratát, és 

mivel az Államtanács azt állapította meg, hogy Dr. K. nem értelmezte helytelenül ezt a kívánságot, a 

Bíróság úgy találta, hogy nem állapítható meg az érdekek egybeesése a kérelmezők előadása és 

aközött, amit a beteg akart volna. A Bíróság ezért arra a megállapításra jutott, hogy a kérelmezőknek 

nem állt jogukban az Egyezmény 2., 3. és 8. cikkének megsértésére alapozott kérelmet benyújtani a 

beteg nevében és javára. A Bíróság egyúttal elutasította a feleség kérelmét is, hogy férjének, mint 

harmadik személynek a képviseletében lépjen fel. Ennek ellenére a Bíróság az Egyezmény 2. cikke 

alapján jelen ügyben felmerülő valamennyi lényeges kérdést megvizsgált, abból adódóan, hogy a 

kérelmezők a maguk nevében hozták azokat fel.  

Annak ellenére, hogy a beteg életben volt, vitán felüli tény, hogy mesterséges táplálása és 

vízpótlásának felfüggesztése esetén, halála minden kétséget kizáróan rövid időn belül bekövetkezik. A 

Bíróság ennek megfelelően arra a megállapításra jutott, hogy a kérelmezők a beteg közeli 

hozzátartozóiként hivatkozhattak az Egyezmény 2. cikkére.  

Az Egyezmény 2. cikke nemcsak azt parancsolja meg az Államnak, hogy tartózkodjék az élet 

„szándékos” elvételétől (tartózkodási kötelezettség), hanem azt is, hogy tegyen megfelelő lépéseket a 

joghatóságuk alatt lévőők élethez való jogának szavatolásához (tevőleges kötelezettség). 

A Bíróság először azt vizsgálta, hogy a jelen ügy érintette-e a tagállam említett tartózkodási 

kötelezettségét.  

A kérelmezők elismerték, hogy a mesterséges táplálás és folyadékpótlás megvonása jogszerű lehet a 

„terápiás túlbuzgóság” fennállása esetén, és elfogadták, hogy törvényes különbség van egyrészt az 

eutanázia és orvosilag felügyelt öngyilkosság, másrészt az indokolatlanná váló kezelés megvonását 

vagy megtagadását jelentő terápiás tartózkodás között. Azzal érveltek, hogy mivel ezek a feltételek 
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nem teljesültek, véleményük szerint a jelen ügy az élet szándékos elvételével kapcsolatos; ebben a 

tekintetben az eutanázia fogalmára utaltak. A Kormányzat hangsúlyozta, hogy az orvosi döntés célja 

nem az volt, hogy véget vessen az életnek, hanem hogy megszakítson egy olyan kezelést, amelyet a 

beteg visszautasított, vagy – ha a beteg nem képes akaratának kifejezésére – amely a kezelőorvos 

nézete szerint „terápiás túlbuzgóságnak” minősül. Idézték a nyilvános jelentéstevő 2014 június 20-án 

az Államtanács előtt tett azon megállapítását, aki kiemelte, hogy a kezelőorvos a kezelés 

megszakításával nem vette el a beteg életét, csak elhatározta, hogy megvonja a kezelést, amikor többé 

már nincs mit tenni. 

A Bíróság megállapította, hogy a 2005. április 22-ei törvény tiltja mind az eutanáziát, mint az 

orvosilag felügyelt öngyilkosságot. Megengedi azonban az orvosoknak, hogy egy előírt eljárással 

összhangban megszüntessék a kezelést, kizárólag akkor, ha annak folytatása „terápiás túlbuzgóság”-

nak mutatkozik. A Bíróság megállapította, hogy mind a kérelmezők, mind a Kormányzat különbséget 

tett az élet szándékos elvétele és a terápiás tartózkodás között. A francia jog értelmezése alapján, 

amely tiltja az élettől való szándékos megfosztást, azonban bizonyos különleges körülmények 

fennállása esetén megengedi a létfenntartó kezelés megvonását vagy megtagadását, a Bíróság arra a 

megállapításra jutott, hogy az ügy nem kapcsolódik a tagállam Egyezmény 2. cikke szerinti 

tartózkodási kötelezettségéhez. 

 A Bíróság tehát kizárólag a tagállamra tevőleges kötelezettsége szempontjából vizsgálta a kérelmet.  

A Bíróság hangsúlyozta, hogy a jelen ügyben elé tárt kérdés nem az eutanázia, hanem inkább a 

mesterséges létfenntartó kezelés megvonása; továbbá észlelte, hogy a jelen ügyhöz hasonló ügyekben 

az Egyezmény 2. cikke állítólagos megsértésének vizsgálata során utalni kell az Egyezmény 8. cikkére 

is. 

A Bíróság emlékeztetett, hogy az orvosi kezelés megvonása vagy folytatása kérdésének eldöntése 

során a következő tényezőket kellett figyelembe venni (amelyeket figyelembe fog venni a jelen ügy 

elbírálásánál): létezik-e a hazai jogrendszerben és a gyakorlatban az Egyezmény 2. cikke előírásainak 

megfelelő jogi szabályozási keret;  kérelmező és a hozzá közel állók korábban kifejezett kívánságát  és 

más egészségügyi szakemberek véleményét figyelembe vették-e;  és hogy meg van-e a bírósághoz 

fordulás lehetősége, abban az esetben, ha kétséges hogy a beteg érdekeinek lehető legmegfelelőbb 

döntés született. 

A Bíróság megjegyezte, hogy az Európa Tanács tagállamai között nincs egyetértés a mesterséges 

életfenntartó kezelés megvonásának engedélyezése mellett, bár úgy tűnik, az államok többsége 

megengedi ezt.  Ennek ellenére egyetértés van abban, hogy a döntési folyamat során a beteg akarata 

kimagasló fontosságú tényező. Ennek megfelelően a Bíróság úgy ítélte, hogy az élet és halál 

mezsgyéjén a tagállamoknak szükséges bizonyos fokú mérlegelési jogkört biztosítani; és nem csupán 

abban a körben, hogy engedélyezik-e avagy sem a mesterséges létfenntartó kezelés megvonását és az 

ilyen megvonást szabályozó jogintézményeket illetően, hanem abban a tekintetben is, hogy milyen 

eszközökkel teremtenek egyensúlyt a betegek élethez való jogának, magánéletük tiszteletben 

tartásához való jogának és önrendelkezési jogának védelme között. 

A kérelmezők sérelmezték, hogy a 2005. április 22-ei törvény nem világos és pontos, és az nem lett 

volna alkalmazható Vincent Lambert esetében, mivel ő nem volt sem beteg, sem haldokló. Azt 

állították továbbá, hogy a jogszabály nem határozta meg kellő pontossággal a terápiás túlbuzgóság és a 

megvonható kezelés fogalmát. Az orvos 2014. január 11-ei döntését megelőző eljárását szintén 

kifogásolták. 

A Bíróság kiemelte, hogy az Államtanács 2014. február 14-ei döntésében meghatározta a törvény 

alkalmazásának tárgyi hatályát és úgy találta, hogy az minden egészségügyi szolgáltatást 

igénybevevőre vonatkozik, függetlenül attól, hogy halálközeli állapotban van-e, vagy sem. Az 

Államtanács ugyanezen döntésében értelmezte a megvonható vagy korlátozható kezelés fogalmát. Úgy 

ítélte, hogy a jogalkotó szándéka szerint, olyan kezelést kell ezalatt érteni, melynek célja a beteg 

létfunkcióinak mesterséges fenntartása, és hogy a mesterséges táplálás és folyadékpótlás ilyen jellegű 

cselekmény. A terápiás túlbuzgóság fogalma kapcsán a Bíróság megjegyezte, hogy a 

közegészségügyről szóló törvény L.110-5 cikkének értelmében a terápiás túlbuzgóság esete akkor áll 

fenn, ha a további kezelés hiábavaló, aránytalan vagy „nincs más hatása, mint az élet mesterséges 
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fenntartása”. Ez utóbbi elemet alkalmazta az Államtanács is. 

Az Államtanács 2014. június 24-ei ítéletében részletesen kifejtette, hogy a kezelőorvosnak mely 

tényezőket kell számításba vennie annak értékelése során, hogy terápiás túlbuzgóság megállapításának 

feltételei fennállnak-e, miközben világossá tette, hogy minden egyes esetet az egyedi 

sajátosságágainak figyelembevételével kell megítélni. A Bíróság kiemelte, hogy az Államtanács két 

fontos biztosítékot is meghatározott a határozatában. Egyrészt rögzítette, hogy az a körülmény, hogy a 

személy az eszméletvesztés visszafordíthatatlan állapotában van, mi több az önrendelkezési képességét 

is végegesen elvesztette és ennek következtében mesterséges táplálásra és vízpótlásra szorul, még 

önmagában nem elegendő annak megállapításához, hogy a kezelésének további folytatása értelmetlen. 

Azt is hangsúlyozta, hogy abban az esetben, ha a páciens akarata nem ismert, nem lehet úgy tekinteni, 

hogy az az életben tartásának visszautasítására irányul. 

A Bíróság úgy ítélte, hogy a 2005. április 22-ei törvény előírásai, ahogyan azt az Államtanács 

értelmezte, olyan jogi keretet alkottak, amelyek az Egyezmény 2. cikkének alkalmazása körében 

megfelelően világosak ahhoz, hogy kellő részletességgel szabályozzák az orvos által hozott döntést a 

jelen ügyhöz hasonló helyzetekben. Mindezek alapján megállapította, hogy a tagállam olyan 

szabályozási keretet alkotott, amely alkalmas arra, hogy megfelelően biztosítsa a betegek életét.  

A Bíróság kiemelte, hogy sem az Egyezmény 2. cikkét, sem az eddig kialakult gyakorlatot nem lehet 

úgy értelmezni, amely követelményeket támasztana a lehetséges megegyezést biztosítása érdekében 

lefolytatandó eljárást illetően.  Azon országokban, ahol engedélyezett a kezelés megvonása, abban az 

esetben, ha a betegnek nincs előzetes nyilatkozata, a kezelés megvonását kimondó jogerős határozat 

meghozatalát szabályozó jogintézmények széles skálája létezik.  

A Bíróság észlelte, hogy jelen ügyben a „közös eljárás” 2013 szeptemberétől 2014 januárjáig tartott, és 

hogy a lefolytatásának minden egyes szakaszában kimerítette a törvény által lefektetett 

követelményeket. Úgy ítélte, hogy a döntéshozatali eljárás megszervezése, ideértve annak a 

személynek a kijelölését, aki a kezelés megvonására vonatkozó jogerős döntést meghozza és a 

döntéshozatal részletes szabályait is, az Állam mérlegelési jogkörébe esnek. A Bíróság kiemelte, hogy 

a jelen ügyben az eljárás hosszú és aprólékos volt, kimerítette a törvényben meghatározott 

követelményeket, és úgy ítélte, hogy bár annak a végeredményével a kérelmezők nem értettek egyet, 

megfelelt az Egyezmény 2. cikkéből eredő követelményeknek. 

A Bíróság észlelte, hogy az Államtanács, amelynek először kellett dönteni a kezelés 2005. április 22-ei 

törvény szerinti megvonásáról döntő határozat ellen fellebbezés tárgyában, végzésében néhány fontos 

ponton tisztázta a jelen ügyhöz hasonló esetekben a soron kívül eljáró bírók jogkörével kapcsolatos 

kérdéseket. A bíró nemcsak felfüggesztheti az orvos döntését, de törvényességét is teljes körű vizsgálat 

alá veheti. Vizsgálnia kell – azokon az érveken felül, hogy a kérdéses határozat jogellenes – minden 

olyan érvet, miszerint az alkalmazott jogszabályi rendelkezések összeegyeztethetetlenek az 

Egyezménnyel. 

A Bíróság kiemelte, hogy az Államtanács az ügyet teljes ülésben bírálta el, ami merőben szokatlan az 

ideiglenes intézkedés iránti eljárásban. 2014. február 14-ei határozatában úgy ítélte, hogy szüksége van 

teljesebb képre a beteg egészségi állapotáról. Ennek fényében három elismert neurológus specialistát 

bízott meg az orvos-szakértői vélemény elkészítésével. Az ügyben felmerült kérdések terjedelmére és 

nehézségére tekintettel, felkérte az Országos Orvostudományi Akadémiát, az Országos Etikai 

Tanácsadó Bizottságot, az Országos Orvosi Tanácsot és Jean Leonettit, hogy terjesszenek elő általános 

észrevételeket annak érdekében, hogy tisztázzák különöse a terápiás túlbuzgóság és az élet 

mesterséges fenntartásának fogalmát. 

A Bíróság kiemelte, hogy az elkészült szakértői vélemény nagy mélységgel tárta fel az estet. Az 

Államtanács 2014. június 24-ei ítéletében mielőtt azzal foglalkozott volna, hogy a kezelőorvos döntése 

megfelelt-e a közegészségügyi törvénynek, azt vizsgálta, hogy a közegészségügyi törvény kérdéses 

rendelkezései összhangban állnak-e az Egyezmény 2.,8.,6. és 7. cikkeivel. Felülvizsgálata felölelte a 

„közös eljárás” törvényességét és a törvényben lefektetett anyagi jogi feltételeknek való megfelelést, 

amelyekről úgy ítélte, hogy teljesültek. Az Államtanács álláspontja szerint ezek a megállapítások 

megerősítették a kezelőorvosét. 
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A Bíróság észlelte, hogy az Államtanács – miután hangsúlyozta azt a kiemelt jelentőséget, amelyet a 

kezelőorvosnak tulajdonítania kell a beteg feltehető akaratának – megkísérelte tisztázni, hogy mi is 

lehetett Vincent Lambert akarta. Miután utóbbi nem tett előzetesen jognyilatkozatot és bizalmi 

személyt sem jelölt ki, az Államtanács a felesége vallomását vette alapul, aki részletesen, megfelelő 

adatokkal alátámasztva adta elő a férje többször elejtett megjegyzéseit, amelynek tartalmát egyik 

fivére is megerősítette, és a többi testvér is jelzett, akik jól ismerték testvérük személyiségét, az őt ért 

hatásokat és a nézeteit. A kérelmezők a maguk részéről nem állították, hogy ezzel ellentétes 

megjegyzéseket tett volna. Az Államtanács észlelte azt is, hogy a családdal való, törvényben előírt 

egyeztetés megtörtént. 

A Bíróság rámutatott, hogy a beteg az a személy, aki az elsődleges szereplő a döntéshozatali 

eljárásban, és az ő beleegyezésének kell maradnia annak középpontjában akkor is, ha akaratának 

kifejezésére képtelen. A Bíróság észlelte, hogy előzetes jognyilatkozat hiányában, számos tagállam 

megköveteli, hogy erőfeszítéseket tegyenek a beteg feltehető akaratának megállapítására, különböző 

eszközökkel, és emlékeztetett egy korábbi döntésére, amelyben elismerte minden egyes személy jogát 

arra, hogy visszautasítsa az olyan kezelésbe való beleegyezést, amely meghosszabbíthatja életét.  Arra 

az álláspontra helyezkedett, hogy az Államtanácsnak jogosult volt úgy ítélni, hogy az előterjesztett 

tanúvallomások kellően részletesek voltak ahhoz, hogy megállapítsa, mi volt a beteg akarata.  

A Bíróság nagyon is tudatában volt a jelen ügyben felvetett kérdések fontosságának, amelyek 

kiemelkedően összetett orvosi, jogi és erkölcsi kérdéskörökkel kapcsolatosak. Az adott ügy 

körülményei között a Bíróság emlékeztetett, hogy elsősorban a hazai hatóságok feladata annak 

ellenőrzése, hogy a kezelés megvonására vonatkozó döntés összeegyeztethető-e a hazai joggal és az 

Egyezménnyel, és hogy a nemzeti jogszabályokkal összhangban megállapítsa a beteg akaratát. A 

Bíróság úgy találta, hogy a hazai jogban lefektetett jogi keretek, ahogy azokat az Államtanács 

értelmezte, és a döntéshozatali eljárás, amelyet a jelen ügyben aprólékos gonddal folytattak le, 

megfelelt az Egyezmény 2. cikkében foglaltak követelményeknek. 

Ami a kérelmezők számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségeket illeti, a Bíróság arra a 

következtetésre jutott, hogy az ügyben részletekbe menő vizsgálatot folytattak le, amelynek során 

minden álláspontot kifejthettek, és amelyben minden felmerült szempontot gondosan megvizsgáltak 

egy részletes szakértői véleményt és a legmagasabb szintű orvosi és etikai szervek általános 

észrevételei fényében. A Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a hazai hatóságok teljesítették 

Egyezmény 2. cikkéből folyó tevőleges kötelezettségeiknek, tekintetben a jelen ügyben részükre 

biztosított mérlegelési jogkörre, és hogy a Semmitőszék 2014. június 24-ei ítéletének végrehajtása 

esetén az Egyezmény 2. cikkét nem fogják megsérteni.  

Az Egyezmény 8. cikkének sérelme tekintetében a Bíróság arra az álláspontra jutott, hogy a 

kérelmezők e cikk kapcsán emelt kifogásait elnyelték a 2. cikk kapcsán felhozottak; az Egyezmény 2. 

cikkét érintő megállapításai fényében a Bíróság úgy ítélte, hogy e panasz tárgyában nem szükséges 

külön is állást foglalnia. 

Még ha feltételezzük is, hogy az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdése alkalmazható arra az eljárásra, 

amely az orvos 2014. január 11-ei határozatát eredményezte, a Bíróság úgy ítélte, hogy a kérelmezők 

által e rendelkezés szerint felhozott panasz, abban a részében, amelyben nem foglalkoztak vele a 2. 

cikk kapcsán, nyilvánvalóan alaptalan.  

 

3. Csiragov és mások Azerbajdzsán elleni ügye (13.216/05. sz. ügy)44 

A kérelmezők azerbajdzsáni kurdok, akik Azerbajdzsánban, Laçın járásban éltek. Azt állították, hogy 

nem kaphatták vissza ottani lakhelyüket és vagyonukat, miután 1992-ben az örmény-azeri Hegyi 

Karabahért folyó háború idején elűzték őket. 

A Szovjetunió 1991 decemberi felbomlásának idején a Hegyi-Karabahi Autonóm Terület az 

Azerbajdzsáni Szovjet Szocialista Köztársaság területén belül elhelyezkedő autonóm körzet volt. A 

                                                 
44 Az ítéletet a Nagykamara 2015. június 16-án hozta; az ítélet végleges. 
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Hegyi-Karabahi Autonóm Terület és az Örmény Szovjet Szocialista Köztársaság között nem volt 

közös határ: azerbajdzsáni terület – a legrövidebb szakaszon Laçın járás, mely egy 10 km-nél 

keskenyebb csíkot, az ún. laçıni korridort is magában foglalja – választotta el őket egymástól. A 

Hegyi-Karabahi Autonóm Terület lakosságát 1989-ben kb. 77%-ban örmények, 22%-ban azeriek 

alkották. Laçın járás lakosságának nagy része kurdokból és azeriekből állt; az örmények száma 

mindössze a népesség 5-6%-át tette ki. 

A hegyi-karabahi fegyveres összacsapások 1988-ban kezdődtek. 1991 szeptemberében, nem sokkal 

azután, hogy Azerbajdzsán deklarálta a Szovjetuniótól való függetlenségét, a Hegyi-Karabahi 

Autonóm Terület Regionális Tanácsa kikiáltotta a Hegyi-Karabahi Köztársaság megalapítását a Hegyi-

Karabah Autonóm Terület és az azerbajdzsáni Saumján járás területén. 1992 januárjában egy – az azeri 

etnikumú lakosság által bojkottált – népszavazást követően, melyen a résztvevők 99,9%-a az 

Azerbajdzsántól való elszakadást támogatta, a Hegyi-Karabah Köztársaság megerősítette 

Azerbajdzsántól való függetlenségét. Ezt követően a konfliktus fokozatosan totális háborúvá nőtte ki 

magát. 1993 végére a korábbi Hegyi-Karabahi Autonóm Terület majdnem teljes területén és hét 

határos azerbajdzsáni régió területén örmény erők vették át az irányítást. A konfliktus mindkét oldalon 

százezrek menekültté válásával, illetve lakóhelyének kényszerű elhagyásával járt. 

1994 májusában a felek fegyverszüneti megállapodást írtak alá, mely a mai napig érvényben van. Az 

Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (a továbbiakban: EBESZ) védnökségével 

tárgyalások folytak a békés megoldás érdekében, azonban a konfliktus végső politikai rendezésére 

mindmáig nem került sor. A Hegyi-Karabahi Köztársaság egyoldalúan kikiáltott függetlenségét egy 

állam vagy nemzetközi szervezet sem ismerte el. Az Európa Tanácshoz való csatlakozásukat 

megelőzően Örményország és Azerbajdzsán is vállalásokat tett a Miniszteri Bizottságnak és a 

Parlamenti Közgyűlésnek, kötelezettséget vállalva a hegyi-karabahi konfliktus békés rendezésére. 

Laçın járást, ahol a kérelmezők éltek, a háború alatt számos támadás érte. A kérelmezők azt állították, 

hogy Hegyi-Karabah és az Örmény Köztársaság csapatai is indítottak támadásokat. Az örmény 

Kormányzat azonban fenntartotta, hogy Örményország nem vett részt az eseményekben: a katonai 

akciót a hegyi-karabahi védelmi erők és szabadcsapatok hajtották végre. Laçınt 1992 májusának 

közepén légitámadás érte, melynek során számos lakóház elpusztult. A kérelmezők állítása szerint 

1992. május 17-én Laçınból Bakuba kellett menekülniük; azóta nem térhetnek vissza otthonukba az 

örmény megszállás miatt. 

Annak alátámasztására, hogy életük nagy részében – mindaddig, amíg el nem űzték őket – Laçınban 

éltek, és ott házuk és földjük volt, a kérelmezők különböző iratokat nyújtottak be a Bíróságnak. Mind 

a hatan csatolták a következőket: hivatalos igazolásokat, mely szerint Laçın járásban házak és földek 

vannak a nevükre bejegyezve, születési és házassági anyakönyvi kivonatokat, valamint korábbi 

szomszédaik írásbeli nyilatkozatát, melyben megerősítették, hogy a kérelmezők velük egy helységben: 

Laçın városban vagy Laçın járás valamely településén éltek. 

A kérelmezők sérelmezték, hogy a Laçınban maradt javaik feletti uralom, és azok használata, 

értékesítése, örökül hagyása, hasznosítása és élvezete minden lehetőségének elvesztése az Első 

kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke folyamatos megsértésének minősül. Az, hogy nem térhetnek vissza 

Laçın járásba, az Egyezmény 8. cikkének folyamatos sérelmével jár. Sérelmeik orvoslására pedig nem 

állt rendelkezésükre hatékony jogorvoslati lehetőség, mely sérti az Egyezmény 13. cikkét. Végül a 

többi panaszukkal kapcsolatban előadták, hogy az Egyezmény 14. cikkbe ütköző módon faji és vallási 

hovatartozásuk miatt hátrányos megkülönböztetésben részesítették őket. Az azerbajdzsáni Kormányzat 

beavatkozóként vett részt az eljárásban. 

A Bíróság 2011. december 14. napján kelt határozatában a kérelmet befogadhatónak nyilvánította. 

Kimondta: a kérelem elbírálásának nem akadálya az, hogy a Hegyi-Karabah háborúval kapcsolatban 

az EBESZ keretei közt – a menekültek és a belföldön kilakoltatott személyek letelepítésére, valamint a 

kártérítés kérdésére is kiterjedően – tárgyalások vannak folyamatban. Elutasította az örmény 

Kormányzat kifogását, mely szerint a kérelem kívül esik a Bíróság időbeli joghatóságán, megállapítva, 

hogy a kérelmezőnek az otthonához és tulajdonához történő hozzáférésben való akadályoztatása 

folyamatosan fennálló helyzetnek minősül, melyet a Bíróság az Egyezmény örményországi 

ratifikációjának időpontjától, azaz 2002. április 26-ától kezdődően vizsgálhat. A Bíróság elutasította az 
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örmény Kormányzat azon kifogását is, mely szerint a kérelmet elkésetten terjesztették elő. 

Ugyanakkor a Bíróság az ügy érdemével együtt rendelte vizsgálni az alábbi kérdéseket: az örmény 

Kormányzat tényleges ellenőrzést gyakorolt-e a kérdéses terület felett, a kérelmezők megfelelően 

tudták-e igazolni személyazonosságukat és a vitatott javak feletti tulajdonjogukat, valamint, hogy 

mindezek alapján az Egyezmény állítólagos megsértése miatt áldozatnak tekinthetők-e, továbbá, hogy 

a nemzeti jogban rendelkezésre álltak-e olyan hatékony jogorvoslati lehetőségek, melyeket a 

kérelmezők igénybe vehettek volna. 

A Bíróság elutasította az örmény Kormányzat kifogását, mely szerint a kérelmezők nem merítették ki a 

nemzeti jogban rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségeket. Megállapította: a kormány nem tudta 

bizonyítani, hogy a nemzeti jogban – akár Örményországban, akár a Hegyi-Karabahi Köztársaságban 

– rendelkezésre állt volna olyan jogorvoslat, mely alkalmas lett volna a kérelmezőket ért sérelem 

orvoslására. Továbbá, mivel az örmény Kormányzat tagadta, hogy a hatóságok részt vettek volna a 

kérelmező panaszait megalapozó eseményekben, valamint, hogy Örményország joghatóságot 

gyakorolna Hegyi-Karabah és a környező területek felett, nem lett volna ésszerű elvárni a 

kérelmezőtől, hogy az eredeti állapot helyreállítása, illetve kártérítés iránti követelésüket az örmény 

hatóságok előtt érvényesítsék. Végezetül, mivel politikai megoldás nem született, és a területen a 

katonai jelenlét az elmúlt években fokozódott, nem reális az a feltételezés, hogy az el nem ismert 

Hegyi-Karabahi Köztársaság tényleges jóvátételt tudott volna nyújtani a kilakoltatott 

azerbajdzsániaknak. 

A Bíróság elutasította az örmény kormánynak a kérelmezők áldozat státuszával kapcsolatos kifogását 

is. Megállapította, hogy valamennyi kérelmező megfelelő bizonyítékot szolgáltatott arra vonatkozóan, 

hogy élete nagy részében – amíg elhagyni nem kényszerült – Laçın járásban élt, és megfelelően 

igazolták azt is, hogy ott házuk és földjük volt. A Bíróság megállapította, hogy a szovjet jogrendszer 

nem ismerte a földbirtok magántulajdonát, azonban az állampolgárok a lakóhelyükül szolgáló ház 

tulajdonjogával rendelkezhettek. Földterület csak meghatározott célok, így pl. földművelés, vagy 

családi ház építése érdekében volt kiutalható; ez estben az állampolgár kizárólag az adott célra 

korlátozott – a törvények szerint védett és örökölhető – használati joggal rendelkezett. Mindezek 

alapján kétségtelen, hogy a kérelmezőknek a házzal és a földdel kapcsolatos jogai tényleges gazdasági 

értéket képviselnek. Következésképp, amikor el kellett hagyniuk Laçın járást, a kérelmezők olyan 

földek és házak feletti jogokkal rendelkeztek, amely az Első kiegészítő Jegyzőkönyv 1. cikke szerinti 

„tulajdon”-nak minősül. Nem merült fel adat arra nézve, hogy e jogok később elenyésztek volna, így 

tulajdoni igényeik továbbra is érvényesek voltak. Ezen túlmenően földjük és házuk az Egyezmény 8. 

cikke szempontjából „otthon”-nak minősítendő.  

Végezetül a Bíróság elutasította az örmény Kormányzat azon kifogását is, mely szerint Örményország 

nem gyakorolt tényleges ellenőrzést Hegyi-Karabah és a környező területek felett, így nem volt 

joghatósága. A Bíróság megállapította, hogy – többek között az örmény Kormányzat jelenlegi és volt 

tagjaitól származó – számos jelentés és nyilatkozat bizonyította: Örményország – katonai jelenlétével, 

valamint katonai felszerelés és szakértelem biztosításával – már korán jelentős szerepet játszott a 

hegyi-karabahi háborúban. Az örmény katonai támogatás továbbra is meghatározó a kérdéses területek 

feletti ellenőrzés szempontjából. Az ügyben megállapított tények alapján az is nyilvánvaló, hogy 

Örményország jelentős politikai és pénzügyi támogatást nyújtott a Hegyi-Karabahi Köztársaságnak; 

mivel a Hegyi-Karabahi Köztársaságot egyetlen állam vagy nemzetközi szervezet sem ismerte el, 

állampolgárainak örmény útlevelet kellett szerezniük, hogy külföldre utazhassanak. Következésképp 

Örményország és a Hegyi-Karabahi Köztársaság valamennyi jelentős ügyben szemmel láthatólag 

jelentősen összefonódott, valamint a Hegyi-Karabahi Köztársaság és igazgatása az Örményország által 

nyújtott katonai, politikai, pénzügyi és egyéb segítség által volt képes fennmaradni. Mindezek alapján 

Örményország tényleges ellenőrzést gyakorolt Hegyi-Karabah és a környező területek felett. 

A Bíróság korábban már megállapította, hogy a kérelmezők földek és házak feletti jogokkal 

rendelkeztek, amely az Első kiegészítő Jegyzőkönyv 1. cikke szempontjából tulajdonnak minősül. Bár 

a kérelmezők Laçınból történő kilakoltatása kívül esett a Bíróság időbeli joghatóságán, a Bíróságnak 

vizsgálnia kellett, hogy az Egyezmény örményországi hatályba lépését – azaz 2002 áprilisát – 

követően is megtagadták-e tőlük a javaikhoz való hozzáférést, és ezáltal jogaik folytatólagos 
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megsértésére került-e sor. 

Miként a Bíróság megállapította, a kérelmezők panaszaival kapcsolatban sem Örményországban, sem 

a Hegyi-Karabahi Köztársaságban nem állt rendelkezésre jogorvoslat. Következésképp olyan jogi 

eszköz, melynek segítségével tulajdonuk elvesztése fejében kártérítésben részesülhettek volna vagy 

hátrahagyott javaikhoz és otthonukhoz hozzáférhettek volna, nem volt számukra elérhető. Ezen 

túlmenően, a Bíróság álláspontja szerint a gyakorlatban nem ésszerű elvárni az azerbajdzsániaktól, 

hogy visszatérjenek azok közé a körülmények közé, amelyek a fegyverszüneti megállapodás 

megkötését követő több mint húsz évben uralkodnak Hegyi-Karabahban és a környező területeken. 

Ilyen körülménynek minősül különösen az örmény és örmény támogatottságú fegyveres egységek 

jelenléte, a fegyverszünet megszegése a frontvonalakon, valamint az Azerbajdzsán és Örményország 

között általában uralkodó ellenséges viszony, és hogy a politikai megoldásra távolról sincs kilátás. 

Ezzel összhangban a kérelmezőknek Első kiegészítő Jegyzőkönyv 1. cikkében foglalt jogaiba 

folyamatosan beavatkoznak.  

A Bíróság úgy ítélte meg, hogy amíg a kérelmezők tulajdonához való hozzáférés nem lehetséges, az 

államnak kötelessége, hogy alternatív intézkedéseket tegyen a tulajdonjog biztosítása érdekében, 

ahogy azt az ENSZ és az Európa Tanács vonatkozó nemzetközi iránymutatásai előírják. Az, hogy az 

EBESZ védnöksége alatt – a kilakoltatott személyekkel kapcsolatos kérdésekre is kiterjedő – 

béketárgyalások zajlanak, nem mentesíti a Kormányzatot azon kötelezettsége alól, hogy egyéb 

intézkedéseket tegyen, különös tekintettel arra, hogy a tárgyalások immár több mint húsz éve 

folyamatban vannak. Ezért fontos lenne kialakítani egy könnyen elérhető, a tulajdoni igények 

érvényesítését szolgáló mechanizmust, amely lehetővé tenné a kérelmezők és a hasonló helyzetben 

lévő személyek számára, hogy tulajdonjogukat helyreállítsák és a jogaik gyakorlásában való 

akadályoztatásuk miatt kártérítésben részesüljenek. Bár a Bíróság tisztában volt azzal, hogy az örmény 

Kormányzatnak több százezer örmény menekült és belföldi kitelepített részére kellett segítséget 

nyújtania, e csoportok védelme nem mentesíti a Kormányzatot a kérelmezőkhöz hasonlóan a háború 

miatt menekülni kényszerült azerbajdzsáni állampolgárokkal szembeni kötelezettségei alól.  

Következésképp, ami a kérdéses időszakot illeti, a Kormányzat nem tudta igazolni a kérelmezők 

tulajdonuktól való, korlátozási kártalanítás nélküli elzárását, ezzel összhangban a kérelmezőknek az 

Első kiegészítő Jegyzőkönyv 1. cikke szerinti jogát folytatólagosan megsértették. 

Ugyanazon indokok alapján, melyekre az Első kiegészítő Jegyzőkönyv 1. cikkével kapcsolatos 

döntését alapította, a Bíróság megállapította, hogy az otthonukhoz való hozzáférés megtagadása a 

kérelmezők magán- és családi életének, valamint otthonának tiszteletben tartásához fűződő jogának 

indokolatlan megsértését eredményezte, mely sértette – és azóta is sérti – az Egyezmény 8. cikkét. 

A Bíróság a kérelem befogadhatóságával kapcsolatban utalt rá, hogy az örmény Kormányzat nem 

tudta bizonyítani: a kérelmezők rendelkezésére állt olyan jogorvoslat, mely alkalmas volt arra, hogy az 

Egyezményre alapított panaszaikkal kapcsolatban a kérelmezők számára jóvátételt nyújtson, és ésszerű 

esélyt kínált volna a sikerre. Ugyanezen indokok alapján megállapította az Egyezmény 13. cikkének 

megsértését. 

A Bíróság úgy ítélte meg, hogy a 14. cikkel kapcsolatos panasz elkülönítetten történő vizsgálata nem 

szükséges. 

Az ügy kivételes körülményeire tekintettel a Bíróság úgy ítélte, hogy a 41. cikk alkalmazásával 

kapcsolatos kérelem még nem alkalmas az elbírálásra, ezért e tárgyban a döntést elhalasztotta. 

 

4. Minasz Szargszjan Azerbajdzsán elleni ügye (40.167/06. sz. ügy)45 

Az örmény nemzetiségű kérelmező azt állította, hogy családjával az Azerbajdzsáni Szovjet Szocialista 

Köztársaság Sahumján járásában, Golesztán településen éltek. Itt házuk és földjük is volt, melyet 

1992-ben, az Örményország és Azerbajdzsán között Hegyi-Karabahért vívott háború idején el kellett 

hagyniuk. A Szovjetunió felbomlásának idején, 1991 decemberében a Hegyi-Karabahi Autonóm 

                                                 
45 Az ítéletet a Nagykamara 2015. június 16-án hozta; az ítélet végleges. 
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Terület autonóm körzet volt, mely az Azerbajdzsáni Szovjet Szocialista Köztársaság területén belül 

helyezkedett el. A Hegyi-Karabahi Autonóm Terület lakosságát 1989-ben kb. 77%-ban örmények, 

22%-ban azeriek alkották. A kérelmező szerint a háború előtt a Hegyi-Karabahi Autonóm Területtel 

északon határos Sahumján járás lakossága 82%-ban örményekből állt. 

A hegyi-karabahi fegyveres összecsapások 1988-ban kezdődtek. 1991 szeptemberében, nem sokkal 

azután, hogy Azerbajdzsán deklarálta a Szovjetuniótól való függetlenségét, a Hegyi-Karabahi 

Autonóm Terület Regionális Tanácsa kikiáltotta a Hegyi-Karabahi Köztársaságot a Hegyi-Karabahi 

Autonóm Terület és az azerbajdzsáni Sahumján járás területén. 1992 januárjában egy – az azeri 

etnikumú lakosság által bojkottált – népszavazást követően, melyen a résztvevők 99,9%-a az 

Azerbajdzsántól való elszakadást támogatta, a Hegyi-Karabahi Köztársaság megerősítette az 

Azerbajdzsántól való függetlenségét. Ezt követően a konfliktus fokozatosan totális háborúvá nőtte ki 

magát. 1993 végére a korábbi Hegyi-Karabahi Autonóm Terület majdnem teljes területén és hét 

határos azerbajdzsáni régió területén örmény nemzetiségű fegyveres erők vették át az irányítást. A 

konfliktus mindkét oldalon százezrek menekültté válásával, illetve lakóhelyének kényszerű 

elhagyásával járt. 

1994 májusában a felek fegyverszüneti megállapodást írtak alá, mely mind a mai napig érvényben van. 

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (a továbbiakban: EBESZ) védnöksége alatt 

tárgyalások folytak a békés vitarendezés érdekében, azonban a konfliktus végső politikai rendezésére 

mindmáig nem került sor. A Hegyi-Karabahi Köztársaság egyoldalúan kikiáltott függetlenségét 

egyetlen állam vagy nemzetközi szervezet sem ismerte el. Az Európa Tanácshoz való csatlakozásukat 

megelőzően Örményország és Azerbajdzsán is vállalásokat tett a Miniszteri Bizottság és a Parlamenti 

Közgyűlés felé, kötelezettséget vállalva a hegyi-karabahi konfliktus békés rendezésére. 

Sahumján, ahol a kérelmező családja élt, nem volt a Hegyi-Karabahi Autonóm Terület része, azonban 

a Hegyi-Karabahi Köztársaság később a területéhez tartozónak nyilvánította. 1991-ben az 

Azerbajdzsáni Szovjet Szocialista Köztársaság nemzetőrségének különleges egységei hadműveletet 

hajtottak végre a területen, állítólag „útlevélellenőrzés” és a helyi örmény fegyveresek lefegyverzése 

céljából. Ezzel szemben különböző források szerint a kormányerők a hivatalos célkitűzéseket 

ürügyként használták fel, és a terület számos településéről kiűzték az örmény etnikumú lakosságot. 

1992-ben, mikor a konfliktus háborúvá fajult, Sahumján járás azerbajdzsáni erők támadásának 

célpontjává vált. A kérelmező és családja az 1992 júliusi bombázást követően menekült el 

Golesztánból. A kérelmező és felesége ezt követően menekültként élt az örményországi Jerevánban. 

Annak alátámasztására, hogy életük nagy részében – 1992-es kilakoltatásukig – Golesztánban éltek, a 

kérelmező csatolta korábbi szovjet útlevelét és házassági anyakönyvi kivonatát. Benyújtotta továbbá 

egy hivatalos igazolás (ún. „technikai útlevél”) másolatát, mely szerint Golesztánban egy kétemeletes 

ház és egy 2000 m2 nagyságú földterület van a nevére bejegyezve. Mindezeken kívül a házról 

fényképeket csatolt, valamint mellékelte a városi tanács korábbi tagjai és a szomszédok által kiállított 

írásbeli nyilatkozatokat, melyekben megerősítették, hogy a kérelmezőnek háza és földje volt 

Golesztánban. 

A kérelmező állította: az azeri Kormányzat az által, hogy megtagadja Golesztánba való 

visszatéréséhez, valamint a tulajdonához való hozzáféréshez, annak használatához és élvezetéhez vagy 

veszteségei megtérítéséhez való jogát, az Első kiegészítő Jegyzőkönyv 1. cikkét folyamatosan 

megsérti. Sérelmezte továbbá, hogy a Golesztánba való visszatéréshez, valamint az otthonához és 

rokonai sírjához való hozzáféréshez fűződő jogának megtagadása folyamatosan megsérti az 

Egyezmény 8. cikkét. Az Egyezmény 13. cikkére hivatkozva – egyéb panaszaival összefüggésben – 

sérelmezte, hogy nem állt rendelkezésére hatékony jogorvoslati lehetőség. Végül a többi panaszával 

kapcsolatban előadta, hogy az Egyezmény 14. cikkbe ütköző módon faji és vallási hovatartozásuk 

miatt hátrányos megkülönböztetésben részesítette őket. A kérelmező 2009-ben, a kérelme benyújtását 

követően elhunyt, helyette két gyermeke járt el. Az örmény Kormányzat beavatkozóként vett részt az 

eljárásban. 

A Bíróság a kérelmet részben befogadhatónak nyilvánította. Kiemelve, hogy a felek között vitás volt, 

vajon az azerbajdzsáni Kormányzat tényleges ellenőrzést gyakorol-e Golesztán felett, a Bíróság az ügy 

érdemi vizsgálata körében bírálta el az azeri Kormányzat kifogását, mely szerint Azerbajdzsánnak nem 
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volt joghatósága, így nem áll fenn az Egyezmény 1. cikke szerinti felelőssége. Ezen túlmenően a 

Bíróság az ügy érdemi elbírálása körében vizsgálata az alábbi kérdéseket is: a rokonai golesztáni 

sírjához való hozzáférésben való akadályoztatása miatt a kérelmező áldozatnak tekinthető-e, illetve a 

hazai jogban rendelkezésére állt-e megfelelő jogorvoslati lehetőség, amelyet ki kellett volna merítenie. 

Ezzel egyidejűleg a Bíróság elutasította a Kormányzatnak az Egyezmény aláírásakor tett fenntartáson 

alapuló kifogását, valamint azt az érvelését, mely szerint a kérelem kívül esik a Bíróság időbeli 

joghatóságán, megállapítva, hogy a kérelmezőnek a tulajdonához, otthonához és rokonai sírjához való 

hozzáférésben való akadályoztatása folyamatosan fennálló helyzetnek minősül, melyet a Bíróság az 

Egyezmény azerbajdzsáni ratifikációjának időpontjától, azaz 2002. április 15-étől kezdődően 

vizsgálhat. A Bíróság elutasította az azerbajdzsáni Kormányzat azon kifogását is, mely szerint a 

kérelmet elkésetten terjesztették elő. 

A kérelem befogadhatóságával kapcsolatban, melyet a Bíróság az ügy érdemével egyidejűleg vizsgált, 

indokoltnak látta, hogy a hazai jogorvoslati lehetőségek kimerítésével és a joghatóság hiányával 

kapcsolatos kérdéseket elkülönítetten vizsgálja. Ezzel szemben abban a kérdésben, hogy a kérelmező 

áldozatnak minősül-e, a 8. cikk állítólagos sérelmének vizsgálatával egyidejűleg foglalkozott. 

A Bíróság elutasította az azeri Kormányzat érvelését, mely szerint a kérelmező nem merítette ki a 

hazai jogorvoslati lehetőségeket. A hegyi-karabahi háborúra tekintettel – figyelemmel arra, hogy 

Örményország és Azerbajdzsán között nem volt diplomáciai kapcsolat és a határok le voltak zárva – 

jelentős gyakorlati nehézségekbe ütközhetett, hogy az egyik állam polgára a másikban bírósági eljárást 

indítson. Az azeri Kormányzat nem adott elégséges magyarázatot arra, hogy a magántulajdon 

védelméről szóló jogszabályok hogyan érvényesülnek egy olyan örmény menekült esetében, aki a 

konfliktus következtében hátrahagyott javai elvesztése miatt az eredeti állapot helyreállítására vagy 

kártérítésre tart igényt. Nem tudott példaként olyan ügyet felhozni, amelyben a kérelmező helyzetében 

lévő fél sikerrel járt volna az azerbajdzsáni bíróságok előtt. A Kormányzat tehát nem tudta bizonyítani, 

hogy rendelkezésre állt volna olyan jogorvoslati lehetőség, mely alkalmas lett volna a kérelmezőt ért 

sérelem orvoslására. 

A Bíróság elutasította a Kormányzat azon kifogását is, mely szerint Azerbajdzsánnak nem volt 

joghatósága és a kérelmező panaszával kapcsolatban nem állt fenn az Egyezmény 1. cikke szerinti 

felelőssége. Figyelemmel arra – a felek által sem vitatott – tényre, hogy Golesztán Azerbajdzsán 

nemzetközileg elismert területén fekszik, a Bíróság esetjoga szerint vélelmezni kell, hogy 

Azerbajdzsán joghatósága kiterjedt a településre. Ezért a Kormányzatot terhelte annak bizonyítása, 

hogy a kivételes körülmények álltak fenn, melyek korlátozták az Egyezmény 1. cikke szerinti 

felelősségét. A Bíróság megjegyezte: Golesztán és az azerbajdzsáni katonai erők egy folyó északi 

partján, míg a Hegyi-Karabahi Köztársaság állásai ugyanazon folyó déli partján helyezkedtek el. A 

Bíróság rendelkezésére álló iratanyag alapján – holott erre számos jel utalt – nem volt megállapítható, 

hogy a Bíróság időbeli joghatósága alá tartozó időszakban – az Egyezmény azerbajdzsáni 

ratifikálásának időpontjától, azaz 2002 áprilisától kezdődően – állomásoztak-e azerbajdzsáni katonai 

erők Golesztánban. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy egyik fél sem állította, hogy a Hegyi-

Karabahi Köztársaságnak akár csak egy csapata is a településen tartózkodott volna. A Bíróságot nem 

győzte meg a Kormányzat érvelése, mely szerint, figyelemmel arra, hogy a település vitatott területen 

áll, melyet aknazár és ellenséges katonai állomások vesznek körül, Azerbajdzsánnak csak korlátozott 

felelőssége lett volna az Egyezmény végrehajtására. A Bíróság kiemelte, hogy más esetekkel 

ellentétben, melyekben azt állapította meg, hogy egy állam kötelezettségei a területének egy részén 

más állam megszállása vagy egy szeparatista rendszer hatalomgyakorlása miatt csak korlátozott 

mértékben állnak fenn, nem volt megállapítható, hogy Golesztánt egy másik állam fegyveres erői 

megszállták volna. 

Figyelemmel a felek által előterjesztett beadványokra és a rendelkezésére álló bizonyítékokra, a 

Bíróság megállapította, hogy a kérelmező sikeresen bizonyította azt az állítását, mely szerint 

menekülése idején,1992 júniusában Golesztánban háza és földje volt, melyek az Első kiegészítő 

Jegyzőkönyv 1. cikke szerinti tulajdonnak minősülnek. A Bíróság elfogadta, hogy a kérelmező által 

csatolt technikai útlevél, melyet a Kormányzat nem meggyőző indokok alapján elutasított, 

bizonyítékul szolgál arra, hogy a kérelmező a házra és a földre jogot formált. Továbbá a kérelmezőnek 

a föld és az építési engedély megszerzésének módjára vonatkozó előadásait több családtag és korábbi 
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golesztáni lakos nyilatkozata is alátámasztotta. Bár ezeket a nyilatkozatokat nem vetették alá 

keresztkérdezésnek, részletekben gazdagok voltak, és azt mutatták, hogy az érintett személyek a leírt 

eseményeket átélték. A Bíróság észlelte, hogy az Azerbajdzsáni Szovjet Szocialista Köztársaság akkor 

hatályos joga nem ismerte el a föld magántulajdonát, azonban az állampolgárok a lakóhelyükül 

szolgáló ház tulajdonjogával rendelkezhettek. Földterület csak meghatározott célok, így pl. 

földművelés, vagy családi ház építése érdekében volt kiutalható; ez estben az állampolgár kizárólag az 

adott célra korlátozott – a törvények szerint védett és örökölhető – használati joggal rendelkezett. 

Mindezek alapján kétségtelen, hogy a kérelmezőnek a házzal és a földdel kapcsolatos jogai tényleges 

gazdasági értéket képviselnek. 

Bár a kérelmező Golesztántól való kényszerű távozása nem tartozik a Bíróság időbeli joghatósága alá, 

a Bíróságnak meg kellett vizsgálnia: vajon az azerbajdzsáni Kormányzat megsértette-e a kérelmező 

jogait az ezt követő helyzetben, amely az Egyezmény Azerbajdzsán vonatkozásában történő hatályba 

lépését követően is folyamatosan fennállt. Ez volt az első olyan ügy, amelyben a Bíróságnak érdemben 

kellett határoznia egy olyan állam elleni panasz tárgyában, amely háború és megszállás folytán 

elvesztette a fennhatóságot a területe egy része fölött, ugyanakkor – állítólag – megtagadta, hogy egy, 

a lakóhelyét elhagyni kényszerült személy az ellenőrzése alatt maradt területen lévő tulajdonához 

hozzáférjen. Figyelemmel arra, hogy Golesztán műveleti területen fekszik és legalább az azt 

közvetlenül körülvevő terület alá van aknázva, a Bíróság elfogadta a Kormányzat érvelését, mely 

szerint biztonsági megfontolások indokolták, hogy a településre való belépést a lakosoktól – így a 

kérelmezőtől is – megtagadják. Ugyanakkor a Bíróság megállapította azt is, hogy arra az időre, amíg a 

tulajdonhoz való hozzáférés lehetetlenné vált, a Kormányzatnak kötelessége lett volna egyéb 

intézkedéseket tenni – és ezáltal megfelelő egyensúlyt teremteni a versengő közérdek és 

magánérdekek között – a tulajdonjog biztosítása érdekében, ahogyan azt az ENSZ és az Európa Tanács 

vonatkozó nemzetközi iránymutatásai elismerik. 

Önmagában az a tény, hogy az EBESZ védnöksége alatt béketárgyalások voltak folyamatban – melyek 

a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő személyekkel kapcsolatos problémákra is kiterjedtek – nem menti 

fel a Kormányzatot azon kötelezettsége alól, hogy egyéb intézkedéseket tegyen, különös tekintettel 

arra a tényre, hogy a tárgyalások több mint húsz éve folyamatban vannak. Ezért fontos lenne 

kialakítani egy, a kérelmező és a vele hasonló helyzetben lévő más személyek számára könnyen 

elérhető mechanizmust, melynek keretében tulajdoni igényeiket érvényesíthetik, és a jogaik 

gyakorlásában való akadályoztatás miatt kártérítésben részesülhetnek. Bár a Bíróság tisztában volt 

azzal, hogy az azeri Kormányzatnak több százezer, az otthonát elhagyni kényszerült személynek – 

olyan azerieknek, akiknek el kellett menekülniük Örményországból, Hegyi-Karabahból és a környező 

területekről – kellett segítséget nyújtania, ez nem menti fel teljesen az olyan örményekkel szembeni 

kötelezettségei alól, akiknek, mint a kérelmezőnek, a konfliktus következtében kellett elmenekülniük. 

Mindezek alapján a Bíróság megállapította: a kérelmező számára a tulajdonához való hozzáférés 

lehetetlensége – a Kormányzat a kérelmező tulajdonának helyreállítása vagy kártérítés nyújtása 

érdekében tett intézkedései hiányában – túlzott terhet jelentett, ami az Első kiegészítő Jegyzőkönyv 1. 

cikkében foglalt jogainak folytatólagos megsértését eredményezte. 

A kérelmező által előterjesztett bizonyítékok alapján a bíróság megállapította, hogy  élete nagy 

részében – egészen addig, míg azt elhagyni nem kényszerült – Golesztánban élt, eszerint azt az 

otthonának kell tekinteni; a településre való visszatérésben való akadályoztatása pedig kihatással volt a 

magánéletére. A Bíróság megállapította továbbá, hogy az ügy körülményei alapján a kérelmező 

kulturális és vallási kötődése hozzátartozói sírjához szintén a „magán- és családi élet” körébe tartozik. 

Ennek alapján a Bíróság elutasította a Kormányzat azon kifogását, mely szerint a kérelmező e 

panaszával összefüggésben nem tekinthető áldozatnak. A Bíróság a utalva az Első kiegészítő 

Jegyzőkönyv 1. cikkével kapcsolatos megállapításaira, úgy ítélte, hogy ugyanezek a megfontolások 

alkalmazandók a kérelmezőnek az Egyezmény 8. cikkének megsértése miatti panaszával kapcsolatban 

is. A kérelmező számára a golesztáni otthonához és hozzátartozói sírjához való hozzáférés 

lehetetlensége – a Kormányzat a kérelmező jogainak gyakorolása vagy legalább kártérítés nyújtása 

érdekében tett intézkedései hiányában – túlzott terhet jelentett, ami az Egyezmény 8. cikkében foglalt 

jogainak folytatólagos megsértését eredményezte. 

A Bíróság hivatkozott a kérelem befogadhatóságával kapcsolatos megállapítására, mely szerint az 
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azerbajdzsáni Kormányzat nem tudta bizonyítani, hogy a kérelmezőnek rendelkezésre állt olyan 

hatékony jogorvoslat, amely alkalmas lett volna arra, hogy az az Egyezménnyel kapcsolatos panaszát 

orvosolja, és amely kilátást nyújtott volna a sikerre. A Bíróságnak az Első kiegészítő Jegyzőkönyv 1. 

cikkével és az Egyezmény 8. cikkével megállapítása összefüggésben volt azzal, hogy az állam nem 

hozott létre olyan mechanizmust, mely lehetővé tette volna a kérelmező számára, hogy a tulajdona és 

otthona tiszteletben tartásához fűződő jogát helyreállítsa és veszteségei fejében kártérítésben 

részesülhessen. Mindezek alapján szoros összefüggés van az Első kiegészítő Jegyzőkönyv 1. cikkének 

és az Egyezmény 8. cikkének megsértése, valamint a 13. cikkben előírt követelmények között. 

Mindezek alapján a Bíróság megállapította, hogy nem volt és továbbra sincs hatékony jogorvoslat a 

kérelmezőt ért jogsérelem orvoslására. Ezzel összhangban az Egyezmény 13. cikkét folytatólagosan 

megsértették. 

A Bíróság kimondta, hogy a kérelmezőnek a 14. cikkel kapcsolatos panasza lényegében azonos az 

Első kiegészítő Jegyzőkönyv 1. cikkével, valamint az Egyezmény 8. és 13. cikkével kapcsolatos 

panaszával, így ezt önállóan nem vizsgálta. 

Az ügy kivételes körülményeire tekintettel a Bíróság úgy ítélte meg, hogy a 41. cikk alkalmazásával 

kapcsolatos kérelem még nem érett a döntésre, ezért azt elhalasztotta. Felhívta a feleket, hogy a 

határozat meghozatalától számított 12 hónapon belül nyújtsák be a Bírósághoz az e tárggyal 

kapcsolatos észrevételeiket és amennyiben megállapodásra jutnának, arról a Bíróságot tájékoztassák. 

 

5. A Delfi AS Észtország elleni ügye (64.569/09. sz. ügy)46 

A kérelmező egy Delfi AS nevű, Észtországban bejegyzett, korlátolt felelősségű társaság. A cég 

tulajdonában áll az ország egyik legnagyobb internetes híroldala. 

A kérelmező 2006 januárjában egy komptársaságról szóló cikket tett közzé a weboldalán. A cikkben 

arról írtak, hogy a cég megváltoztatta bizonyos szigetre közlekedő kompjainak útvonalát, feltörve 

ezzel a jeget olyan helyeken, ahol egybefüggő, útként hasznosítható jégtakaró alakult volna ki a 

közeljövőben. Ennek eredményeként a komphoz képest olcsóbb és gyorsabb jég-utak megnyitását 

több héttel el kellett halasztani. A cikk alatt voltak olvashatóak az oldal felhasználóinak hozzászólásai. 

Számos felhasználó erősen támadó, illetve fenyegető hangnemben fogalmazta meg a hozzászólását a 

komp üzemeltetőjéről és tulajdonosáról. 

A komptársaság tulajdonosának ügyvédei felszólítására a kérelmező nagyjából hat héttel a 

közzétételük után, 2006 márciusában törölte a sértő hozzászólásokat. 

A komptársaság tulajdonosa 2006 áprilisában pert indított a kérelmező ellen, amely rá kedvező ítélettel 

zárult 2008 júniusában. Az észt bíróság úgy találta, hogy a hozzászólások gyalázkodó jellegűek, és 

hogy a kérelmező felelős azokért. A bíróság kb. 320 eurónak megfelelő, 5.000 észt korona összegű 

kártérítést ítélt meg a cég tulajdonosának. 

A kérelmező jogorvoslati kérelmét az észt Legfelsőbb Bíróság 2009 júniusában elutasította. A 

Legfelsőbb Bíróság nem találta alaposnak a kérelmező elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos 

2000/31/EK irányelvre alapított érvelését, miszerint az információs társadalomban betöltött 

szolgáltatói, illetőleg tárhely szerepe pusztán technikai jellegű, passzív és semleges tevékenységnek 

minősülne, megállapítva, hogy az oldal ellenőrzést gyakorolt a hozzászólások közzététele felett. 

Azonban azt is kifejtette, hogy különbséget kell tenni egy honlap üzemeltetője és a hagyományos 

nyomtatott sajtó kiadója között. Rámutatott arra, hogy az előbbitől ésszerűen nem várható el a 

hozzászólások tartalmának közzétételt megelőző szerkesztése, ugyanolyan módon, mint az utóbbitól. 

Ugyanakkor mindkettőnek érdeke fűződik a hozzászólások közzétételéhez, ezért mindkettő „kiadó”-

nak, illetve „közzétevő”-nek tekintendő. Ennek alapján a Legfelsőbb Bíróság a hatályos hazai 

jogszabályok, nevezetesen az Alkotmány, a Polgári Törvénykönyv alapelvei és a Kötelmekről szóló 

törvény alapján megállapította a kérelmező felelősségét. Úgy találta, hogy a portál nemcsak az emberi 

méltóságot sértő, fenyegetést tartalmazó és ezért nyilvánvalóan jogsértő hozzászólások közzétételének 

                                                 
46Az ítéletet a Nagykamara 2015. június 16-án hozta; az ítélet végleges. 
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megakadályozását, de a hozzászólások önkéntes eltávolítását is elmulasztotta.  

A sértő hozzászólások közzététele előtt, 2005 szeptemberében az észt igazságügyért felelős miniszter 

kénytelen volt válaszolni az észt internetes oldalakon tapasztalható folyamatos gúnyolódással 

kapcsolatosan megfogalmazott kritikákra és aggodalmakra, amelyek a kérelmezőt a durva és arrogáns 

csúfolódás forrásaként nevesítették. A miniszter a válaszában kiemelte, hogy a sértegetés áldozatai pert 

indíthatnak a kérelmező ellen és kártérítést követelhetnek.  

A kérelmező – az Egyezmény 10. cikkére hivatkozással – azt sérelmezte, hogy az észt polgári 

bíróságok megállapították a felelősségét az olvasói hozzászólásokért. 

A Bíróság elsőként kiemelte a világháló ellentmondásos valóságát: egyrészt előnyeit, nevezetesen, 

hogy az Egyezmény 10. cikke által is védett szabad véleménynyilvánításnak egyedülálló teret biztosít, 

másrészt a veszélyeit, nevezetesen, annak lehetőségét, hogy a gyűlöletbeszéd és az erőszakra ösztönző 

beszéd másodpercek alatt világszerte elterjed és néha határozatlan ideig elérhető marad ott, megsértve 

a személyiségi jogokat (e jogokat az Egyezmény 8. cikke védi). 

Miután ez volt az első eset, amikor a Bíróságnak egy ilyen panaszt kellett vizsgálnia a technológia 

fejlődés egy kialakuló területén, úgy döntött, hogy vizsgálatának hatókörét leszűkíti mind a kérelmező 

társaság jellegét, mind a kérdéses kijelentéseket illetően. 

A kérelmező jellegét illetően a Bíróság nem látta indokoltnak, hogy megkérdőjelezze azt a 

különbségtételt, amelyet a Legfelsőbb Bíróság tett egy honlap üzemeltetője és a hagyományos, 

nyomtatott sajtó kiadója között, és úgy ítélte, hogy kötelezettségük és felelősségük eltérhet. 

A Bíróság ezután kiemelte, hogy a kérelmező honlapján közzétett hozzászólásokat a Legfelsőbb 

Bíróság jogsértőnek minősítette. Ez az értékelés azon a tényen alapult, hogy a hozzászólások 

egyenértékűek voltak a kompvállalat tulajdonosa elleni gyűlöletbeszéddel és erőszakra uszítással. A 

Bíróság ezért úgy találta, hogy a kifejezések, amelyet nyilvánvalóan jogsértőnek minősítettek, nem 

igényelnek további nyelvészeti vagy jogi szempontú elemzést. 

Mindebből következően az ügy az olyan internetes híroldalak Egyezmény 10. cikkének 2. pontja 

alapján fennálló kötelezettségeit és felelősségét érinti, mely oldalak üzleti alapon, a már előzetesen 

közzétett tartalomhoz biztosítanak a felhasználói hozzászólásoknak teret, és ahol néhány (akár 

azonosítható, akár anonim) felhasználó egyértelműen jogsértő beszédbe elegyedik, amely mások 

személyiségi jogait sérti, és a velük szembeni gyűlöletbeszédnek vagy erőszakra való felhívásnak 

minősül. A Bíróság hangsúlyozta, hogy a kérelmező Észtország egyik legnagyobb hivatásos híroldala, 

amely üzleti alapon működik, és olyan híreket tesz közzé, melyek hozzászólásra késztetik az 

olvasóikat. Ezen felül a kérelmező oldala széles olvasótáborral rendelkezik, és ismert az általa vonzott 

hozzászólások ellentmondásos természetével kapcsolatos társadalmi aggály. 

Másrészt az ügy nem kapcsolódik a világháló más fórumaihoz, ahol harmadik személyek tehetik közzé 

a hozzászólásaikat, mint például egy vitafórum vagy egy üzenőfal, ahol a felhasználók szabadon 

fejthetik ki gondolataikat bármely témával kapcsolatban anélkül, hogy a fórum vezetőjének 

beavatkozása mederben tartaná a vitát; vagy egy közösségi médiafelület, ahol a tárhely-szolgáltató 

nem ajánl semmilyen tartalmat, és ahol a tartalomszolgáltató egy honlapot vagy blogot hobbiként 

üzemeltető magánszemély is lehet.  

Nem volt vitatott, hogy a nemzeti bíróságok határozata beavatkozást jelentett a kérelmező 

véleménynyilvánítási szabadságába, és hogy a korlátozás a becsület és mások jogai védelmének 

törvényes célját követte.  

A felek álláspontja eltért az alkalmazandó jog tekintetében. A kérelmező azzal érvelt, hogy az eljárt 

hazai bíróságok tévedtek, amikor a hazai jog – nevezetesen az Alkotmány, a Polgári törvénykönyv és a 

Kötelmekről szóló törvény – általános rendelkezéseit alkalmazták az ügy tényállására, minthogy az 

internetszolgáltatókra vonatkozó hazai és európai jogszabályokra kellett volna hivatkozniuk. 

Nevezetesen, a hazai bíróságok a hazai jog vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása és értelmezése 

során a kérelmezőt olyan kiadónak/közzétevőnek tekintették, aki felelőssé tehető az egyértelműen 

jogsértő hozzászólások híroldalára történő feltöltéséért. A tagállam bíróságai az említett normák 

alkalmazása mellett döntöttek, úgy találva, hogy az Elektronikus kereskedelemről szóló európai uniós 
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irányelvet az észt jogba ültető, az információs társadalomban nyújtott szolgáltatásokról szóló 

törvényben írt speciális rendelkezéseket nem alkalmazható az ügyben, mivel az irányelvben írtak egy 

pusztán technikai, automatikus és passzív természetű tevékenységre vonatkoznak, eltérően a 

kérelmezőétől, amely nem vett részt a pusztán közvetítő szolgáltatás nyújtásában. 

A Bíróság azonban úgy találta: a hazai bíróságok feladat, hogy a hazai jog alkalmazási és értelmezési 

kérdéseit megoldják. Nem foglalkozott ezért a kérdéssel az uniós jog alapján, és csupán annak 

eldöntésére szorítkozott, hogy a hazai jog Legfelsőbb Bíróság általi alkalmazása a kérelmező esetében 

kellően előrelátható volt-e. 

Valójában mint Észtország egyik legnagyobb internetes híroldalát gazdasági érdekből üzemeltető 

hivatásos kiadónak, a kérelmezőnek tisztában kellett lennie a vonatkozó jogi szabályozással és 

gyakorlattal, és jogi tanácsadást is igénybe vehetett. Ezen felül a közvélemény részéről már a kérdéses 

hozzászólások közzététele előtt is felmerültek aggályok, az igazságügyért felelős miniszter is kiemelte, 

hogy a támadások áldozatai pert indíthatnak a kérelmező ellen és kártérítést követelhetnek. A Bíróság 

ezért úgy ítélte: a kérelmező abban a helyzetben volt, hogy felmérje a tevékenységeivel járó 

kockázatokat, illetőleg megfelelő mértékben előrelátható volt számára az is, hogy milyen 

következményekkel járhat e tevékenység. Arra jutott ebből következően, hogy a kérelmező 

véleménynyilvánításhoz való jogába való beavatkozás „a törvényben előírt” volt. 

A Bíróság úgy tekintette, hogy a kérelmező híroldalán közzétett sértő hozzászólások, amelyek 

gyűlöletbeszédnek vagy erőszakra való felhívásnak minősülnek, nem tartoznak az Egyezmény 10. 

cikke által védett körbe, így a hozzászólásokat írók szabad véleménynyilvánításhoz való joga sem 

merült fel kérdésként. A Bíróság előtt a kérdés inkább abban állt, hogy vajon a tagállam bíróságainak 

döntése, amely a kérelmezőt felelőssé tette a harmadik személyek által közzétett hozzászólásokért, 

megsértette-e az információk megosztásának az Egyezmény 10. cikkében biztosított szabadságát.  

A Bíróság annak vizsgálatával folytatta, hogy a felellőség megállapítása a tagállami bíróságok, 

nevezetesen a Legfelsőbb Bíróság által, érdemi és elégséges indokokon alapult-e.  A Bíróság 

egyetértett azzal, hogy a kérdés értékelése során négy kulcskérdés azonosítható: a hozzászólások 

szövegkörnyezete; a hozzászólások tényleges szerzőinek felelőssége a kérelmező felelősségre 

vonásának alternatívájaként; a kérelmező által a gyalázkodó hozzászólások megelőzése vagy 

eltávolítása érdekében tett lépések; valamint a hazai bíróságok előtti eljárások kérelmezőre gyakorolt 

hatása. 

Elsőként, a szövegkörnyezet tekintetében a Bíróság különös jelentőséget tulajdonított a hozzászólások 

szélsőséges természetének és annak, hogy a kérelmező egy professzionálisan irányított híroldal volt, 

amelyet üzleti alapon üzemeltettek, amely az ott közzétett cikkek tárgyában nagyszámú hozzászólást 

akart vonzani. Sőt, ahogy arra a Legfelsőbb Bíróság is rámutatott, a kérelmezőnek üzleti érdeke 

fűződött a hozzászólások közzétételéhez. A hozzászólások tényleges szerzői nem tudták módosítani 

vagy törölni hozzászólásaikat azok közzététele után, erre csak a kérelmezőnek volt meg a technikai 

lehetősége. Ezért a Bíróság egyetértett a Legfelsőbb Bírósággal abban, hogy a kérelmező ugyan nem 

minősül a hozzászólások tényleges szerzőjének, azonban ez nem jelenti azt, hogy ne gyakorolt volna 

ellenőrzést a hozzászólások szövegkörnyezete felett, és hogy a közzétett cikkekhez írt hozzászólások 

létrehozásában való részvétele túlment egy passzív, tisztán technikai szolgáltatásnyújtóén.  

Másodszor, a kérelmező nem biztosított valós esélyt a hozzászólások íróinak felelősségre vonásához. 

A kompvállalat tulajdonosának ugyanúgy megpróbálhatta volna beperelni a hozzászólások íróit, mint 

magát a kérelmezőt. A kérelmező azonban lehetővé tette olvasóinak, hogy nevük megadása nélkül 

hozzászóljanak, és a hozzászólók személyazonosságának megállapítására szolgáló intézkedések 

bizonytalanok voltak. A kérelmező semmilyen olyan eszközt nem alkalmazott a hozzászólók 

beazonosítására, amely lehetővé tette volna a gyűlöletbeszéd sértettjeinek, hogy keresetet 

indíthassanak.  

Harmadszor, a kérelmező által a gyalázkodó hozzászólások megelőzése vagy eltávolítása érdekében 

tett lépések is elégtelenek voltak. A kérelmező alkalmazott ugyan bizonyos eszközöket a gyűlölködő 

vagy erőszakra felbujtó természetű tartalmak kiszűrésére, nevezetesen egy felelősségvállaló 

nyilatkozatot (amely szerint a hozzászólók felelősek a tartalomértés a fenyegető vagy sértő 

hozzászólások nem megengedettek); egy trágár kifejezéseket tartalmazó hozzászólásokat 
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automatikusan törlő rendszert; valamint egy „jelentem és törlik” rendszert (amelyben a felhasználók 

jelezhették a honlap kezelőjének a sértő hozzászólásokat egy gomb megnyomásával). Ennek ellenére 

sem az automatikus szóalapú szűrő, sem a „jelentem és törlik” rendszer nem szűrte ki a kérelmező 

olvasóinak a komptársaság tulajdonosával szembeni gyűlölet és kirívó fenyegetés nyilvánvaló 

kifejezését, és a honlap képessége arra, hogy a sértő hozzászólásokat időben eltávolítsa, korlátozott 

volt. Ennek következtében a hozzászólások hat hétig elérhetőek maradtak. A Bíróság úgy találta, hogy 

a kérelmező számára az egyértelműen jogsértő hozzászólások késedelem nélküli eltávolítsa nem 

jelentett volna aránytalan megterhelést, akár a feltételezett sértettek vagy éppen harmadik személyek 

észrevételei hiányában is, akiknek a világháló figyelésére való képessége nyilvánvalóan sokkal 

korlátozottabb, egy olyan nagy, üzleti alapú internetes híroldalé, mint a kérelmező által üzemeltetett 

portál. 

Végül, a Bíróság egyetértett azzal, hogy a jogkövetkezmények, melyeket a felelőssége megállapítása 

következtében a kérelmezőnek viselnie kell, csekélyek. Az egyik legnagyobb észt internetes híroldal 

üzemeltetőjeként a kérelmezőre kiszabott, 320 eurónak megfelelő összegű pénzbírság semmiképpen 

nem volt eltúlzott, továbbá az oldal népszerűségét a hozzászólók körében semmilyen módon nem 

érintette – a hozzászólások száma ténylegesen növekedett. Az oldal jelenleg már lehetőséget kínál a 

regisztrációt követő hozzászólásra, azonban továbbra is az anonim hozzászólás a meghatározó, az ő 

figyelemmel kísérésükre a kérelmező egy moderátorokból álló csoportot hozott létre. Ezen felül a 

kézzelfogható eredmény az internetes szolgáltatók ezt követő bírósági ügyeiben az, hogy a sértő 

hozzászólásokat eltávolítják, de kártérítés megfizetésére nem kötelezik őket. 

A fenti szempontok konkrét értékelése alapján, figyelembe véve az észt Legfelsőbb Bíróság 

határozatának indokolását, a Bíróság úgy találta, hogy a kérelmező felelősségének észt bíróságok általi 

megállapítása igazolt és arányos korlátozása volt a híroldal szabad véleménynyilvánításhoz való 

jogának. Ezzel összhangban az Egyezmény 10. cikkét nem sértették meg.  

 

6. Parasca Zaieţ Románia elleni ügye (44.958/05. sz. ügy)47 

A kérelmezőt tizenhétéves korában, 1972. február 25-én örökbe fogadta egy nő, akivel már nyolc éve  

együtt élt. A kérelmező örökbefogadó anyjának volt egy másik fogadott lánya is, H. M.. Amikor az 

örökbefogadó anyjuk 1986-ban meghalt, a két testvér együttesen tíz hektárnyi erdőt örökölt. A 

kérelmező keresetet nyújtott be a föld megosztása iránt H. M. ellen. Míg az eljárás folyamatban volt, 

H. M. kérte nővére örökbefogadásának érvénytelenítését, azt állítva, hogy a kérelmező egyetlen célja 

az örökbefogadásba való beleegyezésnél az volt, hogy megszerezze az öröklés jogát. A kérelmező azt 

állította, hogy a nővére csak azt akarta megakadályozni, hogy megörökölje a föld rá eső részét.  

A kérelmező örökbefogadását 2004. december 7-én érvénytelenítették azon az alapon, hogy az 

örökbefogadás egyetlen célja az örökbefogadó anya és az örökbefogadott gyermek vagyoni érdekeinek 

a kielégítése volt. Ezt az ítéletet a Sucevai Fellebbviteli Bíróság 2005. április 15-ei határozatával 

helybenhagyta. A határozathoz fűzött különvélemény azt állította, hogy az örökbefogadás nem volt 

nem megfelelő, minthogy annak fő célja annak a kérelmezőnek a jóléte volt, aki egy nyolcgyermekes 

családban, nehéz anyagi helyzetben született.  

A kérelmező – különösen az Egyezmény 8. cikkére hivatkozással – azt állította, hogy az 

örökbefogadás érvénytelenítése önkényes és aránytalan beavatkozást jelentett családi életébe, 

hivatkozva arra, hogy kilencéves kora óta örökbefogadó anyjával élt, és arra, hogy kapcsolatuk az 

érzelmi kötődésen, felelősségen és kölcsönös támogatáson alapult. A kérelmező továbbá – az Első 

kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkére hivatkozással – sérelmezte, hogy az örökbefogadás 

érvénytelenítését követően elvesztette az örökbefogadó anyjától örökölt öt hektárra vonatkozó 

jogcímét.  

A Bíróság először is emlékeztetett arra, hogy az Egyezmény 8. cikke védi az örökbefogadó szülő és az 

örökbe fogadott gyermek közötti kapcsolatot, és észlelte, hogy a kérelmező örökbefogadásának 

érvénytelenítése 31 évvel azután, hogy azt engedélyezték, beavatkozást jelent családi életébe. A 

                                                 
47 Az ítélet 2015. június 24-én vált véglegessé. 
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Bíróság ezt követően arra kérdésre tért rá, hogy ez a beavatkozás igazolható volt-e. 

A Bíróság számára kétséges volt, hogy az örökbefogadás hatóságok általi érvénytelenítése 

összhangban volt-e a törvénnyel, illetve hogy törvényes célt követett-e. Valójában nem bizonyították, 

hogy H. M. kérelme benyújtásának volt más indoka is, minthogy ő egymaga örökölje örökbefogadó 

anyjának egész birtokát.  A bíróság határozatának következtében a kérelmező családi köteléke halott 

anyjával megszakadt, és ő elvesztette öröklési jogait. 

A tekintetben, hogy a hatóságok döntése „egy demokratikus társadalomban szükséges" volt-e, a 

Bíróság először is kiemelte, hogy még ha feltételezzük is, hogy sok volt a mozgástér (mérlegelési 

jogkör) egy ilyen intézkedés szükségességének megítélésekor, a kérelmező örökbefogadásának 31 

évvel az engedélyezést követő érvénytelenítését érdemi és elégséges indokoknak kellett volna 

alátámasztania. Az Állam szerepe elvben a családi kötelékek fenntartásának lehetővé tétele, és egy 

család szétszakítása nagyon súlyos beavatkozást jelent.  

Továbbá örökbefogadást azon az alapon érvénytelenítették, hogy annak nem az volt a célja, hogy a 

kérelmezőnek jobb családi körülményeket biztosítson, hanem hogy az ő és örökbefogadó anyja 

vagyoni érdekeit elősegítse. A Bíróság álláspontja szerint egy örökbefogadás érvénytelenítése el sem 

képzelhető az örökbefogadott gyermekkel szembeni intézkedésként. Általános szabályként az 

örökbefogadást szabályozó törvényi rendelkezéseket elsősorban a gyermek javára és védelmére 

alkotják, és ha utóbb előkerült bizonyítékok arra utalnak, hogy a jogerős örökbefogásról szóló végzés 

hamis vagy megtévesztő bizonyítékon alapult, a gyermek érdeke elsődleges marad a hibás végzés 

következményeinek rendezése során is.  

A Bíróság, megfontolva, hogy az érvénytelenítő határozat indokolása homályos és hiányos volt egy 

ilyen radikális intézkedés meghozatalához, arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmező családi 

életébe való beavatkozást nem támasztják alá érdemi és elégséges indokok, amivel megsértették az 

Egyezmény 8. cikkét. 

A Bíróság, tekintettel a kérelmező 8. cikk szerinti panaszával kapcsolatos következtetéseire, úgy 

találta, hogy az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkét is szintén megsértették, figyelemmel a 

kérelmező vitatott földterület feletti tulajdonjogába való aránytalan beavatkozásra.  

A Bíróság a kérelmező javára 30.000,-Euro vagyoni és nemvagyoni kártérítést ítélt meg.  

 

7. Andrej Korosenko Oroszország elleni ügye (41.418/04. sz. ügy)48 

A kérelmező jelenleg életfogytig tartó szabadságvesztését tölti. 1995-ben bűnösnek találták emberülés 

bűntettében és halálra ítélték; a büntetését 1999-ben életfogytig tartó szabadságvesztésre változtatták.  

1999 októberében a kérelmező átszállították az életfogytig tartó szabadságvesztésüket töltők Perm-

tartománybeli büntetőtelepére. Az itteni fogvatartás első tíz évében szigorított fegyház fokozatban 

tartották. Ez különösen azt foglalta magában, hogy minden hat hónapban csak egyszer fogadhatta 

rokonai látogatását, legfeljebb négy óra időtartamban. Csak egy üvegfalon vagy fémrácson keresztül 

beszélhetett látogatóival, fizikai érintkezés nélkül, míg egy fegyőr hallgatta a látogatókkal folytatott 

beszélgetését. Ezt a különleges rendet rendszerint addig alkalmazzák, amíg az elítélt a büntetése első 

tíz évét ki nem tölti, amit az őrizetbe vételtől számítanak. A kérelmező ügyében azonban ezt az 

időszakot 1999 októberétől számították, amikor elhelyezték őt a büntetőtelepen, egy különleges 

szabályt alkalmazva, amelyet azokkal a fogvatartottakkal szemben alkalmaztak, akik rosszul 

viselkedtek az előzetes letartóztatás alatt. A kérelmező állítja, hogy a látogatások e súlyos korlátozása 

miatt vesztette el a kapcsolatot egyes családtagjaival, ideértve a fiát is, aki most nem hajlandó 

találkozni vele. A fia hároméves volt a kérelmező letartóztatása idején, és volt feleségével él, aki 1996-

ban elvált tőle. 2009. október 11-e óta a kérelmezőt a rendes szabályok szerint tartják fogva, így 

hosszabb családi látogatásokra jogosult.  

Még a szigorított rend szerinti fogvatartásának ideje alatt, 2004 augusztusában a kérelmező panaszt 

nyújtott be az orosz Alkotmánybírósághoz, vitatva az életfogytig tartó szabadságvesztésüket töltők 

                                                 
48 Az ítéletet a Nagykamara 2015. június 30-án hozta, az ítélet végleges.  
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hosszabb tartamú családi látogatásait érintő, a Büntetésvégrehajtási Törvénykönyv szerinti tízéves 

tilalmának alkotmányosságát. Arra hivatkozott, hogy a Törvénykönyv vonatkozó rendelkezése 

diszkriminatív, és sérti a magánélet tiszteletben tartásához való jogot. Az Alkotmánybíróság 

elutasította a panaszt. A kérelmező második panaszát – amelyben azt állította, hogy a szigorított rend 

szerint életfogytig tartó szabadságvesztésüket töltők két csoportja között azon az alapon tett 

különbség, hogy az előzetes letartóztatás alatt megsértették-e a börtönszabályzatot, diszkriminatív – az 

Alkotmánybíróság 2006 decemberében ugyancsak elutasította. 

A kérelmező – az Egyezmény 8. cikkére hivatkozással – különösen azt sérelmezte, hogy a 

családtagjaival való kapcsolattartás szigorított rend szerinti korlátozása 1999 októbere és 2009 

októbere között megsértette magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogát.  

A Bíróság észlelte, hogy az Európa Tanács tagállamai között jelentős különbségek vannak a 

fogvatartottak látogatásával kapcsolatos gyakorlatok tekintetében. Ugyanakkor, a legkisebb 

gyakoriság, amely az életfogytig tartó szabadságvesztésüket töltőknek megengedett, legalább 

kéthavonta egy alkalom volt. Sőt, ezen államok többsége e területen követett politikájukban nem tesz 

különbséget az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek és más fogvatartottak között. Oroszország 

volt az Európa Tanács tagállamai közül az egyetlen, amely az életfogytig tartó szabadságvesztésüket 

töltők összessége mint csoport látogatáshoz való jogát a rendkívül ritka látogatási gyakoriságot e rend 

hosszú időtartamával társítva szabályozta. Ez a helyzet szűkítette az orosz állam mozgásterét (a 

Bíróság ítélkezési gyakorlata szerinti „mérlegelési jogkörét”) az Egyezmény 8. cikke szerinti magán és 

családi élethez való jogba való beavatkozás tekintetében.  

A Bíróság kiemelte, hogy az orosz Alkotmánybíróság azzal érvelt, egy, az életfogytig tartó 

szabadságvesztést töltők látogatásának korlátozásával kapcsolatos másik ügyben, hogy ezek a 

korlátozások nem mennek túl a szabadságvesztés lényegi tartalmából eredő korlátozásokon. A 

Bíróságot nem győzte meg ez az érvelés, minthogy e rend olyan korlátozásokat szabott, amelyek a 

kérelmező helyzetét jelentősen rosszabbá tette, mintegy átlagos, hosszabb tartamú szabadságvesztést 

töltő elítélté.   

A szigorított fegyház fokozatban a kérelmezőnek legfeljebb egy zárkatársa lehetett, és büntetését a 

többi fogvatartottól elkülönítve töltötte.  Más esetekben a Bíróság már kimondta, hogy a megfelelő 

szellemi és fizikai ingerek hiányában a magánzárka minden formája hosszabb távon valószínűleg 

káros hatásokkal jár, a szellemi és a társadalmi képességek romlását eredményezve. A Bíróság 

megütközött mind a kérelmezővel szemben alkalmazott rend súlyosságán, mind annak hosszú, tízéves 

időtartamán.  

A Bíróság aláhúzta, hogy ítélkezési gyakorlatában következetesen azt az álláspontot foglalta el, hogy a 

fogvatartottak általában továbbra is élvezik az Egyezmény által biztosított valamennyi alapvető jogok 

és szabadságok, kivéve a szabadsághoz való jogot. Az arányosság elve megköveteli, hogy amennyiben 

az Egyezményben foglalt jogokat korlátozó súlyos intézkedéseket alkalmaznak, kézzelfogható és 

elégséges kapcsolatnak kell lenni ezen intézkedések alkalmazása és az érintett személy magatartásai és 

körülményei között. A Bíróság úgy találta, hogy az orosz jogszabályok, miként azokat a kérelmező 

esetében alkalmazták, nem vették figyelembe a kérelmező és családtagjai érdekét figyelembe, miként 

azt az Egyezmény 8. cikke megköveteli.  

Míg az orosz Kormány az írásbeli észrevételeiben azt állította, hogy a korlátozás célja a „ az igazság 

helyreállítása, átnevelés és új bűncselekmények megelőzése”, a Bíróság előtti tárgyalás során a 

Kormányzat kifejezetten elismerte, hogy a kérelmezővel szemben alkalmazott rend nem a 

visszailleszkedés célját szolgálta, hanem az elszigetelése volt a célja. A Bíróság úgy találta, hogy a 

rend szigorított jellege megakadályozta az életfogytig tartó szabadságvesztésüket töltőket családi 

kapcsolataik fenntartásában és ezért súlyosan bonyolította a társadalmi visszailleszkedésüket és 

rehabilitációjukat. Ebben az összefüggésben a Bíróság rámutatott az Európa Tanács Kínzás és 

embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód megelőzésére alakult Európai Bizottsága azon 

ajánlására, amely szerint a hosszú tartamú szabadságvesztés rendjének „törekednie kell arra, hogy 

tevékeny és kezdeményező módon ellensúlyozza [a szabadságvesztés elidegenítő hatásait]”. Ez a cél 

egyébként egybecseng a vonatkozó nemzetközi jogi dokumentumokkal. 

Következésképpen a kérelmező magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogába való 
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beavatkozás az orosz Kormányzat által hivatkozott célokhoz képest aránytalan volt. A Bíróság 

hozzátette, hogy a szigorú rend, a látogatókkal való fizikai kapcsolat teljes tilalmával és a 

beszélgetések fegyőr általi végighallgatásával hozzájárult ahhoz, hogy a kérelmező képtelen volt 

szoros köteléket kialakítani a fiával ez utóbbi életének korai, fontos szakaszában. Oroszország ezért 

túllépte az e területen őt megillető mérlegelési jogkört, ezzel összhangban az Egyezmény 8. cikkét 

megsértette.  

A Bíróság a kérelmező javára 6.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg. 

A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai 

Büntető ügyszak 

Bfv.II.77/2015/7. 

Nincsen helye felülvizsgálati eljárásnak a Be.416.§ (1) bekezdés a) és b) pontjai alapján, ha az ügyben 

az ügydöntő határozatot a harmadfokú bíróság hozta. A védelemhez való jog és a védői jogok adott 

kisebb fokú, a terhelt terhére ki nem ható sérelme önmagában nem teszi tisztességtelenné a teljes 

eljárást, és nem valósít meg felülvizsgálati okot.  

A Be. 416. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján felülvizsgálatnak van helye, ha a bíróság 

határozatának meghozatalára a Be. 373. § (1) bekezdésének I. b) vagy c) pontjában, illetve II-IV. 

pontjának valamelyikében meghatározott ún. feltétlen (más megjelöléssel: abszolút) eljárási 

szabálysértéssel került sor. 

 Kétségtelenül sérült a terhelt védelemhez való joga és sérültek a védői jogok is akkor, amikor a 

tárgyaláson megjelent és a kiegészítő szakvéleményt ott leadó szakértő úgy távozott a tárgyalásról, 

hogy hozzá kérdéseket sem a védő, sem a terhelt nem tehetett fel. 

A Kúria utal arra, a korábban más eseti döntésében megfogalmazott (Bfv.II.1208/2013/11.szám) 

álláspontjára, mely szerint az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett az emberi jogok és az alapvető 

szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény 6. Cikkének 3.d) 

pontja szerinti tisztességes eljáráshoz való jog komplex, több alapjogot magában foglaló 

részjogosítványból tevődik össze. Ezek valamelyike megsértése azonban még nem jelenti a feltétlen 

eljárási szabálysértés megvalósulását. A büntetőeljárási törvény nem tartalmaz ugyanis olyan szabályt, 

hogy a tisztességes eljárás megsértése feltétlen eljárási szabálysértés volna. A tisztességes eljárás (a 

tisztességes tárgyalás) követelménye egy meglehetősen általános szinten megfogalmazott 

alkotmányjogi [Magyarország Alaptörvénye Szabadság és felelősség, XXVIII. cikk (1) bekezdés] és 

emberi jogi norma, ráadásul a Római Egyezmény 6. Cikkének a sajátossága, hogy az 1-3. pontjaiban 

több részjogosítványt határoz meg, ugyanakkor az 1. ponton belül külön is tisztességes tárgyalást vár 

el a bíróságtól, azaz létezik a tisztességességen belüli tisztesség is. 

A már hivatkozott határozatban az ott kifejtett érvelés szerint a büntetőeljárási törvény alapvető 

rendelkezései (Be. I. Fejezet) megfelelnek a tisztességes eljárás követelményeinek, és 

normajellegüknél fogva eligazítanak a részletszabályok körül esetlegesen feltámadó kétségek 

megoldásában. A törvény mégsem az alapvető rendelkezések megsértéséhez, hanem kizárólag a 

tételesen meghatározott szabálysértésekhez rendel feltétlenül alkalmazandó eljárási szankciót. A 

feltétlen eljárási szabálysértések köre azonban zárt, ahhoz hozzátenni, s abból elvenni nem lehet. 

Következésképpen a hatályos jog alapján a Kúria nem juthat el odáig, hogy az eljárás (a tárgyalás) – 

helyenként vitatható tartalmú – tisztességének megsértését feltétlen eljárási szabálysértésként bíráljon 

el.  

Ebből következően a védelemhez való jog és a védői jogok adott körülmények között megvalósult 

sérelme önmagában nem teszi tisztességtelenné a teljes eljárást, különösen annak megvalósulása 

mikéntjét illetően. A Legfőbb Ügyészség indítványa helytállóan mutatott rá arra, hogy a felülvizsgálati 

indítványban hivatkozott kiegészítő szakértői vélemény csak számszaki pontosításokat tartalmazott és 

azt a vádpontot érintette, amely alól a terheltet a másodfokú bíróság felmentette, így az elsőfokú 
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bíróság eljárási szabályt sértő magatartása a vádlott helyzetét, büntetőjogi felelősségének 

megállapítását hátrányára nem befolyásolta. 

  

Bfv.II.102/2015/8. 

Az ítélet meghozatalában kizárt bíró részvételére hivatkozás alaptalan. Az indítvány egyebekben a 

tényállás támadásán keresztül kifogásolja a bűnösség megállapítását, ami a törvényben kizárt.  

 A Be. 416. §-a (1) bekezdésének c) pontja, illetőleg a Be. 373. §-a (1) bekezdésének II.b) pontja 

alapján felülvizsgálatnak van helye, ha az ítélet meghozatalában a törvény szerint kizárt bíró vett részt. 

 A terhelt az alapügyben első fokon kétszer is indítványozta a bíró kizárását, amit a bíróság 

mindkétszer megtagadott (2012. november 28. napján és 2014. január 27. napján).  

A 25/2013. (X.4.) AB számú határozat kimondta: az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdéséből 

fakadó alkotmányos követelmény, hogy a Be. 416. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott 

felülvizsgálati eljárást megalapozhatja a Be. 21. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt elfogultsági okra 

alapított felülvizsgálati indítvány (rendelkező rész 1. pont) abban az esetben is, ha a kizárási ok a 

jogerős döntés meghozatalát követően merült fel; a törvény egyéb szabályainak megfelelő 

felülvizsgálati indítványt érdemben kell vizsgálni, értékelni és elbírálni (Indokolás [50]). 

 A jelen ügyben a kizárási ok a jogerős döntés meghozatala előtt merült fel. A Kúria a szükséges 

érdemi vizsgálatot elvégezte, és megállapította, hogy a törvényben kizárt bíróra hivatkozás nem 

alapos. 

A büntetőeljárási törvény rendjében a bíró kizárásának okai részben feltétlen (abszolút), részben relatív 

okok. A feltétlen okokat [Be. 21. § (1) bekezdés a)-d) pont, Be. 21. § (3)-(4) bekezdés, Be. 22. §] zárt 

kört képezve tételesen és kimerítően határozza meg a törvény. Fennállásuk esetén a bíró eljárása 

törvényi paranccsal, kötelező erővel kizárt. Ezekben az esetekben más szempont szerepet nem játszhat, 

mérlegelésnek helye nincs. 

A Be. 21. § (1) bekezdésének e) pontja szerint bíróként nem járhat el, akitől az ügy elfogulatlan 

megítélése – az a)-d) pontokon túl - egyéb okból nem várható. A kizártság relatív okait előre nem lehet 

meghatározni. Számtalan helyzetből fakadó olyan akadályozó okok lehetnek, amelyek megléte esetén 

az ügy elfogulatlan megítélése a bírótól - értelemszerűen a feltétlen okoktól eltérő egyéb okból - nem 

várható. Ilyen esetekben a bíró kizárása vizsgálat és mérlegelés tárgya. 

 Az alapügyben az elsőfokú ítélet meghozatala előtt a terhelt egyéb okból fennálló elfogultságra 

hivatkozó indítványa alapján eljárt elsőfokú bíróság másik tanácsa már megtagadta a bíró kizárását. 

Ezt követően a terhelt újabb egyéb okú elfogultságra hivatkozó indítványt terjesztett elő a bíró 

kizárására. A bíró a kizárási ok természetére tekintettel az ügyben továbbra is eljárhatott, és az 

ügydöntő határozat meghozatalában is részt vehetett. Ehhez arra sem volt szükség, hogy kizárását 

korábban már megtagadják [Be. 24. § (3) bekezdés, BKv 86. számú büntető kollégiumi vélemény 1.a) 

és b) pont], és be sem kellett várni kizárásának újabb megtagadását. Az elsőfokú ítélet meghozatala 

után az elsőfokú bíróság másik tanácsa ugyancsak megtagadta a bíró kizárását. A másodfokú bíróság 

kitért a kialakult helyzetre, s azt helytállóan értékelte. 

A Kúria a jelen ügyben az Emberi Jogok Európai Bírósága által kidolgozott kettős - szubjektív és 

objektív - pártatlansági tesztet alkalmazta. A bírói elfogultságot kizárólag az adott ügybeli konkrét és 

valóságos tények alapján lehet megállapítani, s csak olyan feltárt adatok alapján, amelyek a bíró 

pártatlansága iránt ésszerű (megalapozott) kételyt ébreszteni alkalmasak (EBH 2014.B.4.II.; BH 2012. 

147.II.; EBH 2011.2302.; BH 2010.323.). 

 Az ügyiratok áttekintése alapján nem volt fellelhető egyetlen olyan körülmény sem, amelynek alapján 

az elsőfokú ítéletet hozó bíró elfogultsága felmerülhetett volna. Az egységes ítélkezési gyakorlat 

szerint a Be. 21. § (1) bekezdésének e) pontjában foglalt kizárási ok fennállását nem valószínűsíti 

önmagában az a körülmény, hogy az elfogultsági kifogás bejelentőjével szemben az adott bíróság, 

illetve az adott bíró korábban törvényben előírt feladatait teljesítette, marasztaló, illetve a bejelentő 

által sérelmezett döntést hozott (BH 1989.391.; BH 1993.599.; BH 1997.13.; 1999.295.; BH 
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2000.389.; BH 2005.315.). 

 A Kúria megjegyzi, hogy a terhelt szubjektív véleményének elfogadása oda vezetne, hogy a terhelt 

maga választaná meg a törvény által rendelt bíráját. A terhelt tehát alaptalanul hivatkozott törvény által 

kizárt bíró ítélet meghozatalában való részvételére. 

 

Bpkf.III.977/2015/2. 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága eseti döntésében kifejtettek értelmében az előzetes letartóztatásról 

szóló döntés során a bíróságnak az olyan tényt is meg kell vizsgálni, amely a közérdek fennállta 

mellett vagy ellen szól, illetőleg az ártatlanság vélelméhez való jogot erősíti, vagy azzal szemben áll. 

Amennyiben a közérdek valódi követelményének speciális jelei fennállnak – mint jelen esetben a nem 

jogerősen kiszabott kiemelkedő tartamú szabadságvesztés esetleges végrehajthatóságának biztosítása, 

valamint a vádlott társadalomra való veszélyességének magas foka –, ez nagyobb súllyal esik latba, 

mint az egyezmény 5. cikkében lefektetett, az egyéni szabadság tiszteletben tartását előíró szabály. 

[Labita v. Italy (G.C.) no26772/1995.] 

 A vádlott esetében az vizsgálandó, hogy az előzetes letartóztatás indokoltsága tényszerű alapon áll-e, 

amely ésszerűen alátámasztott-e, az abból vont következtetés okszerű-e, s ekként a kényszerintézkedés 

alkalmazása célszerű-e (EBH 2009.2025.). 

A nem jogerős ítélettel a vádlottal szemben kiszabott - fegyház fokozatban végrehajtandó - 

szabadságvesztés 12 évi tartama a vádlott személyére nyilvánvalóan hatással van, ebből a szökés, 

elrejtőzés veszélye okszerűen következik (BH 2009.8.; BH 2004.403.; BH 2006.144.). 

Ezt alapozza meg az is, hogy az előzetes letartóztatásnak a nem jogerős elsőfokú ítélet meghozatalát 

követő, a Be. 327. §-ának (2) bekezdése alapján, azaz a kiszabott szabadságvesztés tartamára 

figyelemmel történő elrendelése vagy fenntartása az eljárási érdekeken túl a végrehajthatóságot is 

biztosító rendeltetéssel bír [2013. évi CCXL. törvény 37. § (1) bekezdés a) pont, vö. BH 2004.135.; 

BH+2014.9.380.]. 

 A Kúria - figyelemmel a nem jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetés mértékére, továbbá a 

bűncselekmény jellegére és a vádlott személyi körülményeire tekintettel - az előzetes letartóztatás 

fenntartását önmagában a Be. 327. § (2) bekezdése alapján látta indokoltnak. A bűnismétlés veszélye 

kapcsán ugyanis az ítélőtábla a vádlott büntetett előéletére és arra utalt, hogy a vádlott megélhetését 

biztosító rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik. A feltüntetett adatok szerint a vádlottat egyetlen 

ízben, közel tíz éve, lopás és közlekedés biztonsága elleni bűntett miatt ítélte el a bíróság, 

végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre. E tény nyomatéka egyrészt eleve 

csekély, másrészt az – csakúgy, mint a rendszeres jövedelem hiányára vonatkozó adat – semmiféle 

tartalmi összefüggésben nincs a jelen eljárás során a vádlott terhére rótt, a nemi élet szabadsága és a 

nemi erkölcs elleni bűncselekménnyel. Így ezekből a bűnismétlés reális veszélyére következtetni nem 

lehet. Ezért a Kúria a vádlott előzetes letartóztatásának okai közül az erre történő hivatkozást, illetve a 

Be. 129. § (2) bekezdés d) pontjának felhívását mellőzte. 

Ugyanakkor a Kúria a korábban írtak szerint – a szükségesség és arányosság elvét is szem előtt tartva 

– megállapította, hogy előzetes letartóztatás alapjául szolgáló egyéb ok [Be. 327. § (2) bekezdés] 

továbbra is áll fenn, és úgy találta, hogy egy esetleges enyhébb, döntően önkéntes jogkövetésen 

alapuló kényszerintézkedés elrendelésével - a vázolt körülmények között - nem érhetőek el az előzetes 

letartóztatás elrendelésével elérni kívánt célok. 

Gazdasági ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Munkaügyi ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 
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Polgári ügyszak 

Pfv.I.20.764/2015/4.szám 

Abban az esetben, ha a fogyasztói kölcsönszerzős részét képező - egyoldalú kamat-, költség- és 

díjemelést lehetővé tevő - szerződési kikötés nem felel meg a Kúria 2/2014. PJE határozatával 

értelmezett követelmények, elvek bármelyikének a kikötés tisztességtelen, és tisztességtelensége folytán 

semmis.  

I. Az Európai Unió Alapjogi Chartájának (továbbiakban: Charta) 17. cikke a tulajdonhoz való jog 

védelméről rendelkezik, amely cikk az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló, 

Rómában 1950. november 4-én kelt Egyezmény (a továbbiakban: EJEE) kiegészítő jegyzőkönyvének 

1. cikkén alapul: minden természetes vagy jogi személynek joga van javai tiszteletben tartásához; 

senkit sem lehet tulajdonától megfosztani, kivéve, ha ez közérdekből és a törvényben meghatározott 

feltételek, valamint a nemzetközi jog általános elvei szerint történik. A tulajdonhoz való jog védelme 

megfelel az EJEE-ben biztosított hasonló jognak, ezért a Charta 52. cikk (3) bekezdése értelmében 

tartalmát és terjedelmét azonosnak kell tekinteni az EJEE-ben szereplővel. Ezt az értelmezést 

támasztják alá a Charta 17. cikkéhez fűzött magyarázatok (HL C 303, 2007. 12. 14., 17. o.), amelyeket 

az EUMSZ 6. cikk (1) bekezdése és a Charta 52. cikk (7) bekezdése alapján a tagállami bíróságoknak 

is figyelembe kell venniük. A magyarázatok kifejezetten utalnak arra, hogy a Charta 17. cikke az EJEE 

kiegészítő jegyzőkönyvének 1. cikkén alapul és a szövegezési eltérésektől függetlenül azonos 

tartalommal és terjedelemben szabályozza a kérdéses alapjogot. 

Mivel az EJEE és az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: EJEB) joggyakorlata alapján 

autonóm módon határozza meg a javak és a tulajdon fogalmát, a Kúriának – függetlenül attól, hogy ez 

az igény a magyar jog alapján hogyan minősül – vizsgálnia kellett, hogy a felperes által 

megfogalmazottak az EJEE alapján tulajdoni védelmet élveznek-e, illetve megállapítható-e a 

tulajdontól való megfosztás. 

Az EJEB gyakorlata a vagyon fogalmát kiterjesztően értelmezi és számos gazdasági érdeket minősít a 

tulajdonnal azonos védelem alá esőnek. Az EJEE kiegészítő jegyzőkönyvének 1. cikke azonban csak 

olyan jogok védelmét biztosítja, amelyekkel a fél a nemzeti jog alapján rendelkezik vagy valaha 

rendelkezett, vagyis amelyek esetében fogalmilag felmerülhet a „megfosztás” kérdése. Olyan jogok 

megszerzése és gyakorlása, melyek a felet a nemzeti jog szerint sohasem illették meg, az EJEE alapján 

nem követelhető [Marckx v. Belgium, A 31 (1979.); X v. Német Szövetségi Köztársaság App. No. 

8410/78. (1979.); S. v. Egyesült Királyság App. No. 11716/85. (1986.) G.].  

Az adott esetben a felperes olyan gazdasági érdekének sérelmét tekinti tulajdonelvonásnak, amely 

kizárólag tisztességtelen, egyoldalú kamat-, költség-, vagy díjemelést lehetővé tevő szerződéses 

kikötésen alapul. Az uniós és a magyar jog alapján ezek a kikötések semmisek, vagyis a fogyasztó 

számára nem jelenthetnek kötelezettséget, a felperes részére pedig nem keletkeztethetnek 

jogosultságot.  

A Kúria e körben utalt az Alkotmánybíróság III/1522/2014. számú ügyben hozott és 34/2014.(XI.14.) 

AB számon közzétett határozatára (a továbbiakban: AB határozat), amely szerint a 2014. évi 

XXXVIII. törvény (továbbiakban: Tv.) sem a tisztességtelenség tartalma, sem annak 

jogkövetkezményei tekintetében nem tartalmaz visszaható hatályú rendelkezést [7] – [114] pont; azaz 

a Tv. alapján vizsgálandó szerződéses kikötések semmissége nem a Tv., hanem az uniós és a magyar 

jog 2004. május 1. óta létező tartalma alapján állt be. A felperes érvényesen sohasem rendelkezett 

olyan vagyoni igénnyel, ami kizárólag tisztességtelen, egyoldalú kamat-, költség-, vagy díjemelést 

lehetővé tevő szerződéses kikötésen alapul. Ebből következően ebben a körben fogalmilag nem 

merülhet fel a „megfosztás” kérdése, azaz a Tv. nem tartalmaz olyan rendelkezést, ami a felperes által 

hivatkozott okból ellentétes lenne a Charta 17. cikkében foglaltakkal. 

II. A Charta 47. cikke a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogról rendelkezik. A 

Charta 47. cikkéhez fűzött magyarázatok szerint a cikk az EJEE 13. cikkén, illetve 6. cikk (1) 

bekezdésén alapul, amit az Európai Bíróság joggyakorlata is megerősít (C-93/12. sz. E.T. 

Agrokonsolting ügy, 59. pont és az ott hivatkozott joggyakorlat). A Charta által biztosított jogvédelem 
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több szempontból kiterjedtebb, mint az EJEE által nyújtott védelem, a jelen ügyben alkalmazandó 

hatékony jogorvoslat és tisztességes eljárás szempontjából viszont az alapelv tartalma és terjedelme a 

két szabályozásban megegyezik.  

Az Alkotmánybíróság AB határozatában megállapította, hogy a Tv-ben meghatározott keresetindítási 

határidő nem ütközik az EJEE 6. cikk (1) bekezdésébe [162]; és megállapította azt is, hogy a Tv. 

alapján bár a bizonyítás lényege banki okiratokon alapul, „tanú és szakértő meghallgatásának igénye 

nem eleve kizárt” [170]. A Tv. azt sem zárja ki, hogy a felek a peres eljárásban álláspontjukat előadják. 

A kifejtettekből következően a Tv. nem tartalmaz olyan rendelkezést, ami a felperes által hivatkozott 

okból ellentétes lenne a Charta 47. cikkében foglaltakkal.  

Közigazgatási ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kiadja: A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Iroda 

Felelős szerkesztő: Dr. Pomeisl András József  

Szerkesztőbizottság: Dr. Kovács András, Dr. Molnár Gábor, Dr. Osztovits András 

Munkatárs: Dr. Ablonczy Zsuzsanna, Dr. Kiss Nikolett Zsuzsanna, Dr. Tancsik Annamária 

Figyelem! A jelen hírlevélben közölt anyagok nem tekinthetők a Kúria hivatalos állásfoglalásának, 

hivatalos fordításnak illetve hivatalos közlésnek, csupán a tájékoztatást és figyelemfelkeltést célozzák, 

ezért azokra jogokat alapítani nem lehet. 


