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Európai uniós jogi közlemények 

Az Európai Bizottság által az EUMSZ 218. cikk (11) bekezdése alapján előterjesztett 

vélemény iránti kérelem (2/15. sz. vélemény iránti eljárás) 

Az eljárás nyelve: valamennyi hivatalos nyelv 

A Bíróság elé terjesztett kérdés(ek): 

Rendelkezik-e az Unió a megfelelő hatáskörrel a Szingapúrral kötendő szabadkereskedelmi 

megállapodás egyedül történő aláírásához és megkötéséhez? Pontosabban: 

— a megállapodás mely rendelkezései tartoznak az Unió kizárólagos hatáskörébe?; 

— a megállapodás mely rendelkezései tartoznak az Unió megosztott hatáskörébe?; és 

— van-e a megállapodásnak olyan rendelkezése, amely a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik? 

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek 

Büntető ügyszak 

15. A Rechtbank Amsterdam (Hollandia) által 2015. szeptember 2-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-463/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Lehetővé teszi-e a 2002/584/IB kerethatározat 2. cikkének (4) bekezdése és 4. cikkének 1. pontja a 

végrehajtó tagállam számára, hogy e rendelkezéseket oly módon ültesse át a nemzeti jogba, hogy ne 

csak azt a követelményt határozhassa meg, hogy a cselekmény a saját jogában bűncselekménynek 

minősüljön, hanem azt is, hogy a büntetési tétel felső határa legalább tizenkét hónapig terjedő 

szabadságvesztés legyen? 

Gazdasági ügyszak 

30. A Hessisches Landesarbeitsgericht (Németország) által 2015. augusztus 24-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-454/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Ellentétes-e a 2008/94/EK irányelv 8. cikke szerinti szabályozással, illetve az uniós jog egyéb 

rendelkezéseivel valamely szabályozás olyan nemzeti értelmezése, amely szerint a munkáltatónak 

meghatározott napon történő nyugdíjpénztári befizetés céljából megőrzésre átadott, de a munkáltató 

által elkülönített számlára be nem fizetett esedékes munkabér-követelésekre nem terjed ki az InsO (a 

fizetésképtelenségi eljárásról szóló törvény) 47. § -a szerinti elkülönítési jog? 

Munkaügyi ügyszak 

31. A Conseil d'État (Franciaország) által 2015. szeptember 3-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-466/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Sérti-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés – ugyanezen szerződés 48. cikkével, valamint az 

Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkében foglalt jóhiszemű együttműködés elvével összhangban 
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értelmezett – 45. cikkéből fakadó kötelezettségeket az olyan nemzeti szabályozás, amely lehetővé teszi 

az uniós intézményekhez kirendelt köztisztviselő részére, hogy a kirendelés időtartamára akár a 

származási országának nyugdíjrendszerébe történő járulékfizetés felfüggesztését válassza, és ez 

esetben az ezen nyugdíjrendszer alapján őt megillető nyugdíjat teljes mértékben össze kell számítani a 

kirendelésben ellátott munkakörhöz kapcsolódó nyugellátási előnyökkel, akár e járulékfizetés további 

teljesítését válassza, és ez esetben az ezen nyugdíjrendszer alapján őt megillető nyugdíj arra az 

összegre korlátozódik, amely ahhoz szükséges, hogy az összeszámított nyugdíjak, beleértve a 

kirendelésben ellátott munkakörre irányadó nyugdíjrendszerben megszerzett nyugdíjat is, elérjék azt a 

nyugdíjösszeget, amelyre kirendelés hiányában jogosultságot szerzett volna? 

Polgári ügyszak 

68. A Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Ausztria) által 2015. július 29-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Wolfgang Schmidt kontra Christiane 

Schmidt (C-417/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Az ajándékozási szerződésnek az ajándékozó cselekvőképtelensége miatti érvénytelenné nyilvánítása 

és a megajándékozott tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásból való törlése iránti per a 2012. 

december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ingatlanon fennálló dologi jogra 

vonatkozóan kizárólagos joghatóságot előíró 24. cikke 1. pontjának hatálya alá tartozik-e? 

 

69. A Nejvyšší soud České republiky (Cseh Köztársaság) által 2015. augusztus 3-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-427/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: cseh 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikkének (1) bekezdését, hogy a szellemi tulajdonjog 

megsértése miatt indított eljárásokkal összefüggésben lévőnek minősül, ha valamely a szellemi 

tulajdonjogok megsértésének megállapításával végződő, jogerősen lezárt eljárást követően a felperes 

külön eljárás keretében kér a szellemi tulajdonjogot sértő áruk vagy szolgáltatások eredetéről és 

terjesztési hálózatairól tájékoztatást (pl. annak érdekében, hogy számszerűsíteni tudja a kár pontos 

mértékét és azt követően kártérítést igényelhessen)? 

 

70. Az Općinski sud u Novom Zagrebu (Horvátország) által 2015. szeptember 11-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-484/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: horvát 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Az Ovršni zakonnak az európai végrehajtható okiratra vonatkozó rendelkezései összeegyeztethetőek-e 

a 805/2004/EK rendelettel, azaz, hogy a Horvát Köztársaságban egy végrehajtási eljárás keretében, 

közokiraton alapuló végrehajtási lap kiállítását illetően a „bíróság” fogalma alatt a közjegyzőket is 

érteni kell-e, amennyiben a közjegyzők kiállíthatnak közokiratokon alapuló jogerős és végrehajtható 

végrehajtási lapokhoz kapcsolódó európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítványokat, olyan 

tanúsítványokat, amelyeket akkor állítanak ki, ha a hivatkozott végrehajtási lapokat nem vitatták, 

továbbá nemleges válasz esetén, hogy a bíróságok kiállíthatnak-e olyan európai végrehajtási okiratra 

vonatkozó tanúsítványokat, amelyek közokiraton alapuló, közjegyző által kiállított végrehajtási 

lapokhoz kapcsolódnak, ha e dokumentumok a tartalmuk szerint nem vitatott követelésekre 

vonatkoznak, és ebben az esetben, milyen alakiságot kell alkalmazni? 
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71. Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2015. szeptember 21-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-492/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Ellentétes-e a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, 

valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK 

tanácsi rendelet (a továbbiakban: Brüsszel IIa. rendelet) 35. cikkének (1) bekezdésével a rendelet 21. 

cikkének (3) bekezdése szerinti, a határozat elismerésének a megtagadására irányuló eljárásnak, illetve 

a rendelet 28. és azt követő cikkei szerinti, a határozat végrehajthatóvá nyilvánítására irányuló 

eljárásnak a fellebbviteli bíróság általi felfüggesztése, ha a végrehajtás helye szerinti tagállamban az 

eredeti eljárás helye szerinti tagállamban hozott, a gyermek feletti felügyeleti jogra vonatkozó, 

végrehajthatóvá nyilvánítandó határozat megváltoztatása iránti kérelem benyújtására kerül sor, és a 

végrehajtás helye szerinti tagállam joghatósággal rendelkezik e megváltoztatás iránti kérelemre? 

Közigazgatási ügyszak 

237. A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2015. július 10-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-348/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Ellentétes-e az uniós joggal, különösen az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 

hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelvvel, és különösen annak 1. cikke (4) bekezdésével, illetve az egyes köz- és magánprojektek 

környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi 

irányelvvel, és különösen annak 1. cikke (5) bekezdésével az olyan nemzeti rendelkezés, amely szerint 

a környezeti hatásvizsgálatról szóló nemzeti törvény (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, a 

továbbiakban: 2000. évi UVP-G) értelmében engedélyezettnek minősülnek azok a projektek, amelyek 

környezeti hatásvizsgálat kötelezettsége alá tartoztak, de nem rendelkeztek a 2000. évi UVP-G szerinti 

engedéllyel, hanem csak egyes ágazati törvények szerinti olyan engedélyekkel, amelyek 2009. 

augusztus 19-én (a az UVP-G 2009. évi módosításának hatálybalépésekor) a nemzeti jogban (a 2000. 

évi UVP-G 3. § -ának (6) bekezdésében) előírt hároméves határidő lejárta miatt már nem voltak 

érvénytelenné nyilváníthatók, vagy az ilyen szabályozás megfelel a jogbiztonság és a bizalomvédelem 

uniós jogban rögzített elveinek? 

 

238. A Bundesfinanzhof (Németország) által 2015. július 23-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-400/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

A német Umsatzsteuergesetz (forgalmi adóról szóló törvény) 15. § -a (1) bekezdésének második 

mondata úgy rendelkezik, hogy a termékértékesítést, a termékimportot vagy a Közösségen belüli 

termékbeszerzést nem lehet a vállalkozás céljára végrehajtottnak tekinteni, ha a vállalkozó a terméket 

10 %-ot el nem érő mértékben használja a vállalkozása céljára, és e tekintetben a rendelkezés kizárja 

az adólevonási jogot. 

A rendelkezés a 2004. november 19-i 2004/817/EK tanácsi határozaton alapul, amely felhatalmazza a 

Németországi Szövetségi Köztársaságot, hogy a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak 

összehangolásáról szóló 77/388/EGK hatodik irányelv 17. cikkének (2) bekezdésétől eltérően kizárják 

a héalevonási jogból az árukra és szolgáltatásokra történő kiadásokat, amennyiben az árukat és 

szolgáltatásokat az adóalany vagy alkalmazottai 90 %-ot meghaladó mértékben magáncélokra vagy 

általában nem üzleti célokra használják. 

Ez a felhatalmazás – a szövege szerint – csak a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak 
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összehangolásáról szóló 77/388/EGK hatodik irányelv 6. cikkének (2) bekezdésében (a közös 

hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 26. 

cikkében) szabályozott esetekre vonatkozik, vagy ezenkívül minden olyan esetre, amelyben az árut 

vagy a szolgáltatást csak részben használják üzleti célokra? 

 

239. A Hessisches Finanzgericht (Németország) által 2015. július 28-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-412/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a héairányelv 132. cikke (1) bekezdésének d) pontját, hogy az emberi vér 

értékesítése az emberi vérből gyűjtött vérplazma értékesítését is magában foglalja? 

2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Arra a vérplazmára is ez vonatkozik-e, amelyet nem 

közvetlenül gyógyászati célokra, hanem kizárólag gyógyszerek gyártására használnak fel? 

3) A második kérdésre adandó nemleges válasz esetén: Kizárólag a rendeltetés, vagy a vérplazma 

felhasználásának absztrakt lehetősége is jelentőséggel bír-e a vérként történő kezelés szempontjából? 

 

240. A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2015. július 31-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-424/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös 

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

értelmezése lehetővé teszi-e annak megállapítását az e területen a nemzeti szabályozó hatóság által 

képviselt közérdek hatékony védelmének szempontjából, hogy az irányelvvel ellentétes egy olyan 

szabályozó és felügyeleti szervezet nemzeti jogalkotó általi létrehozása, amely nem szakosított jellegű 

intézményi modellnek felel meg, és egyetlen szervezetben egyesíti az energia, a távközlés és a verseny 

területén addig fennálló ellenőrzési szervezeteket? 

2) Hasonlónak kell-e lennie az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési 

szolgáltatások területén a nemzeti szabályozó hatóságok „függetlensége” feltételeinek – amelyekről a 

2009/140/EK irányelvvel módosított 2002/21/EK irányelv 3. cikkének (2) és (3a) bekezdése 

rendelkezik – a személyes adatok védelmének ellenőrzését végző nemzeti hatóságokkal szemben a 

95/46/EK irányelv 28. cikke által megkövetelt feltételekhez? 

3) Alkalmazható-e az Európai Unió Bíróságának 2014. április 8-i [C-288/12. sz.] ítéletében kialakított 

joggyakorlat arra az esetre, amelyben egy nemzeti távközlési szabályozó hatóság vezetőit a 

megbízatásuk lejárata előtt elbocsátják azon új jogi háttér követelményei miatt, amely egy, a 

szabályozott ágazatok különböző nemzeti szabályozó hatóságait egyesítő felügyeleti szervet hoz létre? 

Összeegyeztethető-e a 2002/21/EK irányelv 3. cikkének (3a) bekezdésével az említett, idő előtti 

elbocsátás, amelyre pusztán az új nemzeti törvény hatálybalépése miatt, nem pedig az elbocsátás 

alanyainak a nemzeti jog által korábban előírt személyi feltételeiben időközben bekövetkezett változás 

miatt került sor? 

 

241. A Nejvyšší správní soud (Cseh Köztársaság) által 2015. augusztus 7-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-432/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: cseh 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

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

pontja értelmében vett ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtásnak és ennélfogva a héa 
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hatálya alá tartozó ügyletnek minősül-e egy lónak a tulajdonosa (aki adóalany) által egy 

versenyszervező részére történő rendelkezésre bocsátása a ló versenyeztetése céljából? 

1b. Igenlő válasz esetén a versenyen nyert pénzdíjat (amelyet mindazonáltal nem kap meg minden, a 

versenyen induló ló) vagy a ló versenyen való indulása lehetőségének a biztosításában 

megnyilvánuló, a verseny szervezője által a ló tulajdonosának nyújtott szolgáltatást vagy valamely 

egyéb ellenértéket kell-e az ellenértéknek tekinteni? 

1c. Nemleges válasz esetén már önmagában ez a körülmény indokolttá teszi-e a tenyésztő/edző saját 

lovainak versenyekre történő felkészítéséhez adóköteles termékértékesítések és 

szolgáltatásnyújtások keretében beszerzett és felhasznált termékek és szolgáltatások után 

előzetesen felszámított héa levonható összegének csökkentését, vagy a ló versenyeztetését azon 

személy gazdasági tevékenysége egyik elemének kell tekinteni, aki tenyésztőként tevékenykedik, 

és saját, valamint más lótulajdonosok versenylovait edzi, és saját lovai tenyésztésének és 

versenyeztetésének költségeit az e személy gazdasági tevékenységével kapcsolatos általános 

költségek közé kell számítani? Az e részkérdésre adandó igenlő válasz esetén be kell-e számítani az 

adóalapba és a bevallott fizetendő héába a pénzdíjat, vagy az olyan jövedelemnek minősül, amely 

egyáltalán nincs hatással a héaalapra? 

2a. Ha héaszempontból egységet képező ügyletnek kell tekinteni több részszolgáltatást, akkor milyen 

kritériumok alapján állapítható meg az azok közötti kölcsönös viszony, vagyis milyen kritériumok 

alapján állapítható meg, hogy azok egymással egyenrangú vagy egy fő- és egy járulékos 

szolgáltatás viszonyában álló szolgáltatások-e? Fennáll-e bármiféle hierarchia e kritériumok között 

a sorrendjüket és fontosságukat illetően? 

2b. Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 98. 

cikkét ezen irányelv III. mellékletével összefüggésben, hogy az kizárja a kedvezményes adómérték 

valamely szolgáltatásra történő alkalmazását, ha e szolgáltatás két olyan részszolgáltatásból áll, 

amelyeket héaszempontból egyetlen egységet képező szolgáltatásnak kell tekinteni, és e 

szolgáltatások egyenrangúak egymással, és egyikük önmagában a közös hozzáadottértékadó-

rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv III. mellékletben szereplő kategóriák egyike alá sem 

sorolható be? 

2c. A 2b. kérdésre adandó igenlő válasz esetén kizárja-e a jelen ügy körülményei között a 

sportlétesítmények használatának jogában megnyilvánuló részszolgáltatás és a versenylóedzői 

részszolgáltatás kombinációja a kedvezményes adómértéknek e szolgáltatásra mint egészre a közös 

hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv III. mellékletének 14. pontja alapján 

történő alkalmazását? 

2d. Ha a kedvezményes adómérték alkalmazása nem kizárt a 2c. kérdésre adandó válasz alapján, akkor 

milyen hatást gyakorol az alkalmazandó héamérték meghatározására az a tény, hogy az adóalany a 

sportlétesítmények használati jogának biztosításában megnyilvánuló szolgáltatás és az edzői 

szolgáltatás mellett istállóztatási, takarmányozási és egyéb lógondozási szolgáltatásokat is nyújt? 

Azonos adóügyi elbánásban részesítendő egységes egésznek kell tekinteni a héa szempontjából 

mindezen részszolgáltatásokat? 

 

242. A Juzgado Mercantil no 3 de Barcelona (Spanyolország) által 2015. augusztus 7-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-434/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Amennyiben a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikke (2) bekezdésének d) pontja kizárja az említett irányelv hatálya 

alól a közlekedési tevékenységeket: a kérdés az, hogy az alperes által haszonszerzés céljából, a 

gépjármű tulajdonosa és a városon belüli helyváltoztatást igénylő személy között, az 

összekapcsolódásukat lehetővé tevő informatikai eszközök – az alperes kifejezéseivel élve: interfész és 

„okostelefon, illetve műszaki platform” szoftver alkalmazása – kezelésével folytatott közvetítési 
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tevékenységet pusztán közlekedési tevékenységnek vagy elektronikus közvetítési szolgáltatásnak kell-

e tekinteni, illetve az információs társadalom saját szolgáltatásának minősül-e a műszaki szabványok 

és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 

98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikke (2) bekezdésének értelmében véve, és az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokra vonatkozó szabályok szerint? 

2) E tevékenység jogi természetének meghatározása tekintetében részben az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatásnak minősíthető-e, és ebben az esetben, az elektronikus 

közvetítési szolgáltatásra a szolgáltatásnyújtás szabadságának elve vonatkozik-e, amint azt a közösségi 

jogszabályok – az EUMSZ 56. cikk, a 2006/123/EK irányelv, illetve a 2000/31/EK irányelv– 

meghatározza? 

3) Amennyiben megállapításra kerül, hogy az UBER SYSTEMS SPAIN, S.L. által végzett szolgáltatás 

nem közlekedési szolgáltatás, és ezért a 2006/123 irányelv által meghatározott tényállások közé 

tartozik, az a kérdés, hogy a Ley de Competencia Desleal 15. cikkének tartalma – amely a 

versenytevékenységet szabályozó rendelkezések megsértésére vonatkozik – nem ellentétes-e az 

2006/123 irányelvvel, konkrétan a letelepedés szabadságára és az engedélyezési rendszerekre 

vonatkozó 9. cikkel, amennyiben úgy hivatkoznak belső törvényekre vagy jogszabályokra, hogy nem 

veszik figyelembe azt, hogy az engedélyek, a hatósági engedélyek és jogosítványok megszerzésének 

rendszere nem lehet korlátozó jellegű vagy aránytalan, azaz semmilyen ésszerűtlen módon nem 

akadályozhatja a letelepedés szabadságának elvét? 

4) Ha megállapításra kerül, hogy az UBER SYSTEMS SPAIN, S.L. által nyújtott szolgáltatásokra a 

2000/31/EK irányelv alkalmazandó, az a kérdés, hogy egy másik tagállamból származó elektronikus 

közvetítési szolgáltatás szabad nyújtásának oly módon történő tagállami korlátozása, hogy a 

szolgáltatást hatósági engedélyhez vagy egyéb engedélyhez kötik, vagy a szolgáltatót bírósági 

határozat útján, a tisztességtelen versenyre vonatkozó nemzeti jogszabályok alkalmazása alapján az 

elektronikus közvetítési szolgáltatás abbahagyására kötelezik, olyan érvényes intézkedésnek minősül-

e, amely a 2000/31/EK irányelv 3. cikke (4) bekezdésének megfelelően a (2) bekezdés alóli kivételt 

képez? 

 

243.A Finanzgericht Hamburg (Németország) által 2015. augusztus 10-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-435/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) a) Alkalmazandó-e megfelelően az egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról 

szóló, 2011. november 29-i 1249/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet az alapeljárás tárgyát 

képező termékekre (GoPro HERO3 „Black Edition”, „Black Edition Surf” és „Black Edition 

Motorsport”)? 

b) A fenti kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

Érvényes az 1249/2011/EU végrehajtási rendelet? 

2) Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett 1. a) vagy 1. b) kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 

a) Alkalmazandó-e megfelelően az egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló, 

2014. augusztus 8-i 876/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet az alapeljárás tárgyát képező 

termékekre? 

b) A fenti kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

Érvényes a 876/2014/EU végrehajtási rendelet? 

3) Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett 1. a) vagy 1. b) kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 

Úgy kell-e értelmezni a Bizottságnak a KN 8525 8030 alszámhoz és a KN 8525 8091 és KN 8525 

8099 alszámhoz fűzött magyarázó megjegyzéseit, hogy a „legalább 30 perces folyamatos 

videofelvétel” rögzítése akkor is adott, ha a videofelvételt egyenként 30 percnél rövidebb elkülönített 
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adatfájlokban rögzítik, amennyiben a néző a felvétel lejátszása során az adatfájlok közötti váltást nem 

észlelheti? 

4) Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett 1. a) vagy 1. b) kérdésre adandó nemleges válasz és az 

előzetes döntéshozatalra előterjesztett 2. a), 2. b) és 3. kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

Kizárja-e a külső forrásból származó jelek rögzítésére alkalmas videokameráknak a KN 8525 8099 

alszám alá történő besorolását, hogy e videokamerák nem tudják ezeket a jeleket külső 

televíziókészüléken vagy külső monitoron megjeleníteni? 

 

244. A Tribunale di Taranto (Olaszország) által 2015. augusztus 10-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-438/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni az EKSZ 43., 49., 56. és azt követő cikkeket, hogy azokkal ellentétes a 

szerencsejátékokkal kapcsolatos olyan nemzeti szabályozás, amely a koncesszió odaítélésére irányuló 

új pályázatnak a 2012. április 26-i 44. sz. törvény 10. cikkének (9 g) bekezdésében foglaltak szerinti 

kiírása tekintetében a pályázó gazdasági és pénzügyi kapacitására vonatkozó követelmény 

nemteljesítése esetén a kiválasztási eljárásból történő kizárást előíró kikötést tartalmaz anélkül, hogy 

annak igazolására a két különböző hitelintézettől származó banki referencia mellett megfelelő 

alternatív kritériumokat írna elő arra az esetre, ha az igazolások egyetlen pénzintézettől származnak? 

 

245. A Finanzgericht Bremen (Németország) által 2015. augusztus 12-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-441/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 

1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletnek a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint 

a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2012. 

október 9-i 927/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelettel módosított I. mellékletében szereplő 

Kombinált Nómenklatúrát, hogy a 3824 9097 990 vámtarifaalszám alá kell besorolni a „DESTAB 

Calcium Carbonate 90SE Ultra 250” megjelölésű, egyszerű tabletta, pezsgőtabletta és rágótabletta 

formájú kalciumtabletták gyártásához felhasznált olyan eredeti anyagot, amely vegyileg 

meghatározott, por formájú kalcium-karbonátból, valamint a tablettás kiszerelés megkönnyítése 

érdekében hozzáadott, kevesebb mint 5 tömegszázalék – a mezőgazdasági termékek feldolgozásával 

előállított egyes árucikkek behozatali szabályainak végrehajtásához szükséges analitikai módszerek és 

más technikai jellegű rendelkezések megállapításáról szóló 900/2008/EK rendelet módosításáról szóló, 

2010. február 9-i 118/2010/EU bizottsági rendelettel összhangban – megállapított keményítőtartalmú 

átalakított keményítőből áll? 

 

246. A Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Olaszország) által 2015. 

augusztus 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-444/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Alapjogi Charta környezetvédelmi 

rendelkezései fényében érvényes-e a 2001/42/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdésének az ugyanezen 

cikk (2) bekezdése b) pontjában foglalt tényállásra is hivatkozó azon része, amely kivonja a stratégiai 

környezeti vizsgálat szisztematikus lefolytatásának kötelezettsége alól az olyan programokat és 

terveket, amelyek esetében a 92/43/EGK irányelv 6. és 7. cikke értelmében hatásvizsgálat szükséges; 
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2) a hivatkozott rendelkezés érvényességének megállapítása esetén úgy kell-e értelmezni a 

2001/42/EK irányelv (10) preambulumbekezdésével összefüggésben tekintett 3. cikkének (2) és (3) 

bekezdését – amely szerint „mindazok a tervek és programok, amelyekről megállapították, hogy 

megvalósításukhoz a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről 

szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében vizsgálatra van szükség, valószínűleg 

jelentős hatással vannak a környezetre, és általános szabályként szisztematikus környezeti vizsgálatot 

kell végezni ezekkel kapcsolatban”– , hogy azokkal ellentétes a nemzeti szabályozáshoz hasonló olyan 

szabályozás, amely a 2001/42/EK irányelv 3. cikkének (3) bekezdésében foglalt, „helyi szinten kis 

területek” fogalma meghatározása során pusztán mennyiségi adatokra hivatkozik; 

3) az előző kérdésre adott nemleges válasz esetén úgy kell-e értelmezni a 2001/42/EK irányelv (10) 

preambulumbekezdésével összefüggésben tekintett 3. cikkének (2) és (3) bekezdését – amely szerint 

„mindazok a tervek és programok, amelyekről megállapították, hogy megvalósításukhoz a természetes 

élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK 

tanácsi irányelv értelmében vizsgálatra van szükség, valószínűleg jelentős hatással vannak a 

környezetre, és általános szabályként szisztematikus környezeti vizsgálatot kell végezni ezekkel 

kapcsolatban” –, hogy azokkal ellentétes a nemzeti szabályozáshoz hasonló olyan szabályozás, amely 

a legfeljebb 40 hektárt érintő új vagy bővítés alatt álló városi területek fejlesztési terveit, vagy a 

meglévő városi területeken belül elhelyezkedő, legfeljebb 10 hektárt érintő városi területek rendezési 

vagy fejlesztési terveit annak ellenére kivonja a stratégiai környezeti vizsgálati eljárás automatikus és 

kötelező lefolytatása alól, hogy azok esetében valószínű területi hatásukra tekintettel a 92/43/EGK 

irányelv 6. és 7. cikke értelmében hatásvizsgálatra van szükség? 

 

247. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2015. 

augusztus 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-446/15. sz. 

ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Értelmezhetők-e a 2006/112 irányelv héa-levonásra vonatkozó rendelkezései akként, hogy 

az adóhatóság általános jelleggel megkövetelheti a héa-levonási jogát gyakorolni kívánó 

adóalanytól azt, hogy annak érdekében, hogy az adóhatóság ne minősítse a gazdasági 

eseményt fiktívnek, ellenőrizze, hogy az e jog gyakorlásának alapjául szolgáló 

szolgáltatásokra vonatkozó számla kibocsátója rendelkezik-e a szóban forgó szolgáltatás 

elvégzéséhez szükséges személyi és tárgy feltételekkel a teljesítés és az ellenőrzés 

időpontjában, héabevallási és -fizetési kötelezettségének eleget tett-e, avagy hogy a gazdasági 

esemény vonatkozásban a számlán túlmenően formai hibától mentes iratokkal rendelkezzen, 

továbbá elvárható-e, hogy a számlakibocsátó a gazdasági tevékenységét nem csak a héa-

levonási jog alapjául szolgáló ügylet, hanem az ellenőrzés időpontjában is minden 

szabálytalanságtól mentesen végezze. 

2. Amennyiben az adóhatóság az előző pontban felsorolt körülmények alapján azt állapítja 

meg, hogy a gazdasági esemény ugyan megtörtént, de a számla tartalmilag hiteltelen, mivel a 

gazdasági esemény nem a számlában feltüntetett felek között jött létre, akkor a főszabály 

szerint az adóhatóságot terhelő bizonyítási kötelezettség alapján elvárható-e, hogy az 

adóhatóság azt is feltárja, hogy ebben az esetben kik között jött létre az ügylet, ki állította ki a 

számlát, avagy az adóhatóság az adólevonással élni kívánó adóalany e jogát e tényállási elem 

kétséget kizáró bizonyítása nélkül, a harmadik személy nevére, szerepére utaló adat, vagy 

körülmény nélkül, kizárólag csak az erre vonatkozó állítása alapján megtilthatja? 

3. Értelmezhetők-e a 2006/112 irányelv héa-levonásra vonatkozó rendelkezései akként, hogy 

amennyiben az adóhatóság nem vitatja a számla szerinti gazdasági esemény megtörténtét, és a 
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számla alakilag is megfelel a jogszabályi előírásoknak, az adóhatóság megtilthatja az áfa 

levonási jog gyakorlását a kellő körültekintés vizsgálata nélkül – mintegy objektív 

felelősségre alapozva – arra hivatkozással, hogy mivel a gazdasági esemény nem a számlában 

feltüntetett felek viszonylatában jött létre, ezért a tartalmilag hiteltelen számla esetén a kellő 

körültekintés vizsgálata fogalmilag kizárt, avagy az adólevonási jog gyakorlását megtiltó 

adóhatóság ezen körülmények között is köteles bizonyítani azt, hogy az adólevonással élő 

adóalany a vele szerződéses kapcsolatban álló vállalkozás szabálytalan – esetenként 

adókijátszásra irányuló – magatartásáról tudott, vagy abban ő maga is közreműködött? 

4. Az előző kérdésre adott igenlő válasz esetén megfelel-e a 2006/112 irányelv héa-levonásra 

vonatkozó rendelkezéseinek és az uniós bírósági joggyakorlat által is érvényre juttatott 

adósemlegesség, jogbiztonság és arányosság elvének az a jogszabály értelmezés, hogy a 

számlabefogadó kellő körültekintő magatartása csak abban az esetben vonható a vizsgálat 

körébe, ha a felek közti teljesítés igazolható, vagyis a gazdasági tevékenység a számlában 

meghatározott módon végbement a felek között, és csupán más, pl. formai hiba áll fenn, 

különös tekintettel arra, hogy a nemzeti adójogi szabályok tartalmaznak rendelkezést a 

formailag hibás vagy a gazdasági esemény hiányában kibocsátott számlákkal kapcsolatban? 

 

248. A Krajský soud v Ostravě (Cseh Köztársaság) által 2015. augusztus 18-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-447/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: cseh 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Ellentétesek-e a 2003/59/EK irányelv 4. cikkének rendelkezéseivel az olyan nemzeti jogszabályok, 

amelyek az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetői számára előírt 

alapképesítés megszerzésének követelménye alóli mentességet további feltételekhez kötik? 

 

249. A Hof van beroep te Brussel (Belgium) által 2015. augusztus 19-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-448/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó 

adóztatás közös rendszeréről szóló, 1990. július 23-i 90/435/EGK tanácsi irányelvet, hogy ezen 

irányelvvel ellentétes az olyan nemzeti rendelkezés, amely nem mond le a valamely belga 

leányvállalat által egy olyan hollandiai székhelyű anyavállalatnak kifizetett osztalékot terhelő belga 

forrásadóról, amely megfelel a minimális részesedés és az e részesedéssel való rendelkezés 

követelményének, mivel esetében olyan adójogi befektetési szervezetről van szó, amely a nyereségét 

teljes mértékben köteles felosztani a részvényesei számára, és e feltétel mellett a társasági adó 

keretében 0 %-os adókulcsot alkalmazhat? 

2) Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés (a Lisszaboni Szerződés általi módosítás és átszámozás óta hatályos 

változatának) 49. cikkét (korábbi 43. cikk) és 63. cikkét (korábbi 56. cikk), hogy e rendelkezésekkel 

ellentétes az olyan nemzeti rendelkezés, amely nem mond le a valamely belga leányvállalat által egy 

olyan hollandiai székhelyű anyavállalatnak kifizetett osztalékot terhelő belga forrásadóról, amely 

megfelel a minimális részesedés és az e részesedéssel való rendelkezés követelményének, mivel 

esetében olyan adójogi befektetési szervezetről van szó, amely a nyereségét teljes mértékben köteles 

felosztani a részvényesei számára, és e feltétel mellett a társasági adó keretében 0 %-os adókulcsot 

alkalmazhat? 

 

250. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2015. augusztus 20-án benyújtott előzetes 
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döntéshozatal iránti kérelem (C-449/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Ellentétes-e a letelepedés szabadságának, a hátrányos megkülönböztetés tilalmának és a verseny 

védelmének az EUMSZ 49., az EUMSZ 56. és az EUMSZ 106. cikkben foglalt elvével, valamint az 

ezekben foglalt ésszerűség elvével az a nemzeti szabályozás, amely – egymást követő jogalkotási 

beavatkozások következtében – előírja a gazdasági szempontból jelentős tengeri, folyami és tavi 

javakkal kapcsolatos koncessziók lejárati időpontjainak ismételt meghosszabbítását, amelynek 

időtartamát a törvény legalább tizenegy évre növelte oly módon, hogy a javak gazdasági céllal történő 

kiaknázásához való kizárólagos jognak továbbra is ugyanaz a jogosultja, annak ellenére, hogy az 

említett jogosult számára biztosított koncesszió időtartama már lejárt, mindennek következtében pedig 

az érdekelt gazdasági szereplőket kizárják a javak közbeszerzési eljárások végén történő odaítélésének 

minden lehetőségéből? 

 

251. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2015. augusztus 24-én és 2015. szeptember 

11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-450/15. és C-483/15. sz. ügy)1 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Ellentétes-e a bírság összegének meghatározása során – az Európai Unió Alapjogi Chartájának 49. 

cikkében foglalt előírások szerint – irányadónak tekintendő arányosság elvével az 1/2003 rendelet 23. 

cikke (2) bekezdése a) pontjának a bírságok megállapításáról szóló európai bizottsági iránymutatás, 

valamint az azzal kapcsolatos jogalkalmazási gyakorlat, így a tagállami gyakorlat által is megerősített 

olyan értelmezése, amely szerint a versenykorlátozó megállapodásokkal kapcsolatos tilalmat megsértő 

vállalkozásokkal szemben alkalmazandó bírságot úgy kell kiszámítani, hogy az uniós szabályozás 

értelmében figyelembe veendő különböző tényezők meghatározása során kapott alapösszegre kell 

alkalmazni az egyes körülményekhez kapcsolódó mértékeket, minden esetben a forgalom 10 %-ára 

történő csökkentést megelőzően, ami azzal a veszéllyel jár, hogy az enyhítő körülményeknek az 

alapösszeg tekintetében történő figyelembevétele nem alkalmas a bírság személyre szabására, 

amelynek vonatkozásában ugyanakkor az adott összegnek a konkrét ügy jellemzői alapján történő 

meghatározásával a körülményeket eleve figyelembe veszik? 

 

252. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2015. augusztus 24-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-453/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 

2006/112/EK tanácsi irányelv 56. cikke (1) bekezdésének a) pontját, hogy 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 a) pontja szerinti, egy meghatározott időszakban egy szén-dioxid tonna-

egyenérték kibocsátására való jogosultságot megtestesítő egység esetében az említett rendelkezés 

értelmében vett „hasonló jogról” van szó? 

 

                                                 
1 A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek. 
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253. A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2015. augusztus 28-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-456/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Érvénytelen-e a 2013/448/EU határozat és ellentétes-e a 2003/87/EK irányelv célkitűzéseivel 

azáltal, hogy az egységes ágazatközi korrekciós tényezőt úgy állapítja meg, hogy az éves maximális 

kibocsátásiegység-mennyiség (Industrie-Cap) 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (5) bekezdése 

szerinti kiszámítása során a villamosenergia-termeléshez használt hulladékgázokból származó 

kibocsátásokat és a kapcsolt energiatermelésből adódó hőtermelésből származó kibocsátásokat nem 

veszi figyelembe? 

2) Érvénytelen-e a 2013/448/EU határozat és ellentétes-e a 2003/87/EK irányelv célkitűzéseivel 

azáltal, hogy olyan aszimmetriát teremt, amelyben a hulladékgázok égetésével és a kapcsolt 

energiatermelésből adódó hőtermeléssel kapcsolatos kibocsátásokat kizárja a 2003/87/EK irányelv 

10a. cikke (5) bekezdése második francia bekezdésének a) és b) pontja szerinti számításból, miközben 

ezek a 2003/87/EK irányelv 10a. cikke (1) és (4) bekezdése és a 2011/278/EU határozat (2) alapján a 

2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (3) bekezdése alá nem tartozó létesítmények esetében a 

kibocsátási egységek ingyenes kiosztására jogosítanak? 

3) Érvénytelen-e a 2013/448/EU határozat és ellentétes-e a 2003/87/EK irányelv célkitűzéseivel 

azáltal, hogy az egységes ágazatközi korrekciós tényezőt úgy állapítja meg, hogy az éves maximális 

kibocsátásiegység-mennyiség (Industrie-Cap) 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (5) bekezdése 

szerinti kiszámítása során nem veszi figyelembe azon létesítmények kibocsátásait, amelyekre csak a 

második időszakban vonatkozik a kibocsátási egységek kereskedelmének kötelezettsége, illetve 

amelyeket a kibocsátás-kereskedelembe „opt in”-nel vontak be? 

4) Érvénytelen-e a 2013/448/EU határozat és ellentétes-e a 2003/87/EK irányelv célkitűzéseivel 

azáltal, hogy az egységes ágazatközi korrekciós tényezőt úgy állapítja meg, hogy az éves maximális 

kibocsátásiegység-mennyiség (Industrie-Cap) 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (5) bekezdése 

szerinti kiszámítása során a 2011. június 30. előtt bezárt létesítmények kibocsátásait levonható 

elemekként veszi figyelembe, miközben e számításból kizárja azon létesítmények kibocsátásait, 

amelyek csak a második időszakban kezdték meg működésüket? 

5) Érvénytelen-e a 2013/448/EU határozat, és ellentétes-e az EUMSZ 298. cikkben és az Európai Unió 

Alapjogi Chartájának 41. cikkében foglalt, megfelelő ügyintézéshez való jog jogállami elvével azáltal, 

hogy megállapítja az egységes ágazatközi korrekciós tényezőt, mivel a korrekciós tényező számítását 

nem tették közzé? 

 

254. A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2015. augusztus 28-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-457/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Azzal jár-e a „Tüzelőanyag-berendezések 20 MW-ot meghaladó teljes bemenő hőteljesítménnyel” 

kategóriájának a 2003/87/EK irányelv I. mellékletébe történő felvétele, hogy ezzel az üvegházhatású 

gázok előszöri kibocsátásakor és ezáltal alkalmasint a létesítmény általi előszöri villamosenergia-

termelés időpontja előtt kerül a villamosenergia-termelést végző létesítmény a kibocsátáskereskedelmi 

rendszer hatálya alá? 

2) Amennyiben az első kérdésre nemleges válasz adandó: 

Úgy kell-e értelmezni a 2011. április 27-i 2011/278/EU bizottsági határozat 19. cikkének (2) 

bekezdését, hogy a 2003/87/EK irányelv I. mellékletének hatálya alá tartozó létesítmény üzemszerű 

működésének megkezdése előtt keletkezett üvegházhatásúgáz-kibocsátás már a létesítmény építésének 

szakaszában történő előszöri kibocsátás időpontjában jelentési és a kibocsátási egységek 

létesítményüzemeltető általi átadására vonatkozó kötelezettséget teremt? 
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3) Amennyiben a második kérdésre igenlő válasz adandó: 

Úgy kell-e értelmezni a 2011. április 27-i 2011/278/EU bizottsági határozat 19. cikkének (2) 

bekezdését, hogy azzal ellentétes a Zuteilungsverordnung 2020 (a kibocsátási egységek 2020-ig 

történő kiosztásáról szóló rendelet) 18. § -ának (4) bekezdésében foglalt nemzeti átültető 

rendelkezésnek a villamosenergia-termelést végző létesítményekre történő alkalmazása a 

kibocsátáskereskedelmi rendszerben való részvételi kötelezettség kezdetének meghatározása 

tekintetében? 

 

255. A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2015. augusztus 28-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-460/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Érvénytelen-e a 601/2012/EU bizottsági rendelet, és sérti-e a 2003/87/EK irányelv céljait, 

amennyiben 49. cikke (1) bekezdésének második mondatában úgy rendelkezik, hogy a nem a 49. cikk 

(1) bekezdésének első mondata értelmében átadott CO2 a CO2-t előállító létesítmény kibocsátásának 

számít? 

2) Érvénytelen-e a 601/2012/EU bizottsági rendelet, és sérti-e a 2003/87/EK irányelv céljait, 

amennyiben IV. mellékletének 10. pontjában úgy rendelkezik, hogy a lecsapatott kalcium-karbonát 

gyártása céljából másik üzemnek átadott CO2 a CO2-t előállító létesítmény kibocsátásának számít? 

 

256. A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2015. augusztus 28-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-461/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Mely információk tartoznak a 2011/278/EU határozat 24. cikkének (1) bekezdése értelmében vett 

lényeges információ körébe? Minőségi vagy mennyiségi-e ez a korlátozás, és különösen a létesítmény 

kapacitásával, tevékenységi szintjével és működésével kapcsolatos bármely tervezett vagy tényleges 

változásra vonatkozó olyan információk is a lényeges információ körébe tartoznak-e, amelyek 

közvetlenül nem járnak a kiosztásról való döntésnek a 2011/278/EU határozat 19–21. cikke alapján 

történő visszavonásával, illetve megváltoztatásával, és nem keletkeztetnek a 2011/278/EU határozat 

24. cikkének (2) bekezdése szerinti benyújtási kötelezettséget? 

2) Amennyiben az első kérdésre nemleges válasz adandó: Úgy kell-e értelmezni a 2011/278/EU 

határozat 24. cikkének (1) bekezdését, hogy az megtiltja a tagállam számára, hogy a létesítmény 

kapacitásával, tevékenységi szintjével és működésével kapcsolatos bármely tervezett vagy tényleges 

változásra vonatkozó olyan információkat is igényeljen a létesítmény üzemeltetőjétől, amelyek nem 

járnak a kiosztásról való döntésnek a 2011/278/EU határozat 19–21. cikke alapján történő 

visszavonásával, illetve megváltoztatásával? 

 

257. Az Augstākā tiesa (Lettország) által 2015. augusztus 31-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-462/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lett 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Úgy kell-e értelmezni a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére 

meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a 

mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 

1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet 29. cikkének 
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(1) bekezdését, hogy főszabály szerint lehetővé teszi a tagállam számára, hogy a hivatkozott rendelet I. 

mellékletében felsorolt támogatási rendszerek alapján teljesített kifizetéseket személyi 

jövedelemadóval terhelje? 

 

258. A Landesgericht Wiener Neustadt (Ausztria) által 2015. szeptember 2-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-464/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 56. cikket, hogy a szerencsejátékok piacán monopóliumot előíró 

nemzeti jogszabály arányosságának értékelése során annak uniós joggal való összeegyeztethetősége 

nemcsak a szabályozás céljától, hanem annak tapasztalati úton biztosan megállapítható hatásaitól is 

függ? 

 

259. A Finanzgericht Düsseldorf (Németország) által 2015. szeptember 3-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-465/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének 

átszervezéséről szóló 2003/96/EK tanácsi irányelv 2. cikke (4) bekezdése b) pontjának harmadik 

franciabekezdését a nyersvasgyártáshoz használt nagyolvasztóban zajló folyamat tekintetében, hogy a 

légbefúvók meghajtásához használt villamos energiát is elsősorban kémiai redukció céljaira használt 

villamos energiának kell tekinteni? 

 

260. A Raad van State (Hollandia) által 2015. szeptember 7-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-470/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Amerikai 

Egyesült Államok közötti légiközlekedési megállapodás (HL 2007 L 134.) 3. cikke (1) bekezdése c) 

pontja ii. alpontjának első fordulatát, hogy az A tagállam közösségi légitársaságának érvényes forgalmi 

jogot biztosít arra, hogy a valamely harmadik országban berakodott árut az út Egyesült Államokban 

való olyan megszakítását követően, amelynek során nem rakodják ki ezt az árut, kirakodja valamely 

másik, B tagállamban, és hogy e tekintetben nem szükséges hivatkozni a B tagállam és valamely 

harmadik ország közötti kétoldalú megállapodásra? 

2) Valamely közösségi légitársaság a gazdasági tevékenységének székhelye szerinti tagállamtól eltérő 

tagállamokkal szemben származtathat-e jogokat az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, 

másrészről az Amerikai Egyesült Államok közötti légiközlekedési megállapodásból? 

3) Ellentétes-e a tagállamok és harmadik országok közötti légiközlekedési szolgáltatásokra vonatkozó 

megállapodások tárgyalásáról és végrehajtásáról szóló, 2004. április 29-i 847/2004/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkével, hogy a Bíróság ítélkezési gyakorlatával pontosított, az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 49. cikke szerinti letelepedési kritériumnak való 

megfelelés vizsgálata során megköveteljék többek között azt, hogy az a közösségi légitársaság, amely 

gazdasági tevékenységének székhelye A tagállamban van, flottájának egy részét, legalább két légi 

járművet, B tagállamban állomásoztasson? 
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261. A Vestre Landsret (Dánia) által 2015. szeptember 7-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-471/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: dán 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

A jelen ügy körülményei között a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 

2006/112/EK tanácsi irányelv (héa-irányelv) 311. cikkének (1) bekezdésében szereplő használt 

cikkeknek tekinthetők-e az elhasználódott járművek azon alkatrészei, amelyeket a járművek 

újrahasználatával foglalkozó héa-alany vállalkozás tartalék-alkatrészként való viszonteladás céljából 

eltávolít a járműből? 

 

262. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2015. szeptember 28-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-520/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Ellentétes-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével, amely előírja, hogy mindenkinek joga 

van arra, hogy ügyét a törvény által megelőzően létrehozott független és pártatlan bíróság 

tisztességesen, nyilvánosan és ésszerű időn belül tárgyalja és amely biztosítja a tisztességes eljáráshoz 

való jogot, valamint annak 54. cikkével, amely tiltja a joggal való visszaélést, továbbá a Rómában 

1950. november 4-én aláírt, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló európai 

egyezmény 6. cikkének (1) bekezdésével, amely előírja, hogy mindenkinek joga van arra, hogy ügyét 

a törvény által létrehozott független és pártatlan bíróság tisztességesen, nyilvánosan és ésszerű időn 

belül tárgyalja, az a nemzeti szabályozás, amely – az 1971. november 24-i 1199. sz. DPR 10. cikke és 

a 2010. július 2-i 104. sz. D.lgs. 48. cikke értelmében – a Consiglio di Stato előtt egyetlen fokon 

folyamatban lévő rendkívüli eljárásban részt vevő felek közül csak az egyik számára teszi lehetővé az 

eljárásnak a tartományi közigazgatási bíróság előtti elsőfokú eljárássá alakítását, az ugyanazon 

eljárásban részt vevő bármely másik fél belegyezése vagy hozzájárulása nélkül? 

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok 

Büntető ügyszak 

7. A Bíróság (nagytanács) 2015. szeptember 8-i ítélete (a Tribunale di Cuneo 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ivo Taricco és társai elleni 

büntetőeljárás (C-105/14. sz. ügy)2  

1) A bűncselekmények elévülésére vonatkozó olyan nemzeti szabályozás, mint amelyet a 2005. 

december 5-i 251. sz. törvénnyel módosított büntetőtörvénykönyvnek a 161. cikkével összefüggésben 

értelmezett 160. cikkének utolsó bekezdése megállapít, amely az alapügy tényállásának időpontjában 

azt írta elő, hogy a hozzáadottérték-adó területén elkövetett súlyos csalások miatti büntetőeljárások 

keretében bekövetkező, az elévülést félbeszakító eljárási cselekmény azzal a következménnyel jár, hogy 

az elévülési idő csak az eredeti időtartamának egynegyedével hosszabbodik meg, sértheti az EUMSZ 

325. cikk (1) és (2) bekezdésével a tagállamokra rótt kötelezettségeket, amennyiben e nemzeti 

szabályozás az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő súlyos csalás eseteinek jelentős számában 

megakadályozza a hatékony és visszatartó erejű szankciók kiszabását, vagy az érintett tagállam 

pénzügyi érdekeit sértő csalás eseteire hosszabb elévülési időket ír elő, mint az Európai Unió pénzügyi 

érdekeit sértő csalás eseteire, amit a nemzeti bíróságnak kell vizsgálnia. A nemzeti bíróság feladata, 

hogy biztosítsa az EUMSZ 325. cikk (1) és (2) bekezdésének teljes érvényesülését, szükség esetén 

eltekintve azon nemzeti jogi rendelkezések alkalmazásától, amelyek azzal a hatással járnak, hogy 

megakadályozzák az érintett tagállamot abban, hogy teljesítse az EUMSZ 325. cikk (1) és (2) 

                                                 
2 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 7. szám, Büntető ügyszak 7. sz. alatt. 
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bekezdésében rá rótt kötelezettségeket. 

2) A hozzáadottérték-adó területén elkövetett bűncselekményekre alkalmazandó olyan elévülési 

rendszer, mint amelyet a 2005. december 5-i 251. sz. törvénnyel módosított büntetőtörvénykönyvnek a 

161. cikkével összefüggésben értelmezett 160. cikkének utolsó bekezdése előír, nem értékelhető az 

EUMSZ 101., az EUMSZ 107. és az EUMSZ 119. cikk alapján. 

 

8. A Bíróság (negyedik tanács) 2015. október 1-jei ítélete (a Tribunale di Firenze 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Skerdjan Celaj elleni 

büntetőeljárás (C-290/14. sz. ügy)3  

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 úgy kell értelmezni, hogy azzal főszabály szerint 

nem ellentétes az olyan tagállami szabályozás, amely szabadságvesztéssel rendeli büntetni azt a 

jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárt, aki, miután egy korábbi kiutasítási eljárás 

keretében visszatért származási országába, a beutazási tilalmat megsértve újfent jogellenesen beutazik 

az említett állam területére. 

 

9. A Bíróság (nagytanács) 2015. október 6-i ítélete (a Tribunal d’instance de Bordeaux 

[Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Thierry Delvigne kontra 

Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde (C-650/13. sz. ügy)4  

Az Európai Unió Alapjogi Chartája 39. cikkének (2) bekezdését, valamint 49. cikke (1) bekezdésének 

utolsó mondatát úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az alapügyben szóban forgóhoz 

hasonló olyan tagállami szabályozás, amely a törvény erejénél fogva kizárja az európai parlamenti 

választásokon a választójoggal rendelkezők köréből azokat a személyeket, akik az alapügy 

felpereséhez hasonlóan a súlyos bűncselekményben való büntetőjogi felelősséget megállapító olyan 

ítélet hatálya alatt állnak, amely 1994. március 1-je előtt vált jogerőssé. 

Gazdasági ügyszak 

38. A Bíróság elnökének 2015. július 8-i végzése (az Amtsgericht Hannover 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-3/15. sz. ügy)5  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

39. A Bíróság elnökének 2015. szeptember 2-i végzése (a Landgericht Aachen 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-196/14. sz. ügy)6  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

40. A Bíróság (harmadik tanács) 2015. szeptember 10-i ítélete (a Hoge Raad der 

Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Holterman Ferho 

Exploitatie BV, Ferho Bewehrungsstahl GmbH, Ferho Vechta GmbH, Ferho Frankfurt 

GmbH kontra Friedrich Leopold Freiherr Spies von Büllesheim (C-47/14. sz. ügy)7  

1) Az alapeljárásbelihez hasonló olyan helyzetben, amikor egy társaság a nála igazgatói és ügyvezetői 

                                                 
3 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 10. szám, Büntető ügyszak 9. sz. alatt. 
4 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 5. szám, Büntető ügyszak 3. sz. alatt. 
5 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 5. szám, Gazdasági ügyszak 9. sz. alatt. 
6 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 7. szám, Gazdasági ügyszak 25. sz. alatt. 
7 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 5. szám, Gazdasági ügyszak 13. sz. alatt. 
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feladatokat ellátó személlyel szemben az e személy által feladatainak ellátása során elkövetett hibák 

megállapíttatása és kártérítés érvényesítése céljából indít eljárást, a polgári és kereskedelmi ügyekben 

a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 

44/2001/EK tanácsi rendelet II. fejezete 5. szakaszának (18–21. cikk) rendelkezéseit akként kell 

értelmezni, hogy azok kizárják az e rendelet 5. cikke 1. és 3. pontjának alkalmazását, feltéve, hogy az 

említett személy – igazgatói és ügyvezetői minőségében – meghatározott ideig e társaság javára és 

irányítása alatt díjazás ellenében szolgáltatást nyújtott, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell 

vizsgálnia. 

2) A 44/2001 rendelet 5. cikkének 1. pontját akként kell értelmezni, hogy a társaság által egykori 

ügyvezetőjével szemben a társasági jog értelmében az ügyvezetőre háruló kötelezettségek elmulasztása 

miatt indított kereset az „egy szerződés vagy egy szerződéses igény” fogalmába tartozik. A társaság 

létesítő okiratában vagy bármely más dokumentumban szereplő eltérő kikötés hiányában a kérdést 

előterjesztő bíróságnak kell meghatároznia azt a helyet, ahol az ügyvezető a szerződés teljesítése 

keretében ellátott tevékenységeit túlnyomórészt végezte, feltéve, hogy a szolgáltatásoknak a szóban 

forgó helyen történő nyújtása nem ellentétes a feleknek a szerződéses rendelkezésekben tükröződő 

szándékával. 

3) Az alapeljárásbelihez hasonló körülmények között, amikor is valamely társaság az egykori 

ügyvezetőjét annak állítólagosan jogellenes cselekménye miatt perli, a 44/2001 rendelet 5. cikkének 3. 

pontját akként kell értelmezni, hogy ez a kereset akkor tartozik a jogellenes károkozással kapcsolatos 

ügyek körébe, ha a felrótt cselekmény nem tekinthető az ügyvezetőre a társasági jog alapján háruló 

szerződéses kötelezettségek megszegésének, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia. Az 

ügy tényállása alapján ennek a bíróságnak kell meghatároznia a kárt okozó esemény bekövetkezésének 

helyével és az e kár tényleges bekövetkezésének helyével fennálló legszorosabb kapcsolótényezőt. 

 

41. A Bíróság (kilencedik tanács) 2015. szeptember 17-i ítélete (a Rechtbank Amsterdam 

[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Corina van der Lans kontra 

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (C-257/14. sz. ügy)8  

A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén 

az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról és a 

295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az olyan műszaki 

probléma, mint amely az alapügy tárgyát képezi, amely váratlanul merült fel, nem karbantartási 

hiányosságból ered, és amelyet a rendes karbantartás során nem is állapítottak meg, e rendelkezés 

értelmében nem tartozik a „rendkívüli körülmények” fogalmába. 

Munkaügyi ügyszak 

50. A Bíróság (második tanács) 2015. szeptember 9-i ítélete (a Verwaltungsgericht Berlin 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Daniel Unland kontra Land 

Berlin (C-20/13. sz. ügy)9  

1) A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek 

létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv 3. cikke (1) bekezdésének c) 

pontját akként kell értelmezni, hogy a bírák díjazási feltételei ezen irányelv hatálya alá tartoznak. 

2) A 2000/78 irányelv 2. cikkét és 6. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy azokkal 

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

felvételekor az alapilletményét kizárólag e bíró életkorának függvényében határozzák meg. 

3) A 2000/78 irányelv 2. cikkét és 6. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy azokkal nem 

ellentétes az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló nemzeti jogszabály, amely az e jogszabály 

                                                 
8 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 10. szám, Gazdasági ügyszak 29. sz. alatt. 
9 A kérdést l.: Hírlevél IV. évfolyam 4. szám, Munkaügyi ügyszak 78. sz. alatt. 
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hatálybalépése előtt már kinevezett bírák új díjazási rendszerbe való átsorolásának részletes 

szabályait úgy határozza meg, hogy az új besorolásuk szerinti fizetési fokozat kizárólag az általuk a 

régi díjazási rendszeren belül kapott alapilletmény összege alapján határozandó meg, noha ez utóbbi 

rendszer a bíró életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetésén nyugodott, amennyiben az e 

jogszabályban foglalt eltérő bánásmód igazolható a szerzett jogok védelmének célkitűzésével. 

4) A 2000/78 irányelv 2. cikkét és 6. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy azokkal nem 

ellentétes az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló nemzeti jogszabály, amely akként határozza meg az e 

jogszabály hatálybalépése előtt már kinevezett bírák új díjazási rendszeren belüli előmenetelének 

részletes szabályait, hogy az új rendszerbe való áttérés határnapján meghatározott életkort betöltő 

bírák esetében meghatározott fizetési fokozattól kezdődően a díjazás gyorsabb növekedéséről 

rendelkezik, mint az áttérés határnapján fiatalabb bírák esetében, amennyiben az e jogszabályban 

foglalt eltérő bánásmód ezen irányelv 6. cikke (1) bekezdésére tekintettel igazolható. 

5) Az alapügy körülményeihez hasonló körülmények között az uniós jog nem írja elő, hogy a 

hátrányosan megkülönböztetett bírák részére az általuk ténylegesen kapott díjazás és a besorolási 

fokozatuk legmagasabb fizetési fokozata szerinti díjazás közötti különbségnek megfelelő összeget 

visszamenőlegesen megfizessék. 

A kérdést előterjesztő bíróság feladata annak vizsgálata, hogy a Bíróság ítélkezési gyakorlata által 

meghatározott valamennyi feltétel teljesül-e ahhoz, hogy az uniós jog alapján a Németországi 

Szövetségi Köztársaság felelőssége megállapítható legyen. 

6) Az uniós joggal nem ellentétes egy, az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló nemzeti szabály, amely 

azt írja elő, hogy a nemzeti bírónak a nem közvetlenül a törvényen alapuló pénzbeli juttatásokra való 

jogosultságát viszonylag rövid határidőn belül, mindenképpen a folyó költségvetési év végéig kell 

érvényesítenie, amennyiben e szabály nem sérti sem az egyenértékűség elvét, sem a tényleges 

érvényesülés elvét. A kérdést előterjesztő bíróság feladata annak ellenőrzése, hogy teljesülnek ezek a 

feltételek az alapügyben. 

 

51. A Bíróság (második tanács) 2015. szeptember 9-i ítélete (a Gerechtshof te ’s-

Hertogenbosch, a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti 

kérelme) – X kontra Inspecteur van Rijksbelastingdienst (C-72/14. sz. ügy)10 és T. A. van 

Dijk kontra Staatssecretaris van Financiën (C-197/14. sz. ügy) 

Az 1996. december 2-i 118/97/EK tanácsi rendelettel módosított és naprakésszé tett, a 2005. április 

13-i 647/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, 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 7. cikke 

(2) bekezdésének a) pontját, valamint az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok 

megállapításáról szóló, 1972. március 21-i 574/72/EGK tanácsi rendelet 10c–11 a., 12a. és 12b. cikkét 

akként kell értelmezni, hogy nem köti a többi tagállam intézményeit a valamely tagállam hatáskörrel 

rendelkező intézménye által E 101 igazolás formájában annak tanúsítása céljából kiállított valamely 

igazolás, hogy a munkavállaló e tagállam szociális jogszabályainak hatálya alá tartozik, miközben ez 

a munkavállaló a rajnai hajósok szociális biztonságáról szóló, 1961. február 13-i megállapodás 

felülvizsgálatával megbízott kormányzati konferencia által elfogadott, a rajnai hajósok szociális 

biztonságáról szóló megállapodás rajnai hajósokról szóló megállapodás hatálya alá tartozik. E 

tekintetben nem bír relevanciával az, hogy az igazolást kiállító intézménynek nem állt szándékában 

tényleges E 101 igazolást kiállítani, de adminisztratív okokból ezen igazolás formanyomtatványát 

használta. 

2) Az EUMSZ 267. cikk harmadik bekezdését akként kell értelmezni, hogy a kérdést előterjesztő 

bírósághoz hasonló olyan nemzeti bíróság, amelynek határozatai ellen a nemzeti jog értelmében nincs 

jogorvoslati lehetőség, nem köteles az Európai Unió Bíróságához fordulni pusztán amiatt, hogy az 

előtte folyamatban lévőhöz hasonló ügyben és pontosan ugyanabban a kérdéskörben valamely alsóbb 

                                                 
10 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 6. szám, Munkaügyi ügyszak 16. sz. alatt. 
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szintű nemzeti bíróság előzetes döntéshozatal céljából kérdést terjesztett az Európai Unió Bírósága 

elé, és nem is köteles megvárni az e kérdésre adott választ. 

 

52. A Bíróság (második tanács) 2015. szeptember 9-i ítélete (a Varas Cíveis de Lisboa 

[Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – João Filipe Ferreira da Silva e 

Brito és társai kontra Estado português (C-160/14. sz. ügy)11  

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

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

tanácsi irányelv 1. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy az „üzlet átruházásának” 

fogalma vonatkozik arra a helyzetre, amelyben a charterjáratok piacán működő valamely vállalkozás 

végelszámolását az olyan főrészvényes folytatja le, amely maga is a repülési ágazatban működő 

vállalkozás, és amely ezt követően a repülőgépek lízingszerződéseiben és az utazásszervezőkkel a 

charterjáratok üzemeltetése tárgyában kötött, folyamatban lévő szerződésekben a végelszámolt 

társaság helyébe lép, gyakorolja a korábban a végelszámolt vállalkozás által végzett tevékenységeket, 

újra alkalmaz bizonyos, addig a végelszámolt társasághoz kirendelt munkavállalókat, és azokat a 

korábbival azonos munkakörbe helyezi, és az említett vállalkozás kisebb berendezéseit átveszi. 

2) Az EUMSZ 267. cikk harmadik bekezdését akként kell értelmezni, hogy az olyan bíróság, amelynek 

határozatai ellen a nemzeti jog értelmében nincs jogorvoslati lehetőség, köteles az Európai Unió 

Bíróságához előzetes döntéshozatal iránti kérelmet terjeszteni a 2001/23 irányelv 1. cikkének (1) 

bekezdése értelmében vett „üzlet átruházása” fogalmának értelmezése céljából olyan, az alapügy 

körülményeihez hasonló körülmények között, amelyeket egyrészt az alsóbb fokú bíróságok e fogalom 

értelmezésére vonatkozó eltérő határozatai, másrészt e fogalom értelmezésének az egyes 

tagállamokban ismétlődően felmerülő nehézségei jellemeznek. 

3) Az uniós jogot és különösen a Bíróság által az uniós jognak azon végső fokon eljáró nemzeti 

bíróság által elkövetett megsértésével magánszemélyeknek okozott károkért való állami felelősségre 

vonatkozóan kimondott elveket, amelynek határozatai ellen a nemzeti jog értelmében nincs 

jogorvoslati lehetőség, akként kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti jogszabály, 

amely előzetes feltételként e bíróság jogsértő határozatának visszavonását írja elő, jóllehet e 

visszavonás a gyakorlatban kizárt. 

 

53. A Bíróság (harmadik tanács) 2015. szeptember 10-i ítélete (az Audiencia Nacional 

[Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Federación de Servicios 

Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.) kontra Tyco Integrated Security 

SL, Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios SA (C-266/14. sz. ügy)12 

A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv 2. cikkének 1. pontját úgy kell értelmezni, hogy az alapügyben szóban forgóhoz 

hasonló körülmények között, amikor a munkavállalók nem rendelkeznek állandó vagy szokásos 

munkavégzési hellyel, az e rendelkezés értelmében vett „munkaidőnek” minősül az az utazási idő, 

amelyet e munkavállalók a lakóhelyük, valamint a munkáltatójuk által kijelölt első és utolsó ügyfél 

közötti mindennapos utazással töltenek. 

 

54. A Bíróság (harmadik tanács) 2015. szeptember 10-i ítélete (a Tribunal du travail de 

Bruxelles [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Aliny Wojciechowski 

kontra Office national des pensions (ONP) (C-408/14. sz. ügy)13  

Az Európai Unió tisztviselőinek a 2010. november 24-i 1080/2010/EU, Euratom európai parlamenti és 

                                                 
11 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 7. szám, Munkaügyi ügyszak 21. sz. alatt. 
12 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 9. szám, Munkaügyi ügyszak 29. sz. alatt. 
13 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 12. szám, Munkaügyi ügyszak 40. sz. alatt. 
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tanácsi rendelettel módosított, az Európai Közösségek tisztviselői személyzeti szabályzatának, 

valamint az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről és a Bizottság 

tisztviselőire vonatkozó egyedi átmeneti intézkedések bevezetéséről szóló, 1968. február 29-i 

259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelettel létrehozott személyzeti szabályzatával 

összefüggésben az EUSZ 4. cikk (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan 

tagállami szabályozás, mint amely az alapeljárásban szerepel, amely alapján az e tagállam 

állampolgárának minősülő munkavállaló számára az e tagállam jogszabályai szerint végzett 

tevékenysége alapján járó öregségi nyugdíj csökkenthető vagy megtagadható abban az esetben, ha a 

munkavállaló által az említett tagállamban foglalkoztatott munkavállalóként és az ugyanezen 

tagállamba beosztott európai uniós tisztviselőként szerzett teljes szolgálati idő meghaladja az említett 

szabályozásban rögzített 45 éves egységes szolgálati időt, amennyiben az Unió által nyújtandó 

öregségi nyugdíjjal arányos szolgálati részidő kiszámítására alkalmazott módszer miatt ez a 

csökkentés nagyobb mértékű, mint abban az esetben lenne, ha az említett munkavállaló a teljes 

szolgálati idejét az adott tagállamban foglalkoztatott munkavállalóként töltötte volna el. 

 

55. A Bíróság elnökének 2015. szeptember 14-i végzése (a Centrale Raad van Beroep 

[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-209/15. sz. ügy)14  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

56. A Bíróság (hetedik tanács) 2015. október 1-jei ítélete (a conseil de prud’hommes de 

Paris [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – O kontra Bio Philippe 

Auguste SARL (C-432/14. sz. ügy)15  

Az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmának az Európai Unió Alapjogi Chartája 21. 

cikkében megfogalmazott és a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód 

általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelvvel 

pontosított elvét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti jogszabály, mint az 

alapügyben szóban forgó, amelynek értelmében a határozott időre szóló munkaszerződés 

megszűnésekor, ha a szerződéses munkaviszony nem folytatódik határozatlan időre szóló szerződéssel, 

a szerződés lejártára tekintettel járó, munkabér-kiegészítésként folyósított juttatás nem jár abban az 

esetben, amikor a szerződést fiatallal kötötték iskolai vagy egyetemi szünetének ideje alatti időszakra. 

Polgári ügyszak 

49. A Bíróság (első tanács) 2015. szeptember 9-i ítélete (a Korkein oikeus [Finnország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Christophe Bohez kontra Ingrid Wiertz (C-4/14. 

sz. ügy)16  

1) A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és 

végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 1. cikkét úgy kell értelmezni, 

hogy e rendelet nem alkalmazandó az olyan kényszerítő bírságnak a valamely tagállamban való 

végrehajtására, amelyet a szülői felügyeleti jogra és a láthatási jogra vonatkozó, valamely más 

tagállamban hozott határozatban állapítottak meg, az ezen láthatási jognak a szülői felügyeleti jog 

jogosultja által történő tiszteletben tartásának a biztosítása céljából. 

2) Az olyan kényszerítő bírság behajtása, amelyet a származási országnak a láthatási jogról érdemben 

határozó bírósága állapított meg e jog hatékonyságának a biztosítása céljából, ugyanabba a 

végrehajtási rendszerbe tartozik, mint amelybe az említett bírság által biztosított láthatási jogra 

vonatkozó határozat, és e bírságot így a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó 

eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 

                                                 
14 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 9. szám, Munkaügyi ügyszak 17. sz. alatt. 
15 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 3. szám, Munkaügyi ügyszak 1. sz. alatt. 
16 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 4. szám, Polgári ügyszak 19. sz. alatt. 
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1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi 

rendeletben meghatározott szabályok szerint kell végrehajthatónak nyilvánítani. 

3) A 2201/2003 rendelet keretében a kényszerítő bírságot elrendelő külföldi határozatok kizárólag 

akkor hajthatók végre abban a tagállamban, amelyben a végrehajtást kérték, ha az összeget a 

származási tagállam bíróságai jogerősen megállapították. 

 

50. A Bíróság (első tanács) 2015. szeptember 9-i ítélete (a Landesgericht Korneuburg 

[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Eleonore Prüller-Frey kontra 

Norbert Brodnig, Axa Versicherung AG (C-240/14. sz. ügy)17 

1) A 2002. május 13-i 889/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a légi 

fuvarozók utasok és poggyászuk légi szállítása tekintetében fennálló felelősségéről szóló, 1997. 

október 9-i 2027/97/EK tanácsi rendelet 2. cikke (1) bekezdésének a) és c) pontját, valamint a 

nemzetközi légi szállítás egyes szabályainak egységesítéséről szóló, 1999. május 28-án Montrealban 

kötött, az Európai Unió nevében a 2001. április 5-i 2001/539/EK tanácsi határozattal jóváhagyott 

egyezmény 1. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az, hogy ezen 

egyezmény 17. cikke alapján kerüljön megvizsgálásra az olyan személy által benyújtott kártérítés 

iránti kérelem, aki – miközben olyan légi jármű utasa volt, amelynek indulási és érkezési helye 

valamely tagállam ugyanazon helye volt, és akit ellenszolgáltatás nélkül szállítottak azért, hogy az e 

légi jármű pilótájával tervezett ingatlanügylet kapcsán felülről megtekintsék az ingatlant – az említett 

légi jármű lezuhanása folytán testi sérüléseket szenvedett. 

2) A szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról („Róma II”) szóló, 2007. július 11-i 

864/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az lehetővé 

teszi az alapügyben szóban forgóhoz hasonló helyzetben a károsult személy számára a kártérítésért 

felelős személy biztosítójával szembeni közvetlen keresetindítást, amikor az ilyen keresetindítást a 

szerződésen kívüli kötelmi viszonyra alkalmazandó jog előírja, függetlenül attól, amit a biztosítási 

szerződésre alkalmazandó, e szerződés felei által választott jog előír. 

 

51. A Bíróság (első tanács) 2015. szeptember 16-i ítélete (az Anotato Dikastirio Kyprou 

[Ciprus] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Alpha Bank Cyprus Ltd kontra Dau Si 

Senh és társai (C-519/13. sz. ügy)18  

A tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok 

kézbesítéséről („iratkézbesítés”), és az 1348/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 

szóló, 2007. november 13-i 1393/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet úgy kell 

értelmezni, hogy: 

— az átvevő intézménynek minden körülmények között – és anélkül, hogy e tekintetben mérlegelési 

mozgástérrel rendelkezne – tájékoztatnia kell az irat címzettjét az irat átvételének megtagadásához 

való jogáról, e célból rendszeresen használva az e rendelet II. mellékletében szereplő 

formanyomtatványt, és 

— az a körülmény, hogy ezen intézmény az irat címzettnek való kézbesítése során nem csatolta az 

1393/2007 rendelet II. mellékletében szereplő formanyomtatványt, nem az eljárás érvénytelenségi 

okának minősül, hanem olyan mulasztásnak, amelyet az e rendeletben szereplő rendelkezéseknek 

megfelelően kell pótolni. 

 

52. A Bíróság (első tanács) 2015. szeptember 16-i ítélete (a High Court of Justice 

[Chancery Division] [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – 

                                                 
17 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 9. szám, Polgári ügyszak 35. sz. alatt. 
18 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 1. szám, Polgári ügyszak 3. sz. alatt. 
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Société des Produits Nestlé SA kontra Cadbury UK Ltd (C-215/14. sz. ügy)19  

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

európai parlamenti és tanács irányelv 3. cikke (1) bekezdésének e) pontját úgy kell értelmezni, hogy 

azzal ellentétes az áru formájából álló megjelölés védjegyként való lajstromozása abban az esetben, 

ha ez a forma három lényeges jellegzetességet érint, amelyből az egyik az áru jellegéből következik, a 

másik kettő pedig a célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges, azzal a feltétellel, hogy az e 

rendelkezésben foglalt, lajstromozást kizáró okok közül legalább az egyiknek teljes mértékben 

alkalmazhatónak kell lennie a vitatott formára. 

2) A 2008/95 irányelv 3. cikke (1) bekezdése e) pontjának ii. alpontját – amely lehetővé teszi azon 

megjelölések lajstromozásának megtagadását, amelyek kizárólag az árunak a célzott műszaki hatás 

eléréséhez szükséges formájából állnak – úgy kell értelmezni, hogy az arra vonatkozik, hogy az érintett 

áru miként tölti be a funkcióját, és nem magára az áru gyártásának a módjára. 

3) Egy olyan védjegy lajstromozásához, amely a 2008/95 irányelv 3. cikkének (3) bekezdése 

értelmében a használat révén szerzett megkülönböztető képességet, akár valamely másik lajstromozott 

védjegy részeként, akár azzal összetételben, a bejelentőnek bizonyítania kell azt, hogy az érintett 

személyek köre – szemben minden más védjeggyel, amely szintén jelen lehet – egyedül a bejelentett 

védjeggyel jelölt árut vagy szolgáltatást tekinti valamely meghatározott vállalkozástól származónak. 

 

53. A Bíróság (harmadik tanács) 2015. október 1-jei ítélete (a Fővárosi 

Törvényszék [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ERSTE 

Bank Hungary Zrt. kontra Sugár Attila (C-32/14. sz. ügy)  

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. 

április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 6. cikkének (1) bekezdését és 7. cikkének (1) bekezdését 

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

nemzeti szabályozás, amely egy eladó vagy szolgáltató és egy fogyasztó között létrejött 

szerződésre vonatkozó közokiratot az alakszerűségi követelmények tiszteletben tartása mellett 

elkészítő közjegyző számára lehetővé teszi, hogy az említett közokiratot végrehajtási 

záradékkal lássa el, illetve hogy megtagadja e végrehajtási záradék törlését, miközben egyik 

szakaszban sem került sor az említett szerződés kikötései tisztességtelen jellegének 

vizsgálatára. 

 

54. A Bíróság (harmadik tanács) 2015. október 1-jei ítélete (a Kúria 

[Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Weltimmo s. r. o. kontra 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (C-230/14. sz. ügy)20 

1) A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv 4. cikke (1) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy az lehetővé teszi az 

attól eltérő tagállam személyes adatok védelmére vonatkozó szabályozásának alkalmazását, 

mint ahol ezen adatok kezelője be van jegyezve, amennyiben ezen adatkezelő tartós jelleggel 

olyan, akár csekély mértékű valós és tényleges tevékenységet folytat e tagállam területén, 

amelynek keretében ezen adatkezelésre sor kerül. 

Annak meghatározásához, hogy olyan körülmények között, mint amelyekről az alapügyben szó 

van, a fenti eset áll-e fenn, a kérdést előterjesztő bíróság különösen figyelembe veheti egyrészt 

azt, hogy az említett adatkezelő azon tevékenysége, amelynek keretében a szóban forgó 

                                                 
19 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 8. szám, Polgári ügyszak 32. sz. alatt. 
20 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 8. szám, Polgári ügyszak 34. sz. alatt. 
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adatkezelést végzi, az ezen tagállam területén található ingatlanokra vonatkozó, e tagállam 

nyelvén megfogalmazott hirdetéseket megjelentető weboldalak üzemeltetéséből áll, és e 

tevékenység következésképpen főként, vagy akár teljes mértékben az említett tagállamra 

irányul, másrészt pedig azt, hogy ezen adatkezelő olyan képviselővel rendelkezik az említett 

tagállamban, aki az e tevékenységből eredő követelések behajtásával, valamint az érintett 

adatok kezelésével kapcsolatos hatósági és bírósági eljárásokban az adatkezelő képviseletével 

van megbízva. 

Az ezen adatkezeléssel érintett személyek állampolgárságának viszont nincs jelentősége. 

2) Abban az esetben, ha valamely tagállam felügyelő hatósága, amelyhez a 95/46 irányelv 28. 

cikkének (4) bekezdése szerinti panaszt nyújtottak be, arra a következetésre jut, hogy az 

érintett személyes adatok kezelésére alkalmazandó jog nem e tagállam joga, hanem valamely 

más tagállamé, ezen irányelv 28. cikkének (1), (3) és (6) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy 

e felügyelő hatóság csak a saját tagállamának területén gyakorolhatja az említett irányelv 28. 

cikke (3) bekezdésének megfelelően rá ruházott tényleges beavatkozási jogköröket. 

Következésképpen nem szabhat ki szankciókat e tagállam joga alapján ezen adatok azon 

kezelőjére, aki nincs letelepedve e területen, hanem ugyanezen irányelv 28. cikkének (6) 

bekezdése alapján kérnie kell az alkalmazandó jog szerinti tagállam felügyelő hatóságától a 

beavatkozást. 

3) A 95/46 irányelvet úgy kell értelmezni, hogy az „adatfeldolgozás” (az adatkezelési 

műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése) ezen irányelv magyar nyelvű 

változatában – különösen a 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában és 28. cikkének (6) 

bekezdésében – használt fogalmát az „adatkezelés” kifejezéssel azonosan kell érteni. 

 

55. A Bíróság (nagytanács) 2015. október 6-i ítélete (a Tribunalul Sibiu [Románia] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Dragoș Constantin Târșia kontra Statul român, 

Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a 

autovehiculelor (C-69/14. sz. ügy)21  

Az uniós jogot, különösen pedig az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elvét úgy kell 

értelmezni, hogy azzal nem ellentétes – olyan körülmények között, mint amilyenek az alapügyben 

szerepelnek –, ha nem lehetséges a nemzeti bíróság által a polgári jogi kereset keretében hozott 

jogerős bírósági határozattal szembeni perújítás, ha e határozat összeegyeztethetetlennek bizonyul az 

uniós jognak az Európai Unió Bírósága által, az említett határozat jogerőssé válását követően 

elfogadott értelmezésével, jóllehet e perújítás lehetséges az uniós joggal összeegyeztethetetlen, 

közigazgatási jogi kereset keretében hozott jogerős bírósági határozatok esetében. 

 

56. A Bíróság (harmadik tanács) 2015. október 6-i ítélete (a Nejvyšší soud České 

republiky [Cseh Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Marie 

Matoušková hagyatéki gondnok által indított eljárás (C-404/14. sz. ügy)22  

A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a 

határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendeletet úgy kell értelmezni, hogy a 

kiskorú gyermekek nevében gyámjuk által kötött hagyatéki egyezség jóváhagyása a rendelet 1. cikke 

(1) bekezdésének b) pontja értelmében vett, szülői felelősség gyakorlására vonatkozó intézkedésnek 

minősül, és ezáltal a rendelet hatálya alá tartozik, nem pedig az említett rendelet 1. cikke (3) 

bekezdésének f) pontja értelmében vett, öröklésre vonatkozó intézkedésnek, amely nem tartozik a 

                                                 
21 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 6. szám, Polgári ügyszak 14. sz. alatt. 
22 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 1. szám, Polgári ügyszak 1. sz. alatt. 
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rendelet hatálya alá. 

 

57. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2015. október 6-i ítélete (az Oberlandesgericht Wien 

[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Seattle Genetics Inc. kontra 

Österreichisches Patentamt (C-471/14. sz. ügy)23  

1) A gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló, 2009. május 6-i 469/2009/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy „az [Európai 

Unión] belüli forgalomba hozatalra vonatkozó első engedély keltezésének napja” fogalmat az uniós 

jog határozza meg. 

2) A 469/2009 rendelet 13. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy „az [Unión] belüli 

forgalomba hozatalra vonatkozó első engedély keltezésének napja” e rendelkezés értelmében a 

forgalomba hozatal engedélyezésére vonatkozó határozat címzett részére történő kézbesítésének napja. 

 

58. A Bíróság (harmadik tanács) 2015. október 6-i ítélete (a High Court of Justice, 

Family Division [England and Wales] [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti 

kérelme) – A kontra B (C-489/14. sz. ügy)24 

Az ugyanazon felek között különválás és házasságfelbontás tárgyában két tagállam bíróságai előtt 

indított eljárásokkal kapcsolatban úgy kell értelmezni a házassági ügyekben és a szülői felelősségre 

vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, 

illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 

2201/2003/EK tanácsi rendelet 19. cikkének (1) és (3) bekezdését, hogy olyan tényállás mellett, mint 

amilyen az alapeljárásban fennáll – amelyben az első tagállamban az elsőként eljáró bíróság előtti 

eljárás megszűnt, miután a második tagállamban a második bírósághoz fordultak –, a perfüggőségi 

kritériumok már nem állnak fenn, következésképpen nem tekinthető megállapíthatónak azon bíróság 

joghatósága, amelyhez elsőként fordultak. 

Közigazgatási ügyszak 

194. A Bíróság második tanácsa elnökének 2015. július 16-i végzése (a Fővárosi 

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal 

iránti kérelme) (C-459/14. sz. ügy)25  

A Bíróság második tanácsának elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

195. A Bíróság elnökének 2015. július 31-i végzése (a Supremo Tribunal Administrativo 

[Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-423/14. sz. ügy)26  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

196. A Bíróság elnökének 2015. szeptember 2-i végzése (a Verwaltungsgericht Berlin 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-527/14. sz. ügy)27  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

                                                 
23 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 1. szám, Polgári ügyszak 3. sz. alatt. 
24 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 2. szám, Polgári ügyszak 6. sz. alatt. 
25 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak 31. sz. alatt. 
26 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak 11. sz. alatt. 
27 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak 41. sz. alatt. 
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197. A Bíróság (negyedik tanács) 2015. szeptember 3-i végzése (Tribunal Superior de 

Justicia de Castilla-La Mancha [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) 

(C-456/14. sz. ügy)28  

Az Európai Unió Bírósága nyilvánvalóan nem rendelkezik hatáskörrel a Tribunal Superior de Justicia 

de Castilla-La Mancha (Spanyolország) 2014. szeptember 4-i határozatával előterjesztett kérdés 

megválaszolására (C-456/14. sz. ügy). 

 

198. A Bíróság (kilencedik tanács) 2015. szeptember 3-i végzése (Curtea de Apel Cluj 

[Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Petru Chiş (C-585/14), Aurel 

Moldovan (C-587/14) kontra Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj és 

Sergiu Octav Constantinescu (C-588/14) kontra Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Sălaj29 

1) Az EUMSZ 110. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes, ha valamely tagállam olyan 

gépjárműadót vezet be, mint amelyet a gépjárművek szennyezőanyag-kibocsátása utáni adóról szóló, 

2012. január 6-i 9/2012. sz. törvény (Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite 

de la autovehicule) előír, amely a behozott használt járműveket az e tagállamban történő első 

nyilvántartásba vételekor, az említett tagállamban már nyilvántartásba vett járműveket pedig a 

tulajdonjogának ugyanezen államban történő első átírásakor terheli. 

2) Az EUMSZ 110. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, ha valamely tagállam mentesíti 

azon adó alól, mint amelyet a 9/2012. sz. törvény előír, a már nyilvántartásba vett olyan járműveket, 

amelyek vonatkozásában megfizették a korábban hatályos adót, ha ezen utóbbi adónak az e járművek 

értékébe beépített maradványösszege alacsonyabb az új adó összegénél. Szükségszerűen ez a helyzet 

áll fenn akkor, amikor a korábbi adót az uniós joggal való összeegyeztethetetlensége miatt kamatostul 

vissza kell téríteni. 

 

199. A Bíróság (harmadik tanács) 2015. szeptember 3-i végzése (a Rechtbank van eerste 

aanleg te Antwerpen [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-250/15. sz. 

ügy)30  

A Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgium) által a 2015. május 13-i határozattal 

előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-250/15. sz. ügy) nyilvánvalóan elfogadhatatlan. 

 

200. A Bíróság (hatodik tanács) 2015. szeptember 8-i végzése (a Cour de cassation 

[Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A Cdiscount SA elleni 

büntetőeljárás (C-13/15. sz. ügy)31  

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 

(„tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv”) úgy kell értelmezni, hogy azzal 

ellentétesek az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló olyan nemzeti rendelkezések, amelyek általános 

jelleggel, a hirdetés tisztességtelen jellegének esetről esetre történő vizsgálata nélkül megtiltanak az 

árengedményről szóló minden olyan hirdetést, amely az árak megjelölése vagy feltüntetése során nem 

jeleníti meg a referenciaárat, amennyiben e rendelkezések a fogyasztók védelmére irányuló célokat 

követnek. A kérdést előterjesztő bíróságnak kell megvizsgálnia, hogy az alapügyben ez a helyzet áll-e 

                                                 
28 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak 23. sz. alatt. 
29 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 75. sz. alatt. 
30 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak 177. sz. alatt. 
31 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 83. sz. alatt. 
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fenn. 

 

201. A Bíróság (harmadik tanács) 2015. szeptember 10-i ítélete (a Förvaltningsrätten i 

Malmö [Svédország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Bricmate AB kontra 

Tullverket (C-569/13. sz. ügy)32  

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés vizsgálata nem állapított meg egyetlen olyan tényezőt 

sem, amely érintené a Kínai Népköztársaságból származó kerámialapok behozatalára vonatkozó 

végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló, 

2011. szeptember 12-i 917/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelet érvényességét. 

 

202. A Bíróság (harmadik tanács) 2015. szeptember 10-i ítélete (a Finanzgericht 

München [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Fliesen-Zentrum 

Deutschland GmbH kontra Hauptzollamt Regensburg (C-687/13. sz. ügy)33  

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés vizsgálata nem állapított meg egyetlen olyan tényezőt 

sem, amely érintené a Kínai Népköztársaságból származó kerámialapok behozatalára vonatkozó 

végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló, 

2011. szeptember 12-i 917/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelet érvényességét. 

 

203. A Bíróság (ötödik tanács) 2015. szeptember 10-i ítélete (a Raad van State 

[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Nannoka Vulcanus Industries BV 

kontra College van gedeputeerde staten van Gelderland (C-81/14. sz. ügy)34  

1) A szerves oldószerek egyes tevékenységeknél és berendezésekben történő felhasználása során 

keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról szóló, 1999. március 11-i 

1999/13/EK tanácsi irányelv II. B. mellékletét úgy kell értelmezni, hogy az annak 2. pontja első 

bekezdésének i. pontjában megállapított határidő-hosszabbítás megadható az ezen irányelv 2. 

cikkének 1. pontja értelmében vett „berendezés” üzemeltetőjének az illékony szerves vegyületek 

kibocsátására vonatkozó csökkentési tervének a megvalósítása érdekében, ha még folyamatban van kis 

oldószertartalmú vagy oldószermentes helyettesítő anyagok fejlesztése, jóllehet e berendezés esetén 

feltételezhető és használható egy állandó szilárdanyag-tartalom a kibocsátáscsökkentés 

referenciapontjának a meghatározásához. 

2) Az 1999/13 irányelv II. B. melléklete 2. pontja első bekezdésének i. pontját úgy kell értelmezni, hogy 

az illékony szerves vegyületek kibocsátására vonatkozó csökkentési terv megvalósítása érdekében 

nyújtandó határidő-hosszabbítás megköveteli a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyét, 

amelynek feltétele az érintett üzemeltető előzetes kérelme. Annak megállapítása céljából, hogy 

határidő-hosszabbítást kell-e nyújtani az üzemeltetőnek az illékony szerves vegyületek kibocsátására 

vonatkozó csökkentési terv megvalósítása érdekében, és az esetlegesen nyújtott határidő-hosszabbítás 

mértékének a meghatározása céljából, ezeknek a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak a feladata a 

rendelkezésükre álló mérlegelési mozgástér keretében többek között annak vizsgálata, hogy az érintett 

berendezésekben történő felhasználásra és az illékony szerves vegyületek kibocsátásnak a 

csökkentésére alkalmas helyettesítő anyagok valóban fejlesztés alatt állnak-e, hogy a benyújtott 

bizonyítékokra tekintettel a folyamatban lévő munkákkal elérhető-e az ilyen anyagok kifejlesztése, 

hogy nem áll-e fenn olyan alternatív intézkedés, amely alacsonyabb költségen hasonló vagy akár 

jelentősebb kibocsátáscsökkentéshez vezethet, és különösen azt, hogy más helyettesítő anyagok nem 

állnak-e már rendelkezésre. Ezenkívül figyelembe kell venni egyrészt a fejlesztés alatt álló helyettesítő 

anyagok által lehetővé tett kibocsátáscsökkentések, valamint ezen anyagok költsége, másrészt pedig a 

                                                 
32 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak 31. sz. alatt. 
33 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 61. sz. alatt. 
34 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak 89. sz. alatt. 
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határidő-hosszabbítás által okozott további kibocsátások, valamint az esetleges alternatív intézkedések 

költsége közötti arányt. A határidő-hosszabbítás időtartama nem nyúlhat a helyettesítő anyagok 

kifejlesztéséhez szükségesnél hosszabbra. Ezt a releváns elemek összességére tekintettel, és többek 

között a határidő-hosszabbítás által okozott további kibocsátások mértékét és az esetleges alternatív 

intézkedések költségét a fejlesztés alatt álló helyettesítő anyagok által lehetővé tett 

kibocsátáscsökkentések mértékéhez és ezen anyagok költségéhez viszonyítva kell értékelni. 

 

204. A Bíróság (harmadik tanács) 2015. szeptember 10-i ítélete (a Conseil d’État 

[Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Fédération des entreprises du 

commerce et de la distribution (FCD), Fédération des magasins de bricolage et de 

l’aménagement de la maison (FMB) kontra Ministre de l’écologie, du développement 

durable et de l'énergie (C-106/14. sz. ügy)35  

1) A 2011. április 14-i 366/2011/EU bizottsági rendelettel módosított, a vegyi anyagok 

regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-

ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi 

rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 

93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. 

december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkének (2) bekezdését akként 

kell értelmezni, hogy e rendelkezés alkalmazásában az előállító feladata meghatározni, hogy az általa 

előállított bármely árucikkben 0,1 tömegszázalékot meghaladó koncentrációban van-e jelen az e 

módosított rendelet 59. cikke (1) bekezdésének megfelelően meghatározott, különös aggodalomra okot 

adó anyag, a több árucikkből álló termék importőrének feladata pedig, hogy minden egyes árucikk 

tekintetében meghatározza, hogy az adott árucikkben 0,1 tömegszázalékot meghaladó koncentrációban 

van-e jelen különös aggodalomra okot adó anyag. 

2) A módosított 1907/2006 rendelet 33. cikkét akként kell értelmezni, hogy e rendelkezés 

alkalmazásában azon termék szállítójának feladata, amelynek az azt alkotó árucikkek közül egy vagy 

több 0,1 tömegszázalékot meghaladó koncentrációban tartalmazza árucikkenként az e rendelet 59. 

cikke (1) bekezdésének megfelelően meghatározott, különös aggodalomra okot adó anyagot, hogy oly 

módon tájékoztassa az átvevőt, kérésre pedig a fogyasztót ennek az anyagnak a jelenlétéről, hogy 

legalább a szóban forgó anyag nevét közli velük. 

 

205. A Bíróság (kilencedik tanács) 2015. szeptember 10-i ítélete (a Symvoulio tis 

Epikrateias [Görögország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Dimos Kropias 

Attikis kontra Ypourgos Perivallontos, Energeias kai Klimatikis Allagis (C-473/14. sz. 

ügy)36  

A bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2001. június 27-

i 2001/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének a) pontját és 3. cikke (2) 

bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy a 2001/42 irányelv hatálya alá tartozó 

területrendezési vagy földhasználati tervet vagy programot tartalmazó olyan aktus elfogadása, amely 

módosít egy korábbi tervet vagy programot, nem mentesíthető az ezen irányelv szerinti környezeti 

vizsgálat lefolytatására irányuló kötelezettség alól azon indokkal, hogy ezen aktus az ilyen környezeti 

vizsgálat tárgyát nem képező magasabb szintű aktussal bevezetett területrendezési terv pontosítására 

vagy végrehajtására irányul. 

 

206. A Bíróság (nagytanács) 2015. szeptember 15-ei ítélete (a Bundessozialgericht 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Jobcenter Berlin Neukölln 

                                                 
35 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak 96. sz. alatt. 
36 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak 33. sz. alatt. 
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kontra Nazifa Alimanovic és társai (C-67/14. sz. ügy)37  

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

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

29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi 24. cikkét és a 2010. december 9-i 1244/2010/EU 

bizottsági rendelettel módosított, a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 

29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal 

nem ellentétes az olyan tagállami szabályozás, amely kizárja más tagállamoknak az említett irányelv 

14. cikke (4) bekezdésének b) pontjában szereplőhöz hasonló helyzetben lévő állampolgárait a 

883/2004 rendelet 70. cikkének (2) bekezdése szerinti bizonyos „különleges, nem járulékalapú 

pénzbeli ellátásokból”, amelyek a 2004/38 irányelv 24. cikkének (2) bekezdése értelmében „szociális 

segítségnyújtási ellátásoknak” is minősülnek, miközben az érintett tagállam az azonos helyzetben lévő 

állampolgárai számára biztosítja ezeket az ellátásokat. 

 

207. A Bíróság (ötödik tanács) 2015. szeptember 17-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof 

[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – az F. E. Familienprivatstiftung 

Eisenstadt által indított eljárás (C-589/13. sz. ügy)38  

Az EK 56. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétesek valamely tagállam azon adójogszabályai, 

mint amelyek az alapügyben szerepelnek, amelyek szerint a belföldi magánalapítvány által szerzett, a 

részesedések értékesítéséből származó tőkehozamokat és jövedelmeket sújtó köztes adóztatás keretében 

valamely adott adózási időszakban az utóbbi csak az ugyanazon adózási időszakban nyújtott 

támogatásokat jogosult levonni adóalapjából, amennyiben a kedvezményezettek adóztak e 

támogatások után az alapítvány adóztatásának helye szerinti tagállamban, míg e nemzeti 

adójogszabályok kizárják az ilyen levonást, ha a kedvezményezett más tagállami illetőségű, és az 

alapítvány adóztatásának helye szerinti tagállamban valamely kettős adóztatás elkerülésére irányuló 

egyezmény alapján mentesül azon adó alól, amely főszabály szerint a támogatásokat sújtja. 

 

208. A Bíróság (harmadik tanács) 2015. szeptember 17-i ítélete (a Hoge Raad der 

Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – J. B. G. T. Miljoen (C-

10/14), X (C-14/14), Société Générale SA (C-17/14) kontra Staatssecretaris van 

Financiën39 

Az EUMSZ 63. cikket és az EUMSZ 65. cikket úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan 

tagállami szabályozás, amely ugyanúgy forrásadót vet ki a belföldi illetőségű társaság által juttatott 

osztalékok tekintetében a belföldi illetőségű adóalanyokra, mint a külföldi illetőségű adóalanyokra, e 

forrásadó tekintetében kizárólag a belföldi illetőségű adóalanyok vonatkozásában előírva e forrásadó 

levonásának vagy visszatérítésének mechanizmusát, míg a külföldi illetőségű adóalany természetes 

személyek és társaságok vonatkozásában e forrásadó végleges adónak minősül, amennyiben az ezen 

osztalékokra vonatkozó és ezen államban a külföldi illetőségű adóalanyokra háruló végleges adóteher 

nagyobb, mint a belföldi illetőségű adóalanyokra háruló adóteher, aminek vizsgálata az alapügyekben 

a kérdést előterjesztő bíróság feladata. Ezen adóterhek megállapítása érdekében a kérdést előterjesztő 

bíróságnak a C-10/14. és a C-14/14. sz. ügyben a belföldi illetőségű adóalanyoknak a holland 

társaságokban a naptári év során birtokolt részesedései összességére vonatkozó adóztatását, valamint 

a nemzeti szabályozás értelmében adómentes tőkét, a C-17/14. sz. ügyben pedig az osztalékokhoz 

közvetlenül kapcsolódó, önmagukban vett költségeket kell figyelembe vennie. 

Abban az esetben, ha megállapításra kerül a tőke szabad mozgásának korlátozása, ez az adóalany 

illetősége szerinti tagállam és az osztalékadó forrása szerinti tagállam között a kettős adóztatás 

elkerülése céljából létrejött kétoldalú egyezmény hatásaival igazolható, feltéve hogy az osztalékok 

adóztatására vonatkozó, az ezen utóbbi államban belföldi illetékességgel rendelkező és a más 

                                                 
37 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak 86. sz. alatt. 
38 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 46. sz. alatt. 
39 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak 71. sz. alatt. 
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tagállamokban illetékességgel rendelkező adóalanyok közötti bánásmódbeli eltérés megszűnik. A C-

14/14. és a C-17/14. sz. ügyben fennállókhoz hasonló körülmények között, a kérdést előterjesztő 

bíróságra háruló vizsgálatok fenntartása mellett, a tőke szabad mozgásának korlátozását, amennyiben 

annak fennállása megállapításra kerül, nem lehet igazoltnak tekinteni. 

 

209. A Bíróság (harmadik tanács) 2015. szeptember 17-i ítélete (a College van Beroep 

voor het Bedrijfsleven [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – KPN BV 

kontra Autoriteit Consument en Markt (ACM) (C-85/14. sz. ügy)40  

1) Az uniós jogot úgy kell értelmezni, hogy az lehetővé teszi a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóság 

számára, hogy a 2009. november 25-i 2009/136/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel 

módosított, 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. cikke 

alapján olyan díjszabási kötelezettséget írjon elő, mint az alapügy tárgyát képező, annak érdekében, 

hogy megszüntesse az Európai Unión belül a nem földrajzi számok hívása elé gördülő olyan akadályt, 

amely nem műszaki jellegű, hanem a kivetett díjak eredménye, anélkül hogy olyan piacelemzés 

elvégzésére került volna sor, amelyből az derült volna ki, hogy az érintett vállalkozás jelentős piaci 

erővel rendelkezik, ha az ilyen kötelezettség szükséges és arányos intézkedést képez ahhoz, hogy a 

végfelhasználók hozzáférhessenek a nem földrajzi számokat használó szolgáltatásokhoz az Unión 

belül. 

A nemzeti bíróság feladata annak megítélése, hogy e feltétel teljesül-e, a díjszabási kötelezettség 

objektív, átlátható, arányos és hátrányos megkülönböztetéstől mentes-e, az azonosított probléma 

jellegén alapul-e, és a 2009. november 25-i 2009/140/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel 

módosított, az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös 

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

(keretirányelv) 8. cikkében említett célokra tekintettel indokolt-e, továbbá hogy betartották-e a 

2009/140 irányelvvel módosított 2002/21 irányelv 6., 7. és 7a. cikkében foglalt eljárásokat. 

2) Az uniós jogot úgy kell értelmezni, hogy valamely tagállam rendelkezhet úgy, hogy a 2009/136 

irányelvvel módosított 2002/22 irányelv 28. cikke szerinti olyan díjszabási kötelezettséget, mint az 

alapügy tárgyát képező, az elektronikus hírközlő hálózatokra és elektronikus hírközlési 

szolgáltatásokra vonatkozó új uniós keretszabályozás végrehajtásával általában megbízott nemzeti 

szabályozó hatóságtól eltérő nemzeti hatóság is előírhatja, amennyiben e hatóság megfelel a 

szakértelem, a függetlenség, a pártatlanság és az átláthatóság feltételeinek, amelyeket a 2009/140 

irányelvvel módosított 2002/21 irányelv ír elő, és az általa hozott határozatok az érintett felektől 

független szervnél hatékony jogorvoslati kérelemmel megtámadhatók, aminek vizsgálata a kérdést 

előterjesztő bíróság feladata. 

 

210. A Bíróság (hetedik tanács) 2015. szeptember 17-i ítélete (a Bundesfinanzhof 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Kyowa Hakko Europe GmbH 

kontra Hauptzollamt Hannover (C-344/14. sz. ügy)41  

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

2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében szereplő, a 2007. szeptember 20-i 1214/2007/EK 

bizottsági rendeletből eredő változat szerinti Kombinált Nómenklatúrát akként kell értelmezni, hogy az 

olyan aminosav-keverékeket, mint amelyek az alapeljárásban szerepelnek, és amelyeket 

tehéntejfehérje-allergiás csecsemők és kisgyermekek számára szolgáló tápszerek előállítására 

használnak, „élelmiszer-készítményként” e nómenklatúra 2106 vámtarifaszáma alá kell besorolni, 

mivel objektív jellemzőik és tulajdonságaik alapján e termékek nem rendelkeznek olyan, egyértelműen 

meghatározott terápiás vagy megelőzési jellemzővel, amely az emberi szervezet egyes funkcióira fejti 

                                                 
40 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak 90. sz. alatt. 
41 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 186. sz. alatt. 
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ki hatását, és így nem alkalmazhatók valamely betegség vagy fertőzés megelőzése vagy kezelése során, 

valamint egyáltalán nem olyan termékek, amelyek természetszerűleg gyógyászati felhasználásra 

szolgálnak, amit a nemzeti bíróságnak kell vizsgálnia. 

 

211. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2015. szeptember 17-i ítélete (a Commissione 

tributaria regionale di Mestre-Venezia [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti 

kérelme) – Fratelli De Pra SpA, SAIV SpA kontra Agenzia Entrate – Direzione 

Provinciale Ufficio Controlli Belluno, Agenzia Entrate – Direzione Provinciale Ufficio 

Controlli Vicenza (C-416/14. sz. ügy)42  

1) Úgy kell értelmezni: 

— a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös 

elismeréséről szóló, 1999. március 9-i 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet és 

különösen annak 8. cikkét, 

— az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok 

összekapcsolásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/19/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet 

(Hozzáférési irányelv), 

— a 2009. november 25-i 2009/140/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az 

elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló, 

2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (Engedélyezési irányelv), 

— az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös 

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

(Keretirányelv), és 

— a 2009. november 25-i 2009/136/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az 

elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó 

felhasználói jogokról szóló, 2002. március 7-i 2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet 

(Egyetemes szolgáltatási irányelv) irányelvet, 

hogy azokkal nem ellentétes az olyan díj alkalmazásáról szóló nemzeti szabályozás, mint az igazgatási 

koncessziós díj, amely szerint a földi mobil távközlési végberendezések előfizetési szerződés keretében 

történő használatának feltétele általános felhatalmazás vagy engedély megszerzése, valamint ilyen díj 

fizetése, mivel az előfizetési szerződés önmagában engedélyt vagy általános felhatalmazást helyettesítő 

dokumentumnak minősül, és ezért e tekintetben semmilyen közigazgatási hatósági cselekmény nem 

szükséges. 

2) A 2009/136 irányelvvel módosított 2002/22 irányelv 20. cikkét és az 1999/5 irányelv 8. cikkét úgy 

kell értelmezni, hogy azokkal – olyan díj alkalmazása szempontjából, mint az igazgatási koncessziós 

díj – nem ellentétes, ha általános felhatalmazással vagy rádióállomásra vonatkozó engedéllyel 

egyenértékűnek tekintenek valamely mobiltelefon-előfizetési szerződést, amelynek egyébiránt 

tartalmaznia kell az érintett végberendezés típusának adatait és annak hitelesítését. 

3) Olyan esetben, mint amely az alapügyekben is felmerült, az uniós jogot, ahogyan az 1999/5 

irányelvből, a 2002/19 irányelvből, a 2009/140 irányelvvel módosított 2002/20 irányelvből, a 2002/21 

irányelvből és a 2009/136 irányelvvel módosított 2002/22 irányelvből, valamint az Európai Unió 

Alapjogi Chartájának 20. cikkéből következik, úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes a földi 

mobil távközlési végberendezések felhasználóival szemben annak alapján tanúsított eltérő bánásmód, 

hogy mobiltelefon-szolgáltatási előfizetési szerződést kötnek vagy e szolgáltatásokat adott esetben 

feltölthető, előre fizetett kártyák formájában vásárolják meg, és amelynek alapján csak az első csoport 

tartozik azon nemzeti szabályozás hatálya alá, amely az igazgatási koncessziós díjról rendelkezik. 

 

                                                 
42 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak 8. sz. alatt. 
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212. A Bíróság (nagytanács) 2015. szeptember 29-i ítélete (a Naczelny Sąd 

Administracyjny [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Gmina 

Wrocław kontra Minister Finansów (C-276/14. sz. ügy)43  

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 9. 

cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a közjog által szabályozott olyan szervek, mint az 

alapügyben szóban forgó önkormányzati költségvetési szervek, nem minősíthetők hozzáadottértékadó-

alanynak, mivel nem tesznek eleget az e rendelkezésben előírt önállósági kritériumnak. 

 

213. A Bíróság (hetedik tanács) 2015. október 1-jei ítélete (a Kammarrätten i Sundsvall 

[Svédország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – OKG AB kontra Skatteverket (C-

606/13. sz. ügy)44 

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

2003. október 27-i 2003/96/EK irányelv 4. cikkének (2) bekezdését és 21. cikkének (5) bekezdését úgy 

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

amely az atomreaktorok hőteljesítménye utáni adó megfizetését írja elő, mivel az ilyen adó nem 

tartozik ezen irányelv hatálya alá. 

2) A jövedékiadó-köteles termékekre vonatkozó általános rendelkezésekről és e termékek tartásáról, 

szállításáról és ellenőrzéséről szóló, 1992. február 25-i 92/12/EGK tanácsi irányelvet úgy kell 

értelmezni, hogy az atomreaktor hőteljesítménye utáni adó nem minősül az ezen irányelv értelmében 

vett jövedéki adónak. 

 

214. A Bíróság (harmadik tanács) 2015. október 1-jei ítélete (a Curtea de Apel Cluj 

[Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Smaranda Bara és társai kontra 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Președintele Casei Naționale de Asigurări de 

Sănătate, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) (C-201/14. sz. ügy)45  

A személyes adatok feldolgozása [helyesen: kezelése] vonatkozásában az egyének védelméről és az 

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

irányelv 10., 11. és 13. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétesek az olyan nemzeti 

rendelkezések, mint amilyenek az alapeljárásban szerepelnek, amelyek megengedik azt, hogy egy 

tagállami közigazgatási szerv személyes adatokat továbbítson egy másik közigazgatási szervnek, és 

hogy ezeket az adatokat a későbbiekben kezeljék, anélkül hogy az érintetteket tájékoztatnák az 

adattovábbításról és –kezelésről. 

 

215. A Bíróság (harmadik tanács) 2015. október 1-jei ítélete (a Raad van State 

[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – R. L. Trijber, Amstelboats név alatt 

eljárva kontra College van burgemeester en wethouders van Amsterdam (C-340/14. sz. 

ügy), J. Harmsen kontra Burgemeester van Amsterdam (C-341/14. sz. ügy)46 

1) A belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv 2. cikke (2) bekezdésének d) pontját, úgy kell értelmezni, hogy – fenntartva, hogy a 

kérdést előterjesztő bíróságnak e kérdést még vizsgálnia kell – az olyan tevékenység, mint amely az 

alapügyben szereplő engedély iránti kérelem tárgyát képezi, amely utasok díjazás ellenében hajón 

történő ellátására irányul valamely város valamely esemény keretében vízen történő bemutatása 

érdekében, nem minősül az e rendelkezés szerinti, az ezen irányelv hatálya alól kizárt „közlekedés 

területén nyújtott szolgáltatásnak”. 

                                                 
43 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 159. sz. alatt. 
44 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak 41. sz. alatt. 
45 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 132. sz. alatt. 
46 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 184-185. sz. alatt. 
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2) A 2006/123 irányelv 11. cikke (1) bekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, 

ha az illetékes nemzeti hatóságok határozatlan időre adják meg az engedélyt az alapügyben szóban 

forgó tevékenység gyakorlásához, jóllehet közérdeken alapuló kényszerítő indokok miatt korlátozott az 

ugyanezen hatóság által e célból megadott engedélyek száma. 

3) A 2006/123 irányelv 10. cikke (2) bekezdésének c) pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal nem 

ellentétes az olyan intézkedés, mint amilyen az alapügyben szerepel, amely a C-341/14. sz. ügyben 

szereplőhöz hasonló, kirakatprostitúciós üzlet szobák óraalapon történő bérbe adásával történő 

működtetésére irányuló tevékenység gyakorlására vonatkozó engedély megadását azon feltételtől teszi 

függővé, hogy e szolgáltatások nyújtója az említett szolgáltatások igénybevevőivel, a jelen esetben a 

prostituáltakkal az általuk értett nyelven tudjon kommunikálni, mivel a feltétel alkalmas a kitűzött 

közérdekhez kapcsolódó cél elérésének, azaz a prostitúcióhoz kapcsolódó bűncselekmények 

megelőzésének biztosítására, és nem haladja meg az e cél eléréséhez szükséges mértéket, aminek 

vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata. 

 

216. A Bíróság (harmadik tanács) 2015. október 1-jei ítélete (a Consiglio di Stato 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Agenzia Italiana del Farmaco 

(AIFA), Ministero della Salute kontra Doc Generici Srl (C-452/14. sz. ügy)47  

1) Sem a 2012. március 27-i 273/2012/EU bizottsági rendelettel módosított, az Európai 

Gyógyszerértékelő Ügynökségnek fizetendő díjakról szóló, 1995. február 10-i 297/95/EK tanácsi 

rendelet, sem a 2012. augusztus 3-i 712/2012/EU bizottsági rendelettel módosított, az emberi, illetve 

állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények forgalombahozatali engedélyére 

vonatkozó feltételek módosításainak vizsgálatáról szóló, 2008. november 24-i 1234/2008/EK 

bizottsági rendelet nem írja elő és nem is tiltja, hogy az illetékes nemzeti hatóság a forgalombahozatali 

engedély jogosultja címének módosításáért annyi díj megfizetését követelje, amennyi a módosítással 

érintett forgalombahozatali engedélyek száma. 

2) Az EUMSZ 267. cikket akként kell értelmezni, hogy az olyan bíróságnak, amelynek határozatai ellen 

a nemzeti jog értelmében nincs jogorvoslati lehetőség, az alapügy körülményeihez hasonló 

körülmények között eleget kell tennie a Bírósághoz fordulásra vonatkozó kötelezettségének. 

 

217. A Bíróság (harmadik tanács) 2015. október 6-i ítélete (a Cour d’appel de Mons 

[Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ville de Mons kontra Base Company 

SA, korábban KPN Group Belgium SA (C-346/13. sz. ügy)48  

Az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló, 

2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („engedélyezési irányelv”) 13. 

cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az, hogy olyan adót, mint amilyen az alapeljárás 

tárgyát képezi, kivessenek már meglévő helyeken el nem helyezhető olyan önálló szerkezetek 

tulajdonosára, mint a mobiltávközlési hálózat üzemeltetéséhez szükséges antennák elhelyezésére 

szolgáló oszlopok és póznák. 

 

218. A Bíróság (második tanács) 2015. október 6-i ítélete (a Sø- og Handelsretten [Dánia] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Post Danmark A/S kontra Konkurrencerådet 

(C-23/14. sz. ügy)49  

1) Annak meghatározásához, hogy egy erőfölényben lévő vállalkozás által bevezetett olyan 

árengedményrendszer, mint amelyről az alapügyben szó van, az EK 82. cikket sértő kiszorító hatással 

rendelkezhet-e, az ügy összes körülményét meg kell vizsgálni, különösen az árengedmény adásának 

                                                 
47 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak 22. sz. alatt. 
48 A kérdést l.: Hírlevél IV. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak 164. sz. alatt. 
49 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 62. sz. alatt. 
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feltételeit és módjait, az érintett vállalkozás erőfölényének terjedelmét és az érintett piac sajátos 

versenyfeltételeit. Az a körülmény, hogy az említett árengedményrendszer a piacon megtalálható 

ügyfélkör nagy részét lefedi, hasznos információval szolgálhat e gyakorlat jelentőségéről és piacra 

kifejtett hatásáról, mivel megerősítheti a versenyellenes kiszorító hatás valószínűségét. 

2) A „megegyező hatékonyságú versenytárs” kritériumának alkalmazása nem jelenti valamely 

árengedményrendszer visszaélésszerű jellegének az EK 82. cikkre tekintettel való megállapításának 

elengedhetetlen feltételét. Egy olyan helyzetben, mint amelyről az alapügyben szó van, a „megegyező 

hatékonyságú versenytárs” kritériumának alkalmazása irreleváns. 

3) Az EK 82. cikket úgy kell értelmezni, hogy ahhoz, hogy az erőfölényben lévő vállalkozás által 

alkalmazott olyan árengedményrendszer, mint amelyről az alapügyben szó van, e cikk hatálya alá 

tartozzon, a versenyellenes hatásának valószínűnek kell lennie, anélkül, hogy bizonyítani kellene a 

komoly vagy érzékelhető jellegét. 

 

219. A Bíróság (negyedik tanács) 2015. október 6-i ítélete (a Finanzgericht Hamburg 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Firma Ernst Kollmer 

Fleischimport und -export kontra Hauptzollamt Hamburg-Jonas (C-59/14. sz. ügy)50  

1) Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, 

Euratom tanácsi rendelet 1. cikkének (2) bekezdését és 3. cikke (1) bekezdésének első albekezdését úgy 

kell értelmezni, hogy olyan körülmények között, mint amelyek az alapügyben is felmerültek, amikor 

valamely uniós jogi rendelkezés megsértését csak a kár bekövetkeztét követően fedezték fel, az 

elévülési idő abban az időpontban kezdődik, amikor mind a gazdasági szereplőnek az uniós jog 

megsértését jelentő cselekménye vagy mulasztása, mind pedig az Unió költségvetése vagy az Unió 

által kezelt költségvetések által elszenvedett kár bekövetkezett. 

2) A 2988/95 rendelet 1. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy olyan körülmények között, 

mint amelyek az alapügyben is felmerültek, a kár akkor következik be, amikor meghozzák az export-

visszatérítésnek az érintett exportőr részére történő engedélyezéséről szóló határozatot. 

 

220. A Bíróság (ötödik tanács) 2015. október 6-i ítélete (a Tribunale regionale di giustizia 

amministrativa di Trento [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – 

Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato kontra Azienda Pubblica di Servizi 

alla persona San Valentino – Città di Levico Terme és társai (C-61/14. sz. ügy) 

1) A 2007. december 11-i 2007/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az 

árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos 

jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések 

összehangolásáról szóló, 1989. december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelv 1. cikkét, valamint az 

egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elvét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az 

olyan nemzeti szabályozás, amely a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslatnak a közigazgatási 

bíróságok előtti megindításakor olyan bírósági illeték megfizetését írja elő, mint az alapügyben szóban 

forgó egységes illeték. 

2) A 2007/66 irányelvvel módosított 89/665 irányelv 1. cikkével, valamint az egyenértékűség és a 

tényleges érvényesülés elvével nem ellentétes sem a többszörös bírósági illeték azon jogalany esetében 

való felszámítása, aki ugyanazon közbeszerzési eljárásra vonatkozóan több bírósági jogorvoslatot 

indít, sem az, ha e jogalany kiegészítő bírósági illetéket köteles fizetni a célból, hogy a folyamatban 

lévő bírósági eljárás keretében ugyanazon közbeszerzési eljárásra vonatkozóan kiegészítő jogalapokat 

hozhasson fel. Azonban, ha ezt valamelyik érintett fél vitatja, a nemzeti bíróság feladata az ugyanazon 

eljárás keretében a jogalany által indított keresetek vagy az általa felhozott jogalapok tárgyának a 

vizsgálata. Ha a nemzeti bíróság megállapítja, hogy az említett tárgyak ténylegesen nem különböznek 

                                                 
50 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak 84. sz. alatt. 
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egymástól, vagy nem minősülnek a már folyamatban lévő per tárgya jelentős kiterjesztésének, e 

bíróságnak mentesítenie kell e jogalanyt a halmozott bírósági illetékek megfizetésének kötelezettsége 

alól. 

 

221. A Bíróság (negyedik tanács) 2015. október 6-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof 

[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Finanzamt Linz kontra 

Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz (C-66/14. sz. ügy)51  

Az EUMSZ 49. cikkel ellentétes az olyan tagállami jogszabály, mint amelyről az alapügyben szó van, 

amely a cégcsoportok adóztatása keretében lehetővé teszi az anyavállalatnak, hogy az ilyen csoport 

tagjává váló belföldi társaságban történő részesedésszerzés esetén a részesedés vételárának 50 %-áig 

leírja a cégértéket, holott ezt tiltja a külföldi társaságban történő részesedésszerzés esetén. 

 

222. A Bíróság (ötödik tanács) 2015. október 6-i ítélete (a First-tier Tribunal 

[Information Rights] [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – East 

Sussex County Council kontra Information Commissioner (C-71/14. sz. ügy)52 

1) A környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkének (2) 

bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a meghatározott fajtájú környezeti információ szolgáltatásáért 

felszámolt díj nem foglalhatja magában a hatóság által erre a célra használt, az alapügyben szóban 

forgóhoz hasonló adatbázis fenntartási költségeinek semmilyen részét, tartalmazhatja azonban az e díj 

megállapításához megfelelően figyelembe vett azon általános költségeket, amelyek az e hatóság 

személyzete által az egyéni információkérések megválaszolására fordított időre esnek, feltéve, hogy az 

említett díj teljes összege nem haladja meg az ésszerű határt. 

2) A 2003/4 irányelv 6. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti 

szabályozás, amely szerint a meghatározott fajtájú környezeti információ szolgáltatásáért felszámolt 

díj ésszerű jellege csak olyan korlátozott közigazgatási és bírósági felülvizsgálat tárgya lehet, amelyet 

az angol jog előír, feltéve, hogy ez a felülvizsgálat objektív tényezők alapján történik, valamint az 

egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elvének megfelelően arra a kérdésre vonatkozik, hogy az e 

díjat felszámoló hatóság tiszteletben tartotta-e az ezen irányelv 5. cikkének (2) bekezdésében előírt 

feltételeket, aminek az ellenőrzése a kérdést előterjesztő bíróság feladata. 

 

223. A Bíróság (nagytanács) 2015. október 6-i ítélete (a Tribunal Català de Contractes 

del Sector Públic [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Consorci 

Sanitari del Maresme kontra Corporació de Salut del Maresme i la Selva (C-203/14. sz. 

ügy)53  

1) Az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési 

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

parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének (8) bekezdése úgy értelmezendő, hogy az e rendelkezés 

második albekezdésében meghatározott „gazdasági szereplő” fogalma magában foglalja a 

közigazgatási szerveket, amelyek tehát részt vehetnek közbeszerzési eljárásokban, amennyiben 

jogosultak díjazás ellenében szolgáltatás nyújtani valamely piacon. 

2) A 2004/18 irányelv 52. cikke úgy értelmezendő, hogy bár az tartalmaz bizonyos követelményeket a 

gazdasági szereplők hivatalos nemzeti jegyzékekre való felvétele feltételeinek a meghatározását és a 

tanúsítást illetően, nem határozza meg kimerítően e gazdasági szereplőknek a hivatalos nemzeti 

jegyzékekre való felvételének vagy a tanúsítványra való jogosultságának a feltételeit, sem a közjogi 

                                                 
51 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak 85. sz. alatt. 
52 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak 79. sz. alatt. 
53 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 133. sz. alatt. 
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intézmények ez irányú jogait és kötelezettségeit. Mindenesetre a 2004/18 irányelv úgy értelmezendő, 

hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely értelmében egyrészt az érintett 

hirdetményben foglalt építési beruházás kivitelezésének, áruk szállításának és szolgáltatások 

nyújtásának felkínálására jogosult közigazgatási szervek nem vehetők fel e jegyzékekre, illetve nem 

részesülhetnek a szóban forgó tanúsítványban, másrészt viszont az ajánlati felhíváson való részvétel 

joga az említett jegyzékeken feltüntetett vagy ilyen tanúsítvánnyal rendelkező gazdasági szereplőknek 

van fenntartva. 

 

224. A Bíróság (második tanács) 2015. október 6-i ítélete (a Conseil d’État [Belgium] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Alain Laurent Brouillard kontra Jury du 

concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, État belge (C-

298/14. sz. ügy)54  

1) Az EUMSZ 45. cikket úgy kell értelmezni egyfelől, hogy az alkalmazandó olyan helyzetben, mint 

amilyen az alapeljárásban is fennáll, amelyben valamely tagállam állampolgára, aki ebben a 

tagállamban lakik és dolgozik, valamely másik tagállamban szerzett oklevéllel rendelkezik, amelyre az 

előbbi tagállambeli Cour de cassation (semmítőszék) mellett működő jogi referensek felvételi 

eljárására való jelentkezésének kérelmezése érdekében hivatkozik, és másfelől, hogy az ilyen helyzet 

nem tartozik az EUMSZ 45. cikk (4) bekezdésének hatálya alá. 

2) A szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelvet úgy kell értelmezni, hogy a Cour de cassation (semmítőszék) mellett működő jogi 

referensi foglalkozás nem minősül az ezen irányelv értelmében vett „szabályozott szakmának”. 

3) Az EUMSZ 45. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az, hogy az alapeljárásban szóban 

forgó körülményekhez hasonló körülmények között a valamely tagállam bírósága mellett működő jogi 

referensek versenyvizsgájának felvételi bizottsága az e tagállam állampolgára általa benyújtott, e 

versenyvizsgán való részvétel iránti kérelem vizsgálata során e részvételt az említett tagállam 

jogszabályai által megkívánt oklevelekkel való rendelkezéshez vagy a valamely másik tagállam 

egyeteme által kiállított mesteroklevél akadémiai egyenértékűségének elismeréséhez köti, anélkül hogy 

figyelembe vennék az érintett okleveleinek, bizonyítványainak és egyéb tanúsítványainak összességét, 

valamint releváns szakmai tapasztalatát, összehasonlítva az ezek által igazolt szakmai képesítést az e 

jogszabályok által megkívánt szakmai képesítéssel. 

 

225. A Bíróság (hetedik tanács) 2015. október 6-i ítélete (a Tribunalul Cluj [Románia] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SC Capoda Import-Export SRL kontra 

Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan (C-354/14. sz. ügy)55  

1) Az EUMSZ 34. cikket és a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, 

alkatrészeinek [helyesen: összetevőinek] és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. 

szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („keretirányelv”) 31. cikkének (1) 

és (12) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint 

amely az alapügy tárgyát képezi, amely a közúti járművekhez való új alkatrészeknek – a jelen esetben 

vízszivattyúknak és üzemanyagszűrőknek – a valamely tagállamban történő forgalmazását ahhoz a 

feltételhez köti, hogy e tagállamban alkalmazzanak hitelesítési vagy jóváhagyási eljárást, feltéve, hogy 

e szabályozás ezenfelül előír olyan kivételeket, amelyek biztosítják, hogy a más tagállamban 

jogszerűen gyártott és forgalmazott termékek ezen eljárások alól mentesüljenek, vagy ha nem 

mentesülnek, olyan részekről legyen szó, amelyek jelentős mértékben veszélyeztethetik a jármű 

biztonsága vagy környezetvédelmi tulajdonságai szempontjából alapvetően fontos rendszerek 

megfelelő működését, és biztosítják továbbá, hogy ezen jóváhagyási vagy hitelesítési eljárás a közúti 

biztonság védelmének vagy a környezetvédelemnek a céljai tekintetében szigorúan szükséges és 

arányos legyen. 

                                                 
54 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 10. szám, Munkaügyi ügyszak 36. sz. alatt. 
55 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak 194. sz. alatt. 
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2) Uniós jogi szabályozás hiányában az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elvének a 

tiszteletben tartása mellett a tagállamoknak kell meghatározniuk az annak bizonyítására vonatkozó 

feltételeket, hogy az ilyen alkatrészeket már jóváhagyták vagy hitelesítették, vagy azok eredeti vagy 

ennek megfelelő minőségű részeknek minősülnek. 

 

226. A Bíróság (nagytanács) 2015. október 6-i ítélete (a High Court [Írország] előzetes 

döntéshozatal iránti kérelme) – Maximillian Schrems kontra Data Protection 

Commissioner (C-362/14. sz. ügy)56  

1) A 2003. szeptember 29-i 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a 

személyes adatok feldolgozása [helyesen: kezelése] vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvnek az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7., 8. és 47. cikkével összefüggésben értelmezett 

25. cikkének (6) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az e rendelkezés alapján elfogadott olyan 

határozat, mint az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által kiadott „biztonságos kikötő” 

adatvédelmi elvek által biztosított védelem megfelelőségéről és az ezzel kapcsolatos gyakran felvetődő 

kérdésekről szóló, 2000. július 26-i 2000/520/EK bizottsági határozat, amelyben az Európai Bizottság 

megállapítja, hogy valamely harmadik ország megfelelő védelmi szintet biztosít, nem akadályozza meg 

azt, hogy az ezen módosított irányelv 28. cikke szerinti tagállami felügyelő hatóság megvizsgálja a 

személy által benyújtott, valamely tagállamból e harmadik országba továbbított és őt érintő személyes 

adatok kezelése vonatkozásában a jogainak vagy szabadságainak védelmével kapcsolatos kérelmet, 

amennyiben e személy arra hivatkozik, hogy az ezen országban hatályos jog és gyakorlatok nem 

biztosítanak megfelelő védelmi szintet. 

2) A 2000/520/EK határozat érvénytelen. 

 

227. A Bíróság (ötödik tanács) 2015. október 6-i ítélete (a Nejvyšší správní soud [Cseh 

Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Český telekomunikační úřad 

kontra T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s. (C-508/14. sz. ügy)57  

1) 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) 12. és 13. cikkét úgy kell 

értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes, hogy az egyetemes szolgáltatási kötelezettség nettó költsége 

magában foglalja e szolgáltatás nyújtójának „ésszerű nyereségét”, amelyet az a tőkemegtérülési ráta 

képez, amely mellett az egyetemes szolgáltatóhoz hasonló vállalkozás a kockázat szintjének 

figyelembevételével a megbízás teljes időtartamát tekintve az általános gazdasági érdekű szolgáltatás 

nyújtása mellett döntene. 

2) A 2002/22 irányelv 12. és 13. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azok közvetlen hatállyal rendelkeznek, 

és azokra a nemzeti szabályozó hatóság határozatának vitatása céljából a magánszemélyek 

közvetlenül hivatkozhatnak a nemzeti bíróságok előtt. 

3) A 2002/22 irányelvet úgy kell értelmezni, hogy az nem alkalmazható a Cseh Köztársaságnak az 

Európai Unióhoz történő csatlakozását megelőző időszakban – azaz a 2004. évben január 1-je és 

április 30. között – a kijelölt vállalkozás által nyújtott egyetemes szolgáltatási kötelezettségek nettó 

költsége összegének meghatározása céljából. 

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt 

XIX. 2015. szeptember 2-án benyújtott kereset – Magyarország/Bizottság (T-505/15. sz. 

                                                 
56 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 11. szám, Polgári ügyszak 50. sz. alatt. 
57 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak 50. sz. alatt. 
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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. június 22-i C(2015) 

4076 számú bizottsági végrehajtási határozatot, amennyiben az Magyarország vonatkozásában a 

kölcsönös megfeleltetési auditra vonatkozóan 6 3 24  349,33 euró uniós finanszírozásból való 

kizárásról rendelkezik, valamint 

— kötelezze a Bizottságot az eljárás költségeinek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek: 

Keresete alátámasztása érdekében a felperes vitatja a Bizottság megállapításainak helyességét. 

A felperes ezekkel kapcsolatban kifejti, hogy a Bizottság kifogásolta, hogy a támogathatóság 

ellenőrzésére alkalmazandó alapelveknek megfelelően a kölcsönös megfeleltetés (a jogszabályban 

foglalt gazdálkodási követelmények és a jó mezőgazdasági és ökológiai állapot) kapcsán helytelenül 

vagy egyáltalán nem végrehajtott helyszíni ellenőrzések miatt elmaradt szankciók, illetőleg a 

szabályozásban előírt, de alkalmazásuk elmulasztása vagy helytelensége következtében elrettentő 

erejüket vesztett szankciók alapvető ellenőrzési hiányosságnak tekintendők. Továbbá a Bizottság 

kifogásolta, hogy a 73/2009/EK rendelet 24. cikk (2) bekezdése szerinti ún. „kisebb jelentőségű meg 

nem felelések” esetében a magyar hatóságok tűréshatárt alkalmaztak, amely során nem került sor 

szankció alkalmazására, továbbá a köz- és állategészségügyi szempontoknak az uniós szabályozásban 

előírt figyelembevételére. 

 

XX. A Bíróság (hetedik tanács) 2015. szeptember 10-i ítélete – Európai Bizottság kontra 

Lett Köztársaság (C-151/14. sz. ügy)  

1) A Lett Köztársaság – mivel a közjegyzői hivatás gyakorlását állampolgársági feltételhez kötötte – 

nem teljesítette az EUMSZ 49. cikkből eredő kötelezettségeit. 

2) A Bíróság a Lett Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére. 

3) A Cseh Köztársaság maga viseli saját költségeit. 

4) Magyarország maga viseli saját költségeit. 

 

XXI. A Bíróság (negyedik tanács) 2015. szeptember 10-i ítélete – Európai Parlament 

kontra az Európai Unió Tanácsa (C-363/14. sz. ügy)  

1) A Bíróság a keresetet elutasítja. 

2) A Bíróság az Európai Parlamentet kötelezi a költségek viselésére. 

3) A Cseh Köztársaság és Magyarország maga viseli saját költségeit. 

 

XXII. A Törvényszék 2015. szeptember 10-i végzése – Pannonhalmi Főapátság kontra 

Parlament (T-453/14. sz. ügy)58  

1) A Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2) A Törvényszék a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátságot kötelezi a költségek 

                                                 
58 A keresetet l.: Hírlevél V. évfolyam 10. szám, Egyéb, Magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt, XXIV. sz. alatt. 
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viselésére. 

3) A Szlovák Köztársaság és a Magyarország által előterjesztett beavatkozási kérelmekről nem 

szükséges határozni. 

 

XXIII. A Törvényszék 2015. szeptember 15-i ítélete – Magyarország kontra Bizottság (T-

346/12. sz. ügy)59  

1) A Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2) Magyarország viseli saját költségeit, valamint az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket. 

 

XXIV. 2015. szeptember 25-én benyújtott kereset – Magyarország/Bizottság (T-554/15. 

sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Kérelmek: 

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék: 

— részlegesen semmisítse meg a dohányipari vállalkozások magyarországi egészségügyi 

hozzájárulásáról szóló, 2015. július 15-i C(2015) 4805 számú bizottsági határozatot azon részében, 

amelyben a határozat a magyar Országgyűlés által elfogadott, a dohányipari vállalkozások 2015. 

évi egészségügyi hozzájárulásáról szóló 2014. évi XCIV. törvény progresszív adókulcsai és a 

beruházás esetén való adócsökkentés alkalmazásának felfüggesztéséről rendelkezik, és 

— kötelezze a Bizottságot az eljárás költségeinek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek: 

Keresete érdekében a felperes a következő jogalapokra hivatkozik: 

1. A mérlegelési jogkör megsértése, nyilvánvaló mérlegelési hiba, az arányosságelvének megsértése 

— Elsőként a felperes arra hivatkozik, hogy a Bizottság a felfüggesztés elrendelésekor nyilvánvaló 

mérlegelési hibát vétett, és ez által megsértette a rendelkezésére álló mérlegelési jogkör határait és 

egyúttal megsértette az arányosság elvét. 

2. A hátrányos megkülönböztetés tilalmának és az egyenlő bánásmód követelményének megsértése 

— Másodikként a felperes úgy véli, hogy a Bizottság felfüggesztéssel kapcsolatos gyakorlata 

következetlennek mondható és ebből eredően felmerül a hátrányos megkülönböztetés tilalmának és az 

egyenlő bánásmód követelményének megsértése. 

3. Az indokolási kötelezettség, a gondos ügyintézés megsértése, valamint a védelemhez való jog 

megsértése 

— Harmadikként a felperes többek között azzal kapcsolatos álláspontját ismerteti, hogy a Bizottság a 

felfüggesztés elrendelésével nem tett eleget az indoklási kötelezettségének. 

4. A jóhiszemű együttműködési kötelezettség és a hatékony jogorvoslathoz való jog 

— Ezen a helyen a felperes úgy véli, hogy a felfüggesztés Bizottság általi elrendelése eredményeként 

sérültek olyan alapvető garanciális jogosultságok, mint a jóhiszemű együttműködési kötelezettség és a 

hatékony jogorvoslathoz való jog. 

5. A határozat rendelkezésének ellentmondásossága és nem kellően pontos volta 

— Ezen helyen a felperes kifejti, hogy az álláspontja szerint a Bizottság a felfüggesztésről hozott 

döntéshozatal során figyelmen kívül hagyta azt a körülményt, hogy az önadózással megállapítandó 

adók esetén a magyar hatóságok nincsenek abban a helyzetben, hogy az ún. támogatás nyújtását 

                                                 
59 A keresetet l.: Hírlevél III. évfolyam 11. szám, Egyéb, Magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt, I. sz. alatt. 
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megakadályozzák, továbbá ellentmondásos döntést hozott arról is, hogy mi a felfüggesztés tárgya. 

Nem fogalmazott meg tehát egyértelmű magatartás-normát, miközben a határozat végrehajtását 

számon kérheti a magyar hatóságoktól. 

 

XXV. 2015. szeptember 25-én benyújtott kereset – Magyarország/Bizottság (T-555/15. sz. 

ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Kérelmek: 

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék: 

— részlegesen semmisítse meg élelmiszerlánc-felügyeleti díj 2014. évi módosítására vonatkozó, 2015. 

július 15-i C(2015) 4808 számú bizottsági határozatot azon részében, amelyben a határozat a magyar 

élelmiszerlánc-felügyeleti díj progresszív díjmértékei alkalmazásának felfüggesztéséről rendelkezik, 

és 

— kötelezze a Bizottságot az eljárás költségeinek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek: 

Keresete érdekében a felperes a következő jogalapokra hivatkozik: 

1. A mérlegelési jogkör megsértése, nyilvánvaló mérlegelési hiba, az arányosságelvének megsértése 

— Elsőként a felperes arra hivatkozik, hogy a Bizottság a felfüggesztés elrendelésekor nyilvánvaló 

mérlegelési hibát vétett, és ez által megsértette a rendelkezésére álló mérlegelési jogkör határait és 

egyúttal megsértette az arányosság elvét. 

2. A hátrányos megkülönböztetés tilalmának és az egyenlő bánásmód követelményének megsértése 

— Másodikként a felperes úgy véli, hogy a Bizottság felfüggesztéssel kapcsolatos gyakorlata 

következetlennek mondható és ebből eredően felmerül a hátrányos megkülönböztetés tilalmának és az 

egyenlő bánásmód követelményének megsértése. 

3. Az indokolási kötelezettség, a gondos ügyintézés megsértése, valamint a védelemhez való jog 

megsértése 

— Harmadikként a felperes többek között azzal kapcsolatos álláspontját ismerteti, hogy a Bizottság a 

felfüggesztés elrendelésével nem tett eleget az indoklási kötelezettségének. 

4. A jóhiszemű együttműködési kötelezettség és a hatékony jogorvoslathoz való jog 

— Végül a felperes úgy véli, hogy a felfüggesztés Bizottság általi elrendelése eredményeként sérültek 

olyan alapvető garanciális jogosultságok, mint a jóhiszemű együttműködési kötelezettség és a 

hatékony jogorvoslathoz való jog. 

 

XXVI. A Bíróság (harmadik tanács) 2015. október 1-jei ítélete – Electrabel SA és 

Dunamenti Erőmű Zrt. kontra Európai Bizottság (C-357/14. P. sz. ügy)60  

1) A Bíróság a fellebbezést elutasítja. 

2) A Dunamenti Erőmű Zrt. saját költségein kívül köteles viselni az Európai Bizottság részéről 

felmerült költségeket is. 

3) Az Electrabel SA maga viseli saját költségeit. 

                                                 
60 A fellebbezést l.: Hírlevél V. évfolyam 10. szám, Egyéb, Magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt, XXVIII.. sz. 

alatt. 
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A Kúria uniós jogi tárgyú határozatai 

Büntető ügyszak 

Bhar.II.832/2015/6. 

I. Ha nem állapítható meg, hogy a másodfokú bíróság milyen eljárási formában és mikor hozta a 

végzést, ez a másodfokú eljárásban nem orvosolható olyan eljárási szabálysértés, amely lényeges 

hatással volt az eljárás lefolytatására.  

II. Ha a büntetőeljárás megszüntetése részben a büntetőeljárási törvényben meghatározott ok (pl.: az 

ítélt dolog), részben a büntetőeljárási törvényen kívül meghatározott, de ugyancsak nem anyagi jogi, 

hanem egyéb eljárásjogi ok(pl.:átadással/kiadatással kapcsolatos specialitás) alapján lehetséges, 

akkor a büntetőeljárási törvényben meghatározott ok élvez elsőbbséget.  

III. Az ítélet dolog (res iudicata) hatása nem a jogerősen elbírált cselekmény befejezésének napjától, 

hanem az elbíráló ítélet jogerőre emelkedésének napjával érvényesül.  

IV. Nem európai uniós tagállamok, hanem az európai kiadatási egyezmény tagállamai közötti kiadatás 

esetén ezen egyezmény alapján vizsgálandó az ún. specialitás büntetőeljárást gátló szabálya. 

1. Kábítószerre elkövetett bűncselekmények esetében nem sérti a vádhoz kötöttség és a ne bis in idem 

elvét, amennyiben a bíróság az elbírálást kiterjeszti fajtájában és/vagy mennyiségében a vádban 

foglaltakhoz képest további kábítószerre, és a vádbelin túlnyúló elkövetési időszakra.  

Az Európai Unió Bírósága az Artur A. Leymann és Aleksei A. Pustovarov terheltek bűnügyében 

előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem kapcsán 2008. december 27.-én meghozott C-

388/08. számú ítéletében - éppen az alább még vizsgálandó specialitás vizsgálata kapcsán - az alábbi 

döntést hozta. Annak megállapításához, hogy az átadott személy ellen az átadásának alapjául 

szolgálótól különböző, az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló 

2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat 27. cikkének (2) bekezdése szerinti „egyéb 

bűncselekmény” miatt folyik-e a büntetőeljárás, ami szükségessé teszi az említett kerethatározat 

27. cikke (3) bekezdésének g) pontjában és (4) bekezdésében szabályozott hozzájárulási eljárás 

alkalmazását, azt kell megvizsgálni, hogy a bűncselekmény tényállási elemei a kibocsátó tagállam 

által ez utóbbiról készített jogi leírás szerint ugyanazok-e, mint amelyek miatt a személyt átadták, és 

megfelelő mértékben egyeznek-e az elfogatóparancsban szereplő adatok a későbbi eljárási iratban 

szereplőkkel. Az idővel és a helyszínnel kapcsolatos körülmények változásai megengedettek, 

amennyiben azok a kibocsátó tagállamban az elfogatóparancsban ismertetett magatartásra 

vonatkozóan folytatott eljárás folyamán szerzett információkból erednek, nem módosítják a 

bűncselekmény jellegét, és nem tartalmaznak olyan okot, amely miatt az említett kerethatározat 3. és 

4. cikke alapján a végrehajtás megtagadásának van helye. 

Az alapügyben szereplőkhöz hasonló körülmények között a bűncselekmény leírásának kérdéses 

kábítószerfajtát érintő, a bűncselekmény jogi minősítését nem módosító változása önmagában nem 

alkalmas arra, hogy az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló 

2002/584 kerethatározat 27. cikke (2) bekezdésének értelmében az átadás alapjául szolgálótól 

különböző, „egyéb bűncselekményt” alapozzon meg, mivel változatlanul ugyanolyan büntetési tétellel 

büntetendő, az említett kerethatározat 2. cikkének (2) bekezdése szerinti „kábítószerek tiltott 

kereskedelme” minősítés alá tartozó bűncselekményről van szó. 

 E döntés is hasonló elvi alapon született, mint a Kúria 1. BKv. számú kollégiumi véleménye a 

törvényes vád értékelése kapcsán, amely meghatározott szűk körben lehetővé teszi az ügyészi vádban 

nem szereplő további tények figyelembe vételét és értékelését a bíróság számára. 

2. Mivel az azonos törvényi tényállások alá tartozó részcselekmények természetes 

bűncselekményegységet képeznek, a jelen bírósági eljárás alapját képező vádban körülírt 

cselekmények valójában részcselekményei a másik ügyben korábban hozott ítélettel jogerősen elbírált 

cselekményeknek.   
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A büntetőeljárási törvény szerint büntetőeljárást nem lehet indítani, a már megindult büntetőeljárást 

meg kell szüntetni, vagy felmentő ítéletet kell hozni, ha a terhelt cselekményét már jogerősen 

elbírálták [Be. 6. § (3) bekezdés d) pont]. Az Alkotmánybíróság 33/2013. (XI. 22.) AB határozatának 

[19] bekezdése szerint: Az alkotmányos rendelkezés a „res iudicata”, valamint a „ne bis in idem” elvek 

összekapcsolásán keresztül egy relatív eljárási akadályt fogalmaz meg az elbírált, büntetendő 

cselekmények tekintetében [ezzel egyezően lásd: 42/1993. (VI. 30.) AB határozat, 1993, 300.]. Az 

alkotmányos szabály egyfelől alapjogi rendelkezés az állami büntetőhatalom visszaélésszerű 

gyakorlásával szemben, másfelől pedig a jogbiztonság érvényesülésének érdekében működő szabály, 

hiszen garantálja az érdemi bírósági döntések végleges jellegét {Emberi Jogok Európai Bírósága, 

Sergey Zolotukhin kontra Oroszország [GC] (14939/03), 2009. február 10., 78. bekezdése}  

Mindezek alapján a Kúria azt állapította meg, hogy a vád tárgyává tett cselekmények - amint a 

másodfokú bíróság is így értékelte a megsemmisített végzésében - helyes minősítése a következő: 

kábítószerrel visszaélés bűntette [korábbi Btk. 282/A. § (1) bekezdés, (2) bekezdés b) pont] és 

kábítószerrel visszaélés vétsége [korábbi Btk. 282/A. § (1) bekezdés, (6) bekezdés a) pont].  

 A Kúria ezért az elsőfokú bíróság ítéletét - a Be. 385. §-ára figyelemmel, a Be. 373. §-a (1) 

bekezdésének I.d) pontja alapján - a IV. rendű vádlottra vonatkozó részében hatályon kívül helyezte, és 

a kábítószerrel visszaélés bűntette [korábbi Btk. 282/A. § (1) bekezdés, (2) bekezdés b) pont], 

valamint kábítószerrel visszaélés vétsége [korábbi Btk. 282/A. § (1) bekezdés, (6) bekezdés a) pont] 

miatt a IV. rendű vádlott ellen indított büntetőeljárást - a Be. 6. § (3) bekezdésének d) pontjára 

utalással, mert a vádiratban felrótt (rész)cselekményeket már jogerősen elbírálták - megszüntette.  

3. A Kúria a IV. rendű vádlott kiadatása körében megvizsgálta a specialitás szabályának alkalmazását 

is. 

A másik ügyben jogerősen kiszabott szabadságvesztés végrehajtása érdekében a Pécsi Törvényszék 

Büntetés-végrehajtási Csoportjának büntetés-végrehajtási bírája 2013. november 14-én belföldi 

elfogatóparancsot bocsátott ki. Később, 2014. január 13-án 8. sorszám alatt európai elfogatóparancsot 

bocsátott ki, ami eredménnyel járt. A IV. rendű vádlottat 2014. május 19-én Svájcban elfogták, majd 

2014. május 22-én érvényes tartózkodási engedélyére figyelemmel szabadon bocsátották. Svájc 

kilátásba helyezte, hogy amennyiben megérkezik a kiadatási kérelem, lefolytatják az eljárást. A 

büntetés-végrehajtási bíró 2014. május 22-én 13. sorszám alatt nemzetközi elfogatóparancsot bocsátott 

ki. Az igazságügyért felelős miniszter előterjesztette a kiadatás iránti kérelmet.  

 Svájc igazságügyi hatósága 2014. október 23-án elrendelte a IV. rendű vádlott kiadatását. A svájci 

társiroda tájékoztatása szerint kiadatása ügyében az ún. specialitás elvét kell alkalmazni. Ellene csak 

az érvényes európai elfogatóparancs alapján lehet eljárni (ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Nemzetközi 

Együttműködési Központ Sirene Irodájának a büntetés-végrehajtási bíróhoz intézett 32-0313-941-

2014. számú tájékoztatása). A IV. rendű vádlott 2014. október 29-én tért vissza Magyarországra. A 

rendőrség büntetés-végrehajtási intézetbe elővezette, s ettől a naptól tölti a szabadságvesztés 

büntetését.   

A IV. rendű vádlott Svájcban való elfogása, majd - fogvatartás nélküli - kiadatása kapcsán 

elengedhetetlenül vizsgálandó az ún. specialitás szabályának kérdése. 

 Az ún. specialitás a kiadatással kapcsolatosan kialakult jogelv. „A kiadatási jogban már a XIX. 

században megszilárdult az a garanciális szabály, hogy a kiadni kért személlyel szemben a kiadatást 

megelőzően elkövetett olyan más bűncselekményért, mint amelyre a kiadatást engedélyezték, a 

joghatósággal rendelkező megkereső államban nem folytatható le büntetőeljárás, nem foganatosítható 

személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés, illetve jogerősen kiszabott büntetés végrehajtása, 

továbbá a terheltet harmadik államnak sem adhatják ki, illetve át. (1/2015. BJE számú büntető 

jogegységi határozat B.I.4. pontja.) 

 A nemzetközi jog általános elveit elismerő, sőt kihirdetéssel a magyar jogrendszerbe is integrált 

[Alaptörvény Q cikk (3) bekezdés] követelmény, hogy az ún. specialitás elvének feltétlenül érvényt 

kell szerezni.  

Az elfogatóparancsoknak az elévülésre gyakorolt hatását taglaló 1/2005. BJE számú büntető 

jogegységi határozat indokolásának értelmezésében: „Az európai elfogatóparancs - mint új 
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jogintézmény - tartalmában magában foglalja a keresett személy felkutatását, őrizetbe vételét, 

fogvatartását, és az elfogatóparancsot kibocsátó igazságügyi hatóság részére történő átadását is. Ez 

utóbbival a hagyományos értelemben vett kiadatási eljárást helyettesíti és rövidíti le a tagállamok 

között, megteremtve egyben a tagállami igazságügyi hatóságok közötti közvetlen együttműködést.”  

Azóta a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról 

szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény 1. §-ának b) pontja is körülírja, mi értendő európai 

elfogatóparancs alatt: olyan igazságügyi hatósági határozat, amelyet az Európai Unió egy 

tagállamában bocsátanak ki, és azt a célt szolgálja, hogy egy másik európai uniós tagállam 

büntetőeljárás, szabadságvesztés büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása 

céljából a keresett személyt elfogja és átadja, vagy a keresett tárgyat felkutassa, lefoglalja és átadja. 

 Az elfogatóparancsok kibocsátására még a Bv.tvr. 6. §-ának (7) bekezdése, illetőleg a Be. 73/A. §-

ának(1) bekezdése szerint került sor az illetékes büntetés-végrehajtási bíró által, és kizárólagosan a 

jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés végrehajtása érdekében. Azaz a jelen ügy nem képezte a 

kiadatás tárgyát.  

 Az európai elfogatóparancs közelebbről az Eube.tv. 25. §-a (1) bekezdésének 2. mondata alapján lett 

kibocsátva. Az európai elfogatóparancs alapján átadott személlyel szemben az átadása előtt elkövetett, 

az átadásának alapjául szolgáló bűncselekménytől különböző egyéb bűncselekmény miatt nem 

indítható büntetőeljárás, nem ítélhető el, és egyéb módon sem fosztható meg szabadságától [Eube.tv. 

30. §(1) bekezdés]. A főszabály alóli kivételeket az Eube.tv. 30. §-a (2) pontjának a)-g) pontjai 

határozzák meg. Az európai elfogatóparancs kibocsátására és végrehajtására az Európai Unió 

tagállamai között folytatott bűnügyi együttműködés keretében kerülhet sor. A kibocsátott európai 

elfogatóparancs alapján a terhelt elfogatásának és átadásának van helye.  

 A IV. rendű vádlottal szemben a büntetés-végrehajtási bíró a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 

1996. évi XXXVIII. törvény (Nbjt.) 31. §-ának 2. fordulata és 32. §-ának (2) bekezdés alapján 

nemzetközi elfogatóparancsot bocsátott ki. Azt megküldte az igazságügyért felelős miniszternek [Nbjt. 

32. § (3) bekezdés], aki döntött a kiadatási kérelem előterjesztéséről (Nbjt. 33. §). Nemzetközi 

elfogatóparancs alapján a terhelt elfogatásnak és kiadatásának van helye. A büntetés-végrehajtási 

iratok alapján a Kúria tisztázta, hogy - miután Svájc nem tagja az Európai Uniónak - Svájc nem az 

európai elfogatóparancs alapján fogta el és adta át, hanem a nemzetközi elfogatóparancs alapján fogta 

el és adta ki Magyarországnak a IV. vádlottat. A kiadatásra nem a jelen ügyben került sor.  

A kiadatás folytán IV. rendű vádlott ún. specialitáshoz fűződő jogát nem az Eube.tv. 30. §-a, hanem - 

mivel Svájc annak már tagállama - a Magyarországon az 1994. évi XVIII. törvénnyel kihirdetett, a 

Párizsban, 1957. december 13-án kelt, európai kiadatási egyezmény és kiegészítő jegyzőkönyv alapján 

lehet és kell vizsgálni tekintettel arra is, hogy az Nbjt. csak a kiadatással kapcsolatos egyéb 

szabályokat tartalmazza.  

 Az ún. specialitás szabályáról - függetlenül attól, hogy az európai elfogatóparancsot érintően, de 

mutatis mutandi valójában a kiadatásra is vonatkozóan - általános érvénnyel szögezi le az 1/2015. BJE 

számú büntető jogegységi határozat: „Miután az átadással a keresett személy fizikai értelemben 

kikerül a végrehajtó tagállami igazságügyi hatóság hatóköréből, a nemzetközi jog általánosan elismert 

elvéből, a specialitás szabályából fakadóan főszabályként biztosítani kell, hogy a felelősségre vonására 

csak olyan cselekmények miatt kerüljön sor, amelyekkel kapcsolatban az átadást a végrehajtó 

igazságügyi hatóság engedélyezte. Másként megfogalmazva, a specialitás szabálya megtiltja a 

megkereső államnak, hogy az átadott személlyel szemben olyan cselekmény miatt folytasson eljárást, 

amelyet e személy a megkeresés előterjesztése előtt követett el, és amely nem szerepelt a 

megkeresésben.” (ind.B.I.4. pont) 

 Az 1994. évi XVIII. törvénnyel kihirdetett európai kiadatási egyezmény 14. Cikke tartalmazza a 

specialitás szabályát. Aszerint:  

 (1) A kiadott személy ellen nem lehet eljárást folytatni, őt elítélni, vagy letartóztatni büntetés vagy 

biztonsági intézkedés végrehajtása céljából, a kiadását megelőzően elkövetett olyan bűncselekmény 

miatt, amely nem azonos azzal, amelyért kiadták, és semmilyen egyéb oknál fogva sem lehet személyi 

szabadságában korlátozni, az alábbi esetek kivételével:  
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a) ha az a Fél, mely kiadta, ehhez hozzájárul. A hozzájárulás iránt kérelmet kell előterjeszteni, melyhez 

mellékelni kell a 12. Cikkben említett okiratokat, valamint a kiadott személynek az adott 

bűncselekménnyel kapcsolatos, jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozatát. A hozzájárulást meg kell adni, ha 

a megkeresés tárgyát képező bűncselekmény a jelen Egyezmény értelmében kiadatási bűncselekmény;  

b) ha a kiadott személy, habár erre alkalma volt, végleges szabadlábra helyezésétől számított 45 napon 

belül nem hagyta el annak a Félnek a területét, melynek kiadták, vagy miután azt elhagyta, oda ismét 

visszatért. 

Az utóbbi kivétel a jelen ügyben nyilvánvalóan tárgytalan.  

Amint a fentebb ismertetett büntetés-végrehajtási iratok alapján már megállapításra került, Svájc nem 

járult hozzá az ún. specialitás szabályának feloldásához. A hozzájárulás hiányában nem volt törvényes 

lehetőség a IV. rendű vádlottal szemben a büntetőeljárás folytatására. 

 Az 1994. évi XVIII. törvénnyel kihirdetett európai kiadatási egyezmény 14. Cikkének (3) bekezdése 

szerint: ha a bűncselekmény minősítése az eljárás folyamán módosul, a kiadott személy ellen csak 

annyiban lehet az eljárást lefolytatni és vele szemben büntetést kiszabni, amennyiben az új minősítés 

szerinti bűncselekmény tekintetében is — alkotó elemeit tekintve — mód volna kiadatásra. Ez a 

szabály egyértelműen arra a helyzetre vonatkozik, amikor - az ún. specialitás alóli kivételek hiányában 

- nem volna akadálya a büntetőeljárás folytatásának, és azt jelenti, hogy ehhez európai elfogatóparancs 

alapján történt átadást követően kiegészítő elfogatóparancsot, míg nemzetközi elfogatóparancs alapján 

történt kiadatást követően kiegészítő elfogatóparancsot és kiegészítő kiadatási kérelmet kell 

előterjeszteni (lásd: 8002/2008 IRM Tájékoztató a nemzetközi vonatkozású büntetőügyek intézéséről 

57. pont). 

Gazdasági ügyszak 

Gfv.VII.30.061/2015/9.szám 

Csekkre vonatkozó nyilatkozatok alakjára annak az országnak a törvénye irányadó, amelynek 

területén a nyilatkozatokat aláírták. 

A 2005/29/EK irányelv jelen jogvita szempontjából nem releváns, mert az irányelv címzettjei a 

tagállamok, és az irányelv magánszemélyek egymás közötti kapcsolatában közvetlenül érvényesülő 

jogokat vagy kötelezettségeket nem keletkeztet. A jogerős ítélet a felperes által megjelölt okból e 

körben sem jogszabálysértő. 

 

Gfv.VII.30.269/2015/4. 

 Devizaalapú fogyasztói kölcsönszerződésben az egyoldalú szerződésmódosítást tartalmazó feltétel 

tisztességtelen, amennyiben nem biztosítja a fogyasztó számára a felmondás jogát. 

A Kúria a jogerős ítélet felülvizsgálata körében először azt vizsgálta: a jogvita eldöntéséhez szükséges-

e a felperesek által megjelölt körben, vagy más jogkérdések vonatkozásában előzetes döntéshozatali 

eljárás kezdeményezése. A Kúria ennek eldöntéséhez abból indult ki, hogy a felülvizsgálati eljárás 

tárgya a jogerős ítélet, illetve annak vizsgálata, hogy az a felülvizsgálati kérelemben megjelölt okokból 

jogszabálysértő-e. A Kúria döntését a jogerős ítélet meghozatalát követően kihirdetett törvények - 

kivételes esetektől eltekintve - nem befolyásolhatják, mivel olyan jogszabályi rendelkezésbe nem 

ütközhet egy jogerős ítélet, amely annak meghozatalakor még nem volt hatályos. A perbeli eljárásra a 

2014. évi XXXVIII. tv. 16. §-a ugyan kihatott, de nem az ügy érdemére. Az Európai Unió Bírósága 

vonatkozó joggyakorlata értelmében (C-428/93. sz. Monin Automobiles ügy, 15. pont; C-434/90. sz. 

Lourenco Dias ügy, 19. pont) olyan kérdés előzetes döntéshozatali eljárás tárgyát nem képezheti, 

amely az ügy érdemi elbírálását nem befolyásolja, ezért a Kúria a felperesek előzetes döntéshozatali 

eljárás kezdeményezésére irányuló kérelmét elutasította. 

 A felülvizsgálati eljárás fent hivatkozott sajátosságaira tekintettel a Kúria az alperes felülvizsgálati 

kérelmének elbírálása körében sem vehette figyelembe a jogerős ítélet kihirdetése után bekövetkezett 

jogszabályi változásokat, illetve az alperes által indított hivatkozott perben később született jogerős 
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ítélet miatt a jelen eljárásban hozott ítélet - amely az egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó 

szerződéses rendelkezés tisztességtelenségét megállapította - nem lehet jogszabálysértő. 

 A Kúria érdemben csak azt az alperesi hivatkozást vizsgálta, hogy a fogyasztó felmondási jogának 

hiányát ellensúlyozták-e a szerződés által nyújtott egyéb előnyök, melyek megítéléséhez az eljárt 

bíróságok részéről a szerződés egészének vizsgálata lett volna szükséges. A Kúria nem ért egyet az 

alperes ezen álláspontjával, mivel az egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezés a  deviza 

alapú kölcsönszerződés önállóan vizsgálható rendelkezése, amelynek esetleges tisztességének 

ellensúlyozására más, az alperes által állított előnyök nem alkalmasak. A másodfokú bíróság - bár 

ítéletében konkrétan nem jelölte meg - a 2/2012.(XII.10.) PK vélemény 6. pontja szerint értékelte a 

felmondási jog biztosításának hiányát. A Kúria megjegyzi, hogy a perbeli szerződéses rendelkezés a 

hivatkozott PK véleményben, illetve a 2/2014. PJE határozatban értelmezett átláthatóság elvét is sérti.  

 

Munkaügyi ügyszak 

Mfv.I.10.083/2015/8. 

A kormánytisztviselők jogviszonyának szabályozásával Magyarország nem az Unió jogát hajtotta 

végre.  

Az Európai Unió Bírósága a C-332/13. számú ügyben meghozott határozatával megállapította, hogy a 

kormánytisztviselői jogviszonyra vonatkozó szabályozással Magyarország nem az Unió jogát hajtotta 

végre. Ebből következően a törvényszék tévesen indokolta a döntését - közvetve - azzal, hogy az 

alperes azáltal, hogy nem bizonyította a felperes elbocsátásának (helyesen: felmentésének) indokát, 

megsértette az Alapjogi Charta 30. cikkét, ezáltal pedig a Szociális Charta 24. cikkét. Ebből 

következően a felperesnek az Alapszerződésekkel, és az Alapjogi Chartával kapcsolatos érvelése is 

téves, míg az alperes helyesen adta elő, hogy az Alapjogi Charta az ügyben nem alkalmazható. 

  

Mfv.I.10.094/2015/5. 

A köztisztviselő jogállásának szabályozásával Magyarország nem az Unió jogát hajtotta végre. 

Európai Unió Bíróságának C 332/13. számú határozata.  

 Az Európai Unió Bíróságának a C-332/13. számú ügyben meghozott határozata szerint a Ktv. 

megalkotásával Magyarország nem az Unió jogát hajtotta végre, a jogi helyzet nem tartozik az uniós 

jog alkalmazási körébe. Ebből következően az Alapjogi Charta és az Európai Szociális Charta 

megsértése a felülvizsgálati kérelmet nem alapozhatja meg, a Ktv. támadott rendelkezésének a 

fentiekbe ütközése nem állhat fenn (említett határozat 12.13.).  

  

Mfv.I.10.318/2015/5. 

A Kúria a felülvizsgálati eljárásban csak a jogszabályhely pontos megjelölésével és jogi érveléssel 

alátámasztott felülvizsgálati indokolást veheti figyelembe.  

A Pp. 272. § (2) bekezdés alapján a felülvizsgálati kérelemben meg kell jelölni azt a határozatot amely 

ellen a felülvizsgálati kérelem irányul, azt, hogy a fél milyen tartalmú határozat meghozatalát kívánja, 

továbbá elő kell adni - a jogszabálysértés és a megsértett jogszabályhely megjelölése mellett -, hogy a 

fél a határozat megváltoztatását milyen okból kívánja. 

 E rendelkezés alapján a Kúria csak a jogszabályhely pontos megjelölésével és jogi érveléssel is 

alátámasztott felülvizsgálati érvelést vehette figyelembe, vagyis csak azt vizsgálhatta, hogy a jogerős 

ítélet a 2009. évi VI. törvény 1. § (2) bekezdésébe, az Alapjogi Charta 30. cikkébe, az Európai 

Szociális Charta 24. cikkébe, és az Abtv. 45. § (3) bekezdésébe ütközött-e.  

 A jelen ügyben jogsértően alkalmazták az eljáró bíróságok az Alapjogi Charta 30. cikke és az Európai 

Szociális Charta 24. cikke rendelkezéseit. Az Európai Unió Bíróságának C-332/13. számú előzetes 
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döntéshozatali eljárásban meghozott végzése szerint a Ktjv. megalkotásával Magyarország nem az 

Unió jogát hajtotta végre. Ezért az Alapjogi Charta megsértése címén a felmentés jogellenessége nem 

állapítható meg. Jelen ügyben az Európai Szociális Charta 24. cikke sem alkalmazható tekintettel arra, 

hogy a Chartát kihirdető 2009. évi VI. törvény 1. § (2) bekezdéséből kitűnően a Magyar Köztársaság 

nem vállalt kötelezettséget a 24. cikk alkalmazására.  

Polgári ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Közigazgatási ügyszak 

Kfv.V.35.649/2014/5. 

 Az ügyleteket nem lehet mesterségesen elemekre bontani. Annak eldöntéséhez, hogy az adóalany több 

különálló főszolgáltatást, illetve termékértékesítést vagy egységet képező ügyletet teljesít-e fel kell 

deríteni, meg kell állapítani az ügylet egyedi jellemzőit. 

Az ügyletek adótartalmának eldöntése különös jelentőséggel bír az alkalmazandó adókulcs, illetve az 

adómentességek, adókedvezmények szempontjából. Az Európai Unió Bíróságának ítélkezési 

gyakorlatából következik, hogy, ha valamely tevékenység több elemből áll, akkor az adott 

tevékenységre irányadó valamennyi körülményt figyelembe kell venni annak eldöntéséhez, hogy két 

vagy több ügyletről, vagy egységet képző ügyletről van-e szó, és ez utóbbi esetben az egységet képező 

ügyletet szolgáltatásnyújtásnak kell-e tekinteni. A gazdasági szempontból egyetlen szolgáltatásból, 

illetve értékesítésből származó ügyleteket nem szabad mesterségesen elemekre bontani. Annak 

érdekében azonban, hogy az adóalany az átlagos fogyasztó részére több különálló főszolgáltatatást, 

illetve értékesítést vagy egységet képező ügyletet teljesít-e, először fel kell deríteni a szóban forgó 

ügylet egyedi jellemzőit (C-349/96., C—34/99., C-41/04… stb.). Valamely szolgáltatás akkor 

minősíthető járulékosnak, ha nem önálló célként jelenik meg, hanem arra szolgál, hogy a 

főszolgáltatást a lehető legjobb feltételek mellett lehessen igénybe venni (C-349/96. számú ítélet 30. 

pont,  C-34/99. számú ítélet 45. pont, C-572/07 számú ítélet 18. pont, Part Service ítélet 52. pont, C-

276/09. számú ítélet 24-25. pontjai … stb.). A perbeli esetben az előzőkben ismertetett közösségi 

joggyakorlat miatt is kiemelt jelentőség van  annak, hogy jogszerű- vagy sem az ítéletben 

megállapított tényállás, mivel kizárólag egy jogszerű tényállás ütköztethető a jogvita eldöntésére 

irányadó nemzeti és közösségi jogi szabályokkal. 

 Az ügyben nem hagyható figyelmen kívül, hogy a régi és az új Áfa tv. kizárólag az időszaki lapok 

terjesztését, mint termékértékesítést részesíti kedvezményes adókulcsban, ezért a bíróságnak minden 

felek által elé tárt adatra, tényre, körülményre, bizonyítékra, érvelésre kiterjedően kell megvizsgálnia, 

hogy a felperes ténylegesen egy 5 %-os adókulcs alá tartozó sajtótermék (hírlevél, azaz időszaki lap) 

értékesítését végezte-e, vagy adókedvezmény alá nem tartozó szolgáltatást teljesített-e Megbízói 

számára. E körben nem hagyható értékelés nélkül a NAV Szakértői intézetének véleménye, a felek 

ezzel kapcsolatban kifejtett eltérő jogi álláspontja, illetve ennek indoka, és az, hogy sor került-e vagy 

sem az adománygyűjtéstől függetlenül hírlevél megrendelésére, terjesztésére. Tényszerűen kell 

megállapítani, hogy a 4902 vtsz alá tartozó időszaki lap értékesítési címén 5%-os áfa felszámításával 

kiszámlázásra kerültek-e vagy sem pl. marketing jellegű (adományozókkal való kapcsolattartás, 

adományok nyilvántartása… stb.), illetve egyéb olyan tevékenységek, amelyek egy időszaki lap, 

hírlevél terjesztéséhez nem szükségesek. 

  

Kfv.V.35.695/2014/7. 

Állatexportot kísérő okmányok értékelése 

Az adózó olyan szarvasmarha kereskedelemmel foglalkozó társaság, amely tevékenységét határozatba 

foglalt engedély alapján végzi. Ez tartalmazza, hogy az engedélyköteles élőállat kereskedelmi 

tevékenységről szóló többször módosított 64/432/EGK tanácsi irányelv 13. cikk b) pontja alapján 

köteles nyilvántartást vezetni és az adatokat legalább három évig megőrizni, illetve ellenőrzéskor 

rendelkezésre bocsátani. Szarvasmarha félék esetében a tulajdonos nevét, az állat származási helyét, 
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megvásárlásának időpontját, kategóriáját, azonosító számát kell vezetnie, az állatokat szállítók, 

szállítmányozók engedélyének számát, szállító járművét, vevő nevét, címét, az állatok rendeltetési 

helyét, az úti tervek másolatait, az egészségügyi bizonyítványok sorszámát.  

 Az adózó az adóhatóság felhívásának eleget téve rendelkezésre bocsátotta a beszerzésekről és 

értékesítésekről szóló számláit, az ezekhez szervesen kapcsolódó azonosító adatokat tartalmazó 

listákkal és egyéb számviteli bizonylatokkal együtt. Ezek feldolgozását követően rögzítette az 

adóhatóság, mégpedig iratszerűen, hogy a [1]. számú számlában értékesített élőállatok közül a kapott 

fülszám listán feltüntetett 45., 56., 57., és 60. sorszám szerinti ENAR szám megegyezik a [2]. számú 

számlában szereplő 2., 3.,  29. és 4. sorszám alatti krotália számmal. Ezt az adózó a közigazgatási és a 

peres eljárás során éppúgy nem vitatta, mint azt, hogy az őstermelők a 4 egyedet 2010. november 11-

én értékesítették. A 2010.évi értékesítéshez kapcsolódó adatok helyességét bizonyítja az ÉBÁ 

Igazgatóság adatszolgáltatása is, illetve az állatkísérő jegyeknek a krotáliára, illetve állatútlevél számra 

vonatkozó adattartama. Az adózó által kétségbe nem vont számviteli dokumentumok értelmében 2010. 

évben a 4 szarvasmarha 2010. november 12-én került az adózóhoz, aki ezeket ugyanezen a napon 

exportálta.  

Az elsőfokú bíróság tévesen nem tulajdonított jelentőséget a 2010. évi értékesítés valósságát igazoló, 

felperes által kétségbe nem vont, ellenbizonyítással meg nem döntött adatoknak akkor, amikor a 2011. 

évi számlákat vizsgálta. Nem lehetséges ugyanis ugyanazokat a szarvasmarhákat kétszer belföldön 

ugyanattól az őstermelőtől, ugyanolyan láncolatban beszerezni abban az esetben, ha azok már az első 

értékesítést követően véglegesen külföldre kerültek. Kiemelte még a Kúria, hogy 2010. évben a 4 

egyedet felvásárlási jeggyel értékesítették és szarvasmarha útlevelet is kértek a külföldre történő 

kiszállítás miatt. Az ebben az időpontban megkért útlevélszámok valódiságát és létező voltát a hatóság 

is megerősített tájékoztatásában, amelyben rögzítette azt is, hogy a 2011. áprilisában bejelentett 

exporthoz kapcsolódó útlevél számon nem létezők az azonosítók.  

 Abból a kétséget kizáróan bizonyított tényből következően, hogy az adózó nem vehette meg a vizsgált 

időszakban a 4 egyedet, mivel ezeket már 2010-ben megvásárolta, értékesítette, egyértelműen, 

okszerűen és a logika szabályainak is megfelelően az következik, hogy a 2011. évi gazdasági esemény 

során felhasznált egyedek nem valós füljelzőszámmal ellátottak voltak, tekintettel arra, hogy az export 

esetén az állatok darabszámra megegyeztek, tehát a perrel érintett számlák tartalmilag hiteltelenek. 

Az adózónak kellő körültekintés tanúsítása mellett tudnia kellett volna arról, hogy adókijátszás 

részesévé válik. Az adózónak be kellett volna tartania a tevékenységére vonatkozó, részére 

határozatban is előírt kötelezettségeket. Abban az esetben ugyanis, ha így, tehát kellő gondossággal jár 

el, akkor kiszűrhette volna, hogy ugyanazon fülszámú állatokat már másodjára vásárolja meg, hiszen 

az adóhatóság is a fülszámok ismétlődését az adózó által szolgáltatott és rendszerezett adatok alapján 

állapította meg. Egyértelmű, hogy erről kellően gondos eljárás során az adózónak tudomással kellett 

volna bírnia, de a kellő körültekintést elmulasztotta. Nem tette meg a speciális tevékenységével 

kapcsolatos ésszerű intézkedéseket sem annak érdekében, hogy az ügyletek kapcsán adókijátszás ne 

valósuljon meg. Az adózó nem nevezett meg egyetlen egy olyan intézkedést sem, amely a 

bizonyítottan tartalmilag hiteltelen, nem valós gazdasági eseményt tartalmazó számla kapcsán a javára 

értékelhető lenne.  Az adózó, mivel az állatok azonosítása az ENAR számon keresztül oldható meg, és 

a piaci körülményeket jól ismerő a kereskedő, a fülszám ismétlődés kiszűrésére felhasználhatta volna 

adatbázisát, de ezt nem tette meg. Az alperes ezért érdemi döntését 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa 

tv.) 120. § a) pontjának, 127. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően hozta meg. 

 

Kfv.V.35.707/2014/6. 

 Adólevonási jog akkor gyakorolható, ha a termék beszerzése és az adózó gazdasági tevékenysége 

között közvetlen és azonnali kapcsolat áll fenn. 

Elsődlegesen rögzítette a Kúria, hogy a perbelivel tény- és jogazonos ügyben a Kúria a 

Kfv.I.35.082/2015/7. számú ítéletében hatályában fenntartotta azt a jogerős ítéletet, amelyben eljárt 

elsőfokú bíróság a madárodúk beszerzéséhez kapcsolódó áfa levonási jog megtagadásáról rendelkező 

adóhatározatok jogszerűségét állapította meg. A Kúria egyetértett a Kfv.I.35.082/2015/7. számú 
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ítéletben foglaltakkal, amelyből a következőket emeli ki: 

 „A levonási rendszer célja az, hogy a vállalkozót a bármely gazdasági tevékenysége során felmerülő 

esedékes vagy megfizetett áfa terhe alól teljes egészében mentesítse. Az áfa rendszer biztosítja minden 

gazdasági tevékenység adóterhét illetően a semlegességet, bármi legyen is e tevékenységek célja vagy 

eredménye. Ahhoz azonban, hogy az áfa 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. (…) 

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 e nélkül is megállapítható volt.”  

 Az adózó egy támogatási rendszerbe jelentkezett be a kérelmével, amely rendszerre vonatkozó 

jogszabályok – mivel támogatást kért és kapott – reá is irányadóak. A 33/2008. (III.27.) FVM rendelet 

(R.1.) szerint a jogalkotó nem termelő beruházásokkal (1689/2005/EK tanácsi rendelet 36. és 41. 

cikkei, 1974/2006/EK bizottsági rendelet 29. cikk) kívánja azt a célt elérni, amiért a rendszert 

létrehozták.  

A R.1. konkrétan meghatározza, hogy mely célra nyújtja a támogatást, így:    

 a vidéki táj megőrzése,  

 az egyedi tájérték fenntartása,  

 a növény- és állatvilág fajgazdagságának növelése,  

 a környezeti állapot javítása,  

 az önként vállalt agrár-környezetgazdálkodási előírások betartásának és teljesítésének 

elősegítése,  

 a Natura 2000 területek közjóléti értékének növelése, valamint a környezetgazdálkodási célok 

teljesítéséhez való hozzájárulás. 

 A támogatással szolgált célok között nem található az adózó 2007. évi CXXVII. törvény (a 

továbbiakban: Áfa tv.) 6.§ (1) bekezdése szerinti bevételszerző gazdasági tevékenysége, és annak 

segítése sem. Az adózó nem jelölte meg azt a jogszabályt, amely a R.1. szerinti célzott támogatási 

rendszerben jogszabályi lehetőséget nyújt a saját gazdasági tevékenységének támogatására.  

 Az elsőfokú bíróság értékelte a beszerzés célját, hogy az miként hozható összefüggésbe az adózó által 

végzett gazdasági tevékenységgel, amely szükséges az Áfa tv. 120.§ a) pontja szerinti adólevonási jog 

gyakorlásához. A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján csak az volt megállapítható, hogy az adózó 

mezőgazdasági tevékenységet végez, ami azonban önmagában a kapcsolatot nem igazolja. Sem 

közvetlen, sem azonnali kapcsolat a madárodú, T ülőfa vásárlások és az adózó gazdasági tevékenysége 

között nem áll fenn, a beszerzések általános költségeinek részét, termékei és szolgáltatásai árának 

alkotóelemét nem képezik. A közvetlen és azonnali kapcsolat, a költségelem-rész hiánya okán és mivel 

az adózó ökogazdálkodást sem folytat, a szakértő kirendelésének a perben sem volt indoka.   

 A közigazgatási eljárásban az adózó arra a kérdésre, hogy a madárodúk telepítéséből milyen bevételt 
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remél, akként nyilatkozott, hogy: „azért volt fontos a programban való részvétel, mert a későbbiekben 

a különböző támogatásokra való pályázat során ez előnyként akár kapott pontokban is figyelembe 

vételre kerülhet”.  Az Áfa tv. azt a tevékenységet vonja a törvény hatálya alá, amelynek részeleme az 

ellenérték, ugyanis a 6.§ (1) bekezdés szerint a gazdasági tevékenység valamely tevékenység 

üzletszerű, illetőleg tartós vagy rendszeres jelleggel történő folytatása, amennyiben az ellenérték 

elérésére irányul, vagy azt eredményezi. E nyilatkozatával az adózó a közigazgatási eljárásban nem 

minősítette beszerzését az Áfa tv. hatálya alá tartozó tevékenységnek.   

Az elsőfokú bíróság és az adóhatóság az áfa-semlegesség elvét, az adózó által megjelölt uniós 

normákat és a nemzeti jogszabályokat nem sértve állapították meg, hogy az adózót ügyletében az 

adólevonás joga nem illeti meg.  

A Kúria az Európai Unió Bíróságánál előzetes döntéshozatali eljárást (Pp. 155/A.§) nem 

kezdeményezett, mivel az adózó ügyére irányadó jogszabályok alkalmazása során uniós normák 

értelmezési kérdése nem merült fel. 

 

Kfv.III.35.175/2015/4. 

Az áfa alapjának meghatározása az adóalany megszűnése esetén  

Az 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 11.§ (2) bekezdés d) pontja értelmében 

szintén ellenérték fejében teljesített termékértékesítés: az adóalany megszűnése, ha az adóalany a 

megszűnés időpontjában olyan terméket tart tulajdonában, amelynek beszerzéséhez vagy b) pont 

szerinti felhasználásához kapcsolódóan egészben vagy részben adólevonási jog illette meg. Az Áfa tv. 

jelen ügyben alkalmazandó 68.§-a szerint a 11.§ és 12.§-ban említett esetekben az adó alapja a termék 

vagy az ahhoz hasonló termék beszerzési ára, ilyen ár hiányában pedig a teljesítéskor megállapított 

előállítási értéke.  

 A felperes egyéni vállalkozása megszűnésének időpontjában jelentős értékű tárgyi eszközzel 

rendelkezett, így alkalmazandó az Áfa tv. fent hivatkozott két rendelkezése az áfa-fizetési 

kötelezettség meghatározása érdekében. Az alperes az áfa alapját úgy határozta meg, hogy a tárgyi 

eszközök beszerzési értékét csökkentette az amortizáció költségével. Ezt a számítási módot az egyéni 

vállalkozás megszűnésében hatályos Áfa tv. 68.§-ára alapította, melyet a 2010. évi CXXIII. törvény 

69.§ (1) bekezdése módosított 2011. január 1-jei hatállyal.  

A Kúria hangsúlyozza: egyrészt a megszűnés időpontjában hatályos jogszabályszöveget kell 

alkalmazni, másrészt azt nem lehet oly módon kiterjesztően értelmezni, hogy a perbeli tárgyi eszközök 

megszűnés napján megállapítható forgalmi értéke képezze az adó alapját, mert az ellentétes lenne az 

alkalmazandó Áfa tv. 68.§-ával. Mivel a termékek beszerzési ára megállapítható volt, így nem 

szükséges ebben a körben szakértő kirendelése és nem bír relevanciával a jegyző által kiállított adó- és 

értékbizonyítvány. Nem foghat helyt az a felperesi álláspont, mely szerint beszerzési ár alatt a termék 

forgalmi értékét kell érteni, mert amennyiben a jogalkotó az utóbbi meghatározást kívánta volna az 

adó alapja meghatározása tekintetében szabályozni, akkor ilyen tartalommal alkotta volna meg a 68.§-

t, erre azonban nem került sor. A beszerzési ár és a forgalmi érték más kategóriák, a két fogalom nem 

egymás szinonimája.  

 A legfelsőbb bírói fórum nem osztotta azt a felperesi érvelést sem, miszerint a vasvázas szín körében 

nem a beszerzési árat, hanem a teljesítéskor megállapított előállítási értéket kell alapul venni. Helyes 

az az alperesi álláspont, hogy a felperes egyéni vállalkozói tevékenységének megszűnése időpontjában 

a vasvázas szín már használatban volt, annak beszerzési ára a tárgyi eszköz nyilvántartásból ismert, az 

értékcsökkenést ezen érték alapulvételével számolta el a felperes. A fentiekre is tekintettel nincs 

jelentősége annak, hogy a felperes 2009. szeptember 11-én - egyéni vállalkozásának megszűnését 

követően - milyen áron adta el a vasvázas színt.  

 A Kúria hangsúlyozza, az elsőfokú bíróság helyes jogértelmezését alátámasztja a közös 

hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK. irányelv (a továbbiakban: Irányelv.) 74. cikke, 

mely kimondja azon ügyletek esetén, amikor a 16. és 18. cikkben foglaltak az adóalany a terméket a 

saját vállalkozásából kivonja, illetve az adóalany vagy jogutódjai az adóköteles gazdasági tevékenység 
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megszüntetése után a terméket megtartják, az adóalap a termék, illetve a hasonló termékek beszerzési 

ára vagy beszerzési ár hiányában az ezen ügylet időpontjában meghatározott önköltségi ár.  

Az Áfa tv. 120.§ a) pontja értelmében, abban a mértékben, amilyen mértékben az adóalany - ilyen 

minőségében - terméket és szolgáltatást adóköteles termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében 

használja, egyéb módon hasznosítja, jogosult arra, hogy az általa fizetendő adóból levonja azt az adót, 

amelyet a termék beszerzéséhez, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan egy másik adóalany rá 

áthárított. Ugyanilyen tartalmú rendelkezést határoz meg az Irányelv 168. cikk a) pontja.  

 A felülvizsgálati bíróság kiemeli, a fenti jogszabályhelyekre figyelemmel az áfa-levonási jog 

gyakorlásának egyik feltétele, hogy az adózó a terméket, szolgáltatást adóköteles termékértékesítése, 

szolgáltatásnyújtása érdekében használja, egyéb módon hasznosítsa. A felperes az eljárás során nem 

bizonyította, hogy a pótkocsi és a vontató felhasználásra került mezőgazdasági bevételszerző 

tevékenysége tekintetében, ugyanakkor a vizsgált években azokkal teherfuvarozást nem végzett. Az 

alperes által sem vitatottan a pótkocsit és a vontatót a felperes 2005-ben szerezte be, azonban miután 

2008-ban azokat nem bevételszerző tevékenysége érdekében használta, így ebben az évben a hozzájuk 

kapcsolódó számlákban szereplő áfalevonási jog gyakorlása az Áfa tv. 120.§ a) pontjába ütközött. Így 

nem csak a költségszámlában szereplő áfa levonása volt jogszerűtlen, hanem a lízingdíjakról kiállított 

számlákban szereplő áfáé is.  

A felperes a pótkocsit 2005-ben zárt végű lízingszerződéssel vásárolta, a számlában szereplő áfát 

pedig 2005. IV. negyedévi bevallásában levonásba helyezte. Ez a lízingszerződés más szerződésekkel 

együtt egy szerződésbe vonásra került 2010. április 9-én egy új, nyílt végű szerződés megkötésével. 

Erre tekintettel a pótkocsi után 2008-ban lízingdíjhoz kapcsolódó áfa egyébként sem volt levonható. 

Az Áfa tv. 11.§ (2) bekezdés d) pontja akkor tekinti ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek 

a termék tulajdonban tartását, ha ahhoz kapcsolódóan egészben vagy részben adólevonási jog illette 

meg az adózót. A hatósági megállapítások csak a vizsgált időszakra vonatkoztak, vagyis a felperest a 

pótkocsi és a vontató után más években - vagyis részben - adólevonási jog illette meg, ezért mind az 

Áfa tv. 11.§ (2) bekezdés d) pontja, mind 120.§ a) pontja alkalmazható.  

  

Kfv.I.35.204/2015/5.szám 

Adómentes közösségi értékesítés esetén a törvényi együttes feltételek meglétét az adózónak kell 

bizonyítani hitelt érdemlően. Az adóhatóságnak kell ugyanakkor objektív tényekkel alátámasztania, 

hogy az adómentesség feltételeinek hiányáról az adózó tudott-e, ill. kellő körültekintés esetén 

tudhatott-e.  

Az ügy érdemében rámutat a Kúria, hogy a közösségi adómentes termékértékesítés egy kedvezmény 

az adózó számára. Az igénybe vevőnek kell bizonyítani, hogy a feltételei fennállnak. Igaz, hogy a 

bizonyítandó tények köre, az ezzel kapcsolatos elvárás folyamatosan változott, alakult, különös 

tekintettel az Európai Unió Bírósága ún. Teleos-ügyben, majd a Mecsek-Gabona-ügyben hozott ítéletei 

tartalmára. Az azonban továbbra is tény, hogy a közösségi adómentes termékértékesítés esetében teljes 

körű bizonyítási kényszer az adóhatóságon nincs. Az adómentesség feltételeit továbbra is elsősorban 

az ügyfélnek kell bizonyítania, azonban, ha a CMR hibás, vagy az egyértelműen látható, hogy nem 

hagyta el a tagállami országot az áru, akkor vizsgálni kell, hogy mit tett maga az adózó annak 

érdekében, hogy adókikerülő ügylet részese ne legyen, vagyis kellő körültekintéssel járt-e el annak 

érdekében, hogy ezt a helyzetet elkerülje. Ez viszont valóban az adóhatóság bizonyítási kötelezettsége.  

 Arra azonban, hogy kellő körültekintés körében melyek a releváns körülmények, nincs taxatív 

jogszabályi előírás, sem az irányelv, sem az Áfa tv. nem tartalmaz ilyet, az ugyanis az adott ügy 

körülményeitől függ. Jelen esetben helyesen foglalt állást az adóhatóság és az elsőfokú bíróság is, 

hogy ebben a körben a felperest felelősség terhelte.  

Végezetül az eljárási kérdésekkel kapcsolatban rögzíti a Kúria, hogy csupán hipotetikus feltételezések, 

hogy mit kellett volna még az adóhivatalnak tennie a tényállás tisztázása érdekében, pl: a 

büntetőeljárást vagy együttes nemzetközi vizsgálatot kezdeményezni. Ezek elmaradása nem 

befolyásolja a határozat és az ítélet jogszerűségét, hiszen a feltárt egyébként számos és döntő 
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jelentőséggel bíró körülmény alapján az ügy érdemben elbírálható volt. 

 

Kfv.V.35.235/2015/3. 

Önmagában a vételár teljes vagy részleges meg nem fizetése nem ad alapot az áfa adóalap 

csökkentésére.  

A Kúria a felülvizsgálati kérelem alapján indult ügyben az eljárást az Európai Unió Bírósága (EUB) 

előtt C-337/13. számon folyamatban lévő előzetes döntéshozatali eljárás befejezéséig felfüggesztette. 

Az EUB a C-337/13. számú ügyben 2014. május 15. napján hozott ítéletet, amelyre figyelemmel a 

Kúria a felülvizsgálati eljárás felfüggesztését megszüntette.  

Az EUB ítéletét követően előterjesztett felperesi jogi álláspont a következő volt: a nemzeti jogalkotás 

nem élt azzal a lehetőséggel, amit az 2006/112/EK tanácsi irányelv (Irányelv) 90. cikk (2) bekezdése 

biztosít, tehát nem korlátozta az adóalap csökkentését a részleges vagy teljes nemfizetés esetében. Az 

Irányelv közvetlen alkalmazhatóságának szabályai szerint ezért joga van arra, hogy hivatkozzon az 

Irányelv 90.cikk (1) bekezdésére, és kérje az adóalap csökkentését. Hangsúlyozta, hogy az alperes által 

sem vitatottan, nem kapta meg a számlák ellenértékét, ezért a határozatok jogszabálysértőek. 

 A Kúria a továbbfolytatott eljárásban azt állapította meg, hogy a felperes felülvizsgálati kérelme nem 

alapos a következők miatt. 

 Az EUB állandó ítélkezési gyakorlata értelmében valamennyi olyan esetben, amikor valamely 

irányelv rendelkezései a tartalmuk alapján feltétlenek és kellően pontosak, azokra a magányszemélyek 

a tagállammal szemben hivatkozhatnak (C-397/01-C-403/01, C-176/12.). Valamely uniós rendelkezés 

akkor feltétlen, ha olyan következtetést fogalmaz meg, amely nem tartalmaz feltételt, és nem függ - 

végrehajtásában vagy hatályában - az Unió intézményeinek vagy a tagállamoknak semmilyen jogi 

aktusától (C-317/05.). Az Irányelv 90. cikk (1) bekezdése, amely a csökkentés összegének 

meghatározásához szükséges intézkedések tekintetében mérlegelési teret enged a tagállamoknak, nem 

érinti az e cikk szerinti esetekben az adóalap csökkentésének biztosítására irányuló kötelezettség 

egyértelmű és feltétlen jellegét. Teljesülnek tehát az Irányelv 90.cikk (1) bekezdése esetében a 

közvetlen hatály gyakorlásához szükséges feltételek, így az adóalanyok a nemzeti bíróságok előtt 

hivatkozhatnak erre az állammal szemben (C-337/13.,34-35.pontok, 40.pont). Az első fokú bíróság 

ezért e körben téves jogi álláspontot fejtett ki, de ítélete érdemét tekintve megfelel a felek közötti 

jogvita eldöntésére irányadó közösségi és nemzeti jogi szabályozásnak és az EUB által C-337/13. 

számú ügyben kifejtett jogértelmezésnek is, a következők miatt: 

Az Irányelv 90. cikk (2) bekezdése lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy eltérjenek a 90. cikk (1) 

bekezdése szerinti szabálytól az ügylet árának teljes vagy részleges meg nem fizetése esetén. Az 

adóalanyok ezért nem hivatkozhatnak az Irányelv 90. cikkének (1) bekezdése alapján adóalapjuk 

csökkentéséhez való jogra a vételár meg nem fizetése esetében, ha az érintett tagállam az Irányelv 90. 

cikk (2) bekezdésében előírt eltéréssel kíván élni.  

 Az „olyan nemzeti rendelkezést, amely adóalapot csökkentő esetek felsorolásakor nem említi az 

ügylet árának meg nem fizetését, úgy kell tekinteni, hogy a tagállam élt a … 90. cikk (2) bekezdése 

szerint számára biztosított eltérési lehetőséggel” (C-337/13. 23-24.pontok).  

Magyarország élt a számára biztosított eltérési lehetőséggel, mivel a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa 

tv.) 77.§ (1)-(3) bekezdései szerinti nemzeti szabályozás a teljes vagy részleges nemfizetés esetén nem 

ad lehetőséget az adóalap utólagos csökkentésére. Megjegyezte e körben a Kúria azt is, hogy a 

behajthatatlan követelésre jutó áfa tekintetében adóalap csökkentésére a nemzeti jogszabály, az 

általános forgalmi adóról szóló 1992.évi LXXIV. törvény (régi Áfa tv.) 68.§-a csak 1997.január 1-éig 

adott lehetőséget. A régi Áfa tv. 68.§-át hatályon kívül helyező jogszabály alkotmányellenességének 

megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt pedig az Alkotmánybíróság a 

41/1997.(VII.1.) AB határozatában elutasította. Ez az AB határozat a döntés indokaként utal az 

Irányelvet megelőzően hatályos közösségi jogra és arra is, hogy az adócsökkentési lehetőség az állam 

részéről biztosított olyan kedvezmény, amelynek megadása a törvényhozás mérlegelési jogkörébe 

tartozik. 



 

 52 

 A közösségi jog szabályai értelmében különbséget kell tenni a tekintetben, hogy a vételár teljes vagy 

részleges meg nem fizetésére a teljesítés meghiúsulása, illetve elállás miatt került-e sor, vagy a 

nemfizetés nem a teljesítés meghiúsulásának, illetve az elállásnak a következménye, mivel önmagában 

a vételár meg nem fizetése nem helyezi vissza az ügyletben részt vevő feleket az eredeti helyzetükbe 

(C-337/13. 25.27. pontok). 

A felperes az általa kiszámlázott, de meg nem fizetett vételárrész áfa összegével nem csökkentheti az 

adóalapját. A rendelkezésre álló adatok szerint ugyanis nem a teljesítés meghiúsulása és nem is 

szerződéstől való elállás az oka a fogyasztók felé kiszámlázott vételár meg nem fizetésének, és 

Magyarország élt az Irányelv 90. cikk. (1) bekezdésében biztosított jogával akkor, amikor az Áfa tv.  

77.§-a szerinti szabályozásban - önmagában az ügylet árának meg nem fizetése miatt - nem biztosított 

lehetőséget adóalap csökkentésre. Az alperes a nemzeti és a közösségi joggal összhangban álló, 

jogszerű határozatot hozott akkor, amikor nem fogadta el a felperes önellenőrzési bevallását. Az 

alperesi érdemi döntés jogszerűségét megállapító jogerős ítélet ezért jogszerű, és nem ütközik a 

közösségi jogba, illetve az EUB által e körben kifejtett jogértelmezésbe sem.   

                                                   

Kfv.III.35.273/2015/7. 

A bíróságnak döntése meghozatala során valamennyi lényeges bizonyítékot értékelnie kell. Ennek 

hiányában a jogerős ítélet érdemi felülvizsgálatra alkalmatlan.  

A felülvizsgálati bíróság elsődlegesen rögzíti, a felperes terhére megállapított adókülönbözet oka az 

volt, hogy az alperes nem tartotta levonhatónak a Kft.1. által kibocsátott számlákban szereplő általános 

forgalmi adót. A perbeli jogvita alapja erre figyelemmel belföldi termékértékesítés, melyhez 

kapcsolódóan az adólevonási jog tartalmi követelményeire irányadó feltételeket a 2006/112/EK. 

irányelv (a továbbiakban: Irányelv)  168. cikke és az 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa 

tv.) 120.§-a, míg a formai feltételek szabályait az Irányelv 178. cikke és az Áfa tv. 127.§-a határozzák 

meg. Az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EUB) erre vonatkozó gyakorlata többek között a 

Mahagében-Dávid, a Tóth, az Optigen, a Kittel, és a Halifax ügyekben hozott ítéleteiben testesül meg.  

A Közösségen belüli értékesítésre irányadó szabályokat az Irányelv 138. cikke, és az Áfa tv. 89.§-a 

tartalmazzák, a vonatkozó EUB gyakorlatot többek között a Teleos- és Mecsek-Gabona-ügyekben 

hozott ítéletek testesítik meg. Miután jelen ügy tárgya belföldi termékértékesítés, ezért a felperes 

álláspontja alátámasztásául helytelenül hivatkozott az Áfa tv. 89.§ -ában foglaltakra, és a Teleos- 

valamint Mecsek-Gabona-ügyekben hozott EUB ítéletekre.  

 

Kfv.I.35.328/2015/7. 

 A közösségi termékértékesítés megvalósulásának feltételei. 

A közigazgatási per alapjául szolgáló adóügyi jogviszonyokat az Európai Unió Bíróságának Teleos-

ügyben és Mecsek-Gabona-ügyben hozott ítéletei figyelembevételével kell megítélni. Egyrészt 

vizsgálni szükséges, hogy a közösségi termékértékesítés feltételei megvalósultak-e, másrészt a 

bizonylatok hamis volta esetén pedig az értékesítő szerepét kell elemezni, és ha az adókijátszásban 

való részvétele nem állapítható meg, illetve megtett minden lehetséges ésszerű intézkedést az 

adókijátszás elkerülésére, akkor nem áll fenn áfafizetési kötelezettsége (Teleos-ügy ítélete 42., 68. 

pontok, Mecsek-Gabona-ügy ítélete 31. pont). Miután az elsőfokú bíróság ítélete helytállóan 

megállapította, hogy a termékértékesítés ténylegesen a felek között végbement, de az áruk nem 

kerültek kiszállításra a Közösség más tagállamába, úgy már csak a felperes adókijátszásban való 

részvételének bizonyítása, illetőleg annak igazolása maradt el, hogy megtett-e minden lehetséges 

ésszerű intézkedést az adókijátszás elkerülésére. 

 Az első fokú bíróság eleget tett a Kúria hatályon kívül helyező végzésében előírt kötelezettségének, a 

felperesi kereseti kérelem valamennyi elemét elbírálta, szerződésekre lebontva, szállításonként 

elemezte az ügyletben résztvevők magatartását és vizsgálta az ügyletekhez kapcsolódó dokumentumok 

hitelességét, tárta fel azok alaki-tartalmi hiányosságait. (jogerős ítélet 10-11.oldal) Helytállóan 
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mutatott rá arra, hogy a felperes nem tett meg minden tőle elvárható, lehetséges és ésszerű intézkedést 

annak érdekében, hogy termékértékesítései nem vezessenek adókijátszáshoz. 

 A felperesi magatartásokat önmagukban, egymástól elválasztva vizsgálva, azok valóban nem 

alapozhatták meg  a közösségi termékértékesítés elismerésének hiányát, és az sem volt vitatott, hogy a 

felperes egyes formális körülmények ellenőrzését valóban elvégezte. Azonban az ügyben felmerült 

konkrét körülmények együttesen alkalmasak voltak annak megállapítására, hogy a felperes nem tett 

meg minden tőle elvárható ésszerű intézkedést a kijátszás elkerülésére. Különös tekintettel kellett lenni 

arra, hogy a felperes több milliós forgalmat bonyolított le általa korábban ismeretlen gazdasági 

szereplőkkel, ahol a külföldi vevő partnert magyarországi közvetítők képviselték, belföldi honosságú 

vállalkozókkal, belföldi rendszámú gépjárművekkel végezték a fuvarozást, ahol a CMR-k 

visszaszállításáról mindig a közvetítők gondoskodtak, a CMR okmányokon a vevői szállítási cím 

pontatlanul, hiányosan került feltüntetésre, illetve olyan társaságok szerepeltek átvevőként akikkel a 

felperes nem volt kapcsolatban. Annak ellenére, hogy a felperes nem állt jogviszonyban a fuvarozó 

cégekkel- kellő gondosság mellett- meggyőződhetett volna arról, hogy mi volt a fuvarok tényleges 

rendeltetési helye, az általa értékesített áruk valóban elhagyták-e Magyarország területét. Az sem 

elhanyagolható körülmény, hogy a több milliós nagyságú vételár kiegyenlítése közvetítők útján 

készpénzben történt. 

 A Kúria már több ítéletében kifejtette, hogy közösségi termékértékesítési ügyekben az adókijátszásban 

való aktív magatartás hiánya esetén is fennállhat az adózói felelősség. A Közösségen belüli 

termékértékesítés adómentessége megtagadható akkor is, ha az adózó nem tett meg minden tőle 

telhető ésszerű intézkedést annak érdekében, hogy elkerülje az adókijátszásban való részvételt, amivel 

komoly bizonyítási teher kerül a termékek értékesítőire. (pl. Kfv.I.35.399/2012/5. szám, 

Kfv.I.35.121/2014/5. szám) A felülvizsgálati kérelemben foglaltakkal szemben az adómentesség 

gyakorlásának visszautasításához tehát nem szükséges tevőlegesen, aktívan részt venni az 

adókijátszásban. 

  

Kfv.I.35.512/2015/3.; Kfv.I.35.514/2015/3. 

Láncértékesítés esetén az adóhatóság jogosult a lánc további pontjainál is vizsgálni a gazdasági 

eseményt és abból az éppen vizsgált adózóra is megállapítást tenni. Adólevonásra csak az alakilag és 

tartalmilag hiteles számla jogosít.  

Osztotta a Kúria az elsőfokú bíróság álláspontját, mely szerint a számla mögött lévő gazdasági 

esemény objektív körülményekkel alátámasztottan nem mehetett végbe, a gazdasági esemény célja az 

adóelőny megszerzése volt. Ezzel kapcsolatban az elsőfokú bíróság meghivatkozta Európai Unió 

Bíróság több ítéletét (Optigen, Halifax, Kittel, Mahagében-Dávid, Tóth), melyekre tekintettel - 

egyebek között - arra mutatott rá, hogy a jogalanyok az uniós jog normáira nem hivatkozhatnak 

csalárd módon vagy visszaélésszerűen. Ennél fogva a nemzeti hatóságnak, bíróságnak meg kell 

tagadni az adólevonási jog által biztosított előnyt, ha objektív körülmények alapján megállapítható, 

hogy e jogra csalárd módon, visszaélésszerűen hivatkoztak. Az pedig konkrét ügyben fel sem 

merülhetett, hogy a gazdaságilag irracionális ügyletben való részvételről a felperes ne tudott volna. 

 A Kúria megállapította, hogy már az alperes objektív tények alapján bizonyította, hogy a számlázási 

láncolat azon pontján, amely a jelen per tárgyát képező számlák vizsgálatára vonatkozott, nem jöhetett 

létre úgy a gazdasági esemény, ahogy azt a felek a számlákban feltüntették, mivel a felújítás 

volumene, az idő rövidsége, a tárgyi és személyi feltételek hiánya azt kizárta. A számla és a mögötte 

álló gazdasági esemény hitelessége megdőlt, így alappal utasította el az elsőfokú bíróság a felperes 

keresetét. 

  

Kfv.I.35.550/2015/5. 

A közösségi termékértékesítés megvalósulásának feltételei.  

 A Kúria már több ítéletében kifejtette, hogy az Európai Unió Bírósága a Közösségen belüli áfa 
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ügyekben a belföldi értékesítésektől eltérően közelíti meg az adózó  helyzetét. Ezekben az esetekben 

az adókijátszásban való aktív magatartás hiánya esetén is fennállhat az adózói felelősség. A 

Közösségen belüli termékértékesítés adómentessége megtagadható akkor is, ha az adózó nem tett meg 

minden tőle telhető ésszerű intézkedést annak érdekében, hogy elkerülje az adókijátszásban való 

részvételt, amivel komoly bizonyítási teher kerül a termékek értékesítőire. (pl. Kfv.I.35.399/2012/5. 

szám, Kfv.I.35.121/2014/5. szám) A felülvizsgálati kérelemben foglaltakkal szemben az adómentesség 

gyakorlásának visszautasításához tehát nem szükséges tevőlegesen részt venni az adókijátszásban. 

A C-409/04. számú Teleos-ügyben az Európai Unió Bírósága azt is megállapította, hogy az 

adómentességek helyes és egyszerű alkalmazása érdekében elengedhetetlen, hogy a nemzeti hatóságok 

meghatározzák a Közösségen belüli termékértékesítés mentességi feltételeit, de az elfogadott 

intézkedések nem terjedhetnek túl az e célhoz szükséges mértéken. Mivel az adóalanyok már nem 

támaszkodhatnak a vámhatóságok által kiállított dokumentumokra, más módon, de az alapvető 

szabadságokat tiszteletben tartva kell bizonyítani a Közösségen belüli termékértékesítést és beszerzést. 

Az adóhatóságok az adóalanyok által szolgáltatott bizonyítékok és ezek bevallásai alapján tudják 

elvégezni az ellenőrzést.  

 Az 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban Áfa tv.) közösségi értékesítéshez kapcsolt 89. § (1) 

bekezdése a mentesség megállapításához feltételt szab: az értékesítésnek kell igazoltnak lenni. A 

mentesség igazolásának módját az Áfa tv. nem korlátozza, taxációt nem alkalmaz, de ugyanakkor az 

Art. 99. § (2) bekezdése előírja, hogy ha az adózót adómentesség, adókedvezmény illeti meg, ezt 

okirattal vagy más megfelelő módon köteles bizonyítani. Az, hogy mi alkalmas a vizsgált gazdasági 

esemény igazolására, az érintett ügylet konkrét körülményeitől függ. Közösségi termékértékesítéshez 

kapcsolódó áfa megállapítások vizsgálata esetén tehát az adóhatóságot terhelő Art. 97. § (6) bekezdés 

szerinti tényállás tisztázási kötelezettség csak annyiban irányadó, amennyiben az adóhatóságnak 

értékelnie kell a felperes által az Art. 99. § (2) bekezdésének megfelelő feltárt bizonyítékokat: a 

rendelkezésére nem bocsátott bizonyítékok körét, mint az adózó javára szolgáló körülményeket az 

adóhatóságnak nem kell felkutatni, és a  nem igazolt körülmények az adózó terhére értékelendők. 

A perbeli esetben az adóhatóság széles körű bizonyítást folytatott le, és az ennek során feltárt 

egymásnak ellentmondó, egymással nem koherens bizonyítékok alapján vonta le azt a következtetést, 

hogy a közösségi termékértékesítés nem valósult meg. A Kúria is egyetért ezzel az értékeléssel: a 

társaság törvényes képviselőinek a nyilatkozata, a használt bélyegzőlenyomat eredetivel való 

egyezőségének hiánya, az ügyleti képviselő ellentmondásos vallomásai, és a fuvarozás körülményei, 

az útdíj fizetési rendszer adatai, a fuvarokmányokon szereplő adatok hitelességének több oldalról 

történő megdöntése, mind azt támasztják alá, hogy a felperes az Art. 99. § (2) bekezdésben írt 

bizonyítási kötelezettségét nem teljesítette, vagyis a közösségi termékértékesítés részéről nem nyert 

igazolást. 

Az elsőfokú bíróság helytállóan vizsgálta, hogy a felperes jóhiszeműen járt-e el, és meghozott-e 

minden tőle elvárható ésszerű intézkedést annak érdekében, hogy az ügylet ne vezessen 

adókijátszáshoz, és az alperes a felperesi magatartást jogszerűen minősítette-e. Ítélete e körben is 

megfelel az Európai Unió Bíróságának a közösségi termékértékesítések kapcsán hozott döntéseiben 

kifejtett elveknek. 

 

Kfv.II.37.290/2015/7. 

 A tagállam jogszerűen vonja vissza a gazdálkodó szervezet termelői csoportkénti elismerését, ha az az 

elismerési feltételeknek már nem tud eleget tenni. 

I. Az 543/2011/EU Bizottsági Rendelet (a továbbiakban: EU r.) 114. cikk (1) bekezdése előírja, hogy a 

tagállam visszavonja a termelői csoport elismerést, ha az elismerési követelmények figyelmen kívül 

hagyása alapvető jelentőségű és azt a termelői szervezet szándékos magatartása vagy súlyos 

gondatlansága okozta. Emellett a 41. cikk (1) bekezdése szerint a termelői csoport fő tevékenységének 

folytatása a kínálati oldal koncentrációjához és tagjai azon termékeinek forgalomba hozatalához 

kapcsolódik, amely termékek tekintetében a termelői csoportot elismerték. A felperes az elismerési 

tervben rögzített időre, és az ütemezett feladatok ellátása és végrehajtása tükrében haladékot kapott az 
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elismerési feltételek teljesítésére. Az elismerés elengedhetetlen feltétele a termelői szervezetként való 

működésnek. A fő tevékenység ellátását biztosító feltételek ütemezett teljesítésének hiányában 

helytálló az a megállapítás, hogy a fő tevékenység végzésére való alapvető előírásokat megsértette a 

felperes. 

Alapvető jelentőségű elismerési követelménynek kell tekinteni azt a feltételt, amelynek teljesítésére 

tekintettel a termelői csoport az elismerést megkapta, annak nem teljesítése esetén az EU r. 114. cikk 

(1) bekezdésében előírt szankciókat a termelői csoportok esetében is alkalmazni kell, a visszavonást el 

kell rendelni. 

A perbeli esetben nem vitatható, hogy a felszámolás alá került felperes a 1991. évi XLIX. törvény (a 

továbbiakban: Cstv.) 34.§ (1) bekezdésére, illetőleg 1.§-ának (3) bekezdésére figyelemmel a beszállító 

termelő tag a felszámolás elrendelését követően a termékek ellenértékéhez nem tud hozzájutni, így a 

kötelező beszállítás, mint a termelői csoport fő tevékenysége, egyúttal, mint elismerési feltétel 

teljesítése ellehetetlenül. Ami az EU r. 114. cikk (1) bekezdés második fordulatát illeti, a Kúria rámutat 

arra, hogy a felperessel, mint termelői csoporttal történtek nem tekinthetők a felperesi tevékenységtől 

független, mintegy véletlenszerű eseménynek, a felperes tudatában volt annak, hogy melyek az 

elismerés feltételei, hogy ezeket 5 éven át teljesítenie kell, illetőleg e teljesítésre milyen hatással lehet 

a felszámolás. Ennek ellenére a felszámolás elrendelését követően sem utalt a felperesi magatartás 

arra, hogy a felperes a felszámolást bármi módon meg akarná akadályozni, mivel a beszállító hitelezők 

tartozását nem rendezte, adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségének nem tett eleget. A 

felszámolás elrendelése egyúttal a fizetőképtelenség megállapítását is jelenti a Cstv. 27.§ (1) 

bekezdése alapján. Arra sem merült fel adat, hogy a Cstv. 41.§ (1) bekezdése alapján az egyezségi 

tárgyalás eredményre vezetett volna. 

Mindezen tények az alperes rendelkezésére álltak, azokat a felperes utólag sem cáfolta, így egyfelől az 

elrendelt felszámolás miatt, másfelől a felperesi magatartás alapján külön bizonyítási eljárás nélkül is 

alátámasztást nyert az alperes által megállapított tényállás. Az a felperesi hivatkozás, hogy a 

felszámolási eljárás nem csak a jogutód nélküli megszűnéssel végződhet, azért nem foghatott helyt, 

mivel a hatóság a jövőbeni esetleges eseményekre nem alapíthatta döntését, amint ezt a Pp. 339/A.§-a 

is rögzíti. 

Az alperes a fennálló és nyilvánvaló, további bizonyítást nem igénylő tények alapján hozott 

határozatot, ezért tévedett az elsőfokú bíróság, amikor további bizonyítási eljárást, bizonyítékok 

figyelembevételének hiányát rótta fel a hatóságnak. A bíróság ezzel olyan vizsgálat lefolytatását írta 

elő az alperesnek, amely nem feladata, döntéséhez szükségtelen, irreleváns tények bizonyítása 

meghaladná a perbeli eljárás kereteit. 

II. Az alperes ugyanakkor tévesen alkalmazta az EU r. 31. cikkét, illetőleg hivatkozott a 

150/2012.(XII.28.) VM rendelet (a továbbiakban: VM r.) 7.§ (3) bekezdésére. Az nem vitatható, hogy 

a jogalkotónak módja volt a 31. cikk tatalmát a VM r.-ben kibontani és a demokratikus működés 

szabályait részletezni. Az sem vitás, hogy az EU r. 114. cikk (1) bekezdés a) pontjában visszavonási 

okként nyomatékosan rögzített feltétel a 31. cikk sérelme. Ez azonban működő - és nem felszámolás 

alatt álló - termelői szervezet esetén lehet vizsgálat tárgya, és amennyiben a demokratikus működés 

nem biztosított, a visszavonás alapja. Az EU r. 31. cikke a tagok visszaélésszerű joggyakorlásának 

megakadályozását, azaz pl. az egyes tagok érdekeinek túlzott érvényesítését gátló rendelkezés. Jelen 

ügyben azonban az alperes részéről a 31. cikkre való hivatkozás a jogszabályhely kiterjesztő 

értelmezésén alapul, és meglehetősen következetlenül egy nem működő termelői szervezetnek azt rója 

fel, hogy a működés hiánya egyben nem demokratikus működést eredményez, illetőleg nem veszi 

figyelembe, hogy a termelői szervezet bármilyen működésre utaló megnyilvánulása már nem a 

felperes, hanem a jogszerűen rendelt felszámoló kompetenciája, akinek a jogszabálynak megfelelő 

eljárása semmilyen esetben sem minősülhet visszaélésszerűnek. 

III. Az 1234/2007/EK Tanácsi Rendelet (a továbbiakban: Tanácsi Rendelet) 122. és 125e. cikkére 

nézve az EU r. 114. cikk (1) bekezdése és a VM r. 25.§ (5) bekezdése nem tartalmaz visszavonást 

megalapozó kifejezett rendelkezést, ugyanakkor az alperes részéről, mint az EU r. alapjául szolgáló 

háttér jogszabályra való közvetett hivatkozás nem volt alaptalan. 
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Kfv.II.37.300/2015/3. 

 A mikrobiológiai szempontból gyorsan romló élelmiszer esetében a feltüntetett felhasználhatósági 

határidőt fogyaszthatósági határidőnek kell tekinteni. 

A 2000/13/EK Irányelv (a továbbiakban: EK Irányelv) 3. cikk 5. pontja szerint az élelmiszerek 

címkézésén fel kell tüntetni a minőség megőrzésének várható időtartamát, vagy a mikrobiológiai 

szempontból gyorsan romló élelmiszerek esetében a fogyaszthatósági időtartam lejártát, a 9. cikk (1) 

bekezdése szerint az élelmiszer-minőség megőrzési időtartama pedig az az idő, ameddig az élelmiszer 

megfelelő tárolás mellett megőrzi sajátos tulajdonságait. Ugyanezen cikk (2) bekezdése kimondja, 

hogy a dátumot az alábbi szavakkal kell jelezni: „minőségét megőrzi: …-ig”, vagy „minőségét 

megőrzi: … végéig”, illetve angolul: „best before” vagy „best before end”. A 10. cikk (1) bekezdése 

szerint a fogyaszthatósági időtartam lejártát - amely a mikrobiológiai szempontból gyorsan romló 

élelmiszerek esetében a minőség megőrzési időt helyettesíti - a „used by” kifejezéssel jelölik. Az EK 

irányelv fentiekben idézett előírásai alapján megállapítható, hogy a mikrobiológiai szempontból 

gyorsan romló élelmiszer esetében csak fogyaszthatósági időtartam létezik, a felperes által állított 

feldolgozási idő nem. Ezért - bármilyen kifejezés előzi is meg - a feltüntetett határidőt azt 

fogyaszthatósági határidőként kell értelmezni. A nyers hús is mikrobiológiai szempontból gyorsan 

romlandó, ezért rövid idő elteltével valószínűleg közvetlen veszélyt jelent az egészségre.  

 

Kfv.III.37.398/2015/11. 

Az ajánlati ár aránytalanul alacsony volta nem vizsgálható, ha az a becsült értéket meghaladja, és a 

versenytárs ajánlattevő ajánlati árától minimálisan, pár százalékos mértékben tér el, feltéve, hogy az 

ajánlati árra vonatkozó további önálló értékelés tárgyát képező alszempontok nem kerültek 

meghatározásra. A kérelmi elemek számát azok tartalma alapján kell meghatározni. 

A  2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 134. § (1) bekezdése folytán alkalmazandó Ket. 37. 

§ (1) bekezdéséből levezethető, hogy a jogorvoslati kérelmet tartalma szerint kell elbírálni, és ahogy 

az alperes eljárása során tartalma szerint minősítheti, hogy hány kérelmi elemről van szó - ahogy ez a 

konkrét eljárásban is történt - függetlenül attól, hogy a jogorvoslatot kérő a kérelmi elemek számát 

miként jelöli meg, ugyanígy a bíróságnak is ezt tartalom szerint kell minősítenie, ha ezt felperes 

keresetében támadja. 

Az, hogy a jogorvoslatot kérő nincs kötve az eredeti jogorvoslati kérelmében megjelölt kérelmi 

elemek számához, nem csak a hazai szabályokból, de az Európai Bíróság C-61/14., 2015. október 6. 

napján kihirdetett ítéletéből is következik. Eszerint a jogorvoslati irányelv 1. cikkével, valamint az 

egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elvével nem ellentétes sem a többszörös bírósági illeték 

azon jogalany esetében való felszámítása, aki ugyanazon közbeszerzési eljárásra vonatkozóan több 

bírósági jogorvoslatot indít, sem az, ha e jogalany kiegészítő bírósági illetéket köteles fizetni a célból, 

hogy a folyamatban lévő bírósági eljárás keretében ugyanazon közbeszerzési eljárásra vonatkozóan 

kiegészítő jogalapokat hozhasson fel. Azonban, ha ezt valamelyik érintett fél vitatja, a nemzeti bíróság 

feladata az ugyanazon eljárás keretében a jogalany által indított keresetek vagy az általa felhozott 

jogalapok tárgyának a vizsgálata. Ha a nemzeti bíróság megállapítja, hogy az említett tárgyak 

ténylegesen nem különböznek egymástól, vagy nem minősülnek a már folyamatban lévő per tárgya 

jelentős kiterjesztésének, e bíróságnak mentesítenie kell e jogalanyt a halmozott bírósági illetékek 

megfizetésének kötelezettsége alól. 

Mindezek alapján a Kúria megvizsgálta a felperes jogorvoslati kérelmét és ennek tartalmi minősítése 

során a több kérelmi elemként feltüntetett, de legalább egy jogszabályhely tekintetében azonos 

hivatkozásokat tartalmazó azonos jogi problémát érintő különböző érvrendszereket egy kérelmi 

elemként értelmezte.  
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Emberi jogi közlemények 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei 

Az adott időszakban nem vált véglegessé ilyen határozat. 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei 

Anne-Marie Couderc és Hachette Filipacchi Associés Franciaország elleni ügye 

(40.454/07. sz. ügy)61 

Az első kérelmező a Paris Match hetilap felelős szerkesztője, a második kérelmező a kiadója. 

2005. május 3-án a brit Daily Mail napilapban közzétettek megjelent egy cikk, amelyben egy C. 

nevezetű egyén azt állította, hogy az ő fiának apja Albert Grimaldi, Monaco uralkodó hercege. A brit 

lap említett egy jövőbeni közleményt a Paris Matchban, és ismertette annak alapvető elemeit. 

Megtudva, hogy hamarosan egy cikk jelenik meg a Paris Matchban, Albert herceg még aznap írásban 

felszólította a kérelmezőket, hogy tartózkodjanak a cikk közzétételétől. 2005. május 4-én a német 

Bunte hetilap interjút közölt C.-vel. 2005. május 5-én, a herceg felszólítása ellenére, a Paris Match 

közölte a cikket, amely egy C.-vel készített interjút tartalmazott, aki azt állította, hogy Albert herceg a 

gyermeke apja. A cikkhez egy fénykép is járult, amely Albert herceget ábrázolja a gyermekkel a 

karjaiban.  

2005. május 19-én, úgy ítélve, hogy a cikk közzététele a Paris Matchban megsértette a magánélethez 

és a képmáshoz fűződő jogait, Albert herceg keresetet indított a kérelmezők ellen, kártérítést követelve 

a kiadótól és egy arra való kötelezését, hogy a bíróság döntését tegye közzé a magazin címlapján.  

A Nanterre-i Tribunal de Grande Instance 2005. június 29-án kötelezte a második kérelmezőt, hogy 

fizessen meg Albert hercegnek 50.000,-Euro nemvagyoni kártérítés, és azt is elrendelte, hogy az ítélet 

részleteit nyomtassák a Paris Match teljes előlapjára "Bírósági végzés a Paris Match ellen II. Albert 

monacói herceg kérelmére" főcím alatt. Az ítélet azonnal végrehajtható volt. A bíróság úgy ítélte meg, 

hogy az egész cikk és az azt kísérő fényképek Albert herceg szerelmi és családi életének legbensőbb 

szférájába tartoznak, és nem kapcsolódnak semmilyen közérdekű vitához. A kérelmezők fellebbezést 

nyújtottak be.  

Albert herceg 2005. július 6-án egy sajtóközleményben nyilvánosan elismerte, hogy ő volt a gyermek 

apja. A fellebbviteli bíróság 2005. november 24-án ítéletet hozott, arra a következtetésre jutva, hogy a 

Paris Matchban megjelent közlemény Albert hercegnek visszafordíthatatlan kárt okozott, amennyiben 

az apaság ténye, ami a gyermek születésétől a vitatott cikk közzétételéig titokban maradt, hirtelen és 

akarata ellenére közismertté vált. A fellebbviteli bíróság helybenhagyta az 50.000,-Euro kártérítés 

megfizetésére kötelező rendelkezést, de a bírósági határozat közzétételének feltételeit módosította, 

hogy annak nem kellett egy főcím alatt megjelennie, és csak az előlap egyharmadát kellett elfoglalnia.  

Az Egyezmény 10. cikkének megsértését állítva a kérelmezők felülvizsgálati kérelmet terjesztettek 

elő, amelyet azonban elutasítottak.  

A kérelmezők – az Egyezmény 10. cikkére hivatkozással – sérelmezték, hogy az ellenük hozott 

bírósági ítélet az információs szabadságjoguk gyakorlásába való indokolatlan beavatkozásnak. 

A Bíróság emlékeztetett, hogy az Egyezmény 10. cikkének 2. bekezdése alapján csak kis tér adódik a 

véleménynyilvánítási szabadság korlátozására, ha egy közérdekű kérdés a tét. A jelen esetben, a hazai 

bíróságok úgy találták, a vitatott közleményből „hiányzik az időszerű hír" és „bármilyen közérdekű 

                                                 
61 Az ítéletet a Nagykamara hozta 2015. november 10-én; az ítélet végleges. 
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vita”, hiszen a gyermek ki van zárva a trónöröklésből. Úgy ítélték, hogy a Paris Matchban megjelent 

cikk Albert herceg magánéletébe való behatolásnak minősül, ami semmilyen módon nem igazolható 

az aktuális ügyekről való tájékoztatás követelményével, minthogy azok „nem léteznek”.  

A Bíróság úgy ítélte, hogy a cikket a maga egészében meg kell vizsgálni annak megállapítása 

érdekében, hogy a hercegi apaságát felfedő interjú tartalma érthető-e úgy, hogy az közérdekű 

kérdésekkel kapcsolatos információt jelent. A Bíróság elfogadta, hogy a C.-vel készített interjú C. 

számos részletet tartalmazott Albert herceg magánéletéről, vélt vagy valós érzelmeiről, amelyek 

közvetlenül nem kapcsolódnak közérdekű vitához. Ennek ellenére, nem volt kétséges, hogy az egész 

közlemény, egészében és összefüggéseiben véve, és a Bíróság korábbi ítélkezési gyakorlata fényében 

elemezve közérdekű kérdésekkel is kapcsolatos. 

A Bíróság úgy ítélte meg, érdemes rámutatni, hogy bár a születés intim jellegű esemény, nem 

kizárólag az általa érintett magánszférájába tartozik, de a nyilvánosság szférájába is esik, minthogy az 

eleve egy nyilvános kijelentéssel és a törvényes szülő-gyermek kapcsolat létesítésével jár. Egy 

születésről szóló beszámoló ezért önmagában nem tekinthető kizárólag mások magánélete részleteivel 

kapcsolatos nyilvánosságra hozatalának, amelynek pusztán a közönség kíváncsiságának kielégítése a 

célja.  

Tekintettel a Monacói Hercegség egyedi jellemzőire, a Bíróság úgy ítélte, hogy tagadhatatlanul volt 

közérdekű értéke – legalábbis a Hercegség alattvalói számára – annak a ténynek, hogy Albert 

hercegnek, akit abban az időszakban egyedülállónak és gyermektelennek ismertek, volt egy 

fiúgyermeke. Valójában az adott időpontban a gyerek születése nem nélkülözte a lehetséges 

dinasztikus és pénzügyi következményeket. Többek között a házasság révén történő törvényesítés 

kérdése is felvethető, még ha ez az eredmény valószínűtlen is. Továbbá, a születés örökösödési 

következményeit a cikkben említették is. Ezen kívül C. megjegyzései révén a cikk érintette a gyermek 

mindenek felett álló érdekét is, amennyiben az apa-gyermek kapcsolat hivatalos megállapítást nyer.  

A jelen esetben, a vitatott információ nem volt mentes a politikai vonatkozásoktól, és felkelthette az a 

nyilvánosság érdeklődését a Hercegségben hatályos örökösödési szabályok iránt. E szabályok elzárták 

a házasságon kívül született gyermeket a trónörökléstől. Hasonlóképpen, a herceg hozzáállása, aki azt 

kívánta, hogy az apaságot tartsák titokban és nem volt azt hajlandó nyilvánosan elismerni, egy 

örökletes monarchiában, szintén érdekes lehet a nyilvánosság számára. Ez ugyanígy igaz a gyermek 

anyjával szembeni viselkedése tekintetében, aki nem tudta beszerezni fiának közjegyzői okiratba 

foglalt elismerését, és magával a gyermekkel szembeni viselkedésére: ez az információ betekintést 

nyújthat a herceg személyiségébe, és abba, ahogyan felelősségét megközelítette és értékelte. 

Tekintettel a kérdéses információ jellegére, a Bíróság úgy találta: nincs ok kételkedni abban, hogy C. 

állításainak közölése értelmezhető akként, hogy a kérelmezők egy közérdekű témáról való 

tájékoztatáshoz járultak hozzá.  

A Bíróság kiemelte, hogy Albert herceg tagadhatatlanul kiemelkedő közszereplő. A hazai bíróságok 

ezért kötelesek lettek volna megfontolni azt, hogy a herceg jelentősége és a személyéhez fűződő 

közfeladatok milyen mértékben alkalmasak befolyásolni a magánéletének biztosított védelmet. Mégis, 

a hazai bíróságok tartózkodtak ezt a körülményt bevonni az elbírálásra eléjük tárt tények értékelésébe. 

Tekintettel arra, hogy magánélet védelmére vonatkozó elvárás csökkenthető a gyakorolt 

közfeladatokra tekintettel, a Bíróság úgy ítélte: annak érdekében, hogy a szóban forgó érdekek között 

igazságos egyensúlyt biztosítsanak, a hazai bíróságoknak figyelembe kellett volna venniük a herceg 

államfői jogállásának lehetséges hatását, és meg kellett volna kísérelniük, ebben az összefüggésben, 

megjelölni a vitatott cikk azon részeit, amelyek a szigorúan vett magánélet területéhez tartoznak, és 

amelyek a nyilvánosság szférájába esnek.  

A Bíróság észlelte, hogy a vitatott közlemény bevallotta érintette a herceg magánéletét, de úgy ítélte, 

hogy a cikkben szereplő információk lényegi eleme – a gyermek létezés – túllépett a magánszférán, a 

herceg monacói államfői feladatainak örökletes jellegéből adódóan. Továbbá, tekintettel arra, hogy 

Albert herceg több alkalommal nyilvánosan jelent meg C. mellett, a Bíróság úgy ítélte, hogy 

kapcsolatuk léte többé már nem pusztán a magánéletével kapcsolatos kérdés. Nem a herceg 

magánélete volt a cikk egyedüli tárgya, hanem C. és a gyermek magánéletét is érintette, akivel 

szemben egyedül az anya viselte a szülői felelősséget. A vitatott cikk C. és a fia számára a 
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véleménynyilvánítás eszköze volt. C.-nek a herceg apaságára vonatkozó állításainak igazságtartalmát 

Albert herceg nem vitatta, sőt nem sokkal a kérdéses cikk közzétételét követően maga is nyilvánosan 

elismerte. Ebben az összefüggésben a Bíróság emlékeztetett a terjesztett információ 

igazságtartalmának lényeges voltára: ennek az alapelvnek a tiszteletben tartása alapvető mások 

jóhírnevének védelméhez.  

A Bíróság ezért úgy ítélte, hogy a hazai bíróságok feladata lett volna értékelni a vitatott interjút olyan 

módon, hogy megkülönböztetik és felmérik, hogy C. személyes megjegyzéseiből mi az, ami 

valószínűleg Albert herceg magánéletének központi területéhez tartoznak, és mi iránt érdeklődhet 

jogosan a közvélemény. Mégis, elmulasztottak így tenni, tagadták, hogy Albert herceg fiának 

létezésére vonatkozó hírnek bármiféle „aktuális” értéke lenne, és úgy találták, hogy az nem része 

„semmilyen közérdekű tárgyban folyó vitának, amely igazolhatná annak közlését … az információk 

jogszerű nyilvánosságra hozatalának indokával”. 

A fenti megfontolásokra figyelemmel a Bíróság úgy ítélte, hogy a Kormányzat által Albert herceg 

magánélethez és képmáshoz való jogának védelmével kapcsolatban felhozott érvek nem tekinthető 

elégségesnek a szóban forgó beavatkozás igazolására. A hazai bíróságok nem fordítottak kellő 

figyelmet a magánélet tiszteletben tartásához való jog és a szólásszabadság közötti egyensúly 

megteremtésének a Bíróság ítélkezési gyakorlatában lefektetett alapelveire és feltételeire. A Bíróság 

megállapította, hogy az Egyezmény 10. cikkét megsértették. 

A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai 

Büntető ügyszak 

Bfv.II.1.168/2015/12. 

A bíróság elnökének (vagy elnök-helyettesének) esetleges elfogultsága [Be. 21. § (1) bekezdés e) pont] 

önmagában nem vonhatja maga után az elnök (vagy elnök-helyettes) által vezetett bíróság minden 

bírájának a kizárását. 

I. A pártatlan bírósághoz való jog mindenkit megillető emberi jog, amelyet egyrészről az 1976. évi 8. 

törvényerejű rendelettel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. 

december 16-án elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (14. cikk 1.), 

másrészről az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett, az emberi jogok és az alapvető szabadságok 

védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény (6. Cikk 1.), valamint 

Magyarország Alaptörvénye [XXVIII. cikk (1) bekezdés] is biztosít. 

Az Alkotmánybíróság a korábbi Alkotmány (1949. évi XX. törvény) 57. §-ának (1) bekezdésben 

mindenki számára biztosított pártatlan bírósághoz való jog alkotmányos vizsgálatát először a 67/1995. 

(XII.7.) AB számú határozatában végezte el, majd ezzel a kérdéssel a 17/2001. (VI.1.) AB számú 

határozatában, utóbb pedig a 25/2013. (X.4.) AB számú határozatában foglalkozott.  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 25/2013. (X.4.) AB számú határozat jelentősége 

mindenekelőtt abban áll, hogy megváltoztatta a Kúria korábban követett gyakorlatát, amely a támadott 

ügydöntő határozat jogerőre emelkedése után a Be. 21. §-a (1) bekezdésének e) pontjára alapított 

felülvizsgálati indítványt a törvényben kizártnak tekintette. 

II. A Kúria a II. rendű terhelt eljárási kifogásának az érdemi vizsgálatát 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 



 

 60 

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 kizártság relatív okait [Be. 21. § (1) bekezdés e) pont] előre nem lehet meghatározni. Számtalan 

helyzetből fakadó olyan akadályozó ok lehet, amelynek 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. 

 A feltétlen kizárási okok között szerepel az, hogy a másodfokú eljárásból ki van zárva az a bíró, aki az 

ügy elsőfokú elbírálásában részt vett [Be. 21. § (3) bekezdés b) pont 1. fordulat]. A Be. 21. §-ának (4) 

bekezdése szerint pedig az ügy elbírálásából ki van zárva az a bíró is, akinek hozzátartozója vett részt 

a megtámadott határozat meghozatalában. 

 A Be. 22. §-a arról rendelkezik, hogy nem járhat el - a Kúria kivételével - az a bíróság, amelynek 

elnökével (vagy elnökhelyettesével) szemben a Be. 21. §-a (1) bekezdésének a)-c) pontjában 

meghatározott kizárási ok merült fel. Arra viszont már nincs direkt kizárási szabály, hogy a másodfokú 

eljárásból ki van zárva az a bíróság, amelynek elnöke az ügy elsőfokú elbírálásában részt vett bíró 

hozzátartozója. 

 A jelen felülvizsgálat tárgyát képező büntetőügy másodfokú eljárásában a másodfokon eljárt Ítélőtábla 

elnöke nem vett részt a másodfokú ítélet meghozatalában. A II. rendű terhelt kimondatlanul, de jól 

értelmezhetően abban gyanítja a kizártságot, hogy a másodfokú bíróság elnökével szemben fennálló 

abszolút kizárási ok elfogultságként kihathat a másodfokú bíróság tanácsának tagjaira. A kizárásra 

vonatkozó tételes jogi rendelkezés hiányában azonban önmagában az elnök személyére vonatkozó 

abszolút kizárási okból nem lehet az elnök (vagy elnökhelyettes) által vezetett bíróság minden 

bírájának az elfogultságára következtetést levonni. Sőt, éppen ellenkezőleg. A logikai értelmezés egyik 

alapvető szabálya - az ellenkezőből való következtetés elve (argumentum a contrario) - alapján a 

hatályos tételes jogi szabályozásból éppen az következik, hogy a törvényhozó kifejezett akarata szerint 

a bíróság elnökének (vagy elnökhelyettesének) esetleges [a Be. 21. § (1) bekezdésének a)-c) pontja alá 

nem eső] kizártsága önmagában nem vonhatja maga után az elnök (vagy elnökhelyettes) által vezetett 

bíróság minden bírájának a kizárását. A bíróság valamennyi bírájának kizárásához vezető okok között 

nem szerepel a Be. 21. §-a (1) bekezdésének e) pontja szerinti relatív ok. 

A jelen ügyben a másodfokú bíróság tanácsának tagjai nem jelentettek be magukkal szemben kizárási 

okot, így azt sem, hogy bíróság elnökének a hozzátartozói viszonyon alapuló kizártsága miatt tőlük 

sem várható el az ügy elfogulatlan megítélése. 

A Kúria ezért az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: EJEB) által kidolgozott kettős - 

szubjektív és objektív - pártatlansági tesztet alkalmazta {ismerteti: a 67/1995. (XII.7.) AB határozat 

indokolásának II.1. pontja, a 17/2001. (VI.1.) AB határozat indokolásának III.1. pontja, a 25/2013. 

(X.4.) AB határozat [27] bekezdése - továbbá pl. Bárd Károly: Emberi jogok és büntető 

igazságszolgáltatás Európában, Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest 2007, 110-113. oldal azzal, 

hogy a szerző szerint az EJEB a személyes és a funkcionális megkülönböztetéssel is él}. 

 A szubjektív teszt alapján az EJEB elsősorban az eljárt bírónak az ügyben tanúsított konkrét 

magatartását vizsgálja, vagyis azt, hogy rendelkezett-e olyan előítélettel, volt-e olyan 

megnyilvánulása, amelyből a pártatlanságának hiányára lehet következtetni. Az objektív teszt annak a 

vizsgálata, hogy függetlenül a bíró személyes magatartásától, a folyamodónak volt-e jogos, indokolt, 

objektíve igazolható oka a pártatlanság hiányának feltételezésére. Ehhez az EJEB részletesen 

vizsgálja, hogy a bíró korábban milyen jellegű eljárásban, milyen feladatokat látott el, és milyen annak 

a szervezetnek a belső felépítése, amelynek keretében a pártatlanságát kétségessé tevő döntések 

születtek. 

Az alkalmazott teszt egyébként megfelelésben áll a magyar bírói gyakorlattal is. A bírói elfogultságot 

ugyanis 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 (EBH2014.B.4.II.; BH2012.147.II.; EBH2011.2302.; BH2010.323.). 

 Azon túl, hogy a másodfokú bíróság tanácsának a bírái nem jelentettek be magukkal szemben 
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felmerült kizárási okot, az ügyiratok áttekintésével sem volt fellelhető részükről semmiféle olyan 

körülmény, amely alapján az elfogultságuk felmerülhetett volna. Ezen negatív megállapításhoz 

ráadásul pozitív megerősítés is járul, hiszen - a már ismertetettekből kitűnően, és szemben a II. rendű 

terhelt beállításával - szó sincs az elsőfokú és a másodfokú ítélet „azonosságáról”. Nem vonható tehát 

kétségbe, hogy a másodfokú bíróság tanácsának tagjai kizárólag a szakmai meggyőződésüknek 

megfelelően, bírói függetlenségüket megőrizve hozták meg az ítéletüket. Ekként a Kúria nem értett 

egyet a II. rendű terhelt - áttételesen - kizárt bíró részvételére tett állításával. 

  

Bpkf.III.1.701/2015/2. 

A másodfokú eljárás során a 16, illetve 8 évi szabadságvesztésre ítélt, nem jogerősen erőszakos jellegű 

cselekmények sorozata miatt bíróság előtt álló vádlottak előzetes letartóztatása, valamint a nem 

jogerősen 6 évi szabadságvesztésre ítélt vádlott házi őrizetének fenntartása a Be. 327. § (2) bekezdése 

alapján továbbra is indokolt, különösen, ha ahhoz vádlottanként még további előzetes letartóztatási ok 

is járul.  

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 

jogerős ítéletben a vádlottak terhére rótt bűncselekmények kiemelkedő tárgyi súlya, fegyveres, 

erőszakos jellegük, a III. rendű vádlott esetében azok nagyobb száma, valamint mindhárom vádlott 

társadalomra való veszélyességének a fentiekből fakadó 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 vádlottak 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.). 

 Jelen esetben az ítélőtábla helyesen utalt arra, hogy a nem jogerős ítélettel kiszabott 16, illetve 8 évi 

fegyházbüntetés – melynek valóságos súlyát a feltételes szabadságra bocsátás kizárt volta is növeli -  a 

vádlottak személyére nyilvánvaló kihatással van, és a szökés, elrejtőzés veszélyét olyan mérvűvé teszi, 

amely a kényszerintézkedés jelen, legsúlyosabb formájának további fenntartását indokolja. Ezzel 

ellentétes okot, körülményt pedig a Kúria a felterjesztett iratokban nem észlelt. 

 Ezt közelíti meg a X. rendű vádlottal szemben kiszabott 6 évi szabadságvesztés szökésre, elrejtőzésre 

sarkalló hatása; azonban nyilván kisebb nyomatékkal, mint hosszabb szabadságvesztésre ítélt társainál, 

még akkor is, ha a feltételes szabadság lehetséges tartama – ami az eljárás során csak meghatározott 

feltételek teljesülése esetén adható, de nem kötelező – automatikusan nem számítható le a nem 

jogerősen kiszabott szabadságvesztés tartamából. Ez a tény azonban már kellő értékelésre került azzal, 

hogy a vádlott már nem a legsúlyosabb kényszerintézkedés hatálya alatt áll; a házi őrizet fenntartása 

azonban a mintegy 3 év 8 hó hátralévő büntetésrész mellett továbbra is indokolt. 

 A cselekményeiket – a nem jogerős ítélet szerint -  bűnszervezet keretében, sorozat-jelleggel 

megvalósító, büntetett előéletű III. és VIII. rendű vádlottak esetében helyesen hivatkozott az ítélőtábla 

a bűnismétlés veszélyére [Be. 129. § (2) bekezdés d) pont], míg a csak európai elfogatóparancs alapján 

kézre került X. rendű vádlott esetében a Be. 129. § (2) bekezdés a) pont első fordulata szerinti objektív 

előzetes letartóztatási ok felhívása a helytálló. 

 Ez utóbbi körülményre is figyelemmel a X. rendű vádlottal szemben a Budapest és Pest megye 

területén szabad mozgást biztosító lakhelyelhagyási tilalom a kényszerintézkedés céljának elérésére 

ilyen körülmények között nem alkalmas. A szükséges orvosi kezelés igénybevételéhez a vádlott 

továbbra is a Be. 138. § (1) bekezdése értelmében a házi őrizet részleges feloldását kérheti, a 

rendszeres munkavállalás azonban a házi őrizet céljával összeegyeztethetetlen (BH 2009.235.). 

Ugyanakkor az eljárás jelen szakaszában a vádlott munkavállalásához fűződő érdeke háttérbe szorul a 

kényszerintézkedéssel elérni kívánt célhoz – az abban megnyilvánuló közérdekhez - képest. 
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Bpkf.III.1.703/2015/2. 

Helytállóan jutott az Ítélőtábla arra a következtetésre, hogy a vádlott esetében az előzetes letartóztatás 

további fenntartása feltétlenül indokolt és szükséges, ugyanis a kényszerintézkedés elrendelése,  

felülvizsgálata és a szabadlábra helyezési kérelmek elbírálása során egyetlen olyan új körülmény nem 

merült fel, amely a kiemelkedő tárgyi súlyú, súlyos büntetéssel fenyegetett bűncselekményekkel 

megvádolt vádlott esetében a kényszerintézkedés megszüntetését, vagy enyhébb személyi szabadságot 

korlátozó intézkedés alkalmazását eredményezhette volna. 

 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 az 

elkövetett bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlya, a vádlott társadalomra való veszélyességének 

magas foka, a vádbeli cselekmények gyermek sértettjei testi, lelki és szellemi fejlődésének 

veszélyeztetettsége  – 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.). Mindenekelőtt a Kúria arra utalt, hogy a fellebbezésben a 

kényszerintézkedés alkalmazása ellen felhozott érvek nem a vádemelés alapjául szolgáló tényeken 

nyugszanak. Miután az elsőfokú eljárás már folyamatban van, az előzetes letartóztatás 

indokoltságának vizsgálatára csak a vád alapjául szolgáló tények szolgálhatnak. Ettől eltérő előadás 

figyelembe nem vehető, hiszen ez a bíróság érdemi döntésére vonatkozik. 

 Jelen esetben az ítélőtábla helyesen utalt arra, hogy a vád tárgyává tett cselekmény  [kiskorú 

veszélyeztetésének bűntette, folytatólagosan elkövetett szemérem elleni erőszak bűntette] tárgyi súlya, 

valamint az öt évtől húsz évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel való fenyegetettség okán a szökés, 

elrejtőzés veszélye is olyan közeli, amely a kényszerintézkedés jelen, legsúlyosabb formájának további 

fenntartását indokolja [Be. 129. § (2) bekezdés b) pont]; ezzel ellentétes okot, körülményt a Kúria a 

felterjesztett iratokban nem észlelt. 

A védelem által hivatkozott Crohn-betegség – a szakértői vélemény szerint – „nem tartható az életet 

közvetlenül veszélyeztető állapotnak, a vádlott betegsége börtönkörülmények között – konzervatív 

úton – is kezelhető”, és mivel semmi arra utaló körülmény nem lelhető fel az iratok között, amely 

szerint a vádlott állapota tartósan romlott volna, így ez a körülmény sem alapozhatja meg az előzetes 

letartóztatás megszüntetését. 

 A vádlott esetében – tekintettel a vád szerinti cselekmények jellegére, azok családon belüli 

elkövetésére – alappal lehet tartani attól, hogy szabadlábra kerülése esetén megpróbálná 

megnehezíteni a bizonyítási eljárást akár a tanúk, akár más résztvevő befolyásolásával, 

megfélemlítésével. Ezért a Be. 129. § (2) bekezdés c) pontjában írt ok fennállása is megállapítható. 

Továbbá a Kúria álláspontja szerint a vádlott terhére rótt cselekmények – vád szerinti - elkövetési 

módjára, a folytatólagos elkövetésre, a cselekmény gyermek sértettjeinek testi, lelki és szellemi 

fejlődésére, valamint a cselekmény motivációjára tekintettel minden kétséget kizáróan megállapítható 

a Be. 129. § (2) bekezdés d) pontja szerinti bűnismétlés veszélye is. 

 A vádlott védője fellebbezésének indokolásában a bizonyítottság hiányára hivatkozott, azonban ez a 

kérdés az előzetes letartóztatás fenntartásának felülvizsgálata során nem vizsgálható. Az előzetes 

letartóztatás intézménye az ártatlanság vélelmének alapelvével nem ellenkezik, és előrehozott 

büntetésnek sem tekinthető. Emiatt az előzetes letartóztatással kapcsolatos döntésekre az addig feltárt 

bizonyítékok bizonyító erejének mérlegelése nem tartozhat  (BH 2004.227.). 

 Mindezekre tekintettel a Kúria megállapította – a szükségesség és arányosság elvét is szem előtt tartva 

-, hogy az előzetes letartóztatás alapjául szolgáló okok továbbra is minden kétséget kizáróan 

fennállnak, és úgy találta, hogy egy esetleges enyhébb kényszerintézkedés elrendelésével nem 
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érhetőek el az előzetes letartóztatás elrendelésével elérni kívánt célok. 

Gazdasági ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Munkaügyi ügyszak 

Mfv.I.10.060/2015/7. 

A nyugdíjra jogosultság figyelembe vétele a kormánytisztviselő felmentésekor adott esetben nem 

minősül az életkor miatti hátrányos megkülönböztetésnek, mert a munkáltató azt a kormánytisztviselő 

jövőbeni megélhetése biztosítottsága szempontjából értékelte. 

A felülvizsgálati eljárásban olyan új körülményre, amely nem volt a megelőző eljárás tárgya (amelyre 

vonatkozóan a fél - az első- és a másodfokú eljárás során - nem hivatkozott és bizonyítékait sem jelölte 

meg) nem lehet hivatkozni (BH2002.447., BH2002.83.). Ezért a Kúria az Egyezmény 6. cikk (1) 

bekezdésébe, az ILO Egyezményre és ILO ajánlásra, valamint az ENSZ Gazdasági, Szociális és 

Kulturális Jogok Bizottságának 18. számú általános megjegyzésére vonatkozó érvelésével nem 

foglalkozhatott. 

 

Mfv.I.10.083/2015/8. 

A kormánytisztviselők jogviszonyának szabályozásával Magyarország nem az Unió jogát hajtotta 

végre.  

Az Alkotmánybíróság a 8/2011. (II.18.) AB határozatával értékelte a hatékony bírói jogvédelem 

követelményét az Egyezmény tükrében is, emellett döntött a 2010. évi LVIII. törvény (Ktjv.) 8. § (1) 

bekezdés b) pontja pro futuro megsemmisítéséről (AB határozat IV/6. pont). 

 A kifejtetteknek megfelelően az alperes jogszabálysértés nélkül alkalmazhatta a Ktjv. 8. § (1) 

bekezdés b) pontját, tehát a felmentés közlésekor a felperes kormánytisztviselői jogviszonyát 

indokolás nélkül megszüntethette. Anyagi jogi szabály - Alkotmánybíróság által is elbírált - 

alkalmazása jogszerűtlenségét nem alapozhatja meg egy általános jellegű eljárásjogi szabály előírása, 

mivel ez utóbbi nyilvánvalóan az anyagi jogi szabály alapulvételével érvényesülhet. A felmentés 

jogellenességét tehát az indokolás hiánya nem alapozza meg. 

  

Mfv.I.10.094/2015/5. 

A köztisztviselő jogállásának szabályozásával Magyarország nem az Unió jogát hajtotta végre.  

Az Alkotmánybíróság a 29/2011. (IV.7.) AB határozatában értékelte az Egyezmény 6. cikk (1) 

bekezdését, a hatékony bírói jogvédelem biztosításának követelményét. Arra jutott, hogy e jog 

aránytalan korlátozása állapítható meg a köztisztviselők Ktv. 17. § (1) bekezdés alapján történt 

felmentésénél (3.4. pont 1-3. bekezdés). Mindezek mellett döntött az Alkotmánybíróság a Ktv. 17. § 

(1) bekezdés megsemmisítéséről, következésképpen nem megalapozott az az érvelés, hogy az 

Alkotmánybíróság nem értékelte döntése meghozatalánál az Egyezményben foglaltakat. Ebből 

következően, továbbá a szóban lévő rendelkezés megsemmisítésére is tekintettel a Kúria a 

felülvizsgálati kérelemnek az Alkotmánybíróság eljárása (nemzetközi szerződésbe ütközés vizsgálata) 

kezdeményezésére irányuló indítványát nem találta alaposnak [Pp. 206. § (1) bekezdés]. 

 

Mfv.I.10.318/2015/5. 

A Kúria a felülvizsgálati eljárásban csak a jogszabályhely pontos megjelölésével és jogi érveléssel 

alátámasztott felülvizsgálati indokolást veheti figyelembe.  

A Pp. 272. § (2) bekezdés alapján a felülvizsgálati kérelemben meg kell jelölni azt a határozatot amely 

ellen a felülvizsgálati kérelem irányul, azt, hogy a fél milyen tartalmú határozat meghozatalát kívánja, 
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továbbá elő kell adni - a jogszabálysértés és a megsértett jogszabályhely megjelölése mellett -, hogy a 

fél a határozat megváltoztatását milyen okból kívánja.  E rendelkezés alapján a Kúria csak a 

jogszabályhely pontos megjelölésével és jogi érveléssel is alátámasztott felülvizsgálati érvelést vehette 

figyelembe, vagyis csak azt vizsgálhatta, hogy a jogerős ítélet a 2009. évi VI. törvény 1. § (2) 

bekezdésébe, az Alapjogi Charta 30. cikkébe, az Európai Szociális Charta 24. cikkébe, és az Abtv. 45. 

§ (3) bekezdésébe ütközött-e.  

Az alperes a felülvizsgálati kérelmében állította, hogy az indokolás nélküli felmentési jog gyakorlása 

rendeltetésszerűen történt, e vonatkozásban azonban jogszabálysértésként a 1992. évi XXII. törvény 

(régi Mt.) 4. §-át nem jelölte meg. Nem sérelmezte továbbá a felülvizsgálati kérelmében azt sem, 

miszerint a bíróságok megállapították, hogy a felmentés a régi Mt. 3. § (1) bekezdésébe ütközött, 

valamint az Egyezmény 6. cikk (1) bekezdését is sértette. Az alperes másodlagosan sérelmezte a 

kárátalány mértékének összegét, de e vonatkozásban szintén elmulasztotta a megsértett jogszabályhely 

megjelölését. Ezért e kérdéskörökben a Pp. 272. § (2) bekezdés alapján a jogerős ítélet nem volt 

felülvizsgálható.  

Polgári ügyszak 

Pfv.IV.21.440/2015/3. 

 A nevelőszülői megbízási szerződés felmondása miatt a működtetővel szemben családi együttéléshez 

való jog megsértése miatt érvényesített személyiségi jogi igény elutasítása. 

Az EJEE 8. Cikke kimondja: Mindenkinek joga van arra, hogy magán- és családi életét, lakását és 

levelezését tiszteletben tartsák. E jog gyakorlásába a hatóság csak a törvényben meghatározott, olyan 

esetekben avatkozhat be, amikor az egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság, a 

közbiztonság vagy az ország gazdasági jóléte érdekében, zavargás vagy bűncselekmény megelőzése, a 

közegészség vagy az erkölcsök védelme, avagy mások jogainak és szabadságainak védelme érdekében 

szükséges. Az Alaptörvény VI. cikk (1) bekezdése értelmében mindenkinek joga van ahhoz, hogy 

magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák. A Ptk. 75.§ (1) 

bekezdése alapján a személyhez fűződő jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. E jogok a 

törvény védelme alatt állnak. 

A felperes jelen perben családi együttéléshez való személyiségi jogának megsértését állította, amelyet 

arra alapított, hogy az alperes felmondásával jogellenesen szüntette meg nevelőszülői jogviszonyát.  

A családjukból kikerült gyermekek nevelőszülőnél való elhelyezésének az a célja, hogy a gyermekek 

számára a családban való együttélést biztosítsák. A nevelőszülő saját otthonában gondoskodik a hozzá 

kerülő gyermekről, ahol biztosítja a gyermek megfelelő étkezését, ruházkodását, nevelését, oktatásban 

való részvételét, felkészíti a gyermeket az önálló életvitelre. A felperes helytállóan hivatkozott arra, 

hogy ennek során a családi kapcsolathoz hasonló közösség jön létre, arra jellemző kötődés alakulhat ki 

a gyermek és a nevelőszülő között. Miután a családot helyettesítő jogintézményről van szó, a 

nevelőszülő is alappal hivatkozhat a családi együttéléshez való jogára. Ezért azt kellett megvizsgálni, 

hogy az alperes magatartása megsértette-e a felperes ezen személyiségi jogát. 

Az iratok alapján megállapítható, hogy a TEGYEK már 2011. augusztusában kezdeményezte a 

gyermekek gondozási helyének megváltoztatását az intézmény pszichológusának javaslata alapján. 

Ám ekkor még a gyámhivatal azt nem tartotta indokoltnak, ezért az eljárást megszüntette. Majd az 

alperes pszichológusának a nevelőszülő alkalmasságának felülvizsgálata során 2011. december 27-én 

készített véleménye alapján megindított eljárásban a gyámhivatal beszerezte a TEGYEK 

Gyermekvédelmi Szakértői Bizottságának véleményét, a TEGYEK elhelyezési tervét, a gyermekjóléti 

szolgálat javaslatát, meghallgatta a nevelőszülőt, a gyermekeket, édesapjukat és pszichológusi 

szakvéleményeket szerzett be. A gyámhivatal határozatával a két gyermek átmeneti nevelését 

fenntartotta, a TEGYEK elhelyezési tervét elfogadta, és megállapította a gyermekek új gondozási 

helyét. Ezen eljárás lefolytatását követően a gyámhivatal a felperest gyámi tisztségéből felmentette, a 

kiskorúak gyámjául pedig az új nevelőszülőt rendelte ki. A másodfokú határozat az elsőfokú 

határozatot helybenhagyta. A Kúria Kfv.III.37.752/2012/6. számú ítéletében megállapította, hogy a 

hatóságok eljárása megfelelt a Gytv. 79.§ (1) bekezdésében és 82.§ (3) bekezdésében foglaltaknak. A 
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gyámhivatal a jogszabályban előírt javaslatok, nyilatkozatok beszerzésével végezte el a gyermekek 

átmeneti nevelésbevételének felülvizsgálatát, és jogszerű következtetéssel rendelkezett az átmeneti 

nevelés további fenntartásáról. A Kúria határozatában kifejtette: a hatóságok a Ket.72.§-ának 

megfelelő indokát adták döntésüknek, az eljárásnak végig részese volt jelen per felperese, eljárási 

jogai, ügyféli jogosítványai nem sérültek. A gyámhatóság határozata tehát nem csupán a 

nevelőszülőről készített pszichológus szakvéleményeken, hanem egyéb bizonyítékokon is alapult. 

Tényként állapítható meg tehát, hogy a működtető alperes jogszabályon alapuló joga és egyben 

kötelezettsége alapján, a felülvizsgálat keretei között beszerzett pszichológusi véleményre alapozott, 

gyámi tanácsadói és nevelőszülői minősítés alapján, előzményekkel bíró, a gyermekek védelme 

érdekében előterjesztett kezdeményezésére a gyámhivatal rendelkezett határozatával a gyermekek új 

gondozási helyéről, és mentette fel a felperest gyámi tisztségéből. Ezt követően 2012. februárjában a 

két nagyobbik kislány, majd július 5. napjáig bezárólag mind a négy gyermek kikerült a felperes 

gondozásából. Tehát még a felmondás előtt, az alkalmatlanság megállapítását követően került sor a 

gyermekek kiemelésére. Csak ezután, 2012. július 26-án mondta fel az alperes a nevelőszülői 

jogviszonyt. Miután a gyermekek a felmondás időpontjában már új gondozási helyen éltek, a 

felmondás nem eredményezhette a felperes által hivatkozott jogsérelmet. A fentiek alapján az alperes 

nem tanúsított olyan magatartást, amely a jogellenesség megállapítását megalapozná. 

 

Pfv.IV.21.579/2015/4. 

A Kúria lajstromában nem szerepel a keresetlevél benyújtásának időpontja, ezért a felperes által kért, 

a legalább két éve folyamatban levő ügyekben a keresetlevél benyújtásának időpontja, az ügyszámok 

és a jogi személy felek neve nem áll rendelkezésre.  

I. A felperes által hivatkozott Pp. 2.§ (1) bekezdésében a bíróság feladataként határozza meg a 

feleknek a jogvita elbírálásához, a perek tisztességes lefolytatásához és ésszerű időn belül történő 

befejezéséhez való jogának érvényesítését. Az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett, az emberi 

jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény 

(EJEE) 6. Cikkének 1. bekezdése által is rögzített tisztességes eljáráshoz való jog lényegében azokat a 

garanciákat foglalja magában, amelyek rendeltetése, hogy a jogok bíróság, vagy más hatóság előtti 

érvényesítése olyan eljárásban történjék, amely a fél számára biztosítja a törvényes és elfogulatlan 

döntést. A tisztességes eljáráshoz való jog tartalmában azt a jogot garantálja a félnek, hogy e 

pozíciójában az őt megillető jogok gyakorlása során ne szenvedjen hátrányt. 

A másodfokú bíróság az eljárási szabályokat betartotta, az alperes fellebbezési kérelmét kézbesítette a 

felperes részére, számára az iratok megismerhetőek voltak, a fegyverek egyenlősége biztosított volt, az 

eljárás nem volt tisztességtelen.  

A Pp.3.§ (2) bekezdésében előírt kérelemhez kötöttség elve azt jelenti, hogy a bíróság nem dönthet a 

perben olyan kérdésben, amelyre vonatkozóan a felek nem terjesztettek elő kereseti kérelmet, illetve 

ellenkérelmet. A bíróság a Pp.3.§ (3) bekezdése alapján a bizonyításra szoruló tényekről, valamint a 

bizonyítási teherről, a bizonyítás sikertelenségének következményeiről köteles a feleket előzetesen 

tájékoztatni. A Pp.3.§ (6) bekezdése értelmében a bíróság köteles gondoskodni arról, hogy a felek 

minden, az eljárás során előterjesztett kérelmet, jognyilatkozatot, valamint a bírósághoz benyújtott 

okiratot megismerhessenek és azokra - törvényben előírt időn belül - nyilatkozhassanak. 

E rendelkezésekkel összefüggésben a felperes felülvizsgálati kérelmében azt kifogásolta, hogy a 

jogerős ítélet indokolásában szereplő hivatkozások olyan elemeket tartalmaznak, amelyek nem 

szerepeltek a felek előadásában, így nem állt módjában reflektálni a mérlegelésbe bevont állításokra, 

ezzel pedig sérült az eljárás kontradiktórius jellege, a felperes rendelkezési joga, valamint a 

tisztességes eljáráshoz való alkotmányos jog. 

A felperes által előterjesztett kereset alapján az eljáró bíróságoknak abban a kérdésben kellett állást 

foglalniuk, hogy a kiadni kért adatok közérdekű adatnak minősülnek-e és ekként azok kiadására 

kötelezhető-e az alperes. Az alperes védekezése szerint a megismerni kívánt adatok nem tekinthetők 

közérdekű adatnak, ezért a kereset elutasítását kérte. Annak kérdése, hogy a konkrét adatok közérdekű 
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adatok vagy sem, jogi megítélés, minősítés kérdése. Amikor a másodfokú bíróság döntésében arra az 

álláspontra helyezkedett, hogy nem közérdekű adatokról van szó, olyan jogkérdésben foglalt állást, 

amelyről ítéletének indokolásában számot adott, felsorolva azokat a jogi indokokat, amelyekre 

alapítottan meghozta döntését. Ezzel nem sértette meg a kereseti kérelemhez kötöttség elvét, a felperes 

rendelkezési jogát, és nem terjeszkedett túl a kereseten sem. Eljárása nem sérti sem a kontradiktórius 

jelleget, sem a tisztességes eljáráshoz való jogot. 

II. A közérdekű adatok kiadásának kötelezettségét a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 1.§-ában 

meghatározott cél, a közügyek átláthatóságához fűződő közérdek alapozza meg. Jelen esetben azonban 

ilyen közérdek nem áll fenn. Az Alkotmánybíróság több határozatában kifejtette: az 

információszabadság, a közhatalom gyakorlásának nyilvánossága, a közhatalmi tevékenység 

átláthatósága, demokratikus működésének, a közpénzek kezelésének ellenőrizhetősége a jogállami 

államberendezkedés garanciája [32/1992.(V.29.) és 34/1994.(VI.24.) AB határozat]. Az 

Alkotmánybíróság 21/2013.(VII.19.) AB határozatában hangsúlyozta, hogy a közérdekű adatként való 

minősítés célja az átláthatóság és a közélet tisztasága elvének biztosítása, de ez az elv valamennyi, a 

közfeladatok ellátásával összefüggő közérdekű adat kezelése szempontjából is irányadó. A perekben 

félként résztvevő jogi személyek nevének megismerését nem indokolja közérdek, az nem szolgálja az 

alperes működésének átláthatóságát. Sem az a körülmény, hogy egy jogi személy keresetet nyújt be a 

bíróságnál igénye érvényesítése végett, sem az, hogy a jogi személy akaratán kívül alperesi pozícióba 

kerül a perben, nem eredményezi azt, hogy ezáltal nevük közérdekű adatnak minősül, ezért az erre 

irányuló közérdekű adatigénylés alaptalan.  

A peres fél által a bíróság számára megismerhetővé tett adata, köztük a neve, nem válik bárki által 

megismerhető közérdekű adattá. A konkrét ügyekben kezelt adatok megismerhetőségét az eljárási 

szabályok, így a Pp. 119.§-a szabályozza. Az iratbetekintés csak e rendelkezésben meghatározott 

személyek számára biztosított, és az ítéletek is csak anonimizált formában válnak bárki számára 

megismerhetővé. Az a körülmény, hogy a bíróság tárgyalási jegyzékén közzéteszi a jogi személyek 

nevét, illetve hogy azok a nyilvános tárgyaláson megismerhetőek, nem teszi ezeket az adatokat 

közérdekű adattá, mivel a törvényben meghatározott definíciónak nem felelnek meg. A bírósági 

tárgyalás nyilvánosságának elve a tisztességes eljáráshoz való jog biztosításához, míg a közérdekű 

adatok nyilvánossága a fentieknek megfelelően a közfeladatot ellátó szerv működésének 

átláthatóságához kapcsolódik. Ebből következően az adatok megismerhetőségének eltérő indoka, célja 

van, ezért a felperes ezzel kapcsolatos érvelése nem alapozza meg a perbeli adatok kiadását. A fentiek 

alapján a konkrét ügyekben kezelt jogi személyek neve nem közérdekű adat, ezért ezen adatok kiadása 

az Infotv. alapján nem követelhető. 

Erre tekintettel a felperes megalapozatlanul hivatkozott az Infotv. rendelkezéseinek és az Alaptörvény 

VI. cikk (2) bekezdésének megsértésére. Az EJEE 10. Cikkével kapcsolatban megjelölt TASZ v. 

Magyarország ügyben hozott döntés a perbeli esettől eltérő tényállás mellett született, ezért az jelen 

jogvita eldöntésénél nem irányadó. 

Közigazgatási ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 
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