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Európai uniós jogi közlemények 

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek 

Büntető ügyszak 

2. A Nejvyšší soud České republiky (Cseh Köztársaság) által 2016. szeptember 16-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-497/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: cseh 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

A 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott gyógyszerek esetében, melyek 

a 273/2004/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, „jegyzékben szereplő anyagokat” 

tartalmaznak, úgy lehet-e tekinteni, hogy azok e rendelet 2. cikkének a) pontja alapján kizártak a 

rendelet hatálya alól az Európai Unió Bírósága által a C-627/13. és C-2/14. sz. egyesített ügyekben 

hozott ítélet alapján, még azt követően is, hogy e rendelkezést az 1258/2013 rendelet módosította, és 

figyelembe véve azt a tényt, hogy az 1259/2013 rendelettel módosított 111/2005 rendelet 2. cikkének 

a) pontja az efedrint és pszeudoefedrint tartalmazó gyógyszereket bevonja az 111/2005 rendelet által 

létrehozott rendszerbe? 

Gazdasági ügyszak 

1. Az Amtsgericht Hannover (Németország) által 2016. október 5-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelmek (C-520/16. és C-521/16. sz. ügyek)1 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a 261/2004/EK rendelet 5. cikkének (3) bekezdését, hogy az elkerülhetőség 

csak a rendkívüli körülmény felmerülésére, vagy a rendkívüli körülmények következményeire, 

nevezetesen a járat törlésére vagy hosszú késésére is vonatkozik? 

2) Amennyiben a Bíróság az 1. kérdésre azt a választ adja, hogy az elkerülhetőség a késésre 

vonatkozik:  

Ha a rendkívüli körülmények a korábbi járatot teljesítő légi járművet érintik, akkor az üzemeltető 

légifuvarozónak már a rendkívüli körülményeknek a korábbi járat körében való felmerülését követően 

gondoskodnia kell pótgépről, vagy megvárhatja, amíg megállapítható, hogy a rendkívüli körülmények 

a következő légi járat jelentős késését eredményezik? 

3) Amennyiben a Bíróság az 1. kérdésre azt a választ adja, hogy az elkerülhetőség a késésre 

vonatkozik:  

Ésszerűtlen-e egy subcharter foglalása, ha a költségek körülbelül háromszor olyan magasak, mint a 

tulajdonképpeni légi járat költségei? 

 

                                                 
1 A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek. 
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2. A Landgericht Frankfurt am Main (Németország) által 2016. október 25-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-538/16. és C-539/16. sz. ügy)2 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

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

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

tanácsi rendelet 7. cikke 1. pontjának a) alpontját, hogy a „szerződéses igény” kifejezés magában 

foglalja a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak 

nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet 7. cikke szerinti kártalanításhoz való jogot is, amelyet azon üzemeltető légifuvarozóval 

szemben érvényesítenek, amely nem az érintett utas szerződéses partnere? 

2) Amennyiben alkalmazni kell az 1215/2012/EU rendelet 7. cikkének 1. pontját: 

Akkor is az utas végső célállomása tekintendő-e az 1215/2012/EU rendelet 7. cikke 1. pontja b) 

alpontjának második francia bekezdése szerinti teljesítési helynek a két légi járatot magában foglaló 

olyan személyszállítás esetén, amelynek során nem töltenek jelentős időt az átszállási repülőtereken, 

ha a keresettel érvényesített, a 261/2004/EK rendelet 7. cikke szerinti kártalanításhoz való jogot az 

utazás első szakasza során fellépő zavarra alapítják, és a kereset az első légi járatot üzemeltető 

légifuvarozó ellen irányul, amely nem a szállítási szerződés szerződéses partnere? 

 

3. A Nejvyšší soud České republiky (Cseh Köztársaság) által 2016. november 4-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-560/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: cseh 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról és a határozatok 

végrehajtásáról szóló, 2000. december 20-i 44/2001/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: Brüsszel I. 

rendelet) 22. cikkének (2) bekezdését, hogy annak hatálya kiterjed azon ellentételezés észszerűségének 

felülvizsgálatára irányuló eljárásra, amely ellentételezést a többségi részvénytulajdonos köteles 

nyújtani a részesedést biztosító értékpapírok ellenértékeként a részesedést biztosító értékpapírok 

korábbi tulajdonosainak, amely részesedést biztosító értékpapírokat a nyilvánosan működő 

részvénytársaság közgyűlési határozata alapján kötelező jelleggel ruházták át e többségi 

részvénytulajdonosra (azaz ún. squeeze out [kiszorítási művelet] révén), amennyiben a nyilvánosan 

működő részvénytársaság közgyűlésén elfogadott határozat meghatározza az észszerű ellentételezés 

összegét, továbbá amennyiben van olyan bírósági határozat, amely eltérő összegű ellentételezésre való 

jogosultságot állapít meg, és amely kötelező erejű a többségi részvénytulajdonosra és a céltársaságra a 

biztosított jogok alapjaként és a többi, vele szemben álló részesedést biztosító értékpapír 

tulajdonosával szemben? 

2) Amennyiben az első kérdésre a válasz nemleges, úgy kell-e értelmezni a Brüsszel I. rendelet 5. 

cikke (1) bekezdésének a) pontját, hogy annak hatálya kiterjed az előző kérdésben meghatározott 

ellentételezés észszerűségének felülvizsgálatára irányuló eljárásra? 

3) Amennyiben a válasz mindkét előző kérdésre nemleges, úgy kell-e értelmezni a Brüsszel I. rendelet 

5. cikkének (3) bekezdését, hogy annak hatálya kiterjed az első kérdésben meghatározott ellentételezés 

észszerűségének felülvizsgálatára irányuló eljárásra? 

                                                 
2 A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek. 
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Munkaügyi ügyszak 

2. A Sąd Apelacyjny w Gdańsku (Lengyelország) által 2016. október 4-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-517/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Felülvizsgálhatja-e valamely nemzeti hatóság vagy nemzeti bíróság egy adott ellátásnak a valamely 

tagállam által a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkében szereplő konkrét szociális biztonsági ágba tartozó 

ellátásként való, az említett rendelet 9. cikke alapján tett nyilatkozat szerinti besorolását? 

2) A 883/2004 rendelet 3. cikke (1) bekezdésének d) pontja szerinti öregségi ellátásnak minősül-e az 

áthidaló nyugdíjakról szóló, 2008. december 19-i törvényben (ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o 

emeryturach pomostowych, a Lengyel Köztársaság Hivatalos Lapja, 2015., 965. szám, későbbi 

módosításokkal) szabályozott áthidaló nyugdíj? 

3) Megvalósul-e az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 48. cikkének a) pontjából eredő 

védelmi funkció a szociális biztonság területén a biztosítási idők összesítésére vonatkozó elv 

előnyugdíjakra történő alkalmazásának mellőzése (a 883/2004 rendelet 66. cikke és (33) 

preambulumbekezdése) esetén? 

 

3. A Corte dei Conti (Olaszország) által 2016. október 12-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-524/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az 1971. június 14-i 1408/1971/EGK tanácsi rendeletben és az 1998. június 

29-i 1606/1998/EK tanácsi rendeletben foglalt közösségi szabályozást, hogy az kizárja, hogy a már 

nyugellátásban részesülő személyek is benyújthassák a különböző társadalombiztosítási 

rendszerekben, közelebbről az állampolgárságuk szerinti tagállamban és valamely másik uniós 

tagállamban megszerzett biztosítási idők összesítése iránti kérelmet? 

2) Ellentétes-e az 1971. június 14-i 1408/1971/EGK tanácsi rendelet 49. cikke (1) bekezdése b) 

pontjának ii. alpontjával a 2000. december 23-i 388. sz. törvény 71. cikkében foglalt olasz 

szabályozáshoz hasonló azon nemzeti szabályozás, amely szerint a különböző társadalombiztosítási 

rendszerekben, közelebbről az állampolgárság szerinti és valamely másik uniós tagállamban 

megszerzett biztosítási idők összesítése iránti kérelem kizárólag azokra a személyekre korlátozódik, 

akik még egyetlen társadalombiztosítási rendszerben sem szereztek nyugdíjjogosultságot? 

 

4. A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2016. október 14-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-527/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. A Bíróság előtt az EUMSZ 267. cikk alapján indított eljárásban is érvényesül-e a szociális 

biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás 

megállapításáról szóló, 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. 

cikkének (2) bekezdése szerinti dokumentumoknak a 987/2009/EK 5. cikkében meghatározott 

kötelező ereje? 

2. Amennyiben az első kérdésre adandó válasz nem nemleges: 

a) Akkor is érvényesül-e a dokumentumok hivatkozott kötelező ereje, amikor korábban a szociális 

biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottság előtt olyan eljárást folytattak, 
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amely nem vezetett megállapodásra és a vitatott dokumentumok visszavonását sem eredményezte? 

b) Akkor is érvényesül-e a dokumentumok említett kötelező ereje, amikor csak azt követően állítják ki 

az A1 igazolást, hogy a fogadó tagállam hivatalosan megállapította a jogszabályai alapján fennálló 

biztosítási kötelezettséget? Visszamenőleges hatályú-e ezekben az esetekben ez a kötelező erő? 

3. Amennyiben meghatározott feltételek mellett a 987/2009/EK rendelet 19. cikkének (2) bekezdése 

szerinti dokumentumok kötelező ereje korlátozott: 

Ellentétes-e a 883/2004/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdésében szereplő felváltó kiküldetés 

tilalmával az, hogy a felváltásra nem ugyanazon, hanem valamely más munkáltató általi kiküldés 

következtében kerül sor? Jelentősége van-e e tekintetben annak, ha 

a) e munkáltató székhelye ugyanabban a tagállamban van, mint az első munkáltató székhelye, vagy ha 

b) az első és a második kiküldő munkáltató között személyi és/vagy szervezeti összefonódások állnak 

fenn? 

 

5. A Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanyolország) által 2016. november 14-

én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-574/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A határozott időre és határozatlan időre alkalmazott munkavállalók közötti egyenértékűség elve 

szempontjából „összehasonlítható helyzetnek” minősül-e a munkaszerződés ET 49. cikke (1) 

bekezdésének c) pontja szerinti „objektív körülmények” miatt történő megszüntetése és az ET 52. 

cikke szerinti „objektív okokból” eredő megszüntetése, és ennek következtében a két esetre 

megállapított eltérő végkielégítés a határozott időre és határozatlan időre alkalmazott munkavállalók 

közötti olyan egyenlőtlen bánásmódot képez-e, amelyet tilt az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a 

határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 

1999/70/EK tanácsi irányelv (1)? 

2) Amennyiben ez így van, úgy kell-e értelmezni, hogy a helyettesítési szerződéstípus létrehozását 

jogszerűsítő szociálpolitikai célok a korábban említett keretmegállapodás 4. szakasza 1. pontjának 

megfelelően az eltérő bánásmódot a munkaszerződés megszüntetése esetén járó kedvezőtlenebb 

összegű végkielégítés esetén abban az esetben is igazolják, ha a munkáltató szabadon dönt arról, hogy 

a helyettesítési szerződés határozott idejű legyen? 

3) Ha úgy tekintjük, hogy annak 4. szakasza 1. pontja alapján nem áll fenn észszerű igazolás, az 

említett 1999/70 irányelv tényleges érvényesülése biztosítása érdekében úgy kell-e értelmezni, hogy a 

fent hivatkozott spanyol jogszabályban a határozott időre és határozatlan időre alkalmazott 

munkavállalók között a szerződés megszüntetése miatt járó végkielégítés tekintetében alkalmazott 

egyenlőtlen bánásmód a Charta 21. cikkében foglalt tiltott hátrányos megkülönböztetésnek minősül, 

valamint ellentétes az egyenlő bánásmód és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elveivel, 

amelyek az uniós jog általános jogelveit képezik? 

Polgári ügyszak 

5. A Högsta domstolen (Svédország) által 2016. október 26-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-542/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: svéd 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) (a) Vonatkozik-e a 2002/92 irányelv olyan tevékenységekre, ahol a biztosítási közvetítőnek nem állt 

szándékában megkötni a tényleges biztosítási szerződést? Van-e annak jelentősége, hogy az ilyen 

szándék már a tevékenység megkezdése előtt megvolt, vagy az csak a későbbiekben alakult ki? 

(b) Az 1) (a) kérdésben felvázolt helyzetben van-e jelentősége annak, hogy a közvetítő valós 
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biztosítási közvetítő tevékenységet is végzett a fiktív tevékenysége mellett? 

(c) Továbbá az 1) (a) kérdésben felvázolt helyzetben van-e jelentősége annak, hogy az ügyfél számára 

első ránézésre a tevékenység biztosítási szerződés megkötésének előkészítésével kapcsolatos 

tevékenységnek tűnhetett? Van-e jelentősége annak, hogy az ügyfél – akár megalapozottan, akár 

megalapozatlanul – úgy vélte, hogy biztosításközvetítés történik? 

2) (a) Vonatkozik-e a 2002/92 irányelv a gazdasági vagy egyéb tanácsadásra, amelyet biztosítási 

közvetítéssel összefüggésben nyújtanak, de amely nem kapcsolódik a biztosítási szerződés 

tényleges aláírásához vagy fenntartásához? E tekintetben mi vonatkozik különösen a tőkefedezeti 

biztosítás keretében befizetett tőke kapcsán adott tanácsra? 

(b) Az olyan tanácsra, mint amelyre a 2) (a) kérdés vonatkozik, és amely az abban szereplő 

fogalommeghatározás szerint a 2004/39/EK irányelv szerinti befektetési tanácsnak minősül, annak 

az említett irányelvnek a rendelkezései is, vagy csak annak az irányelvnek a rendelkezései 

vonatkoznak? Amennyiben az ilyen tanácsra a 2004/39 irányelv is vonatkozik, van-e valamelyik 

szabályozásnak elsőbbsége a másikkal szemben? 

 

6. A Kammergericht Berlin (Németország) által 2016. november 3-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-558/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a 650/2012 rendelet 1. cikkének (1) bekezdését, hogy azon nemzeti jogi 

rendelkezések is a rendelet („öröklésre” kiterjedő) hatálya alá tartoznak, amelyek – a német 

Bürgerliches Gesetzbuch (polgári törvénykönyv, a továbbiakban: BGB) 1371. § -ának (1) 

bekezdéséhez hasonlóan – a másik házastárs törvényes örökrészének megnövelése útján rendezik az 

egyik házastárs elhalálozása után felmerülő vagyonjogi kérdéseket? 

2) Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén úgy kell-e értelmezni a 650/2012 rendelet 

68.cikkének l) pontját és 67. cikkének (1) bekezdését, hogy a túlélő házastárs örökrésze – még ha 

annak egy töredéke a BGB 1371. § -ának (1) bekezdéséhez hasonló vagyonjogi szabályozás alapján 

elvégzett növelésből származik is – teljes egészében feltüntethető az európai öröklési 

bizonyítványban? 

Ha e kérdésre főszabály szerint nemleges választ kell adni, arra kivételesen mégis adható-e igenlő 

válasz olyan helyzetek tekintetében, amelyekben 

a) az öröklési bizonyítványnak kizárólag az a rendeltetése, hogy az örökösök érvényesíthessék jogaikat 

egy adott másik tagállamban az örökhagyó e tagállamban található vagyontárgyai tekintetében, és 

b) az öröklési ügyekben hozott határozatot (a 650/2012 rendelet 4. és 21. cikke), valamint – 

függetlenül attól, hogy melyik kollíziós jog alkalmazására kerül sor – a házassági vagyonjoggal 

kapcsolatos kérdéseket ugyanazon nemzeti jogrend alapján kell értékelni? 

3) Ha az első és második kérdésre teljes egészében nemleges választ kell adni, úgy kell-e értelmezni a 

650/2012 rendelet 68. cikkének l) pontját, hogy a túlélő házastárs vagyonjogi szabályozás alapján 

megnövelt örökrésze teljes egészében – a növelés miatt azonban csak információs jelleggel – 

feltüntethető az európai öröklési bizonyítványban? 

 

7. Az Eirinodikeio Lerou (Görögország) által 2016. november 9-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-565/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: görög 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Abban az esetben, ha az Olaszországban szokásos tartózkodási hellyel rendelkező kiskorú szülei a 

görög bírósághoz benyújtott, engedélyezés iránti kérelemmel kérik az örökség visszautasításának 
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engedélyezését, a joghatóságról való megállapodásnak a 2201/2003 rendelet 12. cikke (3) bekezdése 

b) pontja szerinti érvényessége tekintetében:  

a) a joghatóságról való megállapodásnak a szülők általi egyértelmű elfogadását jelenti-e az 

engedélyezés iránti kérelemnek a görög bírósághoz való egyszerű benyújtása,  

b) az ügyészt, aki a törvény erejénél fogva az eljárásban részt vevő fél, az eljárás azon részes felei 

egyikének kell-e minősíteni, akiknek el kell fogadniuk a joghatóságról való megállapodást a kérelem 

benyújtásának időpontjában;  

c) a joghatóságról való megállapodás a kiskorú érdekét szolgálja-e, tekintettel arra, hogy a kiskorú és a 

felperes szülők Olaszországban rendelkeznek szokásos tartózkodási hellyel, miközben az örökhagyó 

utolsó lakóhelye és a hagyaték Görögországban található? 

 

8. A High Court of Justice (Chancery Division) (Egyesült Királyság) által 2016. 

november 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-567/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Valamely tagállamnak az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. 

november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 28. cikke (4) bekezdése szerinti, az 

eljárást lezáró tájékoztatása az alapszabadalom lejártát megelőzően felhasználva tekinthető-e úgy, 

hogy az a forgalombahozatali engedéllyel egyenértékű az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek 

közösségi kódexéről szóló 2009. május 6-i 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 

(kodifikált változat) (a továbbiakban: KOT-rendelet) 3. cikkének b) pontja alkalmazásában, méghozzá 

úgy, hogy az adott tagállamban kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti kérelmet benyújtó személy ilyen 

kérelmet nyújthat be és ilyen tanúsítványt kaphat az eljárást lezáró tájékoztatás alapján? 

2) Az 1. kérdésre adott nemleges válasz esetén az 1. kérdésben meghatározott esetben a 

forgalombahozatali engedély hiánya az adott tagállamban a kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti 

kérelem benyújtásakor olyan hiányosság-e, amelyet a KOT-rendelet 10. cikkének (3) bekezdése 

alapján a forgalombahozatali engedély megadását követően orvosolni lehet? 

Közigazgatási ügyszak 

7. A Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) által 2016. szeptember 16-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-499/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Sérti-e a héasemlegesség elvét és a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 

2006/112/EK tanácsi irányelv 98. cikkének (1) és (2) bekezdése értelmében vett termékekkel való 

eltérő bánásmód tilalmát a finom pékárukra és süteményekre vonatkozó adómérték tekintetében a 

forgalmi adóról szóló, 2004. március 11-i törvény (Ustawa o podatku od towarów i usług, Dz. U. 

2011., 177. szám, 1054. alszám módosításokkal) 3. mellékletének 32. pontjával összefüggésben 

értelmezett 41. cikkének (2) bekezdésében kizárólag „a minimális eltarthatóság idejének”, illetve „a 

felhasználhatóság idejének” kritériuma alapján tett megkülönböztetés? 

 

8. A Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) által 2016. szeptember 16-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-500/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

A Bíróság 2013. január 17-i BGŻ Leasing ítéletében (C-224/11.) a héa területére vonatkozóan kifejtett 

értelmezés figyelembevételével ellentétesek-e a tényleges érvényesülésnek, a lojális 
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együttműködésnek és az egyenértékűségnek az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkének (3) 

bekezdésében rögzített elvével vagy az uniós jog bármely más releváns elvével az olyan nemzeti 

jogszabályok vagy az olyan nemzeti gyakorlat, amelyek nem teszik lehetővé a fizetendő héának az 

uniós jog megsértésével történő beszedése következtében keletkezett túlfizetés visszatérítését akkor, 

ha a nemzeti hatóságok magatartása miatt a jogalany csak az adótartozás elévülési idejének eltelte után 

érvényesíthette jogait? 

 

9. A Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugália) által 2016. október 5-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-519/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: portugál 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Lehet-e úgy értelmezni a 2004. április 29-i 882/2004/EK rendelet 27. cikkének (10) bekezdését, 

illetve bármely olyan egyéb európai uniós jogszabályt vagy általános elvet, amelyet az Európai Unió 

Bírósága esetleg alkalmazandónak vél, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti rendelkezés, amely 

az élelmiszerbiztonsági hatósági ellenőrzések finanszírozása érdekében olyan díjat hoz létre, amely 

csak az élelmiszer- vagy vegyes kiskereskedelemmel foglalkozó létesítmények tulajdonosait terheli, 

anélkül, hogy ez a díj valamely olyan konkrét hatósági ellenőrzéshez kapcsolódna, amelyet e 

díjfizetésre kötelezett személyek miatt vagy azok javára végeznének el? 

2) Más lenne-e a válasz abban az esetben, ha díj helyett valamely állami szerv javára megfizetendő 

olyan pénzügyi hozzájárulás létrehozására kerülne sor, amely ugyanezen díjfizetésre kötelezett 

személyeket terhelné, és amelynek a célja az élelmiszerminőségi ellenőrzések költségeinek fedezése 

lenne, vagy amelynek egyedüli célja az lenne, hogy az élelmiszerlánc valamennyi szereplőjére 

kiterjessze az ezen ellenőrzések finanszírozásáért való felelősséget? 

3) A belső piaccal összeegyeztethetetlen állami támogatásnak minősül-e – amennyiben az EUMSZ 

107. cikk (1) bekezdése alapján bizonyos vállalkozások vagy termékek előnyben részesítésével a 

versenyt torzítja vagy azzal fenyeget – bizonyos gazdasági szereplőknek az olyan élelmiszerbiztonsági 

díj alóli mentesítése, amely csak bizonyos élelmiszer- vagy vegyes kiskereskedelemmel foglalkozó 

létesítményeket terhel (alapvetően az élelmiszer-kiskereskedelemmel foglalkozó nagyvállalkozásokat), 

és amelynek célja az élelmiszerbiztonság, az állatok védelme, az állategészségügy, a növények 

védelme és a növényegészségügy terén végrehajtott hatósági ellenőrzések költségeinek finanszírozása, 

vagy legalábbis az előbbiekben hivatkozott díj alóli mentesítés az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdése 

alapján az Európai Bizottság értesítésének kötelezettsége alá eső állami támogatás részét képezi? 

4) Ellentétes-e az európai uniós jog elveivel, alapvetően az egyenlőség, a hátrányos megkülönböztetés 

tilalmának, a verseny (ideértve a fordított irányú hátrányos megkülönböztetés tilalmát is), valamint a 

vállalkozás szabadságának elvével az olyan nemzeti rendelkezés, amely: 

a) a díj megfizetésére vonatkozó kötelezettséget kizárólag az élelmiszerek kiskereskedelmével 

foglalkozó nagyvállalkozásokkal szemben írja elő? 

b) kizárja a díj hatálya alól a 2 000 m2-nél kisebb eladótérrel rendelkező azon létesítményeket, illetve 

mikrovállalkozásokat, amelyek nem tagjai olyan csoportnak, illetve nem tartoznak olyan 

vállalkozáshoz, amely egy vagy több cégjelzést használ, és amely nemzeti szinten összesen 

legalább 6 000 m2 eladótérrel rendelkezik? 
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10. A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2016. október 

12-én és 2016. október 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-

523/16. és C-536/16. sz. ügyek)3 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Még ha a tagállamoknak lehetőségük is van arra, hogy előírják az orvoslás joghatásával bíró 

hiánypótlás nem ingyenes jellegét, ellentétes-e a közösségi joggal vagy sem a 2006. évi 163. sz. d.lgs. 

(törvényerejű rendelet) 38. cikke (2a) bekezdésének a szóban forgó közbeszerzési eljárás 

megindításának napján hatályos szövege […], amennyiben az az ajánlatkérő szerv által 

megállapítandó összegű „pénzbírság” megfizetését írja elő („amely nem lehet kisebb, mint a 

közbeszerzési eljárás értékének 1 ezreléke, és nem lehet nagyobb, mint a közbeszerzési eljárás 

értékének 1 százaléka, és nem haladhatja meg az 50 000 EUR összeget, amelynek megfizetését az 

ideiglenes biztosíték garantálja”), az összeg kiemelkedő nagysága és maga a szankció előre 

meghatározott jellege miatt, amely nem igazítható fokozatosan a szabályozandó konkrét helyzethez 

vagy az orvosolható szabálytalanság súlyához? 

2) Vagy, éppen ellenkezőleg, ellentétes-e a közösségi joggal a 2006. évi 163. sz. d.lgs. 38. cikkének 

(2a) bekezdése (továbbra is a fent megjelölt időpontban hatályos változatában), amennyiben a 

hiánypótlás nem ingyenes jellege ellentétesnek tekinthető a piac verseny előtti teljes megnyitásának 

elvével, amelyhez az említett intézmény kapcsolódik, aminek következtében az ajánlatkérő bizottság 

tekintetében megkövetelt tevékenység a törvény által az e bizottságra rótt kötelezettségek hatálya alá 

kerül a fent említett cél eléréséhez fűződő közérdek okán? 

 

11. A Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Portugália) által 2016. október 

13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-525/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: portugál 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

(i) Az érintett vállalkozás versenyhelyzetére vagy versenyképességére – különösen a nagykereskedői 

szolgáltatás keretében felmerülő költségek különbségének kiegyenlítésére való képességet illetően – 

gyakorolt hatások súlyos mértékének, jelentőségének vagy fontosságának további értékelésétől függ-e 

annak megállapítása, hogy az EUMSZ 102. cikk c) pontja értelmében véve a magatartás 

versenyhátrányt okoz, amennyiben valamely szankcionálásra irányuló eljárásban arra utaló 

valószínűsítő körülmények vagy tényállási bizonyítékok szerepelnek, hogy egy erőfölényben lévő 

vállalkozás által követett, esetleg hátrányosan megkülönböztető díjszabási gyakorlat hatással van az 

egyik kiskereskedői vállalkozásra, amely így versenytársaival szemben hátrányba kerül? 

(ii) Amennyiben valamely szankcionálásra irányuló eljárásban arra utaló valószínűsítő körülmények 

vagy bizonyítékok szerepelnek, hogy az erőfölényben lévő vállalkozás által követett, hátrányosan 

megkülönböztető díjszabási gyakorlat nagyon csekély jelentőségű az érintett kiskereskedői 

vállalkozásnál felmerülő költségek, az általa szerzett bevételek és elért nyereség tekintetében, az 

EUMSZ 102. cikk c) pontja és a British Airways-ítéletben4, illetve a Clearstream-ítéletben5 

kidolgozott ítélkezési gyakorlat szerinti értelmezés összeegyeztethető-e az erőfölénnyel való 

visszaélésre és tiltott gyakorlatra utaló valószínűsítő körülmények hiányának megállapításával? 

(iii) Vagy ellenkezőleg, e körülmény nem elegendő annak kizárásához, hogy a szóban forgó 

magatartás erőfölénnyel való visszaélésnek és tiltott magatartásnak minősülhessen az EUMSZ 102. 

cikk c) pontjának értelmében véve, és csak a jogsértő vállalkozás felelősségének és szankcionálásának 

meghatározásakor bizonyul relevánsnak? 

(iv) Az EUMSZ 102. cikk c) pontjában foglalt, „ami által azok hátrányos versenyhelyzetbe kerülnek” 

                                                 
3 A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek. 
4 C-95/04 P, EU:C:2007:166. 
5 T-301/04, EU:T:2009:317. 
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fordulatot azon követelménynek eleget téve kell-e értelmezni, hogy a hátrányos megkülönböztetésből 

származó előny egyúttal megfeleljen az érintett vállalkozás költségszerkezete minimális százalékos 

arányának? 

(v) Az EUMSZ 102. cikk c) pontjában foglalt, „ami által azok hátrányos versenyhelyzetbe kerülnek” 

fordulatot azon követelménynek eleget téve kell-e értelmezni, hogy a hátrányos megkülönböztetésből 

származó előny egyúttal megfeleljen a szóban forgó nagykereskedői szolgáltatásban versenyző 

vállalkozások által viselt átlagköltségek közötti minimális különbségnek? 

(vi) Az EUMSZ 102. cikk c) pontjában foglalt, „ami által azok hátrányos versenyhelyzetbe kerülnek” 

fordulatot lehet-e azon követelménynek eleget téve értelmezni, hogy a hátrányos megkülönböztetésből 

származó előny a szóban forgó piac és szolgáltatás területén megfeleljen az […] 5., 6. és 7. sz. 

táblázatban feltüntetett különbségeket meghaladó értékeknek, a vitatott magatartás tiltott gyakorlatnak 

történő minősítése céljából? 

(vii) Amennyiben az (iv)–(vi) pontokban szereplő valamelyik kérdésre igenlő válasz adandó, hogyan 

kell meghatározni a hátrány hivatkozott alsó jelentőségi küszöbét a költségszerkezettel vagy a vizsgált 

kiskereskedői szolgáltatásban versenyző vállalkozások által viselt átlagköltségekkel kapcsolatban? 

(viii) Ezen alsó küszöbérték meghatározása esetén, annak az adott éves időszakban való teljesítésének 

elmulasztása megdöntheti-e a Clearstream-ítéletből eredő vélelmet, amelynek értelmében meg kell 

állapítani, hogy „egy forgalmazási láncban feljebb eső (upstream) piacon de facto monopóliummal 

rendelkező vállalkozás által a kereskedelmi partner tekintetében ugyanazon szolgáltatásokra 

vonatkozóan eltérő árak – öt éven át folyamatosan történő – alkalmazása szükségszerűen 

versenyhátrány okozásához vezet[…] az adott partnernél”?  

 

12. A Conseil d'État (Franciaország) által 2016. október 17-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-528/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A mutagenezis útján nyert szervezeteket a 2001. március 12-i 2001/18/EK irányelv 2. cikke 

értelmében genetikailag módosított szervezeteknek kell-e tekinteni annak ellenére, hogy az irányelv 3. 

cikke és I. B. melléklete értelmében mentesülnek a genetikailag módosított szervezetek kibocsátására 

és forgalomba helyezésére vonatkozó szabályok alól? Közelebbről a mutagenezis [eredeti 13. o.] 

technikái, főleg a mutagenezis új, génsebészeti módszerekkel végrehajtott technikái az irányelv 2. 

cikke által hivatkozott I. A. mellékletben felsorolt technikáknak tekinthetők-e? Következésképpen a 

2001. március 12-i 2001/18 irányelv 2. és 3. cikkét, valamint I. B. mellékletét úgy kell-e értelmezni, 

hogy azok a mutagenezis útján nyert összes génmódosított szervezetet és vetőmagot mentesítik az 

óvintézkedések, a hatásvizsgálati és a nyomon követésre vonatkozó intézkedések alól, vagy csupán a 

véletlen mutagenezis – a rendelkezések elfogadását megelőzően létezett – hagyományos módszereivel; 

az ionizáló sugárzás vagy kémiai mutagéneknek való kitétel útján nyert szervezeteket? 

2) A mutagenezis útján nyert fajtákat olyan genetikailag módosított fajtáknak kell-e tekinteni a 

mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzékéről szóló, 2002. június 13-i 2002/53/EK irányelv (2) 

4. cikke értelmében, amelyek nem mentesülnek az ezen irányelv által előírt kötelezettségek alól? Ezzel 

ellentétben, ezen irányelv hatálya azonos-e azzal, ami a 2001. március 12-i irányelv 2. és 3. cikkéből, 

valamint I. B. mellékletéből következik, és szintén mentesíti-e a mutagenezis útján nyert fajtákat a 

2002. június 13-i irányelv által előírt, a genetikailag módosított fajtáknak a mezőgazdasági 

növényfajok közös fajtajegyzékbe történő felvételére vonatkozó kötelezettségek alól? 

3) A géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló, 

2001. március 12-i 2001/18/EK irányelv 2. és 3. cikke, valamint I. B. melléklete – mivel azok 

mentesítik a mutagenezist az irányelv által előírt kötelezettségek hatálya alól – olyan teljes körű 

harmonizációs intézkedést jelentenek-e, amely megtiltja a tagállamok számára, hogy a mutagenezis 

útján nyert szervezetekre alkalmazni rendeljék az irányelv által előírt kötelezettségek egészét vagy egy 

részét vagy bármely más kötelezettséget, vagy azok átültetése során a tagállamok mérlegelési 



 

 12 

mozgástérrel rendelkeznek a mutagenezis útján nyert szervezetekre alkalmazandó szabályozás 

meghatározása érdekében? 

4) A 2001. március 12-i 2001/18/EK irányelv 2. és 3. cikkének, valamint I. A. és I. B. mellékletének 

érvényessége – mivel ezek a rendelkezések nem vetik alá a genetikailag módosított szervezeteket az 

óvintézkedéseknek, a hatásvizsgálati és a nyomon követésre vonatkozó intézkedéseknek – 

megkérdőjelezhető-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés 191. cikkének (2) bekezdése által 

biztosított elővigyázatosság elve szempontjából, figyelembe véve a génsebészet fejlődését, az ezen 

technikáknak köszönhetően nyert új növényfajták megjelenését, valamint a hatásukkal, illetve a 

környezetre, valamint az emberi és állati egészségre gyakorolt lehetséges kockázatokkal kapcsolatos 

jelenlegi tudományos bizonytalanságokat? 

 

13. A Finanzgericht München (Németország) által 2016. október 17-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-529/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Lehetővé teszik-e a 2000. november 16-i 2700/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet által 

módosított, a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi 

rendelet 28. és azt követő cikkeinek rendelkezései, hogy egy felosztási kulcs alkalmazásával a 

vámérték alapjául egy először számlázott és bejelentett összegből és az elszámolási időszak lejártát 

követő átalány jellegű kiigazításból álló, megállapodásban rögzített transzferár szolgáljon, mégpedig 

attól függetlenül, hogy a kérelmezővel szemben az elszámolási időszak végén utólagos terhelésre vagy 

jóváírásra kerül-e sor? 

2) Amennyiben igen: 

Vizsgálható, illetve meghatározható-e a vámérték egyszerűsített módszerek alapján, ha az utólagos 

transzferár-kiigazítások (mind növelő, mind pedig csökkentő) hatásait el kell ismerni? 

 

14. A Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litvánia) által 2016. október 18-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-531/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: litván 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A személyek EUMSZ 45. cikkben és a szolgáltatások EUMSZ 56. cikkben rögzített szabad 

mozgását, valamint az ajánlattevők egyenlőségének és az átláthatóságnak a 2004/18 irányelv 2. 

cikkében lefektetett elvét, továbbá a gazdasági szereplők közötti szabad és tisztességes versenynek az 

előbbiekből következő elvét (együttesen vagy külön-külön, de nem korlátozva a fenti rendelkezésekre) 

úgy kell e értelmezni, hogy: 

ha a kapcsolt ajánlattevők, akiknek egymással való gazdasági, ügyvezetési, pénzügyi vagy egyéb 

kapcsolatai megkérdőjelezik függetlenségüket és a bizalmas információk védelmét és/vagy 

(potenciálisan) megteremthetik számukra annak előfeltételeit, hogy a többi ajánlattevőhöz képest 

előnybe kerüljenek, úgy döntenek, hogy külön-külön (független) ajánlatot nyújtanak be ugyanazon 

közbeszerzési eljárásban, mindenképpen kötelesek e tájékoztatni a köztük fennálló kapcsolatról az 

ajánlatkérőt, akkor is, ha az ajánlatkérő erre külön nem kéri őket, és függetlenül attól, hogy a 

közbeszerzési eljárást szabályozó nemzeti szabályok előírnak e ilyen kötelezettséget? 

2) Amennyiben az első kérdésre adandó válasz: 

a) igenlő (vagyis az ajánlattevőknek mindenképpen közölniük kell a köztük fennálló kapcsolatot az 

ajánlatkérővel), az a körülmény, hogy ilyen esetben ezt a kötelezettséget nem teljesítették, vagy 

nem megfelelően teljesítették, elegendő-e ahhoz, hogy az ajánlatkérő megállapítsa, vagy a 

felülvizsgálatra jogosult szerv (bíróság) úgy döntsön, hogy az ugyanazon közbeszerzési eljárásban 

külön ajánlatot benyújtó kapcsolt ajánlattevők tényleges verseny nélkül (és a verseny látszata 
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mellett) vesznek részt az eljárásban? 

b) nemleges (vagyis az ajánlattevőknek nincs – a jogszabályban vagy az ajánlattételi feltételek között 

nem szereplő – további kötelezettségük a kapcsolat közlésére), az ajánlatkérőnek kell-e viselnie azt 

a veszélyt, amit a kapcsolt gazdasági szereplők részvétele és az abból eredő következmények 

jelentenek, ha az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentációban nem tüntette fel, hogy az 

ajánlattevőknek ilyen közlési kötelezettségük van? 

3) Az első kérdésre adandó választól függetlenül, és tekintettel a Bíróságnak a C-538/13. sz. eVigilo-

ügyben hozott ítéletére, az első kérdésben hivatkozott jogszabályokat, valamint a 89/665 irányelv (2) 

1. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdését és 2. cikke (1) bekezdésének b) pontját (együttesen 

vagy külön-külön, de nem korlátozva a fenti rendelkezésekre) úgy kell-e értelmezni, hogy 

a) ha a közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő számára valamiképpen egyértelművé válik, hogy 

egyes ajánlattevők között jelentős kapcsolat (összefonódás) áll fenn, az illető ajánlatkérőnek az 

említett tényre és (vagy) más körülményekre (például az ajánlattevők által benyújtott ajánlatok 

formális és tartalmi különbözősége, az ajánlattevők nyilvános kötelezettségvállalása arra, hogy a 

többi ajánlattevővel tisztességes versenyben vesznek részt stb.) vonatkozó saját értékelésétől 

függetlenül külön-külön kell foglalkoznia a kapcsolt ajánlattevőkkel, és fel kell őket kérnie, hogy 

adjanak felvilágosítást arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevők közötti szabad és tisztességes 

versennyel összeegyeztethető-e a személyes helyzetük, és ha igen, hogyan? 

b) ha az ajánlatkérőnek ilyen kötelezettsége van, de annak teljesítését elmulasztja, ez elégséges alapot 

szolgáltat-e a bíróságnak annak megállapítására, hogy az ajánlatkérő jogellenesen járt el, mivel 

nem biztosította az eljárás átláthatóságát és tárgyilagosságát, és mivel nem kért bizonyítékot a 

felperestől, vagy nem hozott hivatalból határozatot arról, hogy a kapcsolt személyek személyes 

helyzete milyen esetleges hatással lehet a közbeszerzési eljárás kimenetelére? 

4) A harmadik kérdésben szereplő jogszabályok és az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdése (együttesen 

vagy külön-külön, de nem korlátozva a fenti rendelkezésekre) úgy értelmezendő-e a Bíróság C-

538/13. sz. eVigilo-ügyben, C-74/14. sz. sz Eturas és társai ügyben és C-542/14. sz. VM Remonts 

ügyben hozott ítélete alapján, hogy: 

a) ha valamely ajánlattevő (a felperes) tudomására jut, hogy a két kapcsolt ajánlattevő egyike (A 

ajánlattevő) által benyújtott legalacsonyabb árú ajánlatot elutasították, és a másik ajánlattevő (B 

ajánlattevő) lett a nyertes ajánlattevő, valamint figyelemmel az említett ajánlattevők és a 

közbeszerzési eljárásban való részvételükkel összefüggő egyéb körülményekre (az a tény, hogy A 

és B ajánlattevő igazgatótanácsa közös; az a tény, hogy ugyanaz az anyavállalatuk, amely nem vett 

részt a közbeszerzési eljárásban; az a tény, hogy A és B ajánlattevő nem tájékoztatta az ajánlatkérőt 

a köztük fennálló kapcsolatokról és nem nyújtottak be külön kiegészítő felvilágosítást e 

kapcsolatokat illetően, egyebek mellett azért, mert nem vizsgálták ezeket a kapcsolatokat; az a tény, 

hogy A ajánlattevő ajánlatában következetlen információt közölt arra vonatkozóan, hogy az ajánlat 

szerinti közlekedési eszköz (hulladékgyűjtő jármű) megfelel-e az ajánlati felhívás EURO V-re 

vonatkozó feltételének; az a tény, hogy az az ajánlattevő, amely a legalacsonyabb árú ajánlatot 

nyújtotta be, amelyet a benne feltárt hiányosságok miatt elutasítottak, először is, nem kifogásolta az 

ajánlatkérő határozatát, majd másodszor, jogorvoslatot kért az elsőfokú bíróság határozata ellen, 

amely jogorvoslati kérelemben egyebek mellett az elutasítás jogellenességét [kifogásolta] stb.), és 

ha e körülményeket illetően ajánlatkérő nem tett semmiféle lépést, ez az információ önmagában 

elégséges-e ahhoz, hogy megalapozza a felülvizsgálatra jogosult szervhez intézett panaszt, 

miszerint ajánlatkérő eljárását jogellenesnek kell tekinteni, mivel nem biztosította az eljárás 

átláthatóságát és tárgyilagosságát, és emellett nem kért a felperestől konkrét bizonyítékot arra 

vonatkozóan, hogy az A és B ajánlattevő tisztességtelenül járt el? 

b) A és B ajánlattevő nem bizonyította az ajánlatkérő felé, hogy ténylegesen és tisztességesen vesz 

részt a közbeszerzési eljárásban csupán azzal, hogy B ajánlattevő önkéntesen benyújtott egy 

nyilatkozatot a tényleges részvételről, a közbeszerzési eljárásban való részvételre vonatkozó 

ügyvezetési minőségi szabványokat B ajánlattevő alkalmazta, és hogy ezenfelül az említett 

ajánlattevők által benyújtott ajánlatok formailag és tartalmilag nem voltak azonosak? 
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5) Az egymáshoz kölcsönösen kapcsolt gazdasági szereplők (ahol mindketten ugyanazon vállalat 

leányvállalatai) fellépése főszabály szerint értékelhető-e az EUMSZ 101. cikk rendelkezései és a 

Bíróságnak az említett rendelkezések értelmezésére vonatkozó ítélkezési gyakorlata alapján, ha az 

említett gazdasági szereplők külön-külön részt vesznek ugyanabban a közbeszerzési eljárásban, 

amelynek értéke eléri a nemzetközi közbeszerzési eljárás értékét, és a közbeszerzési eljárást kiíró 

ajánlatkérő szerv székhelye, valamint a jövendőbeli szolgáltatás helye nincs messze egy másik 

tagállamtól (Lett Köztársaság)? 

 

15. A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2016. október 18-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-532/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: litván 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

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

2006/112/EK tanácsi irányelv 184–186. cikkét, hogy az alapügyben szereplőkhöz hasonló 

körülmények között a 2006/112 irányelvben rögzített adólevonás-korrekciós mechanizmus nem 

alkalmazható olyan esetekben, amelyekben a hozzáadottérték-adó (héa) eredeti levonására egyáltalán 

nem kerülhetett volna sor azért, mert a szóban forgó ügylet földterület értékesítésével kapcsolatos 

adómentes ügylet volt? 

2. Érinti-e az első kérdésre adandó választ az, hogy 1. a földterületek vásárlását terhelő héát eredetileg 

levonták az adóhatóság azon gyakorlata miatt, amely alapján a szóban forgó értékesítést tévesen a héa 

hatálya alá tartozó építésitelek-értékesítésnek tekintették a 2006/112 irányelv 12. cikke (1) 

bekezdésének b) pontja alapján, és/vagy hogy 2. a vevő által elvégzett eredeti adólevonást követően a 

földterület eladója héa-jóváírási értesítést állított ki a vevő részére, amelyben korrigálta az eredeti 

számlán feltüntetett (rögzített) héa-összegeket? 

3. Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén az alapügyben szereplőkhöz hasonló körülmények 

között úgy kell-e értelmezni a 2006/112 irányelv 184. és/vagy 185. cikkét, hogy amennyiben az eredeti 

adólevonásra egyáltalán nem kerülhetett volna sor azért, mert a szóban forgó ügylet héa-mentes volt, 

úgy kell tekinteni, hogy az adóalany említett adólevonás korrekciójára vonatkozó kötelezettsége 

azonnal létrejött, vagy csak akkor, amikor ismertté vált, hogy az eredeti adólevonást nem lehetett 

volna elvégezni? 

4. Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén az alapügyben szereplőkhöz hasonló körülmények 

között úgy kell-e értelmezni a 2006/112 irányelvet és különösen annak 179., 184–186. és 250. cikkét, 

hogy a levonható előzetesen felszámított héa korrigált összegeit abban az adómegállapítási időszakban 

kell levonni, amelyben az adóalany eredeti adólevonás korrekciójára vonatkozó kötelezettsége és/vagy 

ahhoz való joga keletkezett? 

 

16. A Najvyšší súd Slovenskej republiky (Szlovénia) által 2016. október 20-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-533/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: szlovén 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a 2008/9 irányelvet és az adó visszatérítéséhez való jogot, hogy a héa 

visszatérítéséhez való jog gyakorlásához a következő két feltételnek együttesen kell teljesülnie: 

i) termékértékesítésről vagy szolgáltatásnyújtásról legyen szó, és 

ii) a termékértékesítő vagy szolgáltatásnyújtó a számlában számítsa fel a héát? 

Más szóval kérheti-e az adó visszatérítését az az adóalany, akinek a terhére nem számították fel a héát 

a számlában? 

2) Összeegyeztethető-e az arányosság és a héasemlegesség elvével az, hogy az adó visszatérítésének 
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határidejét egy olyan naptól kell számítani, amikor még nem teljesült a héa visszatérítéséhez való jog 

gyakorlásának valamennyi anyagi jogi feltétele? 

3) Az adósemlegesség elvének fényében úgy kell-e értelmezni a héairányelv 167. cikkében, valamint 

178. cikkének [a) pontjában] foglalt rendelkezéseket, hogy az alapeljárás körülményei között és 

feltéve, hogy teljesül a héalevonási jog gyakorlásához szükséges többi anyagi és eljárásjogi feltétel, 

azokkal ellentétes az adóhatóságok azon eljárása, amellyel az adóalany részére megtagadják az adó 

visszatérítésére vonatkozó, a 2008/9 irányelv értelmében előírt határidőn belül gyakorolt jogot abban 

az esetben, ha a termékértékesítő vagy szolgáltatásnyújtó egy számlában felszámította vele szemben az 

adót, és azt az előbbi a nemzeti szabályozás által előírt határidő lejártát megelőzően megfizette? 

4) A közös héarendszer alapelvét képező adósemlegesség és arányosság elvének fényében a szlovák 

adóhatóságok átlépték-e a héairányelv által kitűzött cél eléréséhez szükséges mértéket abban az 

esetben, amikor a nemzeti szabályozás által a visszatérítésre vonatkozóan előírt határidő lejárta okán 

az adóalanytól megtagadták a megfizetett adó visszatérítéséhez való jogot annak ellenére, hogy ebben 

az időszakban az adóalany nem gyakorolhatta volna visszatérítéshez való jogát, jóllehet az adót 

megfelelően beszedték, és az adócsalás vagy a megfizetés elmulasztásának kockázata teljesen kizárt 

volt? 

5) Értelmezhető-e úgy a jogbiztonság, a bizalomvédelem és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. 

cikke szerinti megfelelő ügyintézés elve, hogy azokkal ellentétes a nemzeti rendelkezések olyan 

értelmezése, amelynek alapján az adó visszatérítése határidejének tiszteletben tartása tekintetében az 

adó visszatérítésére vonatkozó közigazgatási határozat meghozatalának időpontja a meghatározó, nem 

pedig azon időpont, amikor az adóalany az adó visszatérítéséhez való jogot gyakorolja? 

 

17. A Najvyšší súd Slovenskej republiky (Szlovénia) által 2016. október 20-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-534/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: szlovén 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Összeegyeztethető-e a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 

2006/112/EK tanácsi irányelv 273. cikkében foglalt célkitűzéssel, vagyis a hozzáadottérték-adóval 

kapcsolatban felmerülő csalás elleni harccal az a nemzeti közigazgatási eljárás, amelyben az a tény, 

hogy valamely jogi személy jelenlegi ügyvezető igazgatója korábban egy meg nem fizetett 

adótartozással rendelkező másik jogi személy ügyvezető igazgatója volt, a nemzeti szabályozás 

értelmében 500 000 EUR összegig terjedő adóbiztosíték előírása indokának minősül? 

2) Úgy tekinthető-e, hogy az említett, 500 000 EUR összegig terjedő olyan adóbiztosíték, mint 

amelyet az alapeljárásban előírtak, ellentétes a 16. cikkben foglalt vállalkozási szabadsággal, és 

közvetetten az adóalany fizetésképtelenné nyilvánítását eredményezi, a 21. cikk (1) bekezdése 

értelmében hátrányosan megkülönböztető, és a héa behajtása tekintetében sérti az Európai Unió 

Alapjogi Chartája 49. cikkének (1) és (3) bekezdésében foglalt ne bis in idem elvét és a visszamenő 

hatály tilalmát? 

 

18. A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2016. október 24-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-537/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétes-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának az EJEE 7. jegyzőkönyve 4. cikke, az Emberi 

Jogok Európai Bíróságának vonatkozó ítélkezési gyakorlata és a nemzeti szabályozás fényében 

értelmezett 50. cikkében foglalt előírással annak lehetősége, hogy olyan tényállás (a piaci visszaélés 

jogellenes magatartása) miatt, amellyel kapcsolatban ugyanazon személlyel szemben már jogerős 

büntetőítéletet hoztak, közigazgatási eljárást folytassanak le? 



 

 16 

2) Alkalmazhatja-e közvetlenül a nemzeti bíróság az uniós elveket a ne bis in idem elvével 

összefüggésben az Európai Unió Alapjogi Chartájának az EJEE 7. jegyzőkönyve 4. cikke, az Emberi 

Jogok Európai Bíróságának vonatkozó ítélkezési gyakorlata és a nemzeti szabályozás fényében 

értelmezett 50. cikke alapján? 

 

19. A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2016. október 25-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-540/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: litván 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

A közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, 

valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat 

hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 11-ei 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet 17. cikkét, valamint 2. cikke (5) bekezdésének c) pontját az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának 17. és 20. cikke alapján úgy kell e értelmezni, hogy ha valamely tagállam gyakorolja a 16. 

cikk (6) bekezdése szerinti mérlegelési jogkört, a számára kiosztott halászati kvóták kiosztására nem 

használhat olyan módszert, amely az ezen a téren tevékenykedő gazdasági szereplők között 

egyenlőtlen versenyfeltételeket hoz létre a kiosztott halászati lehetőségek nagyobb mennyisége 

alapján, még akkor sem, ha ez a módszer átlátható és objektív követelményeken alapul? 

 

20. A First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) által 2016. október 28-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-544/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. A 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 2. cikke (1) bekezdésének, 24. cikkének, 62. 

cikkének, 63. cikkének, 65. cikkének és 73. cikkének helyes értelmezése mellett, az alapeljáráséhoz 

hasonló körülmények között: 

a) az, hogy a Madbid pénzfizetés ellenében Krediteket bocsát ki a felhasználók részére: 

i. a 2. cikk (1) bekezdésének hatályán kívül eső, a Bíróság 2010. december 16-i MacDonald 

Resorts Ltd kontra The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs ítéletének (C-

270/09, EU:C:2010:780) 23-42. pontjában megjelölt „előzetes ügylet”; vagy 

ii. a Madbid által teljesített, a 2. cikk (1) bekezdésének c) pontja értelmében vett 

szolgáltatásnyújtás, mégpedig az online árveréseken való részvétel jogának biztosítása-e; 

b) amennyiben az online árveréseken való részvétel jogának biztosítása a Madbid által teljesített 

szolgáltatásnyújtás, akkor az a 2. cikk (1) bekezdésének c) pontja értelmében vett „ellenérték”, 

mégpedig az ezért teljesített kifizetés (vagyis a Madbid által a felhasználótól a Kreditekért kapott 

pénz) fejében történik-e; 

c) eltérő-e a b) kérdésre adott válasz abban az esetben, ha a Kreditekért teljesített kifizetés 

jogosultságot is jelent a felhasználó számára arra, hogy ugyanilyen értékben termékeket vásároljon 

abban az esetben, ha nem bizonyul sikeresnek az árverésen; 

d) amennyiben a Madbid nem teljesít ellenérték fejében szolgáltatásnyújtást akkor, amikor pénzfizetés 

ellenében kibocsátja a Krediteket felhasználói részére, teljesít-e szolgáltatásnyújtást bármely más 

időpontba; 

továbbá milyen elveket kell alkalmazni az e kérdésekre adandó válasz meghatározása érdekében? 

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

2. cikke (1) bekezdésének, 14. cikkének, 62. cikkének, 63. cikkének, 65. cikkének, 73. cikkének és 79. 

cikke b) pontjának helyes értelmezése mellett, az alapeljáráséhoz hasonló körülmények között minek 

minősül a Madbid által az általa a felhasználók részére teljesített termékértékesítésekért kapott 
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ellenszolgáltatás a 2. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a 73. cikk szempontjából? Konkrétan, 

figyelemmel az első kérdésre adott válaszra: 

a) a felhasználó által a Kreditekért a Madbid részére fizetett pénz a 65. cikk hatálya alá tartozó 

termékértékesítésért teljesített „előlegfizetés”, ily módon a „héafizetési kötelezettség” ezen 

ellenérték átvételének időpontjában keletkezik-e, és a Madbid által a felhasználótól kapott kifizetés 

termékértékesítés ellenértéke-e; 

b) amennyiben a felhasználó a Buy Now [Vásároljon Most!] vagy Earned Discount [Megszerzett 

Kedvezmény] funkciók révén vásárol termékeket, az árveréseken ajánlatok megtételére felhasznált 

Kreditek értéke (amely sikertelen ajánlat esetén Megszerzett Kedvezményt eredményez, vagy 

csökkenti a Vásároljon Most! árat]: 

i. a 79. cikk b) pontja értelmében vett „árengedmény”, így a Madbid termékértékesítésének 

ellenértéke a felhasználó által a Madbid részére a termékek megvásárlásának időpontjában 

fizetett ár-e, és semmi több; vagy 

ii. a termékértékesítés ellenértékének egy része, így a Madbid termékértékesítésének ellenértéke 

tartalmazza mind a felhasználó által a Madbid részére a termékek megvásárlásának 

időpontjában fizetett árat, mind a felhasználó által az árveréseken sikertelen ajánlatok megtétele 

érdekében felhasznált Kreditekért fizetett árat; 

c) amennyiben a felhasználó gyakorolja a termékek megvásárlásához való jogát egy online árverés 

megnyerését követően, az e termékek értékesítésének ellenértéke a megállapított nyertes árverési 

ár-e (valamint a szállítási és kezelési költségek), és semmi több, vagy pedig azon Kreditek értéke, 

amelyeket a győztes az árverésen az ajánlat megtétele céljából felhasznált, szintén részét képezi-e a 

felhasználó által a Madbid részére a termékértékesítésért fizetett ellenértéknek; 

illetve milyen elveket kell alkalmazni az e kérdésekre adandó válasz meghatározása érdekében? 

3. Amennyiben két tagállam egy ügyletet héa-szempontból eltérően kezel, a vonatkozó uniós jogi és 

nemzeti jogi rendelkezések értelmezésénél milyen mértékben kell valamely érintett tagállam 

bíróságainak figyelembe vennie: 

a) az ügylet kettős adóztatása; és/vagy 

b) az ügylet adóztatása elmaradása; 

elkerülésének szükségességét, és mennyiben befolyásolja e kérdést az adósemlegesség elve? 

 

21. A First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) által 2016. október 28-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-545/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Érvényes-e az egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló, 2015/221/EU 

bizottsági végrehajtási rendelet, amennyiben a rendeletben meghatározott járműveket a 8704 21 91 

KN-kód alá sorolja be, nem pedig a 8704 10 KN-kód alá? 

2) Különösen, érvényes-e az egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló, 

2015/221/EU bizottsági végrehajtási rendelet, amennyiben: indokolatlanul korlátozza a 8704 10 

alszám hatályát; tiltott tényezőket vesz figyelembe; belső ellentmondást tartalmaz; nem veszi 

kellőképpen figyelembe a Magyarázó Megjegyzéseket, a KN vtsz-eket és az általános értelmező 

szabályokat; és/vagy nem veszi figyelembe az Európai Unió Bíróságának a 8704 10 vtsz. tekintetében 

kialakított ítélkezési gyakorlatában azonosított vonatkozó követelményeket? 
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22. Az Órgano Adminsitrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma 

de Euskadi (Spanyolország) által 2016. október 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal 

iránti kérelem (C-546/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétes e a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. 

február 26 i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel a TRLCSP 150. cikkének (4) 

bekezdéséhez hasonló olyan nemzeti jogszabály vagy e jogszabály olyan értelmezési és alkalmazási 

gyakorlata, amely az ajánlatkérő szerv számára lehetővé teszi, hogy valamely nyílt közbeszerzési 

eljárást szabályozó dokumentációban az egymást követő kiválasztási szakaszokban alkalmazandó 

odaítélési szempontokat határozzon meg azon ajánlatok tekintetében, amelyek nem haladják meg az 

előre meghatározott pontozási küszöbértéket? 

2) Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén, ellentétes-e a hivatkozott 2014/24 irányelvvel az 

olyan nemzeti jogszabály vagy e jogszabály olyan értelmezési és alkalmazási gyakorlata, amelynek 

keretében valamely nyílt eljárás során úgy alkalmazzák az egymást követő szakaszokban érvényesülő 

odaítélési szempontok említett rendszerét, hogy az utolsó szakaszban nem marad elegendő számú 

ajánlat a tényleges verseny biztosításához? 

3) A második kérdésre adandó igenlő válasz esetén, annak okán, hogy nem biztosít tényleges versenyt 

vagy kijátssza azt a kötelezettséget, hogy a szerződést a legjobb minőség/ár aránnyal rendelkező 

ajánlatnak kell odaítélni, ellentétes-e a hivatkozott 2014/24 irányelvvel a vitatotthoz hasonló olyan 

záradék, amely alapján az ártényezőt csak azokat az ajánlatokat értékelik, amelyek a műszaki 

szempontok tekintetében 35 pontot értek el a 100-ból? 

 

23. A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2016. október 28-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-547/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. 

december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet („A közösségi versenyjog egységes alkalmazása” című) 16. 

cikke alapján az EK-Szerződés 81. cikke szerinti eljárásban elfogadott, 2006. április 12-i 

[2006/446/EK] bizottsági határozat (COMP/B-1-382.348- számú Repsol CPP ügy) megakadályozza-e, 

hogy valamely nemzeti bíróság a határozatban foglalt megállapodásokat a kizárólagos beszerzési jog 

határidejének időtartamára figyelemmel semmissé nyilvánítsa, jóllehet semmisségük más olyan okok 

miatt is megállapítható, mint például a legkisebb fogyasztói ár szállító által történő előírása a vevőnek 

(vagy a viszonteladónak) 

2) Ilyen esetben, tekinthető-e úgy, hogy a kötelezettségvállalási határozat hatálya alá tartozó hosszú 

távú szerződések az EUMSZ 101. cikk (3) bekezdése alapján e határozatra tekintettel egyedi 

mentességben részesülnek? 

 

24. A Cour d'appel de Mons (Belgium) által 2016. október 28-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-548/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Összeegyeztethető-e a meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolójáról szóló, 1978. július 

25-i negyedik tanácsi irányelvben (78/660/EGK irányelv, HL L 222., 1978. augusztus 14., 11. o.; 

magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 21. o.) a mérleg elkészítésére vonatkozó 

szabályokkal, melyek szerint: 

— az éves beszámoló megbízható és valós képet mutat a társaság eszközeiről, forrásairól, pénzügyi 



 

 19 

helyzetéről és eredményéről (az irányelv 2. cikkének (3) bekezdése); 

— a kötelezettségekre és kiadásokra képzett céltartalékok célja a veszteségek vagy tartozások 

fedezése, amelyek jellege egyértelműen meghatározott, és amelyek a mérleg fordulónapján 

valószínűleg vagy minden bizonnyal felmerülnek, csak összegük vagy felmerülésük időpontja 

bizonytalan (az irányelv 20. cikkének (2) bekezdése); 

— az értékelést az óvatosság elve alapján kell végezni, így különösen: 

— csak a mérleg fordulónapjáig realizált nyereség vehető figyelembe; 

— figyelembe kell venni a tárgyidőszakban vagy az előző üzleti év során felmerülő valamennyi 

előrelátható kötelezettséget és feltételezhető veszteséget, még akkor is, ha ezek a kötelezettségek 

vagy veszteségek csak a mérleg fordulónapja és a mérleg összeállításának időpontja között válnak 

nyilvánvalóvá (az irányelv 31. cikke (1) bekezdése c) pontjának aa) és bb) alpontja); 

— az üzleti évhez tartozó bevételeket és ráfordításokat számításba kell venni, függetlenül az ilyen 

bevételekhez és ráfordításokhoz kapcsolódó pénzkiadás vagy pénzbevétel teljesítésének 

időpontjától (az irányelv 31. cikke (1) bekezdésének d) pontja); 

— az eszköz és forrástételek alkotóelemeit külön-külön kell értékelni (az irányelv 31. cikke (1) 

bekezdésének e) pontja); 

az, hogy egy részvényopciót kibocsátó társaság az opció értékesítésének árát bevételként elkönyvelheti 

abban az adóévben, amelynek során az említett opció megszűnt, vagy annak érvényessége lejárt – 

annak érdekében, hogy figyelembe vegye az opció kibocsátója által az általa vállalt kötelezettséget 

követően vállalt kockázatot –, nem pedig azon adóév során, amikor az opció értékesítése megtörtént, 

és az ár véglegesen megszerzésre kerül, azzal, hogy az opció kibocsátója által vállalt kockázatot 

tartalék elkönyvelése révén külön értékelik? 

 

25. A Commissione tributaria di Secondo Grado di Bolzano (Olaszország) által 2016. 

október 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-549/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

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

2006/112/EK tanácsi irányelv 401. cikkét, hogy a hozzáadottérték-adó és az (1986. április 26-i 131. sz. 

DPR mellékletét képező táblázat 1. része 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti, az ingatlan 

tárgyi eszközökre vonatkozó bérleti szerződések esetén felszámított) bejegyzési illeték halmozottan 

kivethető, vagy ez utóbbi adó forgalmi adó jellegű? 

 

26. Az Аdministrativen sad Sofia-grad (Bulgária) által 2016. november 2-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-552/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: bolgár 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a 2006/112/EK irányelv 176. cikkének második bekezdését, hogy azzal 

ellentétes a ZDDS (a hozzáadottérték-adóról szóló törvény) azon 2007. január 1-jei módosításán 

alapuló héa-nyilvántartásból való kötelező törlés, amely megszüntette a bíróság által kijelölt 

végrehajtó arra vonatkozó lehetőségét, hogy úgy döntsön, hogy az a jogi személy, amelynek 

megszüntetését bírósági határozat rendelte el, a cégjegyzékből való törlésének időpontjáig a ZDDS 

szerinti nyilvántartásban marad, és amely ehelyett a héa-nyilvántartásból való kötelező törlés 

indokaként jelölte meg a kereskedelmi tevékenységet folytató jogi személy – felszámolással vagy 

anélkül történő – megszűnését? 

2) Úgy kell-e értelmezni a 2006/112 irányelv 176. cikkének második bekezdését, hogy azzal ellentétes 

a ZDDS 2007. január 1-jei módosításán alapuló héa-nyilvántartásból való kötelező törlés olyan 
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esetekben, amelyekben a kötelezően törlendő személy tekintetében a héa-nyilvántartásból való 

kötelező törlés időpontjában teljesülnek az újbóli kötelező héa-nyilvántartásba vétel feltételei, a 

kötelezően törlendő személy hatályos szerződésekben részes fél, és úgy nyilatkozik, hogy nem 

szüntette meg tevékenységét, és továbbra is gazdasági tevékenységet folytat, és amennyiben az 

adóalany ténylegesen köteles megfizetni a végrehajtott kötelező törléskor megállapított és 

megfizetendő adót ahhoz, hogy adólevonási jog illesse meg a rendelkezésre álló, a nyilvántartásból 

való törlés időpontjában megadóztatott és az újbóli nyilvántartásba vételkor rendelkezésre álló 

eszközök tekintetében? Amennyiben a nyilvántartásból való kötelező törlés megengedett az ismertetett 

körülmények között, úgy az adó állami költségvetésnek történő tényleges megfizetéséhez köthető-e az 

adólevonási jog a nyilvántartásból való törléskor megadóztatott és az újbóli héa-nyilvántartásba 

vételkor rendelkezésre álló olyan eszközök tekintetében, amelyekkel az érintett személy adóköteles 

tevékenységet folytat vagy fog folytatni, vagy megengedhető, hogy a nyilvántartásból való törléskor 

megállapított adót beszámítsák az újbóli héa-nyilvántartásba vételkor megállapított adótöbblet 

összegébe, annál is inkább, mivel az adót adólevonási joggal rendelkező személynek kell megfizetnie? 

 

27. A Varhoven administrativen sad (Bulgária) által 2016. november 2-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-553/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: bolgár 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Összeegyeztethető-e az EUSZ 5. cikk (4) bekezdésével és az EUSZ 12. cikk b) pontjával a DOPK 

175. cikke (2) bekezdésének 3. pontjához hasonló olyan nemzeti jogszabályi rendelkezés, amely a 

jövedelemadó befizetési határidejének lejáratától addig a napig terjedő időszakra, amelyen egy másik 

tagállamban letelepedett külföldi illetőségű személy bizonyítja, hogy egy a Bolgár Köztársaság által 

kötött, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény alkalmazásának feltételei fennállnak, azokban 

az esetekben is kamatfizetési kötelezettséget ró a forrásjövedelmeket kifizető belföldi illetőségű 

társaságra, amikor az egyezmény alapján az adót nem kell befizetni, vagy alacsonyabb mértékű adót 

kell fizetni? 

2) Összeegyeztethető-e az EUMSZ 49. cikkel, az EUMSZ 54. cikkel és az EUMSZ 63. cikkel, továbbá 

az EUMSZ 65. cikk (1) és (3) bekezdésével a DOPK 175. cikke (2) bekezdésének 3. pontjához 

hasonló olyan jogszabályi rendelkezés és az olyan adózási gyakorlat, amely alapján a jövedelemadó 

befizetési határidejének lejáratától addig a napig terjedő időszakra, amelyen egy másik tagállamban 

bejegyzett külföldi illetőségű személy bizonyítja, hogy egy a Bolgár Köztársaság által kötött, a kettős 

adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény alkalmazásának feltételei fennállnak, azokban az esetekben is 

kamatot szabnak ki a forrásjövedelmeket kifizető társaságra, amikor az egyezmény alapján az adót 

nem kell befizetni, vagy alacsonyabb mértékű adót kell fizetni? 

 

28. A Korkein hallinto-oikeus (Finnország) által 2016. november 4-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-557/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: finn 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 

2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 28. cikkének (5) bekezdését és 29. cikkének (1) 

bekezdését, hogy az érintett tagállam illetékes hatósága valamely generikum nemzeti 

forgalombahozatali engedélyének az irányelv 28. cikkének (3) bekezdése szerinti decentralizált 

engedélyezési eljárásban történő megadása során nem rendelkezik önálló hatáskörrel annak 

vizsgálatára, hogy mikor kezdődött a referencia-gyógyszerhez kapcsolódó adatkizárólagosság 

időszaka? 

2) Amennyiben az első kérdésre azt a választ kell adni, hogy a tagállam illetékes hatósága a nemzeti 

forgalombahozatali engedély megadása során nem rendelkezik önálló hatáskörrel annak vizsgálatára, 

hogy mikor kezdődött a referencia-gyógyszerhez kapcsolódó adatkizárólagosság időszaka: 
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— Az adott tagállam bírósága mégis köteles-e a referencia-gyógyszer forgalombahozatali 

engedélyének jogosultja által benyújtott panasz nyomán megvizsgálni, hogy mikor kezdődött az 

adatkizárólagossági időszak, vagy ugyanaz a korlátozás vonatkozik a bíróságra is, mint a tagállami 

hatóságra? 

— Hogyan lesz biztosítva ilyen esetben a kérdéses tagállami bíróság előtt a referencia-gyógyszer 

forgalombahozatali engedélye jogosultjának az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke és a 

2001/83 irányelv 10. cikke szerinti hatékony jogorvoslathoz való joga az adatkizárólagosság 

vonatkozásában? 

— A tagállami bíróság annak vizsgálatára vonatkozó kötelezettségét is magában foglalja-e a hatékony 

jogvédelemhez való jogon alapuló jogorvoslat, hogy a 2001/83 irányelv rendelkezéseivel 

összhangban került-e sor a más tagállamokban megadott eredeti forgalombahozatali engedély 

kiadására? 

 

29. A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2016. november 7-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-561/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 2012/27/EU irányelv 7. cikkének (1) és (9) bekezdésével összeegyeztethető-e valamely tagállam 

olyan nemzeti energiahatékonysági kötelezettségi rendszert létrehozó szabályozása, amely szerint az 

elsődleges teljesítés az említett irányelv 20. cikkének (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján 

létrehozott nemzeti energiahatékonysági alapba történő éves hozzájárulás befizetése? 

2) Összeegyeztethető-e a 2012/27/EU irányelv 7. cikkének (1) bekezdésével és 20. cikkének (6) 

bekezdésével az olyan nemzeti szabályozás, amely lehetővé teszi, hogy az energia-megtakarítási 

kötelezettségeket a nemzeti energiahatékonysági alaphoz való pénzügyi hozzájárulás alternatívájaként 

az elért megtakarítások hitelesítésével teljesítsék? 

3) Az előző kérdésre adandó igenlő válasz esetén összeegyeztethető-e az irányelv 7. cikkének (1) 

bekezdésével és 20. cikkének (6) bekezdésével az energia-megtakarítási kötelezettségek teljesítésének 

alternatív lehetőségére vonatkozó előírás, ha annak tényleges lehetősége attól függ, hogy azt a 

kormány mérlegelési jogkörében rendeleti úton állapítja meg? 

Ugyanebben az értelemben összeegyeztethető-e az ilyen szabályozás, ha a kormány nem írja elő az 

említett alternatív lehetőségét? 

4) Összeegyeztethető-e az irányelv 7. cikkének (1) és (4) bekezdésével az olyan nemzeti rendszer, 

amely szerint nem az energiaelosztók, hanem csak a kiskereskedelmienergia-értékesítő vállalkozások 

minősülnek az energia-megtakarítási kötelezettségek hatálya alá tartozó feleknek? 

5) Az előző kérdésre adandó igenlő válasz esetén, összeegyeztethető-e a 7. cikk említett 

rendelkezéseivel annak rögzítése, hogy a kiskereskedelmi vállalkozások anélkül minősülnek kötelezett 

személyeknek, hogy meghatároznák annak okát, hogy az energiaelosztók miért nem tartoznak a 

kötelezett felek közé? 

 

30. Az Amtsgericht Nürtingen (Németország) által 2016. szeptember 10-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-568/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló irányelv (2007/64/EK 

irányelv) 3. cikkének o) pontját, hogy az irányelv 3. cikkének o) pontja szerinti tevékenységnek 

minősül, és ezért nem engedélyköteles valamely államilag engedélyezett játékteremben arra biztosított 

lehetőség, hogy a fogyasztók egy egyúttal pénzváltóként is működő cash terminálon keresztül 
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készpénzt vegyenek fel EC kártyával és PIN kóddal, minek során a bank- és számlatechnikai 

lebonyolítást külső szolgáltató (a „hálózatüzemeltető”) végzi, és a kifizetésre csak akkor kerül sor a 

fogyasztók részére, ha a hálózatüzemeltető a számlafedezet ellenőrzését követően engedélyező kódot 

küld a terminálra, míg a játékterem üzemeltetője csak a multifunkcionális pénzváltó készpénzzel való 

feltöltéséről gondoskodik, és a pénzt felvevő fogyasztó számlavezető bankja jóváírja javára a felvett 

összeget? 

2) Ha az első kérdésben ismertetett tevékenység nem a 3. cikk o) pontja szerinti tevékenységnek 

minősül: 

Úgy kell-e értelmezni a 2007/64/EK irányelv 3. cikkének e) pontját, hogy a PIN kóddal történő 

készpénzfelvétel első kérdésben ismertetett lehetősége az említett rendelkezés szerinti tevékenységnek 

minősül, ha a készpénzfelvétellel egyidejűleg 20 euróról szóló utalvány generálására is kerül sor, 

amely a játékterem felügyelőjénél váltható be annak érdekében, hogy a teremfelügyelő pénzérméket 

dobjon egy pénznyerő automatába? 

Abban az esetben, ha az első és második kérdésben ismertetett tevékenység nem olyan tevékenység, 

amelyre a 3. cikk o) és/vagy e) pontja alapján nem alkalmazandó az irányelv: 

3) a) Úgy kell-e értelmezni a 2007/64/EK irányelv mellékletének 2. pontját, hogy a játékterem 

üzemeltetőjének az első és második kérdésben ismertetett tevékenysége engedélyköteles 

pénzforgalmi szolgáltatásnak minősül annak ellenére, hogy a játékterem üzemeltetője nem vezeti a 

pénzt felvevő fogyasztó számláját? 

3) b) Úgy kell-e értelmezni a 2007/64 irányelv 4. cikkének 3. pontját, hogy a játékterem 

üzemeltetőjének az első és második kérdésben ismertetett tevékenysége az e rendelkezés szerinti 

pénzforgalmi szolgáltatás, ha a játékterem üzemeltetője díjmentesen nyújtja a szolgáltatást? 

Abban az esetben, ha a Bíróság engedélyköteles pénzforgalmi szolgáltatásnak tekinti a bemutatott 

tevékenységet: 

4) Úgy kell-e értelmezni az uniós jogot és a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló 

irányelvet, hogy azokkal olyan helyzetben, amelyet a jelen ügy sajátosságai jellemeznek, ellentétes az 

EC cash terminál üzemeltetésének büntetőjogi szankcionálása, ha hasonló EC terminálokat számos 

államilag engedélyezett játékteremben, valamint államilag engedélyezett és részben az állam által 

üzemeltetett kaszinókban engedély nélkül üzemeltettek vagy üzemeltetnek, és a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező engedélyezési és felügyeleti hatóság nem emel kifogást? 

Ha a negyedik kérdésre is nemleges választ kell adni: 

5) Úgy kell-e értelmezni a pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló irányelvet, a jogbiztonság és a jogi 

egyértelműség uniós jogi elvét, valamint a Charta 17. cikkét, hogy azokkal olyan helyzetben, amelyet 

a jelen ügy sajátosságai jellemeznek, ellentétes az olyan hatósági és bírósági gyakorlat, amely szerint 

az államra szállnak azok a pénzösszegek („vagyonelkobzás”), amelyekhez a hálózatüzemeltető 

szolgáltatásán keresztül olyan banki ügyfelektől jutott hozzá a játékterem üzemeltetője, akik EC 

kártyával és PIN kóddal az általa betöltött készpénzt és/vagy utalványokat felvették annak érdekében, 

hogy pénznyerő automatákon játszanak, jóllehet minden jóváírás csak azon összegeknek felel meg, 

amelyeket a fogyasztók készpénzben és utalványok formájában kaptak meg annak érdekében, hogy az 

automatákon játszanak? 

 

31. A Centrale Raad van Beroep (Hollandia) által 2016. október 31-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-551/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 883/2004 rendelet 63. és 7. cikkére, a rendelet céljára és tartalmára, valamint a személyek és a 

munkavállalók szabad mozgására tekintettel lehet-e az említett rendelet 64. cikke (1) bekezdésének c) 

pontjában biztosított lehetőséggel oly módon élni, hogy a munkanélküli ellátások exportálási 

időszakának meghosszabbítása iránti kérelmet főszabály szerint elutasítják, kivéve, ha az exportálási 
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időszak meghosszabbítása az Uwv véleménye szerint az adott egyedi ügy különleges körülményei 

között – például konkrét és bizonyítható elhelyezkedési kilátás fennállása esetén – észszerűen nem 

tagadható meg? 

2) Amennyiben nem, milyen módon kell élniük a tagállamoknak a 883/2004 rendelet 64. cikke (1) 

bekezdésének c) pontjában biztosított lehetőséggel? 

 

32. A High Court of Justice (Chancery Division) (Egyesült Királyság) által 2016. 

november 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-573/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az alábbi rendelkezésekkel ellentétes-e 1,5 %-os bélyegilleték valamely tagállam általi, a fenti 

körülmények között a fent bemutatott átruházásra történő kivetése: 

1. az első irányelv6 10. vagy 11. cikke; 

2. a második irányelv7 4. vagy 5. cikke; vagy 

3. az EK-Szerződés 12., 43., 48., 49. vagy 56. cikke? 

2) Az első kérdésre adandó válasz eltér-e olyan körülmények között, amikor azért van szükség a 

részvények elszámolóháznak történő átruházására, hogy ösztönözze a kérdéses társaság értéktőzsdei 

jegyzését a hivatkozott tagállamban vagy másik tagállamban? 

3) Az első vagy a második kérdésre adandó válasz eltér-e olyan körülmények között, amikor a 

tagállam nemzeti joga lehetővé teszi az adóhatóság jóváhagyását követően az elszámolóház 

működtetőjének azt a választást, hogy az elszámolóházon belüli részvényátruházásokat nem terheli 

bélyegilleték, hanem helyette SDRT-t vetnek ki a részvények elszámolóházon belüli valamennyi 

későbbi értékesítésére (amelynek mértéke az értékesítés ellenértékének 0,5 %-a)? 

4) A harmadik kérdésre adandó válasz eltér-e olyan körülmények között, amikor a kérdéses társaság 

által választott ügyletstruktúra azt eredményezi, hogy nem élhet a választási lehetőségből eredő 

előnyökkel? 

 

33. A Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Szlovénia) által 2016. november 17-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-578/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: szlovén 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A tagállami bírósághoz tartozik-e végső soron a Dublin III-rendelet 17. cikkének (1) bekezdése 

szerinti mérlegelési záradék alkalmazásával kapcsolatos szabályok értelmezése, figyelembe véve e 

rendelkezés természetét, és e szabályok mentesítik-e a bíróságot – amelynek határozatai ellen nem 

lehet jogorvoslattal élni – azon kötelezettség alól, hogy az ügyet a Bíróság elé terjessze az Európai 

Unió működéséről szóló szerződés 267. cikkének harmadik bekezdése alapján? 

Másodlagosan, ha a fenti kérdésre nemleges a válasz: 

2) A Dublin III-rendelet 3. cikkének (2) bekezdése szerinti körülmények mérlegelése (olyan esetben, 

mint amely a jelen előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyát képezi) elegendő-e az Európai Unió 

Alapjogi Chartájának az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 

3. cikkével, valamint a genfi egyezmény 33. cikkével együttesen értelmezett 4. cikke és 19. cikkének 

(2) bekezdése szerinti követelményeknek való megfeleléshez? 

Ezzel a kérdéssel összefüggésben: 

                                                 
6 69/335/EK tanácsi rendelet 
7 2008/7/EK tanácsi rendelet 
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3) Az következik-e a Dublin III-rendelet 17. cikke (1) bekezdésének értelmezéséből, hogy olyan 

esetekben, mint amely a jelen előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyát képezi, kötelező a 

mérlegelési záradék tagállam általi alkalmazása az Európai Unió Alapjogi Chartájának 4. cikke szerinti 

jogok megsértésével szembeni hatékony védelem biztosítása érdekében, illetve hogy ez az alkalmazás 

tiltja a nemzetközi védelmet kérelmezőnek a felelős tagállamba történő átadását, amely elismerte a 

felelősségét e rendeletnek megfelelően? 

Amennyiben a fenti kérdésre igenlő a válasz: 

4) A Dublin III-rendelet 17. cikkének (1) bekezdése szerinti mérlegelési záradék szolgálhat-e alapul a 

nemzetközi védelmet kérelmező vagy más személy számára az e rendelet szerinti átadási eljárás során 

arra, hogy hivatkozzon e záradék alkalmazására, amelyet a hatáskörrel rendelkező közigazgatási 

hatóságoknak és a tagállami bíróságoknak mérlegelniük kell, vagy az említett közigazgatási hatóságok 

és bíróságok kötelesek hivatalból megállapítani az említett körülményeket? 

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok 

Büntető ügyszak 

1. A Bíróság (negyedik tanács) 2016. október 27-i ítélete (a Spetsializiran nakazatelen 

sad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Emil Milev elleni büntetőeljárás 

(C-439/16. PPU. sz. ügy)8  

A Varhoven kasatsionen sad (legfelsőbb semmítőszék, Bulgária) 2016. április 7-én, a büntetőeljárás 

során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a tárgyaláson való jelenlét jogának 

megerősítéséről szóló (EU) 2016/343 irányelv átültetésére nyitva álló időszak kezdetén kiadott 

véleménye, amely az előzetes letartóztatás elrendelése elleni jogorvoslat elbírálására hatáskörrel 

rendelkező nemzeti bíróságokra bízza annak eldöntését, hogy a büntetőeljárás tárgyalási szakaszában 

a vádlott előzetes letartóztatásának fenntartása az annak eldöntésére is kiterjedő bírósági 

felülvizsgálat alá tartozzon-e, hogy megalapozott-e annak gyanúja, hogy a vádlott elkövette a terhére 

rótt bűncselekményt, nem veszélyezteti komolyan az ezen irányelv átültetési határidejének lejártát 

követően az irányelv által meghatározott célok megvalósítását. 

 

2. A Bíróság (nagytanács) 2016. november 8-i ítélete (a Sofiyski gradski sad [Bulgária] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Atanas Ognyanov elleni büntetőeljárás (C-

554/14. sz. ügy)9  

1) A 2009. február 26-i 2009/299/IB tanácsi kerethatározattal módosított, a kölcsönös elismerés 

elvének büntetőügyekben hozott, szabadságvesztés–büntetéseket kiszabó vagy szabadságelvonással 

járó intézkedéseket alkalmazó ítéleteknek az Európai Unióban való végrehajtása céljából történő 

alkalmazásáról szóló, 2008. november 27-i 2008/909/IB tanácsi kerethatározat 17. cikkének (1) és (2) 

bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az akként értelmezett nemzeti szabály, hogy a 

végrehajtó állam mérsékelheti az elítélt büntetését az általa a kibocsátó államban a fogva tartás során 

végzett munka miatt, jóllehet ez utóbbi állam illetékes hatóságai ezen állam joga szerint a büntetést ily 

módon nem mérsékelhetik. 

2) Az uniós jogot úgy kell értelmezni, hogy a nemzeti bíróságnak a nemzeti jog szabályainak 

összességét figyelembe kell vennie, és azt – amennyire csak lehetséges – a 2009/299 kerethatározattal 

módosított 2008/909 kerethatározattal összhangban kell értelmeznie az ebben meghatározott cél 

eléréséhez, és szükség esetén – bírói hatalmánál fogva – mellőznie kell a végső fokon eljáró nemzeti 

bíróság által elfogadott értelmezést, amennyiben ez az értelmezés nem egyeztethető össze az uniós 

joggal. 

                                                 
8 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 11. szám, Büntető ügyszak 24. sz. alatt. 
9 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 4. szám, Büntető ügyszak 3. sz. alatt. 
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3. A Bíróság (negyedik tanács) 2016. november 10-i ítélete (a rechtbank Amsterdam 

[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A Krzysztof Marek Poltorakkal 

szemben kibocsátott európai elfogatóparancs végrehajtása (C-452/16. PPU. sz. ügy)10  

Az „igazságügyi hatóság” a 2009. február 26-i 2009/299/IB tanácsi kerethatározattal módosított, az 

európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 

2002/584/IB tanácsi kerethatározat 6. cikkének (1) bekezdésében szereplő fogalma az uniós jog önálló 

fogalma, és a 6. cikk (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy a Rikspolisstyrelsenhez (nemzeti 

rendőrségi hivatal, Svédország) hasonló rendőrség nem tartozik a „kibocsátó igazságügyi hatóság” e 

rendelkezés értelmében vett fogalmába, így a szabadságvesztés-büntetést kiszabó ítélet végrehajtása 

céljából általa kibocsátott európai elfogatóparancsot nem lehet a 2009/299 kerethatározattal 

módosított 2002/584 kerethatározat 1. cikkének (1) bekezdése értelmében vett „igazságügyi hatósági 

határozatnak” tekinteni. 

 

4. A Bíróság (negyedik tanács) 2016. november 10-i ítélete (a rechtbank Amsterdam 

[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A Halil Ibrahim Özçelikkel szemben 

kibocsátott európai elfogatóparancs végrehajtása (C-453/16. PPU. sz. ügy)11 

A 2009. február 26-i 2009/299/IB tanácsi kerethatározattal módosított, az európai elfogatóparancsról 

és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi 

kerethatározat 8. cikke (1) bekezdésének c) pontját akként kell értelmezni, hogy az e rendelkezés 

értelmében vett „bírósági határozatnak” minősül a valamely rendőrég által korábban büntetőeljárás 

lefolytatása céljából kibocsátott nemzeti elfogatóparancsnak az ügyészség általi, az alapügyben 

szóban forgóhoz hasonló jóváhagyása. 

 

5. A Bíróság (negyedik tanács) 2016. november 10-i ítélete (a rechtbank Amsterdam 

[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A Ruslanas Kovalkovas-szal 

szemben kibocsátott európai elfogatóparancs végrehajtása (C-477/16. PPU. sz. ügy)12  

Az „igazságügyi hatóság” a 2009. február 26-i 2009/299/IB tanácsi kerethatározattal módosított, az 

európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 

2002/584/IB tanácsi kerethatározat 6. cikkének (1) bekezdésében szereplő fogalma az uniós jog önálló 

fogalma, és a 6. cikk (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, hogy a Litván 

Köztársaság igazságügyi minisztériumához hasonló végrehajtó hatalmi szervet jelöljenek ki az e 

rendelkezés értelmében vett „kibocsátó igazságügyi hatóságnak”, így a szabadságvesztés-büntetést 

kiszabó ítélet végrehajtása céljából általa kibocsátott európai elfogatóparancsot nem lehet a 2009/299 

kerethatározattal módosított 2002/584 kerethatározat 1. cikkének (1) bekezdése értelmében vett 

„igazságügyi hatósági határozatnak” tekinteni. 

Gazdasági ügyszak 

9. A Bíróság (ötödik tanács) 2016. október 26-i ítélete (a Bundesgerichtshof 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SCI Senior Home, f.a., kontra 

Gemeinde Wedemark, Hannoversche Volksbank eG (C-195/15 sz. ügy)13  

A fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2000. május 29-i 1346/2000/EK tanácsi rendelet 5. cikkét úgy 

kell értelmezni, hogy e cikk értelmében vett „dologi jognak” minősül a nemzeti jog valamely olyan 

rendelkezése értelmében képzett biztosíték, mint az alapügy tárgyát képező rendelkezés, amely szerint 

                                                 
10 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 11. szám, Büntető ügyszak 25. sz. alatt. 
11 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 11. szám, Büntető ügyszak 26. sz. alatt. 
12 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 11. szám, Büntető ügyszak 27. sz. alatt. 
13 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 9. szám, Gazdasági ügyszak 17. sz. alatt. 
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az ingatlanadó-tartozással rendelkező adós ingatlana a törvény erejénél fogva ingatlanközteherrel 

terhelt, és e tulajdonosnak tűrnie kell az adótartozás jogcímén ezen ingatlanra vezetett végrehajtást. 

 

10. A Bíróság (nagytanács) 2016. november 8-i ítélete (a High Court [Írország] előzetes 

döntéshozatal iránti kérelme) – Gerard Dowling és társai kontra Minister for Finance 

(C-41/15. sz. ügy)14  

A biztosítékok egyenértékűvé tétele céljából a részvénytársaságok alapításának, valamint ezek tőkéje 

fenntartásának és módosításának tekintetében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik 

személyek érdekei védelmében [az EUMSZ 54. cikk második bekezdése] szerinti társaságoknak előírt 

biztosítékok összehangolásáról szóló, 1976. december 13-i 77/91/EGK második tanácsi irányelv 8. 

cikkének (1) bekezdését, valamint a 25. és 29. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes 

az olyan intézkedés, mint amilyen az alapügyben szereplő, valamely tagállam gazdasági és a pénzügyi 

rendszerének súlyos, az Unió pénzügyi stabilitását veszélyeztető zavara esetében elfogadott utasító 

végzés, amely valamely részvénytársaság tőkéjének, annak közgyűlésének hozzájárulása nélkül történő 

emelésével jár, és új részvényeknek a névértéknél alacsonyabb árfolyamon és a korábbi részvényesek 

értékpapírjegyzésre vonatkozó elsőbbsége nélkül történő kibocsátására vonatkozik. 

 

11. A Bíróság (harmadik tanács) 2016. november 9-i ítélete (az Okresný súd Dunajská 

Streda [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Home Credit Slovakia a.s. 

kontra Klára Bíróová (C-42/15. sz. ügy)15  

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

szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkének (1) és (2) 

bekezdését – ezen irányelv 3. cikkének m) pontjával összefüggésben – a következőképpen kell 

értelmezni: 

— a hitelmegállapodást nem kell szükségszerűen egyetlen dokumentumban elkészíteni, azonban az 

ezen irányelv 10. cikkének (2) bekezdésében említett összes tartalmi elemet nyomtatott formában 

vagy más tartós adathordozón kell elkészíteni; 

— az irányelvvel nem ellentétes, hogy a tagállam nemzeti szabályozásában előírja egyrészt azt, hogy a 

2008/48 irányelv hatálya alá tartozó, és nyomtatott formában elkészített hitelmegállapodást a 

feleknek alá kell írniuk, másrészt pedig azt, hogy az aláírásra vonatkozó ezen követelmény az 

említett megállapodás ezen irányelv 10. cikkének (2) bekezdésében előírt összes tartalmi elemére 

alkalmazandó. 

2) A 2008/48 irányelv 10. cikke (2) bekezdésének h) pontját úgy kell értelmezni, hogy nem szükséges, 

hogy a hitelmegállapodás a fogyasztó által teljesítendő fizetések minden egyes esedékességét konkrét 

időpontra való hivatkozással jelölje meg, amennyiben e megállapodás feltételei lehetővé teszik az 

említett fogyasztó számára e fizetések időpontjainak nehézség nélküli és bizonyossággal történő 

azonosítását. 

3) A 2008/48 irányelv 10. cikke (2) bekezdésének h) és i) pontját úgy kell értelmezni, hogy az olyan 

határozott idejű hitelmegállapodásnak, amely előírja a tőke egymást követő fizetésekkel való 

törlesztését, nem kell törlesztési táblázat formájában pontosítania az egyes fizetéseknek e tőke 

visszafizetését szolgáló részét. Az ezen irányelv 22. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben 

értelmezett e rendelkezésekkel ellentétes az, hogy a tagállam nemzeti szabályozásában ilyen 

kötelezettséget ír elő. 

4) A 2008/48 irányelv 23. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes, hogy valamely 

tagállam nemzeti szabályozásában előírja, hogy amennyiben valamely hitelmegállapodás nem 

tartalmazza az ezen irányelv 10. cikkének (2) bekezdésében megkövetelt összes tartalmi elemet, úgy ezt 

                                                 
14 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 5. szám, Gazdasági ügyszak 10. sz. alatt. 
15 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 6. szám, Gazdasági ügyszak 11. sz. alatt. 
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a megállapodást kamat- és költségmentesnek kell tekinteni, ha olyan tartalmi elemről van szó, 

amelynek hiánya kétségessé teheti a fogyasztó azon lehetőségének meglétét, hogy a 

kötelezettségvállalásának mértékét értékelje. 

 

12. A Bíróság (ötödik tanács) 2016. november 9-i ítélete (a Tribunalul Mureş [Románia] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. kontra 

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP) (C-212/15. sz. ügy)16  

1) A fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2000. május 29-i 1346/2000/EK tanácsi rendelet 4. cikkét úgy 

kell értelmezni, hogy ennek alkalmazási körébe tartoznak azon tagállam, amelynek területén a 

fizetésképtelenségi eljárást megindították, belső jogi rendelkezései, amelyek az ezen eljárásban részt 

nem vevő hitelező tekintetében előírják a követelés érvényesítéséhez való joga megszűnését, illetve az 

ilyen követelés végrehajtásának felfüggesztését egy másik tagállamban. 

2) Az azon tagállamtól eltérő tagállamban, ahol a fizetésképtelenségi eljárást megindították, 

végrehajtás tárgyát képező követelés adójellege az alapügyben szereplőhöz hasonló helyzetben nincs 

hatással az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első kérdésre adandó válaszra. 

 

13. A Bíróság (negyedik tanács) 2016. november 10-i ítélete (az Augstākās tiesas 

Civillietu departaments [Lettország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „Private 

Equity Insurance Group” SIA kontra „Swedbank” AS (C-156/15. sz. ügy)17 

A pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról szóló, 2002. június 6-i 2002/47/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelvet úgy kell értelmezni, hogy az a fizetésképtelenségi eljárás 

megindításától függetlenül csak akkor ruházza az olyan pénzügyi biztosíték elfogadójára, mint amilyen 

az alapügyben szerepel, amelyben a bankszámlán elhelyezett pénzeszközök a számlatulajdonossal 

szemben fennálló követeléseinek fedezése céljából értékpapírokból álló pénzügyi biztosítékként állnak 

a bank rendelkezésére, e biztosítéknak az annak nyújtójával szembeni érvényesítéséhez való jogot, ha 

egyrészt az említett biztosítékot képező pénzeszközöket a fizetésképtelenségi eljárás megkezdése előtt 

vagy annak megkezdése napján helyezték el a kérdéses számlán, amennyiben a bank bizonyította, hogy 

nem volt tudomása arról, hogy ez az eljárás megindult, illetve nem is kellett arról tudnia, másrészt, ha 

az említett számla tulajdonosa nem rendelkezhetett az említett pénzeszközökkel, miután azokat 

ugyanezen a számlán elhelyezték. 

 

14. A Bíróság (második tanács) 2016. november 24-i ítélete (a Hessisches 

Landesarbeitsgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Jürgen 

Webb-Sämann kontra Christopher Seagon, a Baumarkt Praktiker DIY GmbH 

vagyonfelügyelőjeként eljárva (C-454/15. sz. ügy)18  

A munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelméről szóló, 2008. október 22-i 

2008/94/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az nem írja elő, 

hogy a munkáltató fizetésképtelensége esetén ki kell zárni a fizetésképtelenségi eljárás körébe tartozó 

vagyonból a volt munkavállaló díjazásából visszatartott és nyugdíjjárulék címén levont azon összeget, 

amelyet a munkáltatónak a munkavállaló nyugdíjszámlájára be kellett volna fizetnie. 

Munkaügyi ügyszak 

4. A Bíróság (tizedik tanács) 2016. október 26-i ítélete (a Hof van Cassatie [Belgium] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Rijksdienst voor Pensioenen kontra Willem 

                                                 
16 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 9. szám, Gazdasági ügyszak 18. sz. alatt. 
17 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 7. szám, Gazdasági ügyszak 15. sz. alatt. 
18 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 12. szám, Gazdasági ügyszak 30. sz. alatt. 
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Hoogstad (C-269/15. sz. ügy)19  

Az 1998. június 29-i 1606/98/EK tanácsi rendelettel módosított, az 1996. december 2-i 118/97/EK 

tanácsi rendelettel módosított és naprakésszé tett, a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen 

belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 

1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 13. cikkének (1) bekezdésével ellentétes az olyan 

nemzeti szabályozás, mint amelyről az alapügyben szó van, amely az említett 1408/71 rendelet – 

módosított – 4. cikkében felsorolt szociális biztonsági ágakat szabályozó jogszabályokkal közvetlen és 

elegendően releváns kapcsolatban álló járulékoknak a kiegészítő nyugdíjrendszerből származó 

ellátásokból történő levonását írja elő, jóllehet e kiegészítő nyugdíjra jogosult személy lakóhelye nem 

ebben a tagállamban található, és ugyanezen rendelet 13. cikke (2) bekezdésének f) pontja értelmében 

a lakóhelye szerinti tagállam szociális biztonságra vonatkozó jogszabályainak hatálya alá tartozik. 

 

5. A Bíróság (nagytanács) 2016. november 15-i ítélete (a Tribunal Superior de Justicia 

del País Vasco [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Gorka 

Salaberria Sorondo kontra Academia Vasca de Policía y Emergencias (C-258/15. sz. 

ügy)20  

A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek 

létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv 2. cikkének (2) bekezdését – 

ezen irányelv 4. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben – úgy kell értelmezni, hogy azzal nem 

ellentétes az olyan szabályozás, mint amilyen az alapügyben szerepel, azaz amely 35 éves felső 

korhatárt írt elő valamely rendőrség azon rendőri álláshelyeire pályázó jelöltek számára, akik az e 

rendőrségre ruházott operatív vagy végrehajtási feladatok összességét ellátják. 

 

6. A Bíróság (ötödik tanács) 2016. november 17-i ítélete (a Bundesarbeitsgericht 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Betriebsrat der Ruhrlandklinik 

GmbH kontra Ruhrlandklinik gGmbH (C-216/15. sz. ügy)21  

A munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről szóló, 2008. november 19-i 2008/104/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének (1) és (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az, 

ha egy nonprofit egyesület az egyik tagját pénzbeli ellenérték fejében olyan munkavégzés céljából adja 

kölcsön egy kölcsönvevő vállalkozásnak, amelyet az főfoglalkozásként, az utóbbi irányítása alatt, 

díjazás ellenében lát el, akkor is az irányelv hatálya alá tartozik, ha a tag a nemzeti jog alapján azért 

nem minősül munkavállalónak, mert az említett egyesülettel nem kötött munkaszerződést, amennyiben 

a tag az adott tagállamban ezen a jogcímen védelemben részesül, amit pedig a kérdést előterjesztő 

bíróságnak kell megvizsgálnia. 

 

7. A Bíróság (első tanács) 2016. november 24-i ítélete (a The Labour Court, Ireland 

[Írország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – David L. Parris kontra Trinity 

College Dublin és társai (C-443/15. sz. ügy)22  

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

létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv 2. cikkét akként kell 

értelmezni, hogy az olyan nemzeti szabályozás, amely valamely foglalkoztatói ellátási rendszer keretén 

belül a biztosított túlélő bejegyzett élettársa túlélő hozzátartozónak járó ellátáshoz való jogosultságát 

ahhoz a feltételhez köti, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolatot a biztosított 60. életévének betöltését 

megelőzően létesítsék, noha a nemzeti jog nem tette lehetővé az érintett biztosított számára bejegyzett 

                                                 
19 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 10. szám, Munkaügyi ügyszak 20. sz. alatt. 
20 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 9. szám, Munkaügyi ügyszak 19. sz. alatt. 
21 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 9. szám, Munkaügyi ügyszak 18. sz. alatt. 
22 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 11. szám, Munkaügyi ügyszak 30. sz. alatt. 
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élettársi kapcsolat létesítését e korhatár elérése előtt, nem valósít meg a szexuális irányultságon 

alapuló hátrányos megkülönböztetést. 

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

nemzeti szabályozás, mint amely az alapügy tárgyát képezi, amely valamely foglalkoztatói ellátási 

rendszer keretén belül a biztosított túlélő bejegyzett élettársa túlélő hozzátartozónak járó ellátáshoz 

való jogosultságát ahhoz a feltételhez köti, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolatot a biztosított 60. 

életévének betöltését megelőzően létesítsék, noha a nemzeti jog nem tette lehetővé az érintett biztosított 

számára bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését e korhatár elérése előtt, nem valósít meg életkoron 

alapuló hátrányos megkülönböztetést. 

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

lehetséges, hogy egy olyan nemzeti szabályozás, mint amely az alapügy tárgyát képezi, a szexuális 

irányultságon és az életkoron együttesen alapuló hátrányos megkülönböztetést vezessen be, miközben 

e szabályozás nem valósít meg külön-külön sem szexuális irányultságon, sem életkoron alapuló 

hátrányos megkülönböztetést. 

 

8. A Bíróság (második tanács) 2016. november 24-i ítélete (a Hessisches 

Landesarbeitsgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Jürgen 

Webb-Sämann kontra Christopher Seagon, a Baumarkt Praktiker DIY GmbH 

vagyonfelügyelőjeként eljárva (C-454/15. sz. ügy)23  

A munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelméről szóló, 2008. október 22-i 

2008/94/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az nem írja elő, 

hogy a munkáltató fizetésképtelensége esetén ki kell zárni a fizetésképtelenségi eljárás körébe tartozó 

vagyonból a volt munkavállaló díjazásából visszatartott és nyugdíjjárulék címén levont azon összeget, 

amelyet a munkáltatónak a munkavállaló nyugdíjszámlájára be kellett volna fizetnie. 

 

9. A Bíróság (harmadik tanács) 2016. december 1-jei ítélete (a Juzgado de lo Social no 33 

de Barcelona [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Mohamed 

Daouidi kontra Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal (C-395/15. 

sz. ügy)24  

A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek 

létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelvet úgy kell értelmezni, hogy: 

— az a tény, hogy az érintett személy munkahelyi baleset következtében a nemzeti jog értelmében 

átmenetileg – határozatlan ideig – munkaképtelen, önmagában véve nem jelenti azt, hogy 

alkalmasságának korlátozottsága az irányelvben foglalt, az Európai Közösség nevében a Tanács 

2009. november 26-i 2010/48/EK határozatával jóváhagyott, a fogyatékossággal élő személyek 

jogairól szóló ENSZ-egyezményre tekintettel értelmezett „fogyatékosság” fogalma értelmében 

„hosszan tartónak” minősíthető; 

— a korlátozottság „hosszan tartó” jellegének megállapítását lehetővé tevő valószínűsítő körülmények 

között szerepel az a tény, hogy az állítólagos hátrányos megkülönböztetés időpontjában nem látható 

előre, hogy az érintett személy károsodása rövid időn belül meg fog szűnni, vagy e 

munkaképtelenség az említett személy felépülése előtt jelentős ideig fennállhat, és 

— e „hosszan tartó” jelleg megvizsgálásával összefüggésben a kérdést előterjesztő bíróságnak a 

rendelkezésére álló objektív elemek összességére, és különösen ezen személy állapotára vonatkozó 

olyan dokumentumokra és igazolásokra kell támaszkodnia, amelyek az aktuális orvosi és 

tudományos ismereteken és adatokon alapulnak. 

                                                 
23 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 12. szám, Gazdasági ügyszak 30. sz. alatt. 
24 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 11. szám, Munkaügyi ügyszak 28. sz. alatt. 
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Polgári ügyszak 

6. A Bíróság (harmadik tanács) 2016. október 27-i ítélete (a Supreme Court [Írország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Child and Family Agency kontra J. D. (C-

428/15. sz. ügy)25 

1) 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 15. cikkét akként kell 

értelmezni, hogy azt alkalmazni kell valamely tagállam illetékes hatósága által a közjog alapján, 

szülői felelősséggel kapcsolatos intézkedések elfogadása tárgyában indított, az alapeljárásban szóban 

forgóhoz hasonló gyermekvédelmi keresetre, amennyiben valamely másik tagállam bírósága 

joghatóságának megállapításához az szükséges, hogy a későbbiekben e másik tagállam valamely 

hatósága – saját belső joga értelmében és figyelemmel az esetlegesen eltérő ténybeli körülményekre – 

az első tagállamban indítottól eltérő eljárást indítson. 

2) A 2201/2003 rendelet 15. cikkének (1) bekezdését a következőképpen kell értelmezni: 

— annak felmérése érdekében, hogy egy másik olyan tagállam bírósága, amely tagállamhoz a 

gyermeket különös kötelék fűzi, alkalmasabb az ügy tárgyalására, a joghatósággal rendelkező 

bíróságnak arról kell megbizonyosodnia, hogy az ügynek egy ilyen bírósághoz való áttétele – 

tekintettel többek között az említett másik tagállamban alkalmazandó eljárási szabályokra – 

tényleges és konkrét hozzáadott értékkel bírhat az ügy vizsgálata szempontjából; 

— annak felmérése érdekében, hogy ez az áttétel megfelel a gyermek mindenekfelett álló érdekének, a 

joghatósággal rendelkező bíróságnak többek között arról kell megbizonyosodnia, hogy az említett 

áttétel esetén nem áll fenn a gyermek helyzetére nézve gyakorolt hátrányos hatás kockázata. 

3) A 2201/2003 rendelet 15. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy e rendelkezésnek a 

szülői felelősséggel kapcsolatos adott ügyben való végrehajtása során valamely tagállam 

joghatósággal rendelkező bírósága nem veheti figyelembe sem az ezen ügynek egy másik tagállam 

bíróságához való esetleges áttétele által a szóban forgó gyermektől eltérő, érintett személyek szabad 

mozgáshoz való jogára gyakorolt hatást, sem pedig azt az okot, amely miatt e gyermek anyja a 

bírósághoz fordulást megelőzően élt ezzel a joggal, hacsak e megfontolások nem hatnak vissza 

hátrányosan e gyermek helyzetére. 

 

7. A Bíróság (ötödik tanács) 2016. november 9-i ítélete (Cour d’ appel de Liège [Belgium] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sabrina Wathelet kontra Garage Bietheres & 

Fils SPRL (C-149/15. sz. ügy)26  

Az „eladónak” a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól 

szóló, 1999. május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikke (2) bekezdésének 

c) pontja értelmében vett fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az egy magánszemély nevében és javára 

közvetítőként eljáró olyan eladóra vagy szolgáltatóra is vonatkozik, aki nem tájékoztatta megfelelően a 

fogyasztót-vásárlót arról a tényről, hogy az értékesített fogyasztási cikk tulajdonosa magánszemély, 

aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata, az ügy összes körülményének 

figyelembevétele mellett. Ez az értelmezés nem függ attól a kérdéstől, hogy a közvetítő kap-e díjazást 

fellépéséért, vagy sem. 

 

8. A Bíróság (harmadik tanács) 2016. november 10-i ítélete (a Rechtbank Den Haag 

[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Vereniging Openbare Bibliotheken 

                                                 
25 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 10. szám, Polgári ügyszak 63. sz. alatt. 
26 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 7. szám, Polgári ügyszak 34. sz. alatt. 



 

 31 

kontra Stichting Leenrecht (C-174/15. sz. ügy)27 

1) A bérleti jogról és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi tulajdon területén a szerzői 

joggal szomszédos bizonyos jogokról [helyesen: a szellemi tulajdon területén a bérleti jogról, a 

haszonkölcsönzési jogról és a szerzői joggal szomszédos bizonyos jogokról] szóló, 2006. december 12-

i 2006/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének (1) bekezdését, 2. cikke (1) 

bekezdésének b) pontját és 6. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a „haszonkölcsönzés” 

e rendelkezés értelmében vett fogalma kiterjed valamely könyv digitális formájú többszörözött 

példányának haszonkölcsönzésére, amennyiben e haszonkölcsönzésre úgy kerül sor, hogy az említett 

példányt valamely közkönyvtár szerverén helyezik el, és lehetővé teszik a felhasználó számára annak a 

saját számítógépén, letöltés útján történő többszörözését azzal a feltétellel, hogy a haszonkölcsönzés 

időtartama alatt e felhasználó csak egy példányt tölthet le, és hogy ezen időszak leteltét követően már 

nem használhatja fel az általa letöltött példányt. 

2) Az uniós jogot és különösen 2006/115 irányelv 6. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az nem zárja ki, 

hogy a tagállamok ahhoz a feltételhez kössék a 2006/115 irányelv 6. cikke (1) bekezdésének 

alkalmazását, hogy valamely könyvnek a közkönyvtár által hozzáférhetővé tett, digitális formájú 

többszörözött példányát – az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes 

vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv 4. cikke (2) bekezdésének megfelelően – e példány első eladása vagy tulajdonjogának más 

módon való első átruházása útján a nyilvános terjesztésre jogosult személy vagy az ő hozzájárulásával 

más hozza forgalomba az Európai Unión belül. 

3) A 2006/115 irányelv 6. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az kizárja a nyilvános 

haszonkölcsönzéstől való, e rendelkezésben foglalt kivétel alkalmazását valamely könyv digitális 

formájú többszörözött példányának közkönyvtár általi hozzáférhetővé tételére való alkalmazását, 

amennyiben e példány jogellenes forrásból származik. 

 

9. A Bíróság (ötödik tanács) 2016. november 10-i ítélete (a Sø- og Handelsretten [Dánia] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ferring Lægemidler A/S, a Ferring B. V. 

nevében eljárva kontra Orifarm A/S (C-297/15. sz. ügy)28  

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

európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a 

védjegyjogosult felléphet egy gyógyszer párhuzamos importőr általi folyamatos forgalomba hozatala 

ellen, ha az importőr a gyógyszert új kiszerelésbe csomagolta át, és újra elhelyezte rajta a védjegyet, 

amennyiben egyfelől a szóban forgó gyógyszer forgalmazható ugyanabban a kiszerelésben az Európai 

Gazdasági Térségről szóló, 1992. május 2-i megállapodásban részes behozatali államban, mint az 

Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes kiviteli államban, és másfelől az importőr 

nem bizonyította, hogy a behozott terméket a behozatal állama piacának csak egy korlátozott részén 

forgalmazhatná, aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata. 

 

10. A Bíróság (nagytanács) 2016. november 15-i ítélete (a Cour d’appel de Bruxelles 

[Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Fernand Ullens de Schooten kontra 

État belge (C-268/15. sz. ügy)29  

Az uniós jogot úgy kell értelmezni, hogy az uniós jog megsértésével okozott kárért fennálló, 

szerződésen kívüli tagállami felelősség rendszere nem alkalmazandó abban az esetben, amikor egy 

magánszemélyt amiatt ér állítólagos kár, hogy a saját állampolgárokra, illetve más tagállamok 

állampolgáraira megkülönböztetés nélkül alkalmazandó nemzeti szabályozás állítólagosan sérti az 

EUMSZ 49., EUMSZ 56. vagy EUMSZ 63. cikkben rögzített valamely alapvető szabadságot, 

                                                 
27 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 7. szám, Polgári ügyszak 38. sz. alatt. 
28 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 10. szám, Polgári ügyszak 58. sz. alatt. 
29 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 9. szám, Polgári ügyszak 52. sz. alatt. 
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amennyiben az ügy minden eleme egyetlen tagállamra korlátozódik, és nincs semmilyen kapcsolat az 

alapeljárás tárgya vagy körülményei és e cikkek között. 

 

11. A Bíróság (harmadik tanács) 2016. november 16-i ítélete (a Conseil d’État 

[Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Marc Soulier, Sara Doke kontra 

Premier ministre, Ministre de la Culture et de la Communication (C-301/15. sz. ügy)30  

Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak 

összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanács irányelv 2. 

cikkének a) pontját és 3. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az, hogy 

az olyan nemzeti szabályozás, mint amely az alapügy tárgyát képezi, egy engedélyezett közös jogkezelő 

szervezetre bízza az úgynevezett nem elérhető – vagyis a Franciaországban 2001. január 1-je előtt 

kiadott, de már sem nyomtatott vagy digitális formában történő kereskedelmi terjesztés, sem ilyen 

formában történő közzététel tárgyát nem képező – könyvek digitális formában történő többszörözése 

vagy nyilvánossághoz közvetítése engedélyezéséhez való jog gyakorlását azzal, hogy az ott 

meghatározott feltételek mellett lehetővé teszi e könyvek szerzői vagy azok jogutódai számára, hogy 

tiltakozzanak e joggyakorlás ellen vagy véget vessenek annak. 

 

12. A Bíróság (második tanács) 2016. november 16-i ítélete (a Landesgericht für 

Zivilrechtssachen Wien [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Wolfgang 

Schmidt kontra Christiane Schmidt (C-417/15. sz. ügy) 31  

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

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

rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy az ingatlanra vonatkozó szerződésnek az ajándékozó ügyleti 

képességének a hiánya miatti érvénytelenné nyilvánítása iránti kereset nem tartozik az ingatlan 

fekvésének helye szerinti tagállam bíróságának az e rendelet 24. cikkének 1. pontjában előírt 

kizárólagos joghatóságába, hanem az az említett rendelet 7. cikke 1. pontjának a) alpontjában előírt 

különös joghatóságba tartozik. 

A megajándékozott tulajdonjogára vonatkozó bejegyzéseknek az ingatlan-nyilvántartásból való törlése 

iránti kereset az e rendelet 24. cikkének 1. pontjában előírt kizárólagos joghatóságba tartozik. 

Közigazgatási ügyszak 

20. A Bíróság (hatodik tanács) 2016. október 26-i ítélete (a Korkein hallinto-oikeus 

[Finnország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Yara Suomi Oy, Borealis Polymers 

Oy, Neste Oil Oyj, SSAB Europe Oy kontra Työ-ja elinkeinoministeriö (C-506/14. sz. 

ügy)32  

1) A harmadik és a negyedik kérdés vizsgálata nem tárt fel egyetlen olyan tényezőt sem, amely érintené 

a kibocsátási egységekre vonatkozó harmonizált ingyenes kiosztás uniós szintű átmeneti szabályainak 

a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikke értelmében történő meghatározásáról 

szóló, 2011. április 27-i 2011/278/EU bizottsági határozat 15. cikke (3) bekezdésének érvényességét. 

2) A hatodik és a hetedik kérdés vizsgálata nem tárt fel egyetlen olyan tényezőt sem, amely érintené a 

2011/278 határozat I. mellékletének érvényességét. 

3) Az ötödik kérdés vizsgálata nem tárt fel egyetlen olyan tényezőt sem, amely érintené a 2011/278 

határozat 10. cikke (9) bekezdése első albekezdésének érvényességét. 

4) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi 

                                                 
30 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 10. szám, Polgári ügyszak 59. sz. alatt. 
31 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 12. szám, Polgári ügyszak 68. sz. alatt. 
32 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak 49. sz. alatt. 
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irányelv 11. cikkének (3) bekezdésével összhangban történő átmeneti ingyenes kiosztását szolgáló 

nemzeti végrehajtási intézkedésekről szóló, 2013. szeptember 5-i 2013/448/EU bizottsági határozat 4. 

cikke és II. melléklete érvénytelen. 

5) A 2013/448 határozat 4. cikkét és II. mellékletét érintő érvénytelenség megállapításának az időbeli 

hatálya korlátozásra kerül oly módon, hogy egyrészt az csak a 2016. április 28-i Borealis Polyolefine 

és társai ítélet (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 és C-391/14–C-393/14, EU:C:2016:311) 

kihirdetésének az időpontjától számított tíz hónapos időszak lejártával hatályosul annak érdekében, 

hogy az Európai Bizottságnak lehetősége nyíljon a szükséges intézkedések elfogadására, és másrészt 

az ezen időszak során az érvénytelenített rendelkezések alapján elfogadott intézkedések nem 

vitathatóak. 

 

21. A Bíróság (ötödik tanács) 2016. október 26-i ítélete (a Retten i Glostrup [Dánia] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a Canal Digital Danmark A/S elleni 

büntetőeljárás (C-611/14. sz. ügy)33  

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

gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK 

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

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

(„irányelv a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról”) 7. cikkének (1) és (3) bekezdését úgy kell 

értelmezni, hogy annak vizsgálatakor, hogy egy kereskedelmi gyakorlatot megtévesztő mulasztásnak 

kell-e tekinteni, figyelembe kell venni az említett gyakorlat megvalósulásának körülményeit, többek 

között az említett kereskedelmi gyakorlatban alkalmazott kommunikációs eszközben rejlő korlátokat, 

az e kommunikációs eszköz által meghatározott térbeli és időbeli korlátokat, illetve minden olyan 

intézkedést, amelyet a kereskedő annak érdekében tett, hogy az információt más módon eljuttassa a 

fogyasztókhoz, jóllehet ez a követelmény nem következik kifejezetten a szóban forgó nemzeti jogszabály 

szövegéből. 

2) A 2005/29 irányelv 6. cikkének (1) bekezdése úgy értelmezendő, hogy megtévesztőnek kell tekinteni 

azt a kereskedelmi gyakorlatot, amelynek értelmében egy termék árát több összetevőre bontják, és azok 

egyikét kiemelik, amennyiben e gyakorlat nyomán az átlagfogyasztóban egyrészt az a téves benyomás 

alakulhat ki, hogy számára kedvező árat ajánlanak, másrészt ezen átlagfogyasztó olyan ügyleti döntést 

hozhat, amelyet egyébként nem hozott volna meg; mindezeknek a vizsgálata az alapeljárás valamennyi 

releváns körülményének figyelembevételével a kérdést előterjesztő bíróság feladata. Ugyanakkor az 

egyes kommunikációs eszközökkel, például a televíziós reklámbejátszásokkal esetlegesen együtt járó 

időbeli korlátok nem vehetők figyelembe egy kereskedelmi gyakorlat ezen irányelv 6. cikkének (1) 

bekezdése szerinti megtévesztő jellegének vizsgálatakor. 

3) A 2005/29 irányelv 7. cikke úgy értelmezendő, hogy – ha a kereskedő egy előfizetés teljes árát úgy 

tünteti fel, hogy a fogyasztónak havi díjat és hat hónapos díjat is kell fizetnie – megtévesztő 

mulasztásnak minősül, ha a havi díjat különösen kiemelik a kereskedelmi gyakorlatban, míg a hat 

hónapos díjat egyáltalán nem, vagy csak kevésbé észrevehető módon tüntetik fel, amennyiben e 

mulasztás ahhoz vezet, hogy a fogyasztó olyan ügyleti döntést hoz, amelyet egyébként nem hozott volna 

meg; mindezeknek a vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata, figyelembe véve az alkalmazott 

kommunikációs eszközben rejlő korlátokat, a termék jellegét és tulajdonságait, illetve minden olyan 

intézkedést, amelyet a kereskedő ténylegesen megtett annak érdekében, hogy a termékre vonatkozó 

lényeges információkat a fogyasztó rendelkezésére bocsássa. 

4) A 2005/29 irányelv 7. cikkének (4) bekezdése úgy értelmezendő, hogy az a vásárlásra való 

felhívásban feltüntetendő lényeges információk kimerítő felsorolását tartalmazza. A nemzeti bíróság 

feladata annak megvizsgálása, hogy a szóban forgó kereskedő eleget tett-e a tájékoztatási 

kötelezettségének, figyelembe véve a termék jellegét és tulajdonságait, valamint a vásárlásra való 

felhíváskor alkalmazott kommunikációs eszközt, továbbá az említett kereskedő által esetlegesen 

                                                 
33 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 80. sz. alatt. 
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nyújtott kiegészítő tájékoztatást. Az, hogy a kereskedő a vásárlásra való felhívásban az ezen irányelv 

7. cikkének (4) bekezdésében felsorolt valamennyi információt szerepelteti, nem zárja ki, hogy ez a 

felhívás az említett irányelv 6. cikkének (1) bekezdése vagy 7. cikkének (2) bekezdése értelmében vett 

megtévesztő kereskedelmi gyakorlatnak legyen minősíthető. 

 

22. A Bíróság (első tanács) 2016. október 26-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Hecht-Pharma GmbH kontra Hohenzollern 

Apotheke, Winfried Ertelt, tulajdonosi minőségben (C-276/15. sz. ügy)34 

A 2011. június 8-i 2011/62/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az emberi 

felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai 

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

forgóhoz hasonló, emberi felhasználásra szánt gyógyszer – amely a nemzeti szabályozás értelmében 

nem forgalombahozatali-engedélyköteles, mivel bizonyítottan gyakori orvosi vagy fogorvosi 

rendelvények alapján az alapvető gyártási műveletek útján a gyógyszertárban naponta legfeljebb 100 

forgalmazásra kész csomagban készítik el a gyógyszertár szokásos működése keretében, és a hatályos 

gyógyszertár-üzemeltetési engedély keretében történő forgalmazásra szánják – nem tekinthető e 

rendelkezés értelmében iparilag előállítottnak vagy ipari folyamat bevonásával járó módszerrel 

gyártottnak, és ennélfogva – a kérdést előterjesztő bíróság által elvégzendő ténymegállapítások 

fenntartásával – nem tartozik ezen irányelv hatálya alá. 

Azonban abban az esetben, ha e megállapítások alapján a kérdést előterjesztő bíróság úgy találná, 

hogy az alapügyben szóban forgó gyógyszert iparilag állították elő vagy ipari folyamat bevonásával 

járó módszerrel gyártották, továbbá azt a választ kell adni, hogy a 2011/62 irányelvvel módosított 

2001/83 irányelv 3. cikkének 2. pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan 

rendelkezés, mint a gyógyszerek forgalmazásáról szóló törvény 21. § -a (2) bekezdésének a 

gyógyszertár-üzemeltetésről szóló rendelet 6. cikke (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 1. 

pontja, amennyiben e rendelkezések lényegében azt írják elő a gyógyszerészek számára, hogy a 

gyógyszertári készítmények készítésénél tartsák tiszteletben a gyógyszerkönyvet. Mindazonáltal a 

kérdést előterjesztő bíróságnak kell megvizsgálnia, hogy az elé terjesztett tényállás alapján az 

alapügyben szóban forgó gyógyszert a gyógyszerkönyvi előírásoknak megfelelően készítették-e el. 

 

23. A Bíróság (hatodik tanács) 2016. október 26-i végzése (Tribunal Supremo 

[Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Siderúrgica Sevillana SA (C-

369/15. sz. ügy), Solvay Solutions España SL (C-370/15. sz. ügy), Cepsa Química SA (C-

371/15. sz. ügy), Dow Chemical Ibérica SL (C-372/15. sz. ügy) kontra Administración del 

Estado35 

1) Sem a 2009. április 23-i 2009/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az 

üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének 

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

európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kibocsátási egységekre vonatkozó harmonizált ingyenes 

kiosztás uniós szintű átmeneti szabályainak a 2003/87 irányelv 10a. cikke értelmében történő 

meghatározásáról szóló, 2011. április 27-i 2011/278/EU bizottsági határozat 15. cikke (3) bekezdése 

fényében értelmezett rendelkezéseiből, sem pedig az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek a 

2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikkének (3) bekezdésével összhangban történő 

átmeneti ingyenes kiosztását szolgáló nemzeti végrehajtási intézkedésekről szóló, 2013. szeptember 5-i 

2013/448/EU bizottsági határozat rendelkezéseiből nem tűnik ki, hogy az éves maximális 

kibocsátásiegység-mennyiség meghatározása során az Európai Bizottság kizárta volna a 

villamosenergia-termelőknek betudhatókon kívüli kibocsátásokat. 

                                                 
34 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 191. sz. alatt. 
35 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 217. sz. alatt. 
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2) A harmadik kérdés b) részének vizsgálata nem tárt fel egyetlen olyan tényezőt sem, amely érintené a 

2011/278 határozat 15. cikke (3) bekezdésének érvényességét. 

3) A negyedik kérdés vizsgálata nem tárt fel egyetlen olyan tényezőt sem, amely érintené a 2011/278 

határozat 10. cikke (9) bekezdése első albekedésének érvényességét. 

4) A 2013/448 határozat 4. cikke és II. melléklete érvénytelen. 

5) A 2013/448 határozat 4. cikke és II. melléklete érvénytelensége megállapításának időbeli hatálya 

korlátozásra kerül oly módon, hogy egyrészt az csak a 2016. április 28-i Borealis Polyolefine és társai 

ítélet (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 és C-391/14–C-393/14, EU:C:2016:311) 

kihirdetésének az időpontjától számított tíz hónapos időszak lejártával hatályosul annak érdekében, 

hogy az Európai Bizottságnak lehetősége nyíljon a szükséges intézkedések elfogadására, és másrészt, 

hogy az ezen időszak során az érvénytelenített rendelkezések alapján elfogadott intézkedések ne 

legyenek vitathatóak. 

 

24. A Bíróság (első tanács) 2016. október 27-i ítélete (a Centrale Raad van Beroep 

[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Raad van bestuur van de Sociale 

verzekeringsbank kontra F. Wieland, H. Rothwangl (C-465/14. sz. ügy)36  

1) Az 1996. december 2-i 118/97/EK tanácsi rendelettel módosított és naprakésszé tett, a szociális 

biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és 

családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 2005. 

április 13-i 647/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított változata 94. cikkének 

(1) és (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan tagállami szabályozás, 

amely az öregséginyugdíj-jogosultságok meghatározásánál nem veszi figyelembe a saját jogszabályai 

alapján valamely külföldi munkavállaló által állítólagosan megszerzett biztosítási időt olyan esetben, 

amikor az az állam, amelynek e munkavállaló az állampolgára, ezen időszakot követően csatlakozott 

az Európai Unióhoz. 

2) Az EUMSZ 18. cikket és az EUMSZ 45. cikket úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az 

olyan tagállami szabályozás, mint az alapeljárás tárgyát képező, amelynek értelmében egy olyan 

tengerész, aki meghatározott időn keresztül egy olyan tengerjáró hajó legénységéhez tartozott, 

amelynek honi kikötője e tagállam területén található, és e hajó fedélzetén volt a lakóhelye, ezen 

időszak tekintetében ki van zárva az öregséginyugdíj-biztosítás kedvezményéből amiatt, hogy az 

említett időszakban nem volt egyik tagállamnak sem állampolgára. 

3) Az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet rendelkezéseinek valamely harmadik ország e 

rendelkezések által pusztán állampolgárságuk okán nem érintett állampolgáraira való kiterjesztéséről 

szóló, 2003. május 14-i 859/2003/EK tanácsi rendelet 2. cikkének (1) és (2) bekezdését úgy kell 

értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az a tagállami szabályozás, amely szerint a valamely olyan 

munkavállaló által e tagállam jogszabályainak megfelelően letöltött foglalkoztatási időt, aki ebben az 

időszakban nem volt egyik tagállam állampolgára sem, azonban az öregségi nyugdíj folyósításának 

kérelmezése időpontjában e rendelet 1. cikkének hatálya alá tartozik, e tagállam e munkavállaló 

nyugdíjjogosultságainak megállapításánál nem veszi figyelembe. 

 

25. A Bíróság (harmadik tanács) 2016. október 27-i ítélete (a Supreme Court [Írország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – James Elliott Construction Limited kontra Irish 

Asphalt Limited (C-613/14. sz. ügy)37  

1) Az EUMSZ 267. cikk első bekezdését akként kell értelmezni, hogy az Európai Unió Bírósága 

hatáskörrel rendelkezik az 1993. július 22-i 93/68/EGK tanácsi irányelvvel módosított, az építési 

termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 

                                                 
36 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 1. szám, Munkaügyi ügyszak 3. sz. alatt. 
37 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 4. szám, Polgári ügyszak 24. sz. alatt. 
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1988. december 21-i 89/106/EGK tanácsi irányelv 4. cikkének (1) bekezdése értelmében vett olyan 

harmonizált szabvány előzetes döntéshozatal keretében történő értelmezésére, amelynek hivatkozásait 

az Európai Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzétette. 

2) A „Kőanyaghalmazok műtárgyakban és útépítésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus 

kötőanyagú anyagokhoz” elnevezésű EN 13242:2002 harmonizált szabványt akként kell értelmezni, 

hogy az nem köti azt a nemzeti bíróságot, amelyhez az egyik felet az e harmonizált szabványt átültető 

nemzeti szabványnak megfelelő építési termék leszállítására kötelező magánjogi szerződés teljesítésére 

vonatkozó jogvitával fordulnak, legyen szó akár az ilyen építési termék szerződésben szereplő 

előírásoknak való megfelelősége megállapításának módjáról, akár arról a pillanatról, amelyre nézve 

az ilyen építési termék megfelelőségét meg kell állapítani. 

3) A 93/68 irányelvvel módosított 89/106 irányelv 4. cikkének – az irányelv tizenkettedik 

preambulumbekezdésével összefüggésben értelmezett – (2) bekezdését akként kell értelmezni, hogy egy 

harmonizált szabványnak megfelelően gyártott valamely építési termék használhatóságának vélelme 

nem kötelező a nemzeti bíróságra nézve az ilyen termék kereskedelmi minősége vagy rendeltetésnek 

való megfelelése megállapításához, amennyiben az alapeljárásbelihez hasonló, az áruk értékesítésére 

irányadó általános jellegű nemzeti szabályozás megköveteli, hogy az építési termék ilyen jellemzőkkel 

rendelkezzen. 

4) A legutóbb a 2006. november 20-i 2006/96/EK tanácsi irányelvvel módosított, a műszaki 

szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom 

szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének 11. pontját akként kell értelmezni, hogy az alapeljárásban 

szóban forgóhoz hasonló azon nemzeti rendelkezések, amelyek – a felek eltérő akarata hiányában – az 

értékesített termékek kereskedelmi minőségére és használhatóságára, illetve minőségére vonatkozó 

hallgatólagos szerződési feltételeket írnak elő, nem minősülnek az e rendelkezés értelmében vett olyan 

„műszaki szabályoknak”, amelyek tervezeteinek a 2006/96 irányelvvel módosított 98/34 irányelv 8. 

cikke (1) bekezdésének első albekezdésében előírt előzetes közlés tárgyát kell képezniük. 

 

26. A Bíróság (negyedik tanács) 2016. október 27-i ítélete (a Cour d’appel de Pau 

[Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – az Association des utilisateurs 

et distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace) és társai elleni büntetőeljárás (C-

114/15. sz. ügy)38  

1) Az EUMSZ 34. és EUMSZ 36. cikket úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti 

szabályozás, amely az állatgyógyászati készítmények párhuzamos importjához való hozzáférést a 

2009. június 18-i 596/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, az 

állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/82/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 65. cikkében előírt engedéllyel rendelkező nagykereskedelmi 

forgalmazóknak tartja fenn, és következésképpen az ilyen importhoz való hozzáférésből kizárja azokat 

az állattenyésztőket, akik a saját gazdaságuk szükségletei céljából kívánnak állatgyógyászati 

készítményeket importálni. 

2) Az EUMSZ 34. és EUMSZ 36. cikket úgy kell értelmezni, hogy e rendelkezésekkel nem ellentétes az 

olyan nemzeti szabályozás, amely a saját gazdaságuk szükségleteinek a céljaira állatgyógyászati 

készítményeket párhuzamosan importáló állattenyésztőket arra kötelezi, hogy a rendeltetési tagállam 

területén telephellyel rendelkezzenek, és feleljenek meg az 596/2009 rendelettel módosított 2001/82 

irányelv 72–79. cikkében előírt valamennyi farmakovigilanciai kötelezettségnek. 

 

27. A Bíróság (nagytanács) 2016. november 8-i ítélete (a Najvyšší súd Slovenskej 

republiky [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Lesoochranárske 

                                                 
38 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak 121. sz. alatt. 
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zoskupenie VLK kontra Obvodný úrad Trenčín (C-243/15. sz. ügy)39  

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkét, amely, összefüggésben az Aarhusban 1998. június 

25-én aláírt és az Európai Közösség nevében a 2005. február 17-i 2005/370/EK tanácsi határozattal 

jóváhagyott, a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 

döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló 

egyezmény 9. cikkének (2) és (4) bekezdésével, az ezen egyezmény 2. cikkének (5) bekezdésében előírt 

követelményeket teljesítő környezetvédelmi szervezetek uniós jogból, a jelen esetben a 2006. november 

20-i 2006/105/EK tanácsi irányelvvel módosított, a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő 

állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 6. cikkének ezen 

egyezmény 6. cikke (1) bekezdésének b) pontjával összefüggésben értelmezett (3) bekezdéséből, eredő 

jogainak hatékony bírói jogvédelmét biztosítja olyan feltételekkel, amelyek az igazságszolgáltatáshoz 

való széles körű hozzáférést biztosítanak, akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes egy, az 

alapügyben szereplőhöz hasonló helyzetben a nemzeti eljárásjogi szabályok olyan értelmezése, amely 

szerint az olyan határozat ellen benyújtott keresetet, amely egy ilyen szervezettől megtagadja a 

2006/105 irányelvvel módosított 92/43 irányelv értelmében egy védett területen megvalósítandó 

projekt engedélyezésére vonatkozó közigazgatási eljárásban részt vevő ügyfél minőséget, nem 

szükséges elbírálni ezen eljárás tartama alatt, amely jogerősen lezárulhat azt megelőzően, hogy 

meghoznák az ügyféli minőségre vonatkozó jogerős bírósági határozatot, és azt automatikusan 

elutasítják, amint e projektet engedélyezték, miáltal e szervezet arra kényszerülhet, hogy más típusú 

keresetet nyújtson be e minőség elismerése céljából, és bírósági felülvizsgálatnak vesse alá azt, hogy 

az illetékes nemzeti hatóságok betartják-e az ezen irányelv 6. cikkének (3) bekezdéséből eredő 

kötelezettségeiket. 

 

28. A Bíróság (ötödik tanács) 2016. november 9-i ítélete (a Bayerischer 

Verwaltungsgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Davitas 

GmbH kontra Stadt Aschaffenburg (C-448/14. sz. ügy)40  

A 2009. június 18-i 596/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, az új 

élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkről szóló, 1997. január 27-i 258/97/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikke (2) bekezdésének c) pontját úgy kell értelmezni, hogy az „új 

elsődleges molekulaszerkezet” kifejezés azokra az élelmiszerekre vagy élelmiszer-összetevőkre 

vonatkozik, amelyek az Európai Unió területén 1997. május 15. előtt nem képezték emberi fogyasztás 

tárgyát. 

 

29. A Bíróság (második tanács) 2016. október 27-i ítélete (a Conseil d’État [Belgium] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Patrice D’Oultremont és társai kontra Région 

wallonne (C-290/15. sz. ügy)41  

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, valamint 3. cikke (2) 

bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy a „terveknek és programoknak” az ezen irányelv 

értelmében vett fogalmába tartozik az alapügyben szereplőhöz hasonló olyan végrehajtási rendelet, 

amely a szélerőművek telepítésére vonatkozó, az ilyen erőművek telepítésével és üzemeltetésével 

kapcsolatos közigazgatási engedélyek kiadásának keretében tiszteletben tartandó különféle 

rendelkezéseket tartalmaz. 

 

30. A Bíróság (negyedik tanács) 2016. október 27-i ítélete (a Vergabekammer Südbayern 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Hörmann Reisen GmbH kontra 

                                                 
39 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak 176. sz. alatt. 
40 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak 21. sz. alatt. 
41 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak 183. sz. alatt. 
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Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg (C-292/15. sz. ügy)42  

1) A vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 

1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az 

autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatási szerződés odaítélési eljárása során e szerződésre 

e rendelet 4. cikkének (7) bekezdése továbbra is alkalmazandó. 

2) Az 1370/2007 rendelet 4. cikkének (7) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes, ha 

az ajánlatkérő 70 %-ban állapítja meg az olyan, autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatás 

igazgatásával és ellátásával megbízott szolgáltató általi saját üzemeltetésű működtetés arányát, mint 

amilyen közszolgáltatásról az alapügyben szó van. 

 

31. A Bíróság (ötödik tanács) 2016. november 16-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof 

[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – DHL Express (Austria) GmbH 

kontra Post-Control-Kommission, Bundesminister für Verkehr, Innovation und 

Technologie (C-2/15. sz. ügy)43  

A 2008. február 20-i 2008/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a közösségi 

postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére és a szolgáltatás minőségének javítására vonatkozó 

közös szabályokról szóló, 1997. december 15-i 97/67/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. 

cikke (2) bekezdése második albekezdésének negyedik francia bekezdését úgy kell értelmezni, hogy 

azzal nem ellentétes az alapeljárásban szereplőhöz hasonló olyan nemzeti jogszabály, amely szerint 

valamennyi postai szolgáltató – köztük azok is, amelyek nem nyújtanak az egyetemes szolgáltatások 

körébe tartozó postai szolgáltatást – köteles hozzájárulni az ezen ágazatért felelős szabályozóhatóság 

finanszírozásához. 

 

32. A Bíróság (kilencedik tanács) 2016. november 10-i ítélete (a Consiglio di Stato 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ciclat Soc. coop. kontra Consip 

SpA, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (C-

199/15. sz. ügy)44  

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 45. cikkét akként kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan 

nemzeti szabályozás, mint amilyen az alapügyben szerepel, amely előírja az ajánlatkérő számára, hogy 

akkor is kizáró oknak tekintse az ajánlatkérő által hivatalból igényelt és a társadalombiztosítási 

szervek által kiállított igazolásban megállapított társadalombiztosítási járulékfizetésre vonatkozó 

kötelezettségszegést, amennyiben e kötelezettségszegés a közbeszerzési eljárásban történő részvétel 

időpontjában fennállt, de a szerződés odaítélésének vagy az ajánlatkérő által hivatalból lefolytatott 

ellenőrzés időpontjában már nem állt fenn. 

 

33. A Bíróság (harmadik tanács) 2016. november 10-i ítélete (a tribunal de commerce de 

Paris, a Conseil d’État [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Eco-

Emballages SA kontra Sphère France SAS és társai (C-313/15. sz. ügy), Melitta France 

SAS és társai kontra Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie 

(C-530/15. sz. ügy)45 

A 2004. február 11-i 2004/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a 

                                                 
42 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 198. sz. alatt. 
43 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak 85. sz. alatt. 
44 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak 167. sz. alatt. 
45 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 203. sz. alatt. 
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csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv 3. cikkének 1. pontját úgy kell értelmezni, hogy azon rúd, cső vagy henger formájú 

gurigák, amelyekre a fogyasztók részére értékesített hajlékony termékek vannak feltekerve, e 

rendelkezés értelmében vett „csomagolásoknak” minősülnek. 

 

34. A Bíróság (negyedik tanács) 2016. november 10-i ítélete (a Nejvyšší správní soud 

[Cseh Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Odvolací finanční ředitelství 

kontra Pavlína Baštová (C-432/15. sz. ügy)46  

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

2. cikke (1) bekezdésének c) pontját úgy kell értelmezni, hogy nem minősül az e rendelkezés értelmében 

vett ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtásnak a lovak hozzáadottértékadó-alany 

tulajdonosaik által lóversenyszervezők részére történő rendelkezésre bocsátása az említett lovak e 

versenyen való versenyeztetése céljából, ha az nem jár együtt a részvételért járó semmilyen pénzdíjjal 

vagy bármilyen más közvetlen díjjal, és ha csak a versenyen megfelelő helyezést elért lovak 

tulajdonosai részesülnek előre meghatározott pénzdíjazásban. Ezzel szemben a lovak ilyen 

rendelkezésre bocsátása ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtásnak minősül, ha azért a 

verseny szervezője részéről a szóban forgó ló versenyen elért helyezésétől független díjfizetésre kerül 

sor. 

2) A 2006/112 irányelvet úgy kell értelmezni, hogy a saját és harmadik személyek tulajdonában álló 

versenylovak tartásával és edzésével foglalkozó adóalany tulajdonában álló lovak versenyre való 

felkészítéséhez és versenyen való részvételéhez kapcsolódó ügyletek keretében előzetesen felszámított 

hozzádottérték-adó levonható, mivel az ezen ügyletekhez kapcsolódó költségek az adóalany gazdasági 

tevékenységéhez kapcsolódó általános költségek részét képezik, feltéve hogy a szóban forgó egyes 

ügyletek körében felmerült költségek és az e tevékenység egésze között közvetlen és azonnali kapcsolat 

áll fenn. Ez lehet a helyzet, ha az így felmerülő költségek a ténylegesen értékesítésre szánt 

versenylovakhoz kapcsolódnak, vagy ha az említett versenylovak versenyeken való részvétele objektív 

szempontból a gazdasági tevékenység előmozdítását szolgáló eszköznek minősül, aminek vizsgálata a 

kérdést előterjesztő bíróság feladata. 

Amennyiben az ilyen levonási jog fennáll, az adóalany által az egyik lova révén valamely lóversenyen 

elért helyezés alapján esetlegesen elnyert pénzdíjat nem kell beleszámítani a hozzáadottérték-adó 

alapjába. 

3) A 2006/112 irányelvnek az ezen irányelv III. melléklete 14. pontjával összefüggésben értelmezett 98. 

cikkét úgy kell értelmezni, hogy nem alkalmazható kedvezményes hozzáadottértékadó-mérték az olyan, 

több elemből álló, egységet képező, összetett szolgáltatásnyújtásra, amely többek között lovak 

edzésére, sportlétesítmények használatára, lovak elszállásolására, takarmányozására és egyéb 

lógondozási szolgáltatásokra irányul, amennyiben az ezen irányelv III. mellékletének 14. pontja 

értelmében vett sportlétesítmények használata és a lovak edzése ezen összetett szolgáltatás két 

egymással egyenértékű elemének minősül, vagy amennyiben a lovak edzése az említett szolgáltatás 

főszolgáltatásának tekintendő, aminek a vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata. 

 

35. A Bíróság (hatodik tanács) 2016. november 10-i ítélete (a Hoge Raad der 

Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – J. J. de Lange kontra 

Staatssecretaris van Financiën (C-548/15. sz. ügy)47  

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 b) 

pontját úgy kell értelmezni, hogy az olyan adójogi szabályozás, mint amilyen az alapügy tárgyát 

képezi, amely úgy rendelkezik, hogy a szakképzési költséget az érintett személy életkorától függően 

                                                 
46 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 12. szám, Közigazgatási ügyszak 241. sz. alatt. 
47 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 3. szám, Munkaügyi ügyszak 4. sz. alatt. 
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adóügyi szempontból eltérően kezelik, abban az esetben tartozik az irányelv tárgyi hatálya alá, ha a 

fiatalok képzésben való részvételének előmozdítására irányul. 

2) A 2000/78 irányelv 6. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az 

olyan adójogi szabályozás, mint amilyen az alapügy tárgyát képezi, amely a 30. életévüket be nem 

töltött személyek számára bizonyos feltételek mellett megengedi a szakképzési költségek teljes 

összegének az adóköteles jövedelemből történő levonását, míg a 30. életévüket betöltött személyek 

esetében korlátozza az adólevonási jogot, amennyiben egyrészt az említett szabályozás jogszerű 

foglalkoztatás- és munkaerőpiac-politikai céllal objektív és észszerű módon igazolható, másrészt pedig 

e cél elérésének eszközei megfelelőek és szükségesek. A kérdést előterjesztő bíróság feladata 

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

 

36. A Bíróság (harmadik tanács) 2016. november 16-i ítélete (a Supreme Court of the 

United Kingdom [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A 

„Simply Pleasure Ltd.” kereskedelmi név alatt eljáró Timothy Martin Hemming és 

társai kérelme alapján The Queen kontra Westminster City Council (C-316/15. sz. ügy) 

48  

A belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv 13. cikkének (2) bekezdését akként kell értelmezni, hogy az alapeljárásban vizsgáltakhoz 

hasonló körülmények között azzal ellentétes, ha a valamely engedély megadása vagy megújítása iránti 

kérelem benyújtásának időpontjában olyan díjat kell megfizetni, amelynek egy része az érintett 

engedélyezési rendszer kezelésével és kikényszerítésével összefüggő költségeknek felel meg, még ha e 

részt a kérelem elutasítása esetén vissza is kell téríteni. 

 

37. A Bíróság (első tanács) 2016. november 17-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof 

[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Stadt Wiener Neustadt kontra 

Niederösterreichische Landesregierung (C-348/15. sz. ügy)49  

Az 1997. március-3-i 97/11/EK tanácsi irányelvvel módosított, az egyes köz- és magánprojektek 

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

1. cikkének (5) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy nem zárja ki az irányelv hatálya alól az olyan 

jogszabályi rendelkezésben meghatározott projektet, mint amelyről az alapügyben szó van, amelynek 

értelmében a környezeti hatásvizsgálati kötelezettség megsértésével hozott határozat tárgyát képező 

azon projektet, amely esetében lejárt az érvénytelenné nyilvánítás iránti kereset megindítására nyitva 

álló határidő, jogszerűen engedélyezettnek kell tekinteni. Az uniós joggal ellentétes az azt előíró 

jogszabályi rendelkezés, hogy az ilyen projekt esetében az előzetes környezeti hatásvizsgálatot 

elvégzettnek kell tekinteni. 

 

38. A Bíróság (ötödik tanács) 2016. november 23-i ítélete (a College van Beroep voor het 

Bedrijfsleven [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Bayer CropScience 

SA-NV, Stichting De Bijenstichting kontra College voor de toelating van 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden (C-442/14. sz. ügy)50  

1) A környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK tanácsi irányelv 

hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 

4. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az a körülmény, hogy valamely növényvédő szerre 

vagy biocid termékre vonatkozó forgalombahozatali engedély kérelmezője az ezen engedély 

megszerzésére előírt eljárás során nem kérte az ezen eljárásban benyújtott információk bizalmas 

                                                 
48 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 204. sz. alatt. 
49 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 12. szám, Közigazgatási ügyszak 237. sz. alatt. 
50 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak 19. sz. alatt. 
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kezelését a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi 

irányelv 14. cikke, a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 19. cikke vagy a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, 

valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. 

október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 33. cikkének (4) bekezdése és 63. 

cikke alapján, nem akadályozza meg, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság, amelyhez az említett 

eljárás befejezését követően nyújt be valamely harmadik személy a 2003/4 irányelv alapján az ezen 

információkhoz való hozzáférés iránti kérelmet, megvizsgálja az említett kérelmező által az e 

kérelemmel szemben emelt kifogást, és adott esetben ezen irányelv 4. cikke (2) bekezdés első 

albekezdésének d) pontja alapján elutasítsa e kérelmet azon az alapon, hogy az említett információk 

hozzáférhetővé tétele kereskedelmi vagy ipari információk bizalmas jellegét sértené. 

2) A 2003/4 irányelv 4. cikke (2) bekezdésének második albekezdését úgy kell értelmezni, hogy 

— az e rendelkezés értelmében vett „környezetbe történő kibocsátás” fogalmi körébe tartozik az olyan 

termékek vagy anyagok környezetbe való kibocsátása, mint amilyenek a növényvédő szerek vagy 

biocid termékek és az ezekben található anyagok, feltéve, hogy e kibocsátás ténylegesen vagy előre 

láthatóan, rendes vagy reális felhasználási feltételek mellett valósul meg; 

— az e rendelkezés értelmében vett „a környezetbe történő kibocsátással kapcsolatos információk” 

fogalmi körébe tartoznak a termékek vagy anyagok „környezetbe történő kibocsátásának” 

jellegére, összetételére, mennyiségére, időpontjára és helyszínére vonatkozó adatok, valamint e 

kibocsátás többé-kevésbé hosszú távú környezeti következményeivel kapcsolatos adatok, különösen 

a környezetben a szóban forgó termék használatát követően jelen lévő maradékanyagokra 

vonatkozó információk és az ezen használat során történő anyagsodródás mértékére vonatkozó 

tanulmányok, függetlenül attól, hogy ezen adatok részben vagy egészben helyszíni vizsgálatokból, 

laboratóriumi vizsgálatokból vagy áthelyeződési tanulmányokból származnak. 

3) A 2003/4 irányelv 4. cikke (2) bekezdésének második albekezdését úgy kell értelmezni, hogy a 

környezetbe történő kibocsátással kapcsolatos olyan információkhoz való hozzáférés iránti kérelem 

esetén, amelyek hozzáférhetővé tétele sértené az ezen irányelv 4. cikke (2) bekezdése első 

albekezdésének a), d), f)–h) pontjában említett valamely érdeket, kizárólag az információforrásból 

kigyűjthető, a környezetbe történő kibocsátással kapcsolatos releváns adatokat kell hozzáférhetővé 

tenni, amennyiben lehetőség van ezen adatoknak az említett forrásban szereplő más adatoktól való 

elválasztására, aminek megvizsgálása a kérdést előterjesztő bíróság feladata. 

 

39. A Bíróság (harmadik tanács) 2016. november 23-i ítélete (a Bundesgerichtshof 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Nelsons GmbH kontra Ayonnax 

Nutripharm GmbH, Bachblütentreff Ltd (C-177/15. sz. ügy)51  

A 2008. január 15-i 107/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, az 

élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, 2006. 

december 20-i 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 28. cikke (2) bekezdésének első 

mondatát úgy kell értelmezni, hogy e rendelkezés alkalmazandó abban az esetben is, ha egy védjeggyel 

vagy márkanévvel ellátott élelmiszert 2005. január 1-je előtt gyógyszerként forgalmaztak, majd az 

ugyanazon jellemzőkkel rendelkező, ugyanazon védjeggyel vagy márkanévvel ellátott terméket ezen 

időpontot követően élelmiszerként forgalmazták. 

 

40. A Bíróság (ötödik tanács) 2016. november 24-i ítélete (a Tribunal Tributário de 

Lisboa [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SECIL – Companhia Geral 

de Cal e Cimento SA kontra Fazenda Pública (C-464/14. sz. ügy)52  

1) Az EUMSZ 63. cikket és EUMSZ 65. cikket úgy kell értelmezni, hogy: 

                                                 
51 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak 146. sz. alatt. 
52 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak 42. sz. alatt. 
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— egy Portugáliában letelepedett társaság, amely Tunéziában, illetve Libanonban letelepedett 

társaságoktól kap osztalékot, hivatkozhat az EUMSZ 63. cikkre az ezen osztalékok esetében e 

tagállamban egy olyan szabályozás alapján alkalmazott adójogi bánásmód vitatása érdekében, 

amelynek nem célja, hogy kizárólag olyan helyzetekre alkalmazzák, amelyekben az osztalékban 

részesülő társaság meghatározó befolyást gyakorol az osztalékfizető társaságra; 

— az alapügyben szóban forgóhoz hasonló olyan szabályozás, amely szerint a valamely tagállamban 

illetőséggel rendelkező társaság egészben vagy részben levonhatja a kapott osztalékot az 

adóalapjából akkor, ha az osztalékot ugyanezen tagállamban illetőséggel rendelkező társaság 

fizette, azonban ilyen levonást nem eszközölhet akkor, ha az osztalékfizető társaság harmadik 

államban rendelkezik illetőséggel, a tagállamok és harmadik államok közötti tőkemozgás 

korlátozásának minősül, amelyet az EUMSZ 63. cikk főszabály szerint tilt; 

— a Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (a társasági adóról szóló 

törvénykönyv) 2009-ben hatályos változata 46. cikkének (1) és (8) bekezdése szerinti, a kapott 

osztalékoknak az adóalapból való teljes vagy részleges levonása lehetőségének megtagadását 

igazolhatják az adóellenőrzések hatékonysága biztosításának szükségességére alapított, közérdeken 

alapuló nyomós indokok, amennyiben az osztalékban részesülő társaság illetősége szerinti 

tagállam adóhatóságai számára lehetetlennek bizonyul azon információknak az osztalékfizető 

társaság illetősége szerinti harmadik államtól való beszerzése, amelyek alapján meg lehetne 

vizsgálni, hogy teljesül-e azon feltétel, miszerint ez utóbbi társaság az adó hatálya alá tartozik; 

— a társasági adóról szóló törvénykönyv említett változata 46. cikkének (11) bekezdése szerinti 

részleges levonás lehetőségének megtagadását nem igazolhatják az adóellenőrzések hatékonysága 

biztosításának szükségességére alapított, közérdeken alapuló nyomós indokok, amennyiben e 

rendelkezés alkalmazható olyan helyzetekben, amelyekben nem lehet megvizsgálni azt, hogy az 

osztalékfizető társaság az illetősége szerinti államban az adó hatálya alá tartozik-e, amit a kérdést 

előterjesztő bíróságnak kell eldöntenie. 

2) Az EUMSZ 64. cikk (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy: 

— mivel a szerződéses jellegű befektetésekre vonatkozó adókedvezményeknek az Estatuto dos 

Benefícios Fiscais (az adókedvezményekről szóló törvény) 2009-ben hatályos változata 41. cikke 

(5) bekezdése b) pontjában előírt szabályozásának, valamint a hivatalos nyelvként a portugált 

használó afrikai országokból és Kelet-Timorból származó osztalékok tekintetében e törvény 42. 

cikkében előírt szabályozásnak az elfogadása nem módosította a Tunéziából és Libanonból 

származó osztalékok esetében alkalmazott bánásmódra vonatkozó jogi keretet, az említett 

szabályozások elfogadása nem érintette azt, hogy hatályban lévő korlátozásnak minősül az, hogy az 

e harmadik államokban letelepedett társaságok által fizetett osztalék ki van zárva a teljes vagy 

részleges levonás lehetőségéből; 

— a tagállam lemond az EUMSZ 64. cikk (1) bekezdésében foglalt lehetőségről akkor, ha – anélkül, 

hogy formálisan hatályon kívül helyezné vagy módosítaná a hatályban lévő szabályozást – olyan 

nemzetközi megállapodást, például társulási megállapodást köt, amely az egyik közvetlen hatállyal 

bíró rendelkezésében előírja az említett 64. cikk (1) bekezdésében foglalt valamely tőkekategória 

liberalizációját; a jogi keret e módosítását az EUMSZ 64. cikk (1) bekezdésére való hivatkozás 

lehetőségére gyakorolt hatásaira tekintettel következésképpen úgy kell tekinteni, mint egy olyan új 

szabályozás bevezetését, amely a hatályban lévő szabályozásétól eltérő logikán alapul. 

3) Az egyrészről az Európai Közösség és azok tagállamai és másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti 

társulás létrehozásáról szóló, 1995. július 17-én Brüsszelben aláírt, az Európai Közösség és az 

Európai Szén- és Acélközösség nevében az 1998. január 26-i 98/238/EK, ESZAK tanácsi és bizottsági 

határozattal jóváhagyott euro-mediterrán megállapodás 34. cikkének (1) bekezdését úgy kell 

értelmezni, hogy: 

— e rendelkezés közvetlen hatállyal bír, és arra hivatkozni lehet olyan helyzetben, mint amelyről az 

alapügyben szó van, amelyben egy Portugáliában illetőséggel rendelkező társaság Tunéziában 

illetőséggel rendelkező társaságtól osztalékot kap az osztalékfizető társaságban megvalósított 

közvetlen befektetése miatt, annak érdekében, hogy vitassa az ezen osztalék esetében Portugáliában 
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alkalmazott adójogi bánásmódot; 

— az alapügyben szóban forgóhoz hasonló olyan szabályozás, amely szerint a valamely tagállamban 

illetőséggel rendelkező társaság egészben vagy részben levonhatja az adóalapjából a kapott 

osztalékot akkor, ha az osztalékot ugyanezen tagállamban illetőséggel rendelkező társaság fizette, 

azonban ilyen levonást nem eszközölhet akkor, ha az osztalékfizető társaság Tunéziában rendelkezik 

illetőséggel, a tőke szabad mozgásának az e megállapodás 34. cikkének (1) bekezdésében – a 

közvetlen befektetéseket és különösen az azokból származó nyereség hazautalását illetően – 

főszabály szerint tiltott korlátozásának minősül; 

— e rendelkezés hatályát az alapügyben szóban forgóhoz hasonló helyzetben nem korlátozza az 

említett megállapodás 89. cikke; 

— a társasági adóról szóló törvénykönyv 2009-ben hatályos változata 46. cikkének (1) és (8) 

bekezdése szerinti, a kapott osztalékoknak az osztalékban részesülő társaság adóalapjából való 

teljes vagy részleges levonása lehetőségének megtagadását igazolhatják az adóellenőrzések 

hatékonysága biztosításának szükségességére alapított, közérdeken alapuló nyomós indokok, 

amennyiben az osztalékban részesülő társaság illetősége szerinti tagállam adóhatóságai számára 

lehetetlennek bizonyul azon információknak a Tunéziai Köztársaságtól, azaz az osztalékfizető 

társaság illetősége szerinti államtól való beszerzése, amelyek alapján meg lehetne vizsgálni, hogy 

teljesül-e azon feltétel, miszerint az osztalékfizető társaság az adó hatálya alá tartozik; 

— a társasági adóról szóló törvénykönyv említett változata 46. cikkének (11) bekezdése szerinti ilyen 

részleges levonás lehetőségének megtagadását nem igazolhatják az adóellenőrzések hatékonysága 

biztosításának szükségességére alapított, közérdeken alapuló nyomós indokok, amennyiben e 

rendelkezés alkalmazható olyan helyzetekben, amelyekben nem lehet megvizsgálni azt, hogy az 

osztalékfizető társaság Tunéziában, azaz az illetősége szerinti államban az adó hatálya alá 

tartozik-e, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell eldöntenie. 

4) Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti 

társulás létrehozásáról szóló, 2002. június 17-én Luxembourgban aláírt, az Európai Közösség nevében 

a 2006. február 14-i 2006/356/EK tanácsi határozattal jóváhagyott euro-mediterrán megállapodás 31. 

cikkét úgy kell értelmezni, hogy: 

— e rendelkezés közvetlen hatállyal bír; 

— egy olyan helyzet, mint amilyenről az alapügyben szó van, amely egy Portugáliában illetőséggel 

rendelkező személy által Libanonban megvalósított közvetlen befektetésekből származó osztalékok 

adójogi bánásmódjára vonatkozik, az e megállapodás 33. cikkének (2) bekezdésében említett eset 

körébe tartozik; következésképpen az említett megállapodás 33. cikkének (1) bekezdése nem zárja 

ki azt, hogy a jelen ügyben hivatkozni lehessen e megállapodás 31. cikkére; 

— az alapügyben szóban forgóhoz hasonló olyan szabályozás, amely szerint a valamely tagállamban 

illetőséggel rendelkező társaság egészben vagy részben levonhatja az adóalapjából a kapott 

osztalékot akkor, ha az osztalékot ugyanezen tagállamban illetőséggel rendelkező társaság fizette, 

azonban ilyen levonást nem eszközölhet akkor, ha az osztalékfizető társaság Libanonban 

rendelkezik illetőséggel, a tőke szabad mozgásának az egyrészről az Európai Közösség és 

tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-

mediterrán megállapodás 31. cikkében főszabály szerint tiltott korlátozásának minősül; 

— e rendelkezés hatályát az alapügyben szóban forgóhoz hasonló helyzetben nem korlátozza e 

megállapodás 85. cikke; 

— a társasági adóról szóló törvénykönyv 2009-ben hatályos változata 46. cikkének (1) és (8) 

bekezdése szerinti, a kapott osztalékoknak az osztalékban részesülő társaság adóalapjából való 

teljes vagy részleges levonása lehetőségének megtagadását igazolhatják az adóellenőrzések 

hatékonysága biztosításának szükségességére alapított, közérdeken alapuló nyomós indokok, 

amennyiben az osztalékban részesülő társaság illetősége szerinti tagállam adóhatóságai számára 

lehetetlennek bizonyul azon információknak a Libanoni Köztársaságtól, azaz az osztalékfizető 

társaság illetősége szerinti államtól való beszerzése, amelyek alapján meg lehetne vizsgálni, hogy 
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teljesül-e azon feltétel, miszerint az osztalékfizető társaság az adó hatálya alá tartozik; 

— a társasági adóról szóló törvénykönyv említett változata 46. cikkének (11) bekezdése szerinti ilyen 

részleges levonás lehetőségének megtagadását nem igazolhatják az adóellenőrzések hatékonysága 

biztosításának szükségességére alapított, közérdeken alapuló nyomós indokok, amennyiben e 

rendelkezés alkalmazható olyan helyzetekben, amelyekben nem lehet megvizsgálni azt, hogy az 

osztalékfizető társaság Libanonban, azaz az illetősége szerinti államban az adó hatálya alá 

tartozik-e, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell eldöntenie. 

5) Az EUMSZ 63–EUMSZ 65. cikk, valamint az egyrészről az Európai Közösség és azok tagállamai és 

másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán 

megállapodás, valamint az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni 

Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás értelmezésének az 

alapügyben való következményeit illetően: 

— amennyiben az osztalékban részesülő társaság illetősége szerinti tagállam hatóságai be tudják 

szerezni a Tunéziai Köztársaságtól, azaz az osztalékfizető társaság illetősége szerinti államtól azon 

információkat, amelyek alapján meg lehet vizsgálni, hogy teljesül-e azon feltétel, miszerint az 

osztalékfizető társaság az adó hatálya alá tartozik, az EUMSZ 63. cikkel és az EUMSZ 65. cikkel, 

valamint az egyrészről az Európai Közösség és azok tagállamai és másrészről a Tunéziai 

Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás 34. cikkének (1) 

bekezdésével ellentétes a társasági adóról szóló törvénykönyv 2009-ben hatályos változata 46. 

cikkének (1) bekezdése vagy 46. cikkének (8) bekezdése szerinti, a kapott osztaléknak az 

osztalékban részesülő társaság adóalapjából való teljes vagy részleges levonása lehetőségének 

megtagadása, anélkül hogy a Portugál Köztársaság e tekintetben az EUMSZ 64. cikk (1) 

bekezdésére hivatkozhatna; 

— az EUMSZ 63. cikkel és az EUMSZ 65. cikkel, valamint az egyrészről az Európai Közösség és azok 

tagállamai és másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-

mediterrán megállapodás 34. cikkének (1) bekezdésével, továbbá az egyrészről az Európai 

Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló 

euro-mediterrán megállapodás 31. cikkével ellentétes a társasági adóról szóló törvénykönyv 

említett változata 46. cikkének (11) bekezdése szerinti, a kapott osztaléknak az osztalékban 

részesülő társaság adóalapjából való részleges levonása lehetőségének megtagadása, amennyiben 

e rendelkezés alkalmazható olyan helyzetekben, amelyekben nem lehet megvizsgálni azt, hogy az 

osztalékfizető társaságok Tunéziában, illetve Libanonban, azaz az illetőségük szerinti államokban 

az adó hatálya alá tartoznak-e, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell eldöntenie, anélkül hogy 

a Portugál Köztársaság e tekintetben az EUMSZ 64. cikk (1) bekezdésére hivatkozhatna; 

— az európai uniós jog megsértésével beszedett összegeket kamattal együtt vissza kell fizetni az adózó 

részére. 

 

41. A Bíróság (hatodik tanács) 2016. november 24-i ítélete (a Bayerischer 

Verwaltungsgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Bund 

Naturschutz in Bayern eV, Harald Wilde kontra Freistaat Bayern (C-645/15. sz. ügy)53  

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

december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv I. melléklete 7. pontjának c) 

alpontja nem értelmezhető akként, hogy e rendelkezés egy olyan útkiszélesítési projektre is vonatkozik, 

amely, jóllehet csak egy 10 km-nél rövidebb szakaszt érint, mint az alapügyben, egy meglévő négy- 

vagy többsávos út kiszélesítésére vonatkozik. 

2) A 2011/92 irányelv I. melléklete 7. pontjának b) alpontját akként kell értelmezni, hogy e rendelkezés 

értelmében „gyorsforgalmi utak” azok az utak, amelyek az 1975. november 15-én Genfben aláírt, a 

nemzetközi forgalmú nagy utakról szóló európai megállapodás (AGR) II. melléklete II.3 pontja szerinti 

                                                 
53 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 53. sz. alatt. 
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fogalommeghatározásban foglalt műszaki jellemzőkkel rendelkeznek, akkor is, ha ezek az utak nem 

képezik részét a nemzetközi forgalmú nagy utak e megállapodás által szabályozott rendszerének, vagy 

lakott övezetben húzódnak. 

3) Az „építés” 2011/92 irányelv I. melléklete 7. pontjának b) alpontja szerinti fogalmát akként kell 

értelmezni, hogy az korábban nem létező építmények kivitelezésére vagy már létező építmények fizikai 

értelemben vett átalakítására vonatkozik. Annak értékeléséhez, hogy egy ilyen átalakítás nagyságát és 

kivitelezésének módját tekintve egyenértékűnek tekinthető-e egy ilyen építéssel, a kérdést előterjesztő 

bíróságnak figyelembe kell vennie az érintett építmény minden jellemzőjét, nem csupán hosszát vagy 

eredeti nyomvonalának megtartását. 

 

42. A Bíróság (hatodik tanács) 2016. november 24-i ítélete (az Oberlandesgericht 

Düsseldorf [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Lohmann & 

Rauscher International GmbH & Co. KG kontra BIOS Medical Services GmbH, 

korábban BIOS Naturprodukte GmbH (C-662/15. sz. ügy)54  

A 2007. szeptember 5-i 2007/47/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az 

orvostechnikai eszközökről szóló, 1993. június 14-i 93/42/EGK tanácsi irányelv 1. cikke (2) 

bekezdésének f) pontját és 11. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azok alapján az alapügyben szóban 

forgóhoz hasonló, EK-jelöléssel ellátott, az említett 11. cikk szerinti megfelelőség-értékelésnek 

alávetett orvostechnikai eszköz párhuzamos importőre nem köteles olyan újbóli értékelés 

lefolytatására, amelynek célja az ezen eszköz azonosítását lehetővé tévő olyan információk 

megfelelőségének tanúsítása, amelyeket ezen orvostechnikai eszköz címkézésén annak a behozatal 

szerinti tagállamban való forgalomba hozatala érdekében szerepeltettek. 

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt 

Az adott időszakban nem tette közzé ilyen üggyel kapcsolatos közleményt. 

A Kúria uniós jogi tárgyú határozatai 

Büntető ügyszak 

Bfv.I.1.232/2016/7. 

Gazdasági társaság vezető tisztségviselő foglalkozás gyakorlásától az is eltiltható, aki ugyan nem 

bejegyzett ügyvezető, azonban az ügyvezetői feladatokat ténylegesen végzi. 

Megjegyzi a Kúria, hogy a felülvizsgálati indítványban hivatkozott 2006/112/EK tanácsi irányelv 

kapcsán maradéktalanul osztotta a másodfokú bíróság álláspontját. Az Európai Unió Tanácsának 

irányelve, illetőleg az Európai Bíróság ítéletei a szabályos gazdasági tevékenység alapján kiállított 

számlákra vonatkozóan fejtették ki álláspontjukat, és ahogy arra a másodfokú bíróság rámutatott, az I. 

rendű terhelt által befogadott számlák tartalma nem felelt meg a valóságnak, és erről a terhelt 

tudomással bírt. 

                                                 
54 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak 83. sz. alatt. 



 

 46 

Gazdasági ügyszak 

Gfv.VII.30.125/2016/13.; Gfv.VII.30.241/2016/6.; Gfv.VII.30.266/2016/7.; Gfv.VII.30.374/2016/7.; 

Gfv.VII.30.394/2016/3.; Gfv.VII.30.434/2016/6.; Gfv.VII.30.443/2016/7.; Gfv.VII.30.444/2016/7.; 
Gfv.VII.30.447/2016/6.; Gfv.VII.30.448/2016/6.; Gfv.VII.30.455/2016/6.; Gfv.VII.30.456/2016/6.; 

Gfv.VII.30.477/2016/6.; Gfv.VII.30.478/2016/5.; Gfv.VII.30.486/2016/6. 

Deviza-alapú kölcsönszerződés részleges érvénytelenségének megállapítása iránti perben a 

permegszüntetést megalapozó jogszabályi feltételek. 

I. A felperesek felülvizsgálati kérelmükben előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését 

indítványozták, ezért a Kúria először azt vizsgálta, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 

(a továbbiakban: EUMSZ) 267. cikk. (3) bekezdése alapján előterjesztési kötelezettsége fennáll-e. Az 

EUMSZ 267. cikk (2) bekezdése szerint ezen eljárás kezdeményezésére akkor kerülhet sor, ha az 

Európai Unió Bíróságától (a továbbiakban: EU Bíróság) a konkrét jogvita eldöntése szempontjából 

lényeges uniós jogszabály értelmezése szükséges. Erre való tekintettel nem kezdeményezhető ezen 

eljárás annak értelmezését kérve, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: DH1. tv.) 16. 

§-a szerinti felfüggesztés összhangban van-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével, 

mivel ez nem az ügy érdemi elbírálására kiható jogkérdés. 

Nincs helye előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének, ha a felmerülő jogkérdés az ügy 

elbírálása szempontjából nem releváns, a hivatkozott uniós rendelkezést az EU Bíróság már 

értelmezte, vagy az uniós jog helyes értelmezése annyira nyilvánvaló, hogy azzal kapcsolatban ésszerű 

kétség nem merül fel (283/81.sz. CILFIT-ügy, 21. pont). A Kúria ezen feltételek figyelembevételével 

vizsgálta az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének szükségességét, illetve kötelezettségét 

és úgy ítélte, hogy a felperesek által felvetett jogkérdések tekintetében – az adott kereseti kérelem 

mellett, az eljárás jelen szakaszában ismertté vált tények alapján – az előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezésének feltételei nem állnak fenn, figyelemmel a később kifejtett indokokra is. A felperes 

erre irányuló kérelmét mindezek alapján a Pp. 155/A. § (2) bekezdése szerint elutasította. 

II. A felperesek felülvizsgálati kérelmükben lényegében azért tartották jogszabálysértőnek a jogerős 

végzést, mert – álláspontjuk szerint – a DH1. tv. és a 2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: DH2. tv.) 

alkalmazása a 93/13/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: fogyasztói irányelv) több rendelkezésébe, 

elsődlegesen a 6. és 7. cikkébe ütközik. A Kúriának ezen hivatkozásra tekintettel arról kellett döntenie, 

hogy a perben eljárt bíróságoknak a fogyasztói irányelv rendelkezéseit értelmezve egyrészt a kereset 

tárgyává tett szerződési rendelkezés, másrészt hivatalból a szerződés más rendelkezései 

tisztességtelenségét kellett-e vizsgálnia. A DH1. törvény 4. § (2) bekezdése a Kúria 2/2014. PJE 

határozatán alapul, amelynek indokolása az EU Bíróság C-26/13. sz. Kásler-ügyben hozott ítéletében 

kifejtett jogértelmezést vette át. A hivatkozott törvényi rendelkezés alapján az egyoldalú kamat-, 

költség-, díjemelést lehetővé tevő rendelkezések tisztességtelenek, kivéve, ha a tisztességtelenség 

törvényi vélelmét a pénzügyi intézménynek egy speciális – az Alkotmánybíróság több ítéletében kvázi 

közérdekű pernek minősített – eljárás keretében sikerült megdöntenie. A törvény egyúttal kötelezte a 

pénzügyi intézményeket a tisztességtelenül felvett kamat, költség, díj visszafizetésére, vagyis az 

elszámolásra. Amennyiben a fogyasztó az elszámolás eredményét vitatta, lényegében három fórum – 

ezen belül két bírósági szint – állt a rendelkezésére jogai érvényesítésére. 

A Kúria hangsúlyozta: a kamat, költség, díj jogszabályba ütköző, illetve tisztességtelen módosításával 

kapcsolatos szerződéses rendelkezés soha nem az egész, hanem csak az adott feltétel érvénytelenségét 

eredményezi. A jelen per tárgyává tett szerződéses rendelkezés tisztességtelensége, így 

érvénytelensége már megállapítást nyert, így semmi indoka, értelme nincs ugyanezen szerződéses 

rendelkezés további érvénytelenségi okai vizsgálatának, tekintettel az azonos jogkövetkezményekre. 

A felperesek sérelmezték, hogy a DH2. törvény 37. § (1) bekezdése nem teszi lehetővé kizárólag az 

érvénytelenség megállapítására irányuló kereset előterjesztését. A Kúria utal arra, a felperesek által 

keresetlevelükben megjelölt szerződéses rendelkezés tisztességtelensége folytán az alperesek a 

felperesekkel elszámolni kötelesek, ami a másodfokú eljárás során meg is történt. Erre való tekintettel 

a konkrét jogvita eldöntése szempontjából nincs jelentősége annak a kérdésnek, hogy egyébként a 
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DH2. törvény 37. § (1) bekezdése megfelel-e a fogyasztói irányelv rendelkezéseinek. 

A Kúria megítélése szerint az EU Bíróságnak a fenti irányelvvel kapcsolatos – részben a felperesek 

által is hivatkozott – joggyakorlata alapján nem állapítható meg az a kötelezettség, hogy a tagállami 

bíróságoknak részleges érvénytelenség megállapítására irányuló perekben – erre irányuló kereseti 

kérelem hiányában – a fogyasztói szerződés egészét, minden egyes egyedileg meg nem tárgyalt 

szerződési feltétel esetleges tisztességtelenségét hivatalból kellene vizsgálniuk. Az EU Bíróság csak a 

kereseti kérelem alapjául szolgáló ÁSZF rendelkezések vonatkozásában állapított meg többlet 

eljárásjogi kötelezettséget a tagállami bíróságok számára (így többek között: C‑488/11. sz., Asbeek 

Brusse ügyben hozott ítélet, 39. pont; C-470/12. sz., Pohotovosť‑ügyben hozott ítélet, 40.pont), de 

egyik ítéletében sem törte át a tagállami polgári eljárásjogok legfontosabb alapelvi szintű 

rendelkezését, a kérelemhez kötöttség elvét úgy, ahogy arra a felperesek hivatkoztak. 

 

Gfv.VII.30.411/2016/4.  

Fogyasztói szerződésben egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel tisztességtelenségét a kereseti 

kérelem keretei között kell hivatalból vizsgálni. 

A Kúria utalt arra: a felülvizsgálat rendkívüli perorvoslat, annak keretei között a Kúria csak azt 

vizsgálhatja, hogy a jogerős ítélet meghozataláig terjedő időszakban hatályban lévő jogszabályoknak a 

másodfokú bíróság döntése megfelel-e. A Fővárosi Ítélőtábla 2014. március 6-án hozta meg jogerős 

ítéletét, és állapította meg – többek között – az egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tévő 

szerződéses rendelkezések tisztességtelenségét. A másodfokú bíróság a később meghozott a Kúria 

2/2014. PJE határozat 2.) pontjában kifejtettekre is figyelemmel helyesen, jogszabálysértés nélkül 

állapította meg az egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő 6.5. pont tisztességtelenségét. 

E körben a másodfokú bíróság azt is helyesen észlelte, hogy az egyoldalú szerződésmódosítás 

lehetőségével kapcsolatos rendelkezések nemcsak a szerződés 6.5. pontjában, hanem az 

üzletszabályzat 1.2.1. és 1.3.3. pontjában is megjelentek. Tekintettel arra, hogy e rendelkezések 

szorosan összefüggenek a felperesek által sérelmezett szerződéses rendelkezésekkel és elkerülendő, 

hogy a szerződés és az üzletszabályzat egymásnak ellentmondó szabályokat tartalmazzon a másodfokú 

bíróság helyesen járt el, amikor a hivatkozott üzletszabályzati rendelkezések tisztességtelenségét is 

megállapította. 

A Kúria ezzel szemben nem osztotta azt a jogerős ítéletben kifejtett jogi álláspontot, hogy a fogyasztói 

irányelvből, az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EUB) azt értelmező joggyakorlatából 

következne, miszerint erre irányuló joghatályosan előterjesztett kérelem hiányában a bíróságnak 

hivatalból vizsgálnia kellett a kölcsönszerződés kereset tárgyát nem képező rendelkezéseinek 

tisztességtelenségét. A Kúria utal arra, az EUB két ítéletében is iránymutatást adott ebben a kérdésben: 

a C-397/11. sz. Jőrös-ügyben, valamint a C-488/11. sz. Dirk Frederik Asbeek Brusse ügyben. 

Különösen az utóbb említett ítélet 53. pontja alapján – a Kúria megítélése szerint – az a következtetés 

vonható le, hogy a másodfokú bíróság is csak a kereseti kérelem keretei között járhat el, ugyanakkor a 

kereset tárgyává tett szerződéses rendelkezés tisztességtelenségét – ha azt a belső eljárási szabályok 

lehetővé teszik – hivatalból megállapíthatja akkor is, ha a kereset más okból irányult az adott 

szerződéses rendelkezés érvénytelenségének megállapítására. 

A Kúria rámutatott arra, hogy a hivatkozott EUB-i ítélet meghozatala előtt a Kúria 2/2012.(XII.10.) 

PK véleménye 9.a) pontjában lényegében az EUB fentiek szerint értelmezett álláspontjával azonosan 

foglalt állást, amikor rámutatott: a bíróságot a per tárgyává tett ÁSzF rendelkezések érvénytelensége 

hivatalbóli észlelésének kötelezettsége csak a kereseti kérelem keretei között terheli.  

A Kúria megítélése szerint tehát sem a fogyasztói irányelv, sem az azt értelmező EUB-i joggyakorlat 

nem töri át a nemzeti polgári eljárásjogok legfontosabb alapelvi szintű rendelkezését, a kérelemhez 

kötöttség elvét. A felperes mint a per ura határozhatja meg az eljárás kereteit. Az EUB csak a kereseti 

kérelem alapjául szolgáló ÁSZF rendelkezések vonatkozásában állapított meg többlet eljárásjogi 

kötelezettséget a tagállami bíróságok számára (így többek között: C‑488/11. sz., Dirk Frederik Asbeek 

Brusse ügyben hozott ítélet, 39. pont; C-470/12. sz., Pohotovosť‑ügyben hozott ítélet, 40.pont).  
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A felperes keresetében csak az egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tévő rendelkezés 

érvénytelenségére hivatkozott, más szerződéses rendelkezéseket nem tett az elsőfokú eljárás tárgyává 

és e körben az elsőfokú bíróságot hivatalból vizsgálódási kötelezettség nem terhelte. Más lenne a 

helyzet, ha például az elsőfokú bíróság a szerződés érvénytelenségének megállapítása mellett a 

szerződés hatályossá nyilvánításáról döntött volna. Ebben az esetben vizsgálnia kellett volna, hogy a 

szerződésnek van-e a felek közötti elszámolásra kiható tisztességtelen szerződési feltétele. 

A keresetben hivatkozott tisztességtelen szerződési rendelkezésekkel a kölcsönszerződés 9.4. pontja 

utolsó bekezdése, illetve a közjegyzői okirat 6/A. pontja utolsó két bekezdése nincsen közvetlen 

összefüggésben ezért azt az elsőfokú bíróságnak nem kellett hivatalból vizsgálnia.  

Az adott eljárásban nemcsak, hogy a keresetnek nem volt tárgya a hivatkozott rendelkezések 

tisztességtelensége, hanem arra fellebbezésében sem hivatkozott a felperes. A másodfokú bíróság 

figyelemmel a Pp. 253. § (3) bekezdésére csak a fellebbezési és a fellebbezési ellenkérelem keretei 

között változtathatja meg az elsőfokú bíróság ítéletét. Olyan kérdésben nem foglalhat állást, amely 

ezen kérelmek kereteit meghaladják. A Kúria megítélése szerint az EU Bíróság joggyakorlatából az a 

következtetés vonható le, miszerint ha a hivatkozott szerződéses rendelkezések érvénytelenségének 

megállapítását más okból kérte volna a felperes keresetében, majd fellebbezésében ez esetben 

hivatalból joga és kötelezettsége lett volna a másodfokú bíróságnak az adott rendelkezések 

tisztességtelenségének hivatalbóli vizsgálata a felek kontradiktórius eljárásban való megvitatási 

jogának tiszteletben tartása mellett. 

A Kúria a kifejtettekre is tekintettel rámutatott arra, ha a másodfokú bíróság álláspontja a szerződéses 

rendelkezés másodfokú eljárásban történő tisztességtelenségének hivatalbóli észlelése kötelezettsége 

tárgyában mégis helytálló lenne, ez esetben is fel kellett volna hívnia a felperest, hogy kíván-e az adott 

feltétételek tisztességtelenségére hivatkozni, ha igen, módot kellett volna adni az alperes számára, 

hogy e körben jogi álláspontját kifejtse. Ezen kötelezettség következik a hivatkozott C-488/11. számú 

ügyben hozott ítélet 53. pontjában kifejtettekből is. 

Munkaügyi ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Polgári ügyszak 

Pfv.I.21.783/2016/5. 

I. A fogyasztói szerződésben nem tisztességtelen az a szerződési feltétel, amely nem ad kizárólagos 

jogosultságot a pénzintézetnek a tartozás összegének meghatározására.  

II. Nem tisztességtelen az a szerződési feltétel, amely arra jogosítja fel a pénzintézetet, hogy 

eldönthesse: szerződésszerűnek tartja-e az adós teljesítését, és ennek függvényében felmondhasson.  

III. A tartozás teljes összegére vonatkozó végrehajtási záradék kibocsátásához két, magába a 

közokiratba is belefoglalt feltételnek kell teljesülnie: annak, hogy az adós megszegte a szerződésben 

foglalt kötelezettségeit és annak, hogy emiatt a pénzintézet felmondja a hitelszerződést. Ezek 

hiányában a végrehajtást kérő csak a már lejárt egyes részletekre kérheti a közjegyzői okirat 

záradékolását, nem a tartozás még fennálló teljes összegére.  

IV. A közjegyző a végrehajtási záradék kiállításakor azt vizsgálja, hogy a végrehajtandó okirat 

megfelel-e az alaki és tartalmi követelményeknek, azonban a végrehajtás alapjául szolgáló 

kölcsönszerződés egyes kikötéseinek tisztességtelenségét nem vizsgálhatja. 

A szerződő felek deviza alapú kölcsönszerződést kötöttek, amely szerződési konstrukció esetén ezért 

különösen bonyolult annak megállapítása, hogy mennyi a tartozás "mindenkori" (tehát aktuális) 

összege. Ehhez megfelelő tartalmú nyilvántartás, bonyolult számítások elvégzése szükséges, ami 

tárgyi eszközök meglétét, apparátus foglalkoztatását feltételezi, szakértelmet igényel, amelyre a 

pénzintézeteknek van lehetősége. Ugyanakkor mindez a hitelintézetek jogszabályban előírt 

kötelezettsége is egyben.  
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I. A szerződéskötéskor még hatályos – 2014. március 15-től hatálytalan – 18/1999. (II.05.) 

Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 1. § (1) bekezdés a) pontját illetően arra mutat 

rá a Kúria: az „egyoldalú értelmezés” azt jelentené, hogy kizárólag a bank határozhatná meg, hogy egy 

szerződéses feltételt, kikötést, hogyan kell érteni és alkalmazni, a bankkal szerződő félnek mindebbe 

nem lehetne beleszólása, az erre vonatkozó jogait kizárnák, a szerződéses kikötés értelmezésének 

jogától megfosztanák.  

A perbeli esetben azonban nem zárták ki a felperesek jogát és lehetőségét: az alperes a nyilvántartása 

alapján meghatározta a felperesek tartozásának összegét, a felpereseknek a jogviszony fennállása alatt, 

a felmondáskor és azt követően is lehetőségük volt arra, hogy nyomon kövessék tartozásuk alakulását 

és annak törlesztését. Az alperes álláspontjától eltérő álláspontjukat közölhették, érvényre juttathatták, 

nem voltak elzárva annak lehetőségétől sem, hogy végső soron ezt akár perben is megtegyék. A főadós 

és a felperesek rendszeres tájékoztatást kaptak a tartozás az alperes által nyilvántartott összegéről, ha a 

tájékoztatásban foglaltakat vitatták, részletes elszámolást kérhettek akár a végrehajtás megindulását 

követően is.  

Hangsúlyozta a Kúria: amennyiben a felpereseknek az az álláspontjuk, hogy az alperes által kimutatott 

összegtől kisebb a tartozásuk, a végrehajtás korlátozását kérhetik az általuk helyesnek tartott összegre, 

ebben az esetben azonban meg kell jelölniük a tartozás általuk helyesnek tartott összegét és utalniuk 

kell arra is, hogy az eltérést mi okozhatja (számítási hiba, befizetett összeg figyelmen kívül hagyása, 

stb.). Összegbeli eltérés esetében szakértő bevonásával megállapítható a tartozás pontos összege. A 

rendelkezésre álló iratok között nincsen az e követelményeknek megfelelő felperesi nyilatkozat, a 

felperesek nem közölték tartozásuk általuk helyesnek tartott összegét és nem hivatkoztak arra, hogy az 

összegbeli eltérés alapja az alperes nyilvántartásának hiányossága lenne, vagy az eltérést számítási 

hiba okozta volna.  

II. A Kormányrendelet 1. § (1) bekezdésének b) pontjával összefüggésben hangsúlyozza a Kúria, hogy 

az alperes eleget tett a kölcsönszerződésből eredő kötelezettségének, hiszen folyósította a kölcsönt, ezt 

követően pedig a saját érdekében állt az, hogy figyelemmel kísérje a visszafizetési kötelezettség 

teljesítését. Ha a pénzintézet nem találja szerződésszerűnek az adós teljesítését nem zárható el attól, 

hogy felszólítsa a teljesítésre és a felszólítás eredménytelensége esetén felmondja a jogviszonyt.  

Életszerű és nem jogsértő, hogy ha a pénzintézet jogszabály rendelkezése alapján a tartozás 

nyilvántartására köteles, a tartozás összegének közlésekor a saját kimutatásait veszi alapul. A perbeli 

kölcsönszerződés VIII.9. pontjában foglaltak támpontot adnak a tartozás összegének megállapításához, 

de nem biztosítanak kizárólagos jogosultságot az alperesnek, hiszen a felperesek vitathatták – és 

vitathatják – a tartozás alperes által kimutatott összegét, a felmondás érvényességét, a végrehajtani kért 

tartozás összegét.  

III. A Kormányrendelet 1. § (1) bekezdésének j) pontjával összefüggésben kiemeli a Kúria, hogy 

tisztességtelen lenne, ha a pénzintézet ok nélkül hárítaná át a bizonyítási terhet a fogyasztóra, azonban 

ez az adott esetben nem történt meg. A végrehajtási záradékolás alapja valóban az alperes közlése volt 

a tartozás összegéről, de vita esetén ez nem több, mint az alperes nyilatkozata: a perben nem a 

szerződés VIII.9. pontja határozza meg a bizonyítási terhet, hanem a Pp. rendelkezései. A Pp. 164. § 

(1) bekezdésének megfelelően a per eldöntéséhez szükséges tényeket általában annak a félnek kell 

bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a bíróság valónak fogadja el. Abban az esetben, ha egy 

adós nem kifogásolja időben az alperes által kimunkált összeget és a tartozás végrehajtási szakba 

kerül, a végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránti perben a bizonyítás már az általános 

szabályok szerint is a pert indító adóst (felperest) terheli: a Pp.164.§ (1) bekezdésének megfelelően reá 

hárul annak igazolása, hogy nem tartozik, vagy nem a kimutatott összeggel.  

Összegzésképpen: akkor lenne tisztességtelen a szerződés VIII.9. pontja, ha kizárólagos jogosultságot 

adna az alperesnek a tartozás összegének meghatározására, egyben megvonná a felperesek ezzel 

kapcsolatos jogait és lehetőségeit, az adott esetben azonban mindez nem valósult meg, nem sérült a 

szerződő felek egyenlősége, jogvita esetén a bíróság az alperes kimutatását az alperes nyilatkozataként 

értékelné. Helyesen utalt a másodfokú bíróság a feleket terhelő együttműködési kötelezettségre is.  

IV. A Vht. 29/C.§-a tartalmazza a végrehajtási záradékolás alaki és tartalmi követelményeit. A 

végrehajtást kérőnek meg kell jelölnie a kötelezettség tárgyát, mennyiségét (összegét) és jogcímét, 
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hiszen ezek nélkül a végrehajtás nem rendelhető el. A végrehajtási záradékolásnál, a végrehajtás 

elrendelésekor a közjegyző nem vizsgálhatja, hogy alapos-e a végrehajtást kérő követelése. 

Az Európai Bíróság előzetes döntéshozatali eljárásban a C-32/14. sz. ügyben a következőképpen 

határozott: a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 1993. 

április 5-ei, 93/13/EGK Tanácsi Irányelv 6. cikkének (1) bekezdését és 7. cikkének (1) bekezdését úgy 

kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az alapügyben szereplő 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 a végrehajtási 

záradék törlését, miközben egyik szakaszban sem került sor az említett szerződés kikötései 

tisztességtelen jellege vizsgálatára. 

 

Pfv.II.22.338/2016/5. 

A gyermek szokásos tartózkodási helyének megállapítása szempontjából figyelembe veendő 

körülmények, ha a család megközelítőleg azonos időtartamban tartózkodott a két szülő 

állampolgársága szerinti országban. 

Az 1986. évi 14. számú tvr. (a továbbiakban: Hágai Egyezmény) 3. Cikke értelmében a gyermek 

elvitele vagy elrejtése (visszatartása) jogellenes, ha sérti azon Szerződő Állam jogrendszere szerint egy 

személynek juttatott felügyeleti jogot, amelyben a gyermeknek az elvitelét közvetlenül megelőzően a 

szokásos tartózkodási helye volt, és ezeket a jogokat az elvitel időpontjában gyakorolta. Az 5. Cikk 

szerint a felügyeleti jog magában foglalja a gyermek személye felőli gondoskodás jogát, így különösen 

a jogosultságot a gyermek lakóhelyének meghatározására. Az Egyezmény által védett jogi érdek a 

szülői felügyeleti jog sérthetetlenségének biztosítása, természetesen a gyermek érdekével összhangban 

(BH 2004.239.). Hasonló rendelkezéseket tartalmaz a 2201/2003/EK Rendelet, más néven Brüsszel-

II.A. Rendelet (a továbbiakban: EK Rendelet) 2. cikkének 11. pontja is. 

A Kúriának a felülvizsgálati eljárásban abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy a kiskorú 

gyermek szokásos tartózkodási helye Olaszországban vagy Magyarországon volt-e, mivel ettől 

függően bírálható el a gyermek Magyarországra hozatalának jogellenessége, illetőleg jogszerű volta és 

ehhez képest a visszavitel iránti kérelem teljesítése vagy elutasítása. 

A Hágai Egyezmény és az EK Rendelet sem definiálja a szokásos tartózkodási helye fogalmát, azt a 

bíróságnak minden egyes esetben a rendelkezésre álló bizonyítékok mérlegelésével kell megállapítania 

az EBH 2003.950. szám alatt közzé tett elvi bírósági határozatban kifejtett szempontok figyelembe 

vételével. A szokásos tartózkodási hely fogalmát értelmező elvi határozat a gondoskodás helyszínével 

összefüggésben leszögezi, hogy az nem azonos a lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, azonban 

szokásos tartózkodási helyként akkor ismerhető el, ha az a véglegesség szándéka nélkül is, de 

huzamosabb ideig a szülő és a gyermek együttélésének a természetes és zavartalan helyszíne, ideértve 

a megfelelő közös lakást, a gyermeket eltartó szülő munkahelyét és azt a mikroközösséget is, ahová az 

adott időszakban a gyermek beilleszkedett. 

Az adott esetben nem volt vitás, hogy a felek a kérelmezett külföldre költözésétől – helyesen – 2013. 

március közepéig életvitelszerűen kizárólag a kérelmező olaszországi ingatlanában éltek. Ekkor vált 

lehetővé a 2012. évben megvásárolt b.-i ingatlan tartós, a felek közös lakhatását biztosító használata. A 

házastársak a közös tulajdonukban álló házas ingatlant lakhatóvá tették, a kérelmező által örökölt 

bútorokkal berendezték. A kérelmező nem vonta kétségbe a kérelmezett állítását, miszerint a felek 

2013. december 29-ig az ingatlanban laktak. Ebben az időszakban a kérelmezett okirattal igazoltan 

olasz tolmácsként rövid ideig dolgozott és a házorvoshoz is bejelentkezett. A felek a közös 

egyetértéssel kialakított tartózkodási helyüket a kérelmezett tervezett terhességéről való 

tudomásszerzés után is fenntartották, az anya, állapotára tekintettel 2013. augusztus 22-től november 

13-ig bizonyítottan védőnői és háziorvosi ellátásban részesült, továbbá orvosi vizsgálatokon is részt 

vett. Ennek nem mond ellent a felek közös döntése, hogy gyermekük Olaszországban szülessen meg, 

ezért a kérelmezett terhességének 7. hónapjában visszatértek olaszországi közös otthonukba. 

Ugyanakkor ebben közrehatott a magyar kórházi körülményekhez képest kedvezőbb feltételeket 
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biztosító olasz kórházi szülészeti ellátás igénybe vételének lehetősége is. 

A másodfokú bíróság a kérelmezett módosított előadásán alapuló, az elsőfokú végzésben megállapított 

és nem fellebbezett tényállásától eltérően állapította meg, hogy a felek a gyermek születését követő 1 

hónap elteltével utaztak B.-re. Ehhez képest a kérelmező a felülvizsgálati kérelmében alappal 

hivatkozott arra, hogy a valóságtól eltérő számításon alapul C. születésétől a kérelmezett 

magyarországi visszatéréséig eltelt időszakon belül a gyermek által belföldön, illetőleg külföldön 

töltött időtartam meghatározása. 

A felek a gyermekkel 2014. május 15-én utaztak B.-re és november 2-ig itt tartózkodtak. 2015. február 

14-ig D.-ben, majd 2015. augusztus 23-ig ismét B.-n éltek, innen indultak a kérelmező szüleivel közös 

tengerparti nyaralásra és szeptember elején érkeztek vissza d.-i otthonukba. A gyermek tehát a 2014. 

március 6-i születésétől a 2015. szeptember 8-ig terjedő időből, azaz 18 hónap 2 napból több mint 12 

hónapot B.-n és közel 6 hónapot Olaszországban töltött. A gyermek folyamatos gondozásának 

helyszíne 2014. évben 2 hónapos korától közel 8 hónapos koráig, 2015. évben 6 hónapot meghaladóan 

Magyarországon volt. Ezzel szemben a gyermek olaszországi közös, folyamatos gondozásának 

időtartama 2014 novemberétől 2015. február közepéig alig haladta meg a 3 hónapot, míg a kérelmező 

szüleivel töltött közös nyaralástól a kérelmezett Magyarországra utazásáig eltelt időszakban még 1 

hónapig sem tartott. 

Nem vitás, hogy a felek a gyermek gondozásának, nevelésének megfelelő körülményeit belföldön és 

külföldön is kialakították. A másodfokú bíróság a Pp. 206. § (1) bekezdésében foglalt elveknek 

megfelelően, a felek előadásából, az eljárásban feltárt adatokból okszerűen, iratszerűen, 

megalapozottan vonta le azt a következtetést, hogy a felek közös szándéka a tervezett 

gyermekvállalásra is tekintettel 2013 tavaszától arra irányult, hogy a családi együttélés helyszíne az 

olaszországi viszonyokhoz képest olcsóbb megélhetés lehetőségét nyújtó Magyarországon, B.-n 

legyen. A felek a b.-i családi otthonukat, a gyermek nyugodt és kiegyensúlyozott fejlődésének alapvető 

biztosítékaként megteremtették, a gyermekkel születésétől kezdődően, túlnyomó részben 

életvitelszerűen Magyarországon tartózkodtak. A család, a szülők és a gyermek együttélésének 

természetes és zavartalan helyszíneként nem csupán a felek, hanem az e-mail üzenetekből kitűnően – a 

másodfokú bíróság megállapításával egyezően – az olasz és a magyar nagyszülők is a b.-i ingatlant 

tekintették. A család külföldi tartózkodási ideje összesen 6 hónapot tett ki, amely az adott körülmények 

között huzamosabb időnek nem tekinthető. A gyermek életkorát is figyelembe véve a rövid ideig tartó 

és többször megszakított olaszországi tartózkodás nyilvánvalóan nem nyújtott lehetőséget a gyermek 

számára baráti körének megteremtésére, az ottani életkörülményekbe való beilleszkedésre. 

Mindezekre tekintettel a szokásos tartózkodási hely megállapításának szempontjából nincs jelentősége 

annak, hogy a felek és gyermekük állandó bejelentett lakcíme d.-i lakás volt. A felülvizsgálati kérelem 

hivatkozásával szemben a felek tartózkodási helyének megállapításánál nem értékelhető a felek 

külföldön kötött házassága, a gyermek olaszországi születése és az sem, hogy keresztelőjét is 

külföldön tartották.  

A felek körülményeire figyelemmel nem tekinthető releváns ténynek, hogy a család egzisztenciális 

biztonsága Magyarországon nem teremtődött meg. A házastársak, később a család megélhetését, 

továbbá az ingatlanok fenntartási költségeit, a tartózkodási helytől függetlenül, túlnyomó részben a 

kérelmezett szülei fedezték. A felek jövedelemszerző tevékenységének hiányában a havi rendszeres 

szülői juttatások kiegészítését, illetőleg a kiadások csökkentését jelentették az olasz 

társadalombiztosítási támogatások, a magyar mértéket lényegesen meghaladó olasz családi pótlék, a 

térítésmentes egészségügyi ellátás, valamint közműfogyasztási ártámogatás igénybe vétele. 

Okiratokkal bizonyított, hogy a gyermeket a külföldi egészségügyi ellátás keretében olasz 

gyermekorvos vizsgálta és kezelte, belföldön pedig védőnői ellátásban részesült. A külföldi 

tartózkodások időtartamának és az orvosi vizsgálatok, továbbá a gyermek számára kötelező 

védőoltások időpontjainak egybevetése alapján kétségtelenül megállapítható, hogy a gyermek 

születésétől 2015. szeptember 8-ig terjedő időszakban a gyermekorvosi vizsgálatokra, a védőoltások 

beadására mindenkor a felek olaszországi tartózkodása alatt került sor. 

Az eljárásban nem merült fel adat arra, hogy a kérelmező élt az olaszországi azonnal mozgósítható 

munkanélküli álláskeresőként való nyilvántartásával kapcsolatos bármely lehetőséggel. Ugyanakkor 



 

 52 

nem vonta kétségbe a kérelmezett előadását, miszerint B.-n egy pizzasütő büfét kívánt nyitni és a felek 

közösen zöldségtermesztéssel foglalkoztak. 

Mindezekre tekintettel a másodfokú bíróság jogszabálysértés nélkül állapította meg, hogy a felek és 

gyermekük életében a szokásos tartózkodási hely Magyarországon, a b.-i ingatlanban volt, ezért a 

kérelmezett és a gyermek hazautazása nem ütközött a Hágai Egyezmény 3. cikk a) pontjába, tehát a 

Hágai Egyezmény szempontjából jogellenességet nem valósított meg. Ennek jogkövetkezménye a 

kérelem elutasítása, amely szükségtelenné teszi a kérelmező szülői felügyeleti joga megsértésének és a 

visszavitel megtagadásának lehetőségére vonatkozó, a Hágai Egyezmény 13. cikk b) pontjában foglalt 

feltételek vizsgálatát, a felülvizsgálati kérelem ezzel kapcsolatos hivatkozásainak elbírálását. 

Közigazgatási ügyszak 

Kfv.IV.35.211/2016/4. 

A mezőgazdasági támogatási kérelem hibája nem tekinthető nyilvánvalónak, ha a szolgáltatott adatok 

alapvetően hibásak, miáltal a kérelem egyértelműsége kétséges. 

A jelenleg 640/2014/EU bizottsági rendelet 43. cikk által, a 2015. január 1. előtt kezdődő támogatási 

időszakra vonatkozóan benyújtott kérelmek tekintetében hatályában fönntartott 1122/2009/EK 

bizottsági rendelet 73. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy „(a)z I. és II. fejezetben előírt 

támogatáscsökkentéseket és támogatás köréből való kizárásokat nem kell alkalmazni, ha a 

mezőgazdasági termelő tényszerűen pontos információt nyújtott be, vagy másképpen bizonyítja, hogy 

nem vétkes.” Jelen ügyben a felperes által vétett hiba alapvető volta a pályázat összeállítása során nem 

kellő gondosságra utal. Mindezek vonatkozásában alperest a fentiek szerint nem terhelhette pótlási 

kötelezettség. Ilyen elvárás vele szemben sem a 2007. évi XVII. törvényből, sem az uniós 

szabályozásból nem vezethető le. 

 

Kfv.V.35.259/2016/13.  

A 2011. évi CXXIII. tv. az a nemzeti jogszabály, amely alkalmazásával az adózó visszaigénylési jogát 

érvényesítheti, illetve a hatályba lépése napjától hozzájuthat az adóösszeghez és az után járó 

kamathoz. 

A Kúria kifejtette, hogy az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EUB) tagállami kötelezettszegési 

eljárásban meghozott C-274/10. számú ítélete szerint (54. pont) a 2006/112/EK tanácsi irányelv (a 

továbbiakban: Héa-irányelv) 183. cikke nem engedi a tagállamok számára, hogy a Héa alapjául 

szolgáló ügylet fejében járó ellenérték megfizetettségének feltételéhez kössék a levonható Héa-

különbözet visszatérítéséhez való jog gyakorlását. Így Magyarország az 2007. évi CXXVII. 

törvényben (a továbbiakban: Áfa tv.) szabályozott megfizetettségi feltétellel (Áfa tv. 186.§-ának 2011. 

szeptember 26-ig hatályban volt (2)-(4) bekezdéseiben foglaltak) túlterjeszkedett annak a 

mozgástérnek a keretein, amellyel a tagállamok a 183. cikk alapján rendelkeznek. 

A jogalkotó, hogy az EUB C-274/10. számú ítéletében foglaltaknak eleget tegyen, jogharmonizációs 

céllal megalkotta a 2011. évi CXXIII. törvényt (a továbbiakban: Mód.tv.) és a hatályba léptetésével 

egyidejűleg az Áfa tv. sérelmezett 186.§ (2)-(4) bekezdéseit hatályon kívül helyezte. A Mód.tv. 

teremtette meg annak lehetőségét, hogy az adózó azon összeget, amelyre e törvény hatálybalépését 

megelőzően utoljára esedékes, benyújtott áfa bevallásában az Áfa tv. hatályon kívül helyezett 186.§ 

(2)-(4) bekezdése alapján - kizárólag a pénzügyileg nem rendezett beszerzésekre jutó adóként 

szerepeltetett összeg miatt - visszaigénylési jogát nem érvényesíthette, 2011. október 20. napjáig az 

állami adóhatósághoz formanyomtatványon benyújtott kérelmében igényelhette vissza, vagy e 

határidőtől függetlenül a rá vonatkozó szabályok szerinti bevallásában a fizetendő adót csökkentő 

tételként elszámolhatja, illetve bevallásában visszaigénylési jogát érvényesítheti [1.§ (1) bekezdés]. A 

megfizetettségi feltétel miatt göngyölített adó visszaigénylésének jogszabályi alapja a Mód.tv., annak 

hatályba lépésétől: 2011. szeptember 27-től kezdődően. 

Az első- és másodfokú határozat is tartalmazza azt a felperes által nem vitatott, keresettel nem 

támadott tényt, hogy a pénzügyileg nem rendezett beszerzésekre jutó, korábban vissza nem 
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igényelhető, a 2011. október 20-án benyújtott áfa adóbevallásában szerepeltetett adóösszeget számára 

az adóhatóság kiutalta. A felperes visszaigénylési jogának érvényesítése adóösszegre vonatkozott, 

mégpedig arra, amelyet az Áfa tv. uniós jogba ütköző (a Mód.tv. 5.§-ával hatályon kívül helyezett) 

rendelkezései miatt korábban vissza nem igényelhetett és így – mivel hozzá nem juthatott – nem is 

használhatott.  

Az EUB a C-654/13. számú végzésében kifejezetten akként rendelkezett, hogy a Héa-irányelv 183. 

cikkével ellentétes az a tagállami szabályozás és gyakorlat, amely kizárja a késedelmi kamat fizetését 

azon héa összeg után, amelyet az uniós joggal ellentétesnek nyilvánított nemzeti szabályozás folytán 

nem lehetett ésszerű határidőn belül visszaigényelni. Az EUB szerint a nemzeti jog feladata, hogy 

meghatározza az ilyen kamatok kifizetésére vonatkozó szabályokat.  

Pénztartozás után, amint arról nemzeti jogunkban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény 6:47.§-a rendelkezik, kamat jár. A kamat a pénz használatának ellenértéke, lehet ügyleti vagy 

késedelmi. A Ptk.-beli szabályozásnak „a pénztartozás után” részével azonos rendelkezést tartalmaz – 

szintén a nemzeti jogunk részét képező - Art. 124/C.§-ának (6) bekezdése is, előírva, hogy a 

„visszatérítendő adó után” fizet kamatot az adóhatóság.  

A Mód.tv.-ben meghatározott adóösszeg után a 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 

124/C.§-ának (6) bekezdése alapján jár tehát a kamat, és az adóösszeghez, illetve az az után járó 

kamathoz az adózó visszaigénylési jogának érvényesítésével juthat. A kamat mértéke e 

jogszabályhelyben meghatározottak szerint a jegybanki alapkamattal azonos (egyszeres) mérték. Az 

alperes és az elsőfokú bíróság ellentétes álláspontja téves. A Mód.tv. az a nemzeti jogszabály, 

amelynek alkalmazásával az adózó visszaigénylési jogát érvényesítheti, illetve a hatályba lépése: 

2011. szeptember 27. napjától visszaigényléssel hozzájuthat a (megfizetettségi feltétel miatt 

továbbgörgetett) adóösszeghez és az az után járó kamathoz. A kamatigényléshez való jog is a 

jogharmonizáció megteremtésekor, a Mód.tv. hatályba lépésének napján nyílt meg.     

 

Kfv.I.35.294/2016/5.  

A Pp. 335/A. § alkalmazásának feltételei. Tudta, tudhatta volna kritériumok vizsgálatának 

szempontjai. 

A Kúria rögzítette, hogy az Európai Unió Bírósága döntéseiben a levonási jog gyakorlása kapcsán 

kialakított gyakorlata alapján a gazdasági események szempontjából három nagy tényállási csoport 

állítható fel: gazdasági esemény hiánya - felek közötti gazdasági esemény hiánya - másik fél csalárd 

magatartása. Egyértelműen rögzíthető, hogy az első esetben (gazdasági esemény hiánya) nincs helye a 

„tudta, vagy tudhatta” formula alkalmazásának. Ugyancsak egyértelmű, hogy a harmadik esetkörben 

(másik fél csalárd magatartása) nem tagadható meg a levonási jog gyakorlása, kivéve, ha az 

adóhatóság objektív körülmények alapján igazolja, hogy a számlabefogadó tudott, vagy tudhatott a 

csalárd eljárásról. A második esetkörben a gazdasági esemény megvalósult, de az adóhatóság 

megállapítása szerint nem a felek között, és az adózó arra hivatkozik, hogy minderről ő maga nem is 

tudott, őt valójában megtévesztették, becsapták. Ezekben az esetekben a tényállás függvényében - az 

EUB vonatkozó döntéseire figyelemmel - szóba jön a „tudta, vagy tudnia kellett” körülmények 

vizsgálata. Ezt az álláspontot fejti ki a Kúria 5/2016 (IX.26.) KMK véleményében, és ezt erősítette 

meg az Unió Bírósága legújabb 2016. november 10-i a Signum Alfa Sped Kft. ügyben (C-446/15). A 

Kúria a felülvizsgálati kérelmet ezen elvek mentén vizsgálta és jutott arra következtetésre, hogy az 

elsőfokú bíróság döntése nem megalapozott.  

A Kúria megítélése szerint az alperes a számlakibocsátó adóminimalizálásra irányuló magatartásának 

következményeit hárította át anélkül, hogy bizonyította volna, hogy a felperes tudott vagy tudhatott 

arról, hogy a számlakibocsátó adókijátszást valósít meg. Tette ezt akként, hogy a felperesnél elvégzett 

munkák vállalkozóinak számlai tekintetében a számlakibocsátónál elismerte az azokban felszámított 

áfa jogszerű levonását. Az Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlata szerint az adóhatóság általános 

jelleggel nem követelheti meg a héa-levonási jogát gyakorolni kívánó adóalanytól egyfelől, hogy az 

arról való meggyőződés érdekében, hogy a korábban teljesítő gazdasági szereplők szintjén nem 

történt-e szabálytalanság vagy csalás, ellenőrizze, hogy az e jog gyakorlásának alapjául szolgáló 
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szolgáltatásokra vonatkozó számla kibocsátója rendelkezik-e az e szolgáltatások nyújtásához 

szükséges erőforrásokkal, és hogy eleget tett-e héa-bevallási- és fizetési kötelezettségének, vagy 

másfelől, hogy az említett számlán kívül rendelkezik-e olyan más iratokkal, amelyek alkalmasak 

annak bizonyítására, hogy e körülmények fennállnak. (C-446/15. 44. pont) Erre figyelemmel az sem 

róható a felperes terhére, hogy az F. Kft. által kibocsátott számlák és a befogadott alvállalkozói 

számlák teljesítési idő különbözőséget mutatnak, mert ennek ellenőrzése is kívül esik felelősségi 

körén. Egyetért a Kúria azzal a felperesi állásponttal is, hogy miután a felperes nem volt tulajdonosa 

az F. Kft.-nek, emiatt még az azonos tulajdonosi kör okán sem tudhatott a számlakibocsátója 

adóelkerülésre irányuló magatartásáról, annak megvalósítása érdekében befogadott számlák 

hiteltelenségéről. 

 

Kfv.V.35.299/2016/7.  

Az Európai Csalás Elleni Hivatal által az 1073/1999/EK rendelet 10. cikke (2) bekezdése alapján 

továbbított Final Report (zárójelentés), továbbá a 883/2013. (EU, Euratom) rendelet 11. cikke szerint 

elküldött ajánlások továbbításának nincs kötelező ereje a nemzeti hatóságokra, ezek saját 

hatáskörükben eljárva döntenek a megteendő intézkedésekről. A zárójelentésre a nemzeti 

közigazgatási vizsgálók által készíttetett közigazgatási jelentésekre alkalmazott értékelési szabályokkal 

azonos értékelési szabályok vonatkoznak, és az ilyen jelentésekkel egyenértékű bizonyítékként kell 

figyelembe venni őket. 

Az OLAF vizsgálatát a 1073/1999/EK rendelet és a 883/2013. (EU, Euratom) rendelet 3. cikke alapján 

folytatta le, és az eljárás megindításáról szóló határozatát 2012. október 16-án küldte meg a 

tagállamoknak. 2014. január 9-én az OLAF ad-hoc meetinget tartott Brüsszelben, ahol ismertette az 

érdekelt tagállamokkal a misszió eredményét, amely azt mutatta ki, hogy a tagállamok által azonosított 

EU-ba importált üvegrostból készült hálószöveteket, amelyeket thaiföldi származásúként jelentettek 

be, csak átszállították Thaiföldön, ezért ezek nem szerezhettek thaiföldi preferenciális vagy nem 

preferenciális származást. 

A zárójelentés két ajánlással együtt érkezett meg a magyar vámhatósághoz, ahol ezek 2014. augusztus 

13-án kerültek iktatásra. Az ajánlásokat az OLAF a 883/2013 (EU, Euratom) rendelet 11. cikk (6) 

bekezdésére hivatkozva tette meg. Ezekben azt kérte, hogy a magyar bűnügyi főosztály fontolja meg 

bűnügyi nyomozás kezdeményezését, illetve az illetékes magyar vámhatóság tegyen meg minden 

megfelelő intézkedést a zárójelentésben meghatározott EUR összeg behajtásának biztosítása és az EU 

költségvetést érő további károk megelőzése érdekében. 

A 1073/1999/EK rendelet rendelkezéseiből, különösen e rendelet (13) preambulum bekezdéséből és 9. 

cikkéből következik, hogy az OLAF zárójelentésbe foglalt megállapításai nem vezethetnek 

automatikusan bírósági vagy fegyelmi eljárás megindításához, mivel az erre hatáskörrel rendelkező 

nemzeti hatóságok szabadon dönthetnek a zárójelentés alapján meghozandó intézkedésekről (T-

193/04. számú ítélet 69. pontja). 

A 1073/1999/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdése is csupán az információknak az érintett tagállam 

igazságügyi hatóságai számára történő megküldését írja elő, amelyek saját hatáskörükön belül 

szabadon értékelhetik az információk tartalmát, fontosságát és maguk döntik el, hogy ennek alapján 

milyen intézkedéseket tesznek. Kizárólag és teljes mértékben a nemzeti hatóság felelősségi körébe 

tartozik, hogy a megküldött információk alapján indít-e eljárás, és hogy ennek alapján, milyen 

intézkedések megtételére kerül sor. A jóhiszemű együttműködés elve azonban kötelezi a tagállamokat 

minden szükséges intézkedés megtételére a közösségi jog érvényesülésének és hatékonyságának 

biztosítása érdekében. Ez megköveteli, hogy a nemzeti hatóságok, miután továbbításra került részükre 

a zárójelentés, alaposan megfontolják az információkat és levonják belőle a közösségi jog betartásának 

biztosításához szükséges következtetéseket, és adott esetben, ha indokoltnak tartják eljárások 

megindításával. Ez a vizsgálati kötelezettség azonban nem írja elő az előzőekben említett rendelkezés 

olyan értelmezését, mely a szóban forgó továbbítást olyan kényszerítő erővel ruházná fel, amely 

folytán a hatóságoknak meghatározott intézkedéseket kellene tenniük (T-193/04. számú ítélet 69-72. 

pontjai).  A zárójelentés továbbítás tehát a 1073/1999/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdése 
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értelmében nem vált ki kötelező joghatásokat (T-193/04. számú ítélet 122. pontja, T-309/03. számú 

ügyben hozott ítélet). 

A 883/2013. (EU, Euratom) rendelet 11. cikk (1) bekezdése mindössze azt rögzíti, hogy a 

zárójelentésben ismertetni kell a vizsgálat jogalapját, a követett eljárási lépéseket, a megállapított 

tényeket, ezek előzetes jogi minősítését, becsült pénzügyi következményeit, be kell számolni a 9. 

cikkben előírt eljárási garanciák tiszteletben tartásáról, valamint a vizsgálat következtetéseiről és 

mellékelni kell hozzá az ajánlást is. A 11. cikk (2) bekezdése szerint a zárójelentések a közigazgatási 

vagy bírósági eljárás során elfogadható bizonyítéknak minősülnek abban a tagállamban, amelyben 

ezek felhasználása szükségesnek bizonyul, „ugyanolyan módon és ugyan olyan feltételek mellett, mint 

az adott ország nemzeti közigazgatási vizsgálói által készített jelentések. A jelentésekre a nemzeti 

közigazgatási vizsgálók által készített közigazgatási jelentésekre alkalmazott értékelési szabályokkal 

azonos értékelési szabályok vonatkoznak, és az ilyen jelentésekkel egyenértékű bizonyítékként kell 

figyelembe venni őket”.  

Az előzőekben ismertetett jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a Kúria azt állapította meg, hogy 

téves az a jogértelmezés és jogalkalmazás, mely szerint önmagában a zárójelentés olyan bizonyíték, 

amely alapot ad érdemi hatósági, bírósági döntés meghozatalára, a felperessel szemben fizetési 

kötelezettség megállapítására. A zárójelentés nem tartozik a Ket. 50.§ (4)-(6) bekezdései által 

szabályozott bizonyítékok körébe, és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.)  97.§ (5) 

bekezdése alá sem. A közigazgatási hatóságok által készített jelentések a nemzeti közigazgatási jog 

értelmében is csupán az eljárás során beszerzett adatok, bizonyítékok ismertetésének minősülnek, és 

még abban az esetben is, ha megállapításokat tartalmaznak, nem önmagukban, hanem a 

mellékleteikben, illetve a közigazgatási iratokban fellelhető bizonyítási eszközök miatt képezhetik egy 

döntés jogalapját. Erre egyébként az OLAF ajánlásai is utalnak, és ezt a Kúria által előzőekben 

ismertetett jogszabályi rendelkezések, és az ezekkel kapcsolatos joggyakorlat is ekként tartalmazza, 

illetve alkalmazza. 

Az alperes határozatában a felülellenőrzés elrendelésének időpontjával kapcsolatos határidőt azért 

tekintette betartottnak, mivel a bizonyítékot, azaz a zárójelentést az OLAF csak 2014. augusztus 13-án 

bocsátotta rendelkezésére (alperesi határozat 5. oldal utolsó bekezdés, 6. oldal első bekezdése). Ez a 

határozati megállapítás egyrészt az előzőekben kifejtettek miatt nem fogadható el, másrészt azért, mert 

a rendelkezésre álló iratokban és a határozatban sem került alátámasztásra az, hogy az alperesnek, a 

zárójelentést megelőzően, a zárójelentésben erre utaló adatok ellenére sem volt hivatalos tudomása, 

konkrét információja a kijátszás tekintetében. A 2003. évi CXXVI. törvény (Vámtv.) 7/D.§ (1) 

bekezdésének c) pontja pedig nem csak a bizonyíték megszerzése esetén ad lehetőséget 

felülellenőrzésre, ezt lehetővé teszi új tény vagy adat tudomásra jutása esetén is. Hangsúlyozta a Kúria 

e körben még azt is, hogy az alperes a peres eljárás során sem nevezett meg (a zárójelentésen kívül) 

olyan rendelkezésére álló bizonyítási eszközt, amely eljárása megindításának törvényességét, érdemi 

döntésének megalapozottságát igazolhatná.  

Önmagában tehát az a zárójelentésbe foglalt megállapítás, mely szerint a szállítmány kínai 

származású, a FORM A származási bizonyítványok az exportőr által rendelkezésre bocsátott hamis 

adatokon alapulnak és a thai hatóság nem volt tudatában annak, hogy az áru nem felel meg a 

kedvezményes elbánásra jogosító feltételeknek jelen ügyben, a korábban részletezettek miatt, nem 

fogadható el a határozatokba foglalt érdemi döntések jogalapjának bizonyítására. E megállapítást 

indokolja az is, hogy a felperes a zárójelentés alapjául szolgáló bizonyítékokat nem kapta meg a 

közigazgatási eljárás során, ennél fogva nem volt abban a helyzetben, hogy ügyféli jogait, ide értve a 

jogorvoslathoz való jogát a nemzeti és közösségi jogszabályoknak megfelelően ne csak formailag, 

hanem tartalmilag is gyakorolhassa (C-349/07. számú ítélet 35-37. pontjai). 

 

Kfv.I.35.340/2016/6. 

1) A közvetlen és azonnali kapcsolat követelményére hivatkozva nem zárható ki, hogy a még fejlesztés 

alatt álló, aktuálisan még nem értékesíthető termék beszerzéséhez kapcsolódóan az adózók 

gyakorolhassanak áfa levonási jogot.  
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2) A gazdasági tevékenység érdekében történő beszerzés mellett szólhat az, ha a beszerzéssel az adózó 

a saját vagyon terhére tényleges üzleti kockázatot vállal. 

Az áfa a közvetett fogyasztási adók körébe tartozó, a hozzáadott értéken alapuló, forgalmi típusú 

adónem. Ismérve egyebek mellett, hogy az adósemlegesség elérése érekében az adó alanya a 

termelési, forgalmazási folyamat korábbi szakaszaiban előzetesen felszámított, rá áthárított adót a 

2007. évi CXXVII. tv. (a továbbiakban: Áfa tv.) 5.§ (1) bekezdése, 6.§ (1) bekezdése és 120.§ által 

meghatározott keretek közötti levonhatja az általa fizetendő adóból, és csak az ún. elszámolandó adó 

befizetésére köteles, illetve annak visszaigénylésére jogosult. Az adó végül hozzáadódik az áruk és 

szolgáltatások végső árához, azaz a végső felhasználót terheli meghatározott százalékos felár 

formájában. A közös hozzáadottértékadó-rendszer tehát biztosítja minden gazdasági tevékenység 

adóterhét illetően a tökéletesen semlegességet, bármi legyen is e tevékenységek célja vagy eredménye. 

A levonási jog gyakorlásának feltétele az adóalanyiság, a gazdasági tevékenység folytatása és hogy a 

levonásra csak abban a mértékben kerüljön sor, amilyen mértékben az adóalany – ilyen minőségében – 

a terméket, szolgáltatást adóköteles termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében használja, 

egyéb módon hasznosítja. Kizáró, vagy speciális szabályok hiányában mind szabadalomhoz, mind 

know-how-hoz kapcsolódó áfa levonási jog gyakorlása során az általános szabályok érvényesülnek, 

mint az az Európai Unió Bírósága az C-504/10. számú, Tanoarch s.r.o. ügy rendelkező részének 1) 

pontjában megfogalmazta: az adóalany fő szabály szerint igényelheti az előzetesen megfizetett vagy 

fizetendő héa levonásának jogát olyan, ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás után, amely 

találmány feletti jog hányadának átengedésében áll, amennyiben az alkalmazandó nemzeti jog 

lehetővé teszi a találmány feletti jog hányadának átengedését. 

A levonásra jogosító mérték-, adott esetben egyáltalán a jog megléte értelmezésének kérdését a Kúria a 

2015.El.II.JE.K.5/9. jogegységi határozat meghozatalát mellőző végzés VI. pontjában foglalta össze. 

Az abban foglaltakkal a Kúria jelen tanácsa is egyetért, kiegészítve azt a tényállás egyedi 

jellegzetességre tekintettel az Európai Unió Bírósága C-153/11. számú Klub OOD ügyben hozott 

ítéletével. 

 Az Európai Unió Bírósága gyakorlatának áttekintésével megállapítható, hogy ahhoz, hogy a héa 

levonható legyen, az igénybe vett tevékenységeknek közvetlen és azonnali kapcsolatban kell állniuk a 

másnak nyújtott héa-levonásra jogosító tevékenységekkel. A beszerzett termékeket és igénybe vett 

szolgáltatásokat terhelő héa levonásának joga ezért azzal a feltétellel gyakorolható, hogy az ezek 

beszerzése vagy igénybevétele érdekében felmerült költségek az adólevonásra jogosító, más részére 

végzett adóköteles tevékenységek árának alkotóelemét képezik. (C-98/98. számú, Midland Bank 

ügyben hozott ítélet 30. pontja, a C-408/98. számú, Abbey National ügyben hozott ítélet 28. pontja és 

a C-16/00. számú Cibo Participations ügyben hozott ítélet 31. pontja.) A C-465/03 Kretztechnik 

ügyben az Európai Unió Bírósága tovább bővítette az alkalmazandó szempontokat. A 36. pontja 

szerint az adóalany akkor is jogosult az adólevonásra, ha ugyan nem áll fenn közvetlen és azonnali 

kapcsolat a konkrét beszerzési ügylet és a levonásra jogosító értékesítési ügylet vagy ügyletek között, 

de az igénybe vett szolgáltatások az adóalany általános költségeinek részét képezik, és mint ilyenek, az 

adóalany termékei vagy szolgáltatásai árának alkotóelemei. 

 Az Európai Unió Bírósága C-126/14. számú, Sveda ügyben hozott ítéletének 37. pontja és az ítélet 

rendelkező része szerint a HÉA irányelv 168. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az alapügyben szereplő 

körülményekhez hasonló körülmények között feljogosítja az adóalanyt az alapügyben tervezett 

gazdasági tevékenységhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése és előállítása után előzetesen 

megfizetett héa levonására, amelyek az adóköteles ügyletek megvalósításának eszközei lehetnek, ha 

bizonyított a beszerzési ügyletekhez kapcsolódó kiadások és az adólevonásra jogosító egy-, vagy több 

értékesítési ügylet, vagy az adóalany gazdasági tevékenységeinek összessége közötti azonnali és 

közvetlen kapcsolat, aminek objektív tényezők alapján történő vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság 

feladata. 

 Az Európai Unió Bírósága több ítéletében megfogalmazta, hogy a „közvetlen és azonnali” kapcsolat 

jellege tekintetében nem lehet általános érvényű megfogalmazást kidolgozni. A kereskedelmi és egyéb 

szakmai tevékenységek különbözőségére tekintettel ugyanis lehetetlen ennél pontosabban 

megállapítani az összes elképzelhető esetben azt a kapcsolatot, amelynek a beszerzési- és az 
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értékesítési ügylet között az előzetesen felszámított héa levonhatóságához fenn kell állni. Az adóalany 

által beszerzett termék vagy igénybe vett szolgáltatás objektív tartalmának meghatározása, a közvetlen 

és azonnali kapcsolat követelményének a vizsgálata az adóhatóságok és a nemzeti bíróságok feladata 

(pl. C-104/12., C-26/12. ítélet). 

A közvetlen és azonnali kapcsolat követelménye kapcsán az Európai Unió Bírósága azt az esetkört is 

elemezte, amikor az adóalanyok ténylegesen nem azonnal használják fel a tárgyi eszközt gazdasági 

tevékenységükben. Az Európai Unió Bírósága az elsőfokú bíróság által is hivatkozott C-153/11. számú 

Klub OOD ügy rendelkező részében mondta ki, hogy a HÉA irányelv 168. cikkének a) pontját úgy kell 

értelmezni, hogy az adóalany, aki e minőségében megszerzett valamely tárgyi eszközt, és azt a 

vállalkozás vagyonának körébe vonta, jogosult az ezen eszköz megszerzését terhelő hozzáadottérték-

adó abban az adómegállapítási időszakban történő levonására, amelyben az adó esedékessé vált, 

függetlenül attól, hogy az említett eszközt nem használják rögtön gazdasági tevékenységhez. 

Ugyanakkor ismételten kimondta azt is, hogy a nemzeti bíróság feladata annak megállapítása, hogy az 

adóalany a tárgyi eszközt a gazdasági tevékenysége érdekében szerezte-e meg, és adott esetben annak 

értékelése, hogy csalárd gyakorlat áll-e fenn.  

A közvetlen és azonnali kapcsolat követelményre tekintettel tehát elvi szinten nem zárható ki, hogy a 

még fejlesztés alatt álló, aktuálisan még nem értékesíthető termék beszerzéséhez kapcsolódóan az 

adózók gyakorolhassanak áfa levonási jogot. A Kúria a továbbiakban, a csalárd gyakorlat vizsgálata 

kapcsán irányadónak tekintette egyrészt azt, hogy az adózók kötelezettsége a beszerzés adóköteles 

tevékenységhez való közvetlen és azonnali kapcsolatát, illetve az előkészítő jellegét igazoló adatoknak 

az adóhatóság rendelkezésére bocsátása, másrészt azt, hogy a perbeli esetben a jogerős ítélet hatályon 

kívül helyezéséhez ténybelileg megalapozott, a jogerős ítéletet cáfoló alperesi határozat szükséges. A 

rendelkezésre álló iratok alapján azonban azt kellett megállapítania, hogy a jelen ügyben olyan 

ellentmondások, és olyan hiányosságok vannak, amelyek pontosítására, kitöltésére nincsenek adatok.  

 

Kfv. I. 35.544/2016/5  

Szabályszerűen tagadja meg az adóhatóság az adólevonási jog gyakorlását attól a számlabefogadótól, 

amely – annak ellenére, hogy az ügylet tekintetében szabálytalanságra utaló körülmények merültek fel 

– nem teszi meg az ésszerűen elvárható intézkedéseket annak érdekében, hogy áfacsalás részesévé ne 

váljon. 

I. A Kúria rámutatott arra, hogy az adólevonási jog megtagadásának indoka jelen ügyben nem az volt, 

hogy a gazdasági esemény nem jött létre, hanem az, hogy a gazdasági esemény nem a felek között 

valósult meg. Az áfa levonási jog megtagadhatóságáról szóló 5/2016. (IX.26.) KMK vélemény (a 

továbbiakban: KMK vélemény) 2. pontja szerint, ha a gazdasági esemény megvalósult, de nem a 

számlában szereplő felek között, akkor – a tényállás függvényében – vizsgálni lehet, hogy a 

számlabefogadó tudott-e, illetve tudnia kellett volna-e az adókijátszásról, adócsalásról. Az előbbi pont 

alapján megállapítható, hogy a Kúria iránymutató véleménye szerint, amely az Európai Unió Bírósága 

(a továbbiakban: EUB) vonatkozó gyakorlatra is figyelemmel került elfogadásra, a tényállástól függ, 

hogy a számlabefogadó tudattartalma vizsgálandó-e. E tekintetben tehát az elsőfokú bíróság 

kijelentése, miszerint felperes tudattartalmát nem kell vizsgálni, téves. 

A Kúria hangsúlyozta ugyanakkor azt, hogy az elsőfokú bíróság az előbbi kijelentés ellenére vizsgálta, 

hogy felperes megtette-e az ésszerű intézkedéseket annak érdekében, hogy felismerje, hogy 

adókijátszás, illetve adócsalás részesévé válik az érintett ügyletekben. E körben az elsőfokú bíróság 

utalt arra – és ezt a Kúria is megerősítette –, hogy az alperesi határozat foglalkozott felperes 

tudattartalmával. A határozat 8. oldalán az szerepel, hogy a számlabefogadónak a „jó kereskedő 

gondosságával” kell eljárnia az EUB gyakorlata szerint is. Az adóhatóság ellenőrzése során feltárt 

objektív tények azt bizonyítják, hogy ezt az elvárhatósági mércét sértette meg felperes, ezért nem 

tudott arról, hogy csalárd magatartás részesévé válik. Amennyiben jó kereskedőtől ésszerűen elvárható 

gondosságot tanúsított volna, tudott volna a számlakibocsátó jogsértő magatartásáról. Az adólevonási 

jog megtagadásának az alapja tehát jelen esetben az, hogy felperesnek tudnia kellett volna arról, hogy 

áfával kapcsolatos kijátszásban vesz részt. 
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II.  Felperes felülvizsgálati kérelmében hivatkozott arra is, hogy az alperesi határozat, illetve az 

elsőfokú bíróság ítélete sérti az EUB gyakorlatát. Különös hangsúllyal hívta fel a C-277/14. sz. ügyet, 

amely az eddigi EUB gyakorlatot összegzi az adólevonás megtagadásának szabályszerűségével 

kapcsolatban. A Kúria rámutat arra, hogy az EUB gyakorlata nem tiltja az adólevonási jog 

megtagadását, hanem a nemzeti bíróság feladatává teszi, hogy az EUB által kimunkált teszt 

alkalmazása útján őrködjön a megtagadás szabályszerűsége felett. 

E teszt lényege a következő három pontban foglalható össze:  

1) a számla kibocsátója által elkövetett csalásokat vagy szabálytalanságokat megállapító 

adóhatóságnak – objektív körülmények alapján, és anélkül, hogy a számla címzettjét olyan 

ellenőrzésre köteleznék, amely nem feladata – kell bizonyítania, hogy e címzett tudta, vagy tudnia 

kellett volna, hogy a levonási jog megalapozására hivatkozott ügylet áfacsalás részét képezi, amit a 

kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia (lásd ebben az értelemben: Bonik-ítélet, C-285/11, 

EU:C:2012:774, 45. pont; LVK – 56 ítélet, C-643/11, EU:C:2013:55, 64. pont).  

2) Adott esetben az áfalevonási jogát gyakorolni kívánó adóalanytól az arról való meggyőződés 

érdekében ésszerűen elvárható intézkedések, hogy az általa teljesített ügyletekkel nem vesz részt az 

értékesítési láncban korábban eljáró gazdasági szereplő által elkövetett adócsalásban, alapvetően az 

adott ügy körülményeitől függenek (lásd: Mahagében és Dávid ítélet, C-80/11 és C-142/11, 

EU:C:2012:373, 59. pont; Jagiełło-végzés, C-33/13, EU:C:2014:184, 37. pont).  

3) Az áfalevonási jogát gyakorolni kívánó adóalanyt, amennyiben szabálytalanságra vagy csalásra 

utaló körülményekről van tudomása, kötelezhetik, hogy a megbízhatóságáról való meggyőződés 

érdekében tájékozódjon azon másik gazdasági szereplő felől, amelytől termékeket vagy 

szolgáltatásokat kíván beszerezni, az adóhatóság általános jelleggel nem követelheti meg ezen 

adóalanytól egyfelől, hogy az arról való meggyőződés érdekében, hogy a korábban teljesített 

ügyletekkel kapcsolatban nem történt szabálytalanság vagy csalás, ellenőrizze, hogy az e jog 

gyakorlásának alapjául szolgáló termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó számla kibocsátója 

rendelkezik-e a szóban forgó termékekkel, és képes-e azok szállítására, illetőleg hogy héa bevallási- és 

fizetési kötelezettségének eleget tesz-e, vagy másfelől, hogy e vonatkozásban rendelkezzen iratokkal 

(lásd ebben az értelemben: Mahagében és Dávid ítélet, C-80/11 és C-142/11, EU:C:2012:373, 60. és 

61. pont; Stroy trans ítélet, C-642/11, EU:C:2013:54, 49. pont; Jagiełło-végzés, C-33/13, 

EU:C:2014:184, 38. és 39. pont). 

A Kúria megállapította, hogy az adóhatóság bizonyította az adólevonási jog megtagadására szolgáló 

objektív tényeket és az elsőfokú bíróság azokat elégségesnek fogadta el. Felperest nem kötelezték 

általános jelleggel ellenőrzésre. Azt azonban a terhére értékelték, hogy a feltárt tényállásban, amely 

tartalmaz szabálytalanságra utaló körülményt, a 7-9 hónappal korábbi időpontra szóló iratokra 

hagyatkozott ahelyett, hogy az ésszerűen elvárható ellenőrzést ésszerűen időzítve elvégezte volna. Ez 

az eljárás nem ellentétes az EUB állandó ítélkezési gyakorlatával. 

 

Kfv.V.35.649/2016/5.  

Az alanyi adómentesség választása az adózó lehetősége, helyette ezt a jogot az adóhatóság utólag, 

revízió, illetve hatósági eljárás során nem gyakorolhatja. 

Az a tény, hogy a bevételeket az adóhatóság vagy a bíróság az szja kötelezettség szempontjából 

miként minősíti, tehát az 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 58. § (1) és (7) bekezdése alapján külön 

adózó jövedelemnek, vagy az Szja tv. 58. § (8) bekezdése alapján önálló tevékenységből származó 

jövedelemnek, az áfa szempontjából irreleváns. A 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) szabályai 

szerint ugyanis az áfa adóalanyiság feltétele a gazdasági tevékenység folytatása [Áfa tv. 5. § (1) 

bekezdés, 6. § (1) és (2) bekezdései]. A gazdasági tevékenység meghatározásának lényes eleme a 

rendszeresség, illetve az üzletszerűség, és e kettő közül már az egyik is önállóan megalapozza az áfa 

adóalanyiságot, ezért az alperes és az elsőfokú bíróság a rendelkezésre álló adatok értelmében 

jogszerűen minősítette a felperes internetes portálon történő termékértékesítési ügyleteit üzletszerűen, 

bevételszerzés céljából folytatott olyan tevékenységnek, amely az Áfa tv. hatálya alá tartozik és, amely 
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után a felperesnek bejelentési és áfa fizetési kötelezettsége keletkezett a 2003. évi XCII. törvény (Art.) 

16. § (1) és (2) bekezdései, 22. § (1) bekezdés c) pontja értelmében. 

Hangsúlyozta a Kúria, hogy az Art. 1. § (9) bekezdése szerinti szabályozás értelmében az 

adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy a magatartás (cselekmény, mulasztás) törvényi 

rendelkezésbe ütközik vagy sérti a jó erkölcsöt. Az adószám hiánya, a bejelentési kötelezettség nem 

teljesítése tehát nem teremt lehetőséget adóelkerülésre. 

Az Európai Unió Bírósága a C-424/14. számú ügyben hozott végzésében már rámutatott arra, hogy a 

közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. (XI.28.) 2006/112/EK tanácsi irányelv (irányelv) 

213. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti 

szabályozás, amely abban az esetben is előírja az adóalanyokkal szemben valamely gazdasági 

tevékenység megkezdésének bejelentését, ha az e tevékenységből származó bevétel nem lépi túl a 

kisvállalkozások tekintetében előírt mentesség felső határát, és az adóalany nem kíván adóköteles 

tevékenységet folytatni. Az uniós jogot úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan 

közigazgatási bírság, amely abban az esetben is szankcionálja az adóalanyokat valamely gazdasági 

tevékenység megkezdésének bejelentésére vonatkozó kötelezettségük elmulasztása miatt, ha az e 

tevékenységből származó bevétel nem lépi túl a kisvállalkozások tekintetében előírt mentesség felső 

határát... a nemzeti bíróság feladata annak vizsgálata, hogy...az alkalmazott szankció 

összeegyeztethető-e az arányosság elvével”. 

Az előzőekben ismertetett jogértelmezésre figyelemmel az Art, az Áfa tv. és a közösségi jogi 

rendelkezések között kollízió nem állapítható meg, az alperesi határozatban, továbbá a felülvizsgálattal 

támadott jogerős ítéletben kifejtett jogértelmezés nem ellentétes a közösségi joggal, illetve 

jogértelmezéssel.  

Hangsúlyozta a Kúria azt is, hogy az irányelv 214. cikk (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése is csak 

az eseti ügyleteket lebonyolító adóalanyokat veszi ki a nyilvántartási kötelezettség alól, az irányelv 

213. cikk (1) bekezdése pedig rögzíti, hogy minden adóalany bejelenti adóalanyként folytatott 

tevékenységének megkezdését, módosítását, vagy megszüntetését. Az Art. 16. § (1) és (2) bekezdése 

szerinti szabályozás ezzel összhangban áll. Az adókötelezettség továbbá nem azonos az adófizetési 

kötelezettséggel, tehát a bejelentési kötelezettség az adóköteles tevékenységet folytatni kívánó 

személyt attól függetlenül terheli, hogy a gazdasági tevékenysége alapján egy adott időszakban 

keletkezik-e fizetendő adója vagy sem. 

Az Áfa tv. 189. § értelmében az adóalany belföldi nyilvántartásba vételével egyidejűleg is választhatja 

az alanyi adómentességet. Az adóalanynak az Áfa tv. 192. § (1) bekezdése értelmében az alanyi 

adómentesség választásáról, illetve annak megszűnéséről az állami adóhatóság felé nyilatkoznia kell 

és a nyilatkozattételre az Art. a változás bejelentésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. E 

törvényi szabályozásból egyértelműen az következik, hogy a választás lehetősége az adóalanyt illeti 

meg, az adóhatóság és a bíróság nem veheti át a magánszemély döntési jogosultságát, ezért az áfa 

fizetési kötelezettség a gazdasági tevékenység objektív elemeinek megvalósulásával bekövetkezik 

(Kfv.I.35.788/2014/5.). 

Az adókötelezettséget, adófizetési kötelezettséget a rendelkezésre álló adatok szerint teljes egészében 

kikerülni kívánó felperes alaptalanul hivatkozott az alapelvi rendelkezések megsértésére. A felperes 

keresetében, de felülvizsgálati kérelmében sem tudott megnevezni olyan nemzeti vagy közösségi 

jogszabályhelyet, amely lehetővé tenné mulasztásra, jogsértő magatartásra alapítottan az adófizetési 

kötelezettség elkerülését, ezért, továbbá az előzőekben részletezettekre figyelemmel a Kúria sem látott 

okot arra, hogy előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezzen. Hangsúlyozza a Kúria egyben azt is, 

hogy az alperes az A. Kft. értékesítésekre vonatkozó adatközlése alapján a felperes tényleges, az áfa 

összeget is tartalmazó bevételét vette figyelembe az áfa alapjaként. 
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Emberi jogi közlemények 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei 

1. Barcza Jenőné és mások Magyarország elleni ügye (50.811/10. számú ügy)55 

A kérelmezők a Leányfalu belterület 2733 hrsz.-ú – eredetileg művelés alól kivett – üres földterület 

tulajdonostársai. Egy meg nem határozott időpontban a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság 

meghatározta a leányfalui vízkészlet védőövezetét. E döntéssel összhangban a kérelmezők telke, más 

telkekkel együtt a védőövezet részét képezte. A közigazgatási határozat kötelezte a vízkészlet 

tulajdonosát, a Magyar Államot, 60 napon belül ajánljon fel kártalanítást a védőövezeten belüli 

földterületek tulajdonosainak. Az Országos Vízügyi Igazgatóság 2002 december 16-án a városi 

vízkészlet védőövezetét megállapító határozatot helybenhagyta. A határozat előírta, hogy ha a 

védőövezetben lévő földterület tulajdonosa különbözik védett vízkészlet tulajdonosától, ez utóbbi 

köteles megszerezni a védőövezetben lévő földterületek tulajdonjogát kisajátítás vagy adásvételi 

szerződés útján. A határozat a kártalanítás 60 napon belüli felajánlására vonatkozó kötelezettséget 

mellőzte. A Szentendrei Körzeti Földhivatal 2005. október 4-ei határozatával a kérelmezők 

földterületét „belső védőövezet”-ként vette nyilvántartásba. A törvény szerint a vízvédelmi 

védőövezeten belüli földterületek tulajdonosai kötelesek voltak tartózkodni az olyan tevékenységektől, 

amelyek veszélyeztethetik a vízminőséget vagy szennyezéshez vezethetnek, valamint bármely olyan 

létesítmény felépítésétől, amely nem a vízkészlet céljait szolgálja. Továbbá kötelesek voltak tűrni 

tulajdonuk használatát bármely, a vízkészlet fenntartásához szükséges munkához.  

A védőövezetben lévő ingatlanok tulajdonosai 2005. november 16-án levelet írtak a Kincstári Vagyoni 

Igazgatóságnak (KVI), a vízkészlet kezelőjének, vételre felajánlva ingatlanaikat, kérve az KVI-t, hogy 

tegyen ajánlatot. A KVI a kérelmet áttette a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi és Vízügyi 

Igazgatósághoz, amely – hatáskör hiányában – az ügyet 2005. december 13-án visszaküldte a KVI-

nek, tájékoztatva erről a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumot. A Minisztérium 2006. április 

12-én utasította a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.-t, a vízkészlet tényleges kezelőjét, hogy a 

kisajátítás az ő hatáskörébe tartozik. Időközben, néhány földtulajdonos kezdeményezésére indult 

eljárásban a Pest Megyei Bíróság megállapította, hogy a KVI köteles eljárni a kisajátítás ügyében. 

Ezzel összhangban a kérelmezők 2007. október 31-én új beadvánnyal fordultak a Minisztériumhoz, 

kérve, hogy levelük kézhezvételétől számított 30 napon belül tegyen ajánlatot; 2008. február 18-án 

kérelmüket újra beadták a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatósághoz, amelyet a 

Minisztérium jelölt ki az eljárásra.  

A földterületek tulajdonosai, köztük a kérelmezők, 2008. augusztus 11-én kérték a Közép-

magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatalt, hogy határidő tűzésével utasítsa a Minisztériumot, 

hogy járjon el a kisajátítás ügyében. Kérelmüket 2008. augusztus 11-én elutasították. A Közigazgatási 

Hivatal szerint a tulajdonosok először 2007. október 31-én kérték ingatlanaik kisajátítását, ezért a 

törvényi hároméves határidő, amelyen belül a Minisztérium tulajdont szerezhet, még nem járt le. A 

tulajdonosok e határozat bírósági felülvizsgálatát kérték. A Pest Megyei Bíróság 2009. október 22-ei 

határozatával a közigazgatási határozatot megsemmisítette, és a Közigazgatási Hivatalt új eljárásra 

utasította, megállapítva, hogy a hároméves határidő eltelt, minthogy a kisajátítási eljárás 2005. 

november 16-án kezdődött, amikor a felperesek vételre felajánlották az ingatlanaikat.  

A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. 2008. december 2-án tájékoztatta a kérelmezőket, hogy a vitatott 

földterületek tulajdonjogával kapcsolatos bármely intézkedés az Állam hatáskörébe tartozik. A 

Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2009. január 19-én tájékoztatta a kérelmezőket, 

hogy egy kft.-t jelölt ki, hogy 2009. május 29-éig elkészítse az adásvételi szerződéseket és a 

kisajátításhoz szükséges okiratokat. A kft. 2009. január 27-én elküldött egy, a kérelmezők 

                                                 
55 Az ítélet 2017. január 11-én vált véglegessé. 
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földterületeire vonatkozó, 3.974.000,-forint összegű vételi ajánlatot. A kérelmezők vitatták a 

kártalanítás összegét, ennek ellenére az ügy irataiból úgy tűnik, hogy nyilatkozatukra soha sem kaptak 

választ. 

A Pest Megyei Kormányhivatal (a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal jogutóda) 

2010. december 14-én kötelezte a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t (a KVI jogutódát), hogy a 

határozat kézbesítésétől számított 90 napon belül tegyen kisajátítási nyilatkozatot a földtulajdonosok 

felé. Ez nem történt meg. Miután a határidő eltelt, a kérelmezők a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-

hez fordultak, kérve a kötelező kisajátítási határozat végrehajtását. A kérelemnek a Kormányhivatal 

helyt adott, ennek ellenére a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Kormányhivatal által hozott 

egyetlen intézkedésre sem válaszolt. Ezzel összhangban a Kormányhivatal hivatalból folytatta le a 

kisajátítási eljárást, szakértői véleményt szerezve be, és meghallgatásokat tartva. Végül a kérelmezők 

földjének kisajátítására vonatkozó határozatot a Kormányhivatal hozta meg 2011. december 16-án, a 

kártalanítás összegét 39.170.000,-forintban állapítva meg. A kérelmezők a kártalanítást 2012. január 

27-án kapták meg. 

A kérelmezők – valójában az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkére hivatkozással – sérelmezték, 

hogy tulajdonuk békés élvezetéhez való jogukat megsértették az által, hogy a hatóságok tartósan 

elmulasztották ingatlanuk kisajátítani, és ennek következtében nem tudták használni tulajdonukat ez 

alatt az időszak alatt.  

Miként a Bíróság számos alkalommal megállapította, az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke három 

külön szabályból áll: az első szabály, amelyet az első bekezdés első mondata tartalmaz, általános 

jellegű és a tulajdon békés élvezetének alapelvét nyilvánítja ki; a második szabály, amelyet az első 

bekezdés második mondata tartalmaz, a javaktól való megfosztással foglalkozik, és azt bizonyos 

feltételekhez köti; a harmadik szabály, amelyet a második bekezdés állít fel, elismeri, hogy a Szerződő 

Államok jogosultak, egyebek mellett, a közérdekkel összhangban a tulajdon használata feletti 

ellenőrzési intézkedéseket hozzon. A három szabály azonban nem különül el abban az értelemben, 

hogy nincsenek kapcsolatban egymással. A második és harmadik szabály a tulajdon békés élvezetéhez 

való jogba való beavatkozás különleges eseteivel kapcsolatos, és ezért az első szabályban 

kinyilvánított általános alapelv fényében kell tehát értelmezni. 

A jelen ügyben a Bíróság észlelte, hogy a kérelmezők által panaszolt helyzet abból származott, hogy a 

ingatlanukat belső vízvédelmi övezetbe sorolták, és a jogszabály által kilátásba helyezett kisajátítást 

nagyjából 9 évig nem hajtották végre.  

Így különösen, a Bíróság kiemelte, hogy a vízvédelmi övezetet kijelölő határozat meghozatalát 

követően a kérelmezők ingatlanát egy ingatlan-nyilvántartási feljegyzéssel belső védelmi övezetnek 

sorolták be. A Vízügyi Főigazgatóság 2002. december 16-ai határozat tájékoztatta a kérelmezőket, 

hogy a 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet 15. §-ának (1) bekezdése értelmében kisajátítandó annak 

érdekében, hogy ugyanaz legyen a tulajdonosa a vízkészletnek és a földnek, amelyen fekszik. A 

határozat nem tűzött határidőt az intézkedésre. A határozat azt is meghatározta, hogy a kérelmezők is 

kezdeményezhetik a tulajdon-átruházást, ha a hatóságok elmulasztják ezt. A vízvédelmi övezet 

végleges megállapítása ellenére a hatóságok nem sajátították ki a kérelmezők ingatlanát egészen 2011-

ig, de vízügyi célokra felhasználták. A vízvédelmi övezet kijelölése tehát jelentősen korlátozta a 

kérelmezők tulajdonjogának tényleges gyakorlását a használat korlátozása és az építési tilalom révén. 

Ezek az intézkedések az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkének 2. bekezdése értelmében 

nyilvánvalóan a tulajdon használata ellenőrzése eszközének minősülnek. A kérelmezők panasza 

azonban a hatóságok mulasztásához is kapcsolódik, amelyek jogszabályi kötelezettségük és a 

kérelmezők kérelme ellenére elmulasztották kisajátítani az ingatlanukat. Ennek eredményeként a 

kérelmezők nem kaphattak pénzbeli kártalanítást, amely a kisajátítás esetén járt volna. A Bíróság 

ebben a tekintetben elismerte, hogy a kérelmezők tulajdonjoga hosszú ideig – a kisajátítási határozat 

meghozatalától függően – bizonytalan volt. 2011. december 16-án azonban, amikor a határozatot 

meghozták, a kérelmezők tulajdonjoga nem tűnt el, ezért – a Kormányzat érvelésével szemben – a 

szóban forgó intézkedés hatásai nem olyanok voltak, hogy azok egyenértékűek lehettek a formális 

vagy tényleges tulajdonelvonással. Bár ezeknek az intézkedéseknek nem ugyanaz volt a joghatásuk és 

más volt a céljuk, a Bíróság úgy ítélte, hogy azokat együttesen kell vizsgálni az Első kiegészítő 
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jegyzőkönyv 1. cikke 1 bekezdése első mondatának fényében.  

Meg kellett róla bizonyosodni, vajon a kérdéses beavatkozás tisztességes egyensúlyt a közösség 

általános érdekéből fakadó követelmények és az egyéni alapvető jogok védelme között. Annak 

eldöntése során, vajon e követelményeket teljesítették-e, a Bíróság elismerte, hogy a 

településrendezési és környezetvédelmi politikák, amelyekben a közösség általános érdeke elsődleges, 

az Államra nagyobb mérlegelési jogkört ruház, mint ha kizárólag polgári jogok forognak kockán. A 

jelen ügyben a Bíróság kiemelte, hogy bár a hazai hatóságok kötelesek voltak kisajátítási eljárást 

indítani azzal a céllal, hogy a vízvédelmi övezetben fekvő ingatlanok tulajdonjogát megszerezzék, ezt 

elmulasztották megtenni. Még azután is, hogy a kérelmezők 2005. november 16-án vételre 

felajánlották ingatlanaikat, semmilyen lépést sem tettek a kisajátítási eljárás befejezésére, minthogy 

nyilvánvaló, hogy a kérelmezők kísérletei, hogy megtalálják a tárgyban illetékes hatóságot, semmilyen 

sikert sem hoztak. Hasonlóképpen, a kérelmezők 2007. október 31-ei további ajánlata, hogy eladják 

ingatlanukat az Államnak, szintén hiábavaló volt. Végül, még azután is, hogy a 2009. október 22-ei 

bírósági ítélettel megerősítették a közigazgatási hatóság kötelezettségét a kisajátítási eljárás 

befejezésére, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a kisajátítás lefolytatására kijelölt hatóság, sem 

tett semmit további két évig, amikor a kisajátítást végül a Pest Megyei Kormányhivatal végrehajtotta; 

a hatóságok tehát továbbra sem tettek semmit 2011 december 16-áig. Ezért a vízvédelmi övezet 

megállapításának a tulajdonjogaik gyakorlására gyakorolt hátrányos hatásokon felül, a kérelmezőket 

hosszú ideig bizonytalanságban tartották ingatlanaik sorsát illetően, amely alatt reálisan sem arra nem 

számíthattak, hogy ingatlanukat jó áron eladják, sem arra, hogy kártalanítás fejében kisajátítják azokat.  

A fenti megfontolások elégségesek voltak ahhoz, hogy a Bíróság arra a következtetésre jusson, hogy 

az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkét megsértették.  

A Bíróság a kérelmezők javára együttesen 39.000,-Euro vagyoni és nemvagyoni kártérítést ítélt meg.   

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei 

1. Hutchinson Egyesült Királyság elleni ügye (57.592/08 sz. kérelem)56 

A kérelmező brit állampolgár, aki jelenleg a durhami börtönben tölti szabadságvesztés-büntetését. 

A kérelmezőt 1984 szeptemberében három rendbeli emberölés, szexuális erőszak és rablás minősített 

esete miatt életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték azzal, hogy a legkorábban 18 év letöltése után 

bocsátható feltételes szabadságra. A belügyminiszter 1994 decemberében tájékoztatta a kérelmezőt, 

hogy tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés (a továbbiakban: TÉSZ) kiszabása mellett döntött. A 

Felsőbíróság (High Court) 2008 májusában megállapította, hogy e döntéstől – a kérelmező által 

elkövetett bűncselekmények súlyára tekintettel – nincs oka eltérni. A kérelmező fellebbezését a 

Fellebbviteli Bíróság (Court of Appeal) 2008 októberében elutasította. 

A kérelmező – az Egyezmény 3. cikkére hivatkozással – azt állította, hogy TÉSZ-re ítélése embertelen 

és megalázó bánásmódnak minősül, mivel nincs reménye a szabadulásra. 

A Bíróság megismételte: az Egyezmény nem tiltja az életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását 

azokra, akik különösen súlyos bűncselekményeket (pl. emberölést) követtek el. Ahhoz azonban, hogy 

az összhangban legyen az Egyezménnyel, szükséges, hogy az elítéltnek kilátása legyen a szabadulásra, 

valamint lehetősége legyen a büntetés felülvizsgálatára. 

A Vinter és mások Egyesült Királyság elleni ügyében (66069/09., 130/10. és 3896/10. sz. kérelmek) a 

Bíróság korábban már megállapította, hogy az igazságügy-miniszternek a TÉSZ-re ítélt terhelt 

szabadlábra helyezésére való jogkörével kapcsolatos brit szabályozás nem egyértelmű. Ellentmondást 

tapasztalt ugyanis a hazai rendszerben a vonatkozó jogszabály, az 1997. évi büntető törvény 30. 

szakasza és az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt elítéltek kezeléséről szóló kézikönyvben (az 

ún. Lifer Manual, a továbbiakban: kézikönyv) szereplő, nyilvánosságra hozott hivatalos szabályzat 

között. E kézikönyv ugyanis túlságosan megszorító: csak részben ad képet az életfogytig tartó 
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szabadságvesztésre ítélt elítéltek számára arra vonatkozóan, hogy milyen körülmények fennállása 

esetén helyezhetők szabadlábra. Ez ellentétben áll a 30. szakasszal, amely – ha azt a hazai bíróságok 

az Egyezménnyel összhangban értelmezik – úgy is értelmezhető, hogy akkor is kötelezi a minisztert a 

tényleges életfogytiglanra ítélt fogvatartott szabadlábra helyezésére, ha bizonyítható, hogy olyan 

„kivételes eset” áll fenn, hogy a további fogvatartás nem áll összhangban az Egyezmény 3. cikkével. 

Abban az ügyben a Bíróság nem volt meggyőződve arról, hogy a kérelmezők életfogytig tartó 

szabadságvesztésre ítélése úgy tekinthető, mint amely kilátást nyújt számukra a szabadlábra helyezésre 

és lehetőséget biztosít a felülvizsgálatra; nem állt tehát összhangban az Egyezmény 3. cikkével. 

A Bíróság figyelembe vette ugyanakkor, hogy a Fellebbviteli Bíróság időközben egyértelműsítette a 

vonatkozó hazai jogszabály tartalmát. A Korona kontra McLoughlin ügyben 2014. február 18-én 

meghozott ítéletében a Fellebbviteli Bíróság kifejezetten a Vinter és mások ügyben megfogalmazott 

bíráltra reagált, megerősítve a miniszter alkotmányos jogát arra, hogy az életfogytig tartó 

szabadságvesztésre ítélt elítéltek szabadlábra helyezéséhez való jogát az Egyezménnyel összhangban 

álló módon gyakorolja. Ami a nyilvánosságra hozott szabályzatot illeti, a kézikönyv nem korlátozhatja 

a miniszternek a 30. szakasz szerint a szabadlábra helyezés szempontjából releváns körülmény 

figyelembevételére vonatkozó kötelezettségét, és a szabályzat nem korlátozhatja a miniszter 

mérlegelési jogkörét azáltal, hogy kizárólag a kézikönyvben szereplő tényezőket veszi figyelembe. 

Ezt követően a Bíróság az életfogytig tartó szabadságvesztést kiszabó ítéletek felülvizsgálatának 

jellegére és körére, valamint a felülvizsgálat kritériumaira, feltételeire és tartamára vonatkozó hatályos 

hazai jogszabályokat vizsgálta. 

Először is, a felülvizsgálat inkább végrehajtási, mint igazságszolgáltatási jellege – amint az a Bíróság 

elé terjesztett számos korábbi ügy alapján és az államok részére az ilyen ügyekben való döntéshozatal 

során rendelkezésre álló mozgástérre (mérlegelési jogkör) figyelemmel egyértelmű – önmagában nem 

ellentétes a 3. cikk követelményeivel. Ezen túlmenően a hazai rendszer bármilyen bírálatát – az 

ítéletek felülvizsgálata Angliában és Walesben a miniszter feladata – az emberi jogokról szóló törvény 

hatása ellensúlyozza. A miniszter ugyanis az emberi jogokról szóló törvény 6. szakasza értelmében a 

szabadlábra helyezés jogát az Egyezménnyel összhangban, a Bíróság vonatkozó esetjogának 

figyelembevételével és valamennyi határozatot indokolva köteles gyakorolni. A miniszter esetleges, 

szabadlábra helyezést elrendelő határozatai a hazai bíróságok felülvizsgálatának tárgyát képezik, így 

az Egyezményben foglalt jogokkal összhangban történő eljárás kötelezettsége a bíróságokat is terheli. 

Ezen túlmenően – ami a kulcsfontosságú – a Fellebbviteli Bíróság a Korona kontra McLoughlin-

ítéletben kimondta, hogy a 30. szakaszban említett „kivételes körülmények” – a kézikönyvben 

foglaltakkal ellentétben – nem korlátozódhatnak az életvégi helyzetekre, hanem magukban kell 

foglalniuk valamennyi, a méltányosságból történő szabadlábra helyezés szempontjából releváns 

kivételes körülményt. Megerősítette, hogy a „méltányosság” fogalma nem korlátozódik a humanitárius 

okokra; azt széles körűen kell értelmezni, hogy összhangban legyen az Egyezmény 3. cikkével. E 

vonatkozásban a Bíróság rámutatott, hogy az emberi jogokról szóló törvény jelentőséggel bír; e 

törvény 3. szakasza valamennyi állami szervtől megköveteli a jogszabályoknak az Egyezménnyel 

összhangban álló módon történő értelmezését és alkalmazását. A Bíróság tehát elégedetten nyugtázta, 

hogy adott a felülvizsgálat lehetősége, amelynek során nem csak lehetséges, de kötelező mérlegelni, 

hogy – a TÉSZ-re ítélt fogvatartott magatartásában bekövetkezett jelentős változás és a rehabilitáció 

felé vezető úton tett haladás tükrében – a további fogvatartás a törvényes kriminológiai indokokkal 

továbbra is igazolható-e. 

A Bíróság nem tekintette hazai rendszert hiányosnak a felülvizsgálat kritériumai és feltételeinek 

meghatározása tekintetében, valamint a tekintetben, hogy az életfogytig tartó szabadságvesztésüket 

töltők tudhatják-e, hogy mit kell tenniük annak érdekében, hogy szabadlábra helyezésüket 

megfontolás tárgyává tegyék, valamint, hogy a felülvizsgálatra mely körülmények fennállása esetén 

kerül sor. Úgy ítélte meg, hogy a 30. szakasz szerinti kegyelmezési jog – megint csak az emberi 

jogokról szóló törvény értelmében – nem csak a Bíróság valamennyi releváns eseti döntését veszi 

figyelembe, hanem a 30. cikkben szereplő fogalmak pontos jelentésének a gyakorlatban történő 

részletes kibontása a továbbiakban is folytatódni fog. 

Végezetül, ami a 30. cikk szerinti felülvizsgálat határidejét illeti, a miniszter „bármikor” elrendelheti a 
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szabadlábra helyezést. Az, hogy a hazai rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy a felülvizsgálati eljárás 

bármikor megindításra kerüljön, úgy is tekinthető, hogy a fogvatartottak érdekét szolgálja, mivel nem 

kell meghatározott ideig várniuk az első vagy egy későbbi felülvizsgálatra. Mindenesetre jelen ítélet 

középpontjában a kérelmező egyéni körülményei álltak, ő pedig nem utalt arra, hogy megakadályozták 

vagy elrettentették volna attól, hogy szabadlábra helyezésének megfontolása érdekében bármikor a 

miniszterhez folyamodjon. 

Így tehát a hazai rendszerben – törvények, az Egyesült Királyság bíróságai és a Bíróság esetjoga, 

valamint a nyilvánosságra hozott hivatalos szabályzat alapján – ma már nem lelhető fel az az 

ellentmondás, amelyet a Bíróság a Vinter-ügyben feltárt. 

Mindezek alapján a Bíróság megállapította, hogy a TÉSZ az Egyesült Királyságban most már 

mérsékelhetőnek tekinthető, összhangban az Egyezmény 3. cikkével. 

 

2. Paradiso és Campanelli Olaszország elleni ügye (25358/12. sz. kérelem) 57 

A kérelmezők, D. Paradiso (a továbbiakban: a feleség) és G. Campanelli (a továbbiakban: a férj) olasz 

állampolgárok, akik – miután nem született saját gyermekük – örökbefogadó szülőknek jelentkeztek, 

majd 2006 decemberében hivatalos bírósági engedélyt kaptak arra, hogy külföldi gyermeket 

fogadjanak örökbe. Miután hiába vártak arra, hogy egy gyermeket javasoljanak számukra, úgy 

döntöttek, hogy ismét mesterséges megtermékenyítési módszerekhez folyamodnak, és egy 

oroszországi béranya segítségét veszik igénybe. A feleség azt állította, hogy Moszkvába utazott, és 

átadta a férje ondófolyadékát egy klinikának. Miután találtak egy béranyát, a kérelmezők 

béranyaságról szóló megállapodást kötöttek a Rosjurconsulting társasággal. Az in vitro fertilizációt 

követően, 2010 júniusában két embriót ültettek be a béranya méhébe. Az eljárás eredményeképpen 

2011. február 27-én egy fiúgyermek született. A béranya ugyanezen a napon írásban hozzájárult, hogy 

a gyermeket a kérelmezők fiaként anyakönyvezzék. A moszkvai anyakönyvi hivatal 2011 márciusában 

a kérelmezőket jegyezte be az újszülött gyermek szüleiként. Az orosz születési anyakönyvi kivonat, 

amely szerint a kérelmezők a gyermek szülei, a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok 

diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről szóló Hágai Egyezmény 

rendelkezéseivel összhangban került kiállításra. A feleség 2011 áprilisában – a születési anyakönyvi 

kivonat alapján – megkapta a moszkvai olasz konzulátustól azokat az okiratokat, amelyek lehetővé 

tették, hogy a gyermekkel együtt visszatérjen Olaszországba. 2011. április 30-án érkezett meg a 

gyermekkel Olaszországba. Egy 2011. május 2-án kelt feljegyzésben a moszkvai olasz konzulátus 

tájékoztatta a Campobassói Kiskorúak Bíróságát, a Külügyminisztériumot és a Colletortói Prefektúrát 

és Önkormányzatot, hogy az iratok a gyermek születését illetően hamis adatokat tartalmaz. Néhány 

nappal később a férj felvette a kapcsolatot a colletortói önkormányzattal a születési anyakönyvi 

kivonat nyilvántartásba vétele iránt. 

Az ügyészség 2011. május 5-én büntetőeljárást indított a kérelmezők ellen személyi állapottal 

kapcsolatos hamis nyilatkozat tételének, hamisított okiratok felhasználásának és az örökbefogadásról 

szóló törvény megsértésének gyanúja miatt, minthogy a törvényes eljárás megsértésével hozták a 

gyermeket Olaszországba. Ezzel egyidejűleg az ügyészség és a kiskorúak bírósága a gyermek 

örökbefogadhatóvá nyilvánítása iránti eljárás megindítását indítványozta, tekintettel arra, hogy a 

gyermeket jogilag elhagyottnak kell tekinteni. Ugyanezen a napon a kiskorúak bírósága ügygondnokot 

rendelt ki, és eljárást indított a gyermek örökbefogadhatóvá nyilvánítása iránt. Ezen eljárások végén a 

kiskorúak bírósága 2013. június 5-én kimondta, hogy a kérelmezők nem járhatnak el az 

örökbefogadási eljárásban, mivel – jogi értelemben – a gyermeknek nem szülei vagy hozzátartozói. A 

kiskorúak bírósága az ügyész indítványára 2011. május 16-án gyámot rendelt ki a gyermek részére. A 

gyermek gyámja a kérelmezők szülői felügyeleti jogának felfüggesztését kérte a bíróságtól az 

örökbefogadásról szóló törvény értelmében. A kérelmezők a kérelem elutasítását kérték. 

A bíróság 2011 júliusában DNS-vizsgálat lefolytatását rendelte el annak érdekében, hogy 

megállapítsák: a férj-e a gyermek biológiai apja. A belügyminisztérium arra kérte az anyakönyvi 

                                                 
57Az ítéletet a Nagykamara 2017. január 24-én hozta; az ítélet végleges. 
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hivatalt, hogy az anyakönyvi kivontban szereplő adatokat ne rögzítse az anyakönyvi nyilvántartásban. 

A férj és a gyermek 2011. augusztus 1-jén DNS-vizsgálaton esett át, amely kimutatta, hogy nincs 

köztük genetikai kapcsolat. A Colletortói Önkormányzat anyakönyvi hivatal megtagadta az orosz 

anyakönyvi kivonat nyilvántartásba vételét. A kérelmezők az elutasító határozat ellen fellebbezést 

nyújtottak be a Larinói Bírósághoz, amely 2011. szeptember 29-én megállapította hatáskörének 

hiányát. Az eljárás a Campobassói Fellebbviteli Bíróság előtt fejeződött be, amely megállapította, 

hogy a kérelmezők nem a biológiai szülők, így nem béranyaságról van szó. A fellebbviteli bíróság 

megjegyezte, hogy a születési anyakönyvi kivonat csalárd és sérti az orosz jogot. Megállapította, hogy 

az orosz születési anyakönyvi kivonat nyilvántartásba vételének elutasítása, és az ügyész új születési 

anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelmének való helyt adásra törvényesen került sor. Mindezekre 

tekintettel új, a 2011. február 27-én Moszkvában született gyermeket ismeretlen szülők gyermekeként 

feltüntető születési anyakönyvi kivonat kiállítását rendelte el, és úgy határozott, hogy a gyermeknek új 

nevet adjanak. 

A kiskorúak bírósága 2011. október 20-án kelt előzetesen végrehajtható határozatával elrendelte, hogy 

a gyermeket vegyék el a kérelmezőktől, vegyék állami gondozásba, és gyermekotthonban helyezzék 

el. A kérelmezők fellebbezést nyújtottak be a Campobassói Fellebbviteli Bírósághoz, amely a 

fellebbezést 2012. február 28-án kelt határozatával elutasította. A határozat ellen a Semmítőszékhez 

fellebbezésnek nem volt helye. Időközben, 2011. október 30-án a Larinói Bíróság mellett működő 

ügyész elrendelte az orosz születési anyakönyvi kivonat megelőzési célú lefoglalását. A kérelmezők 

megtámadták a határozatot a Campobassói Bíróság előtt, amely a fellebbezést elutasította. A bíróság 

álláspontja szerint az a feltevés, hogy a kérelmezők jogszerűtlenül jártak el annak érdekében, hogy a 

születési anyakönyvi kivonatban feltüntetett adatokat az anyakönyvi nyilvántartásban rögzítsék és 

megkerülték az olasz jogot, megalapozottnak tűnt. A 2011. október 20-án kelt határozat végrehajtása 

során a gyermeket kb. 15 hónapra egy gyermekotthonban helyezték el. 2013 januárjában – az 

örökbefogadása érdekében – egy családnál helyezték el. Gyámja 2013 áprilisában kérelmezte a 

kiskorúak bíróságánál, hogy formálisan is adjon a gyermeknek személyazonosságot, hogy az iskolába 

nehézség nélkül be lehessen íratni. A gyermeket örökbefogadták. 

A kérelmezők – az Egyezmény 8. cikkére hivatkozással – azt állították, hogy a hatóságok által megtett, 

a gyermek végleges elvételét eredményező intézkedések sértették a magán- és családi élethez való 

jogukat. 

A Bíróság először is megállapította, hogy a kérelmezők és a gyermek közötti kapcsolat az Egyezmény 

8. cikke értelmében nem tartozik a családi élet körébe. Megjegyezte: az olasz bíróságok előtt a 

kérelmezők által a gyermek vonatkozásában gyakorolt szülői felügyeleti jogot hallgatólagosan 

elismerték, mivel kérelmet terjesztettek elő annak felfüggesztése iránt. Megállapította azonban, hogy e 

felügyeleti jog bizonytalan volt. A Campobassói Kiskorúak Bírósága szerint a kérelmezők oldalán 

jogellenesség állt fenn, egyrészt azért, mert egy velük biológiai kötelékkel nem rendelkező külföldi 

gyermeket hoztak Olaszországba, megsértve a nemzetközi örökbefogadás tárgyában lefektetett 

szabályokat, másrészt pedig azért, mert olyan megállapodást kötöttek, amely sértette a heterológ 

mesterséges megtermékenyítés tilalmát. 

A Bíróság esetjogában már elfogadta, hogy a biológiai kötelék és a jogilag elismert szülői kapcsolat 

hiánya ellenére létezhet családi élet a gyermekről ideiglenesen gondoskodó örökbefogadó szülők és a 

szóban forgó gyermek között a köztük lévő szoros személyes kapcsolat, a szülők által a gyermek 

életében játszott szerep és az együtt töltött idő alapján. A Bíróság észlelte, hogy a kérelmezők a 

gyermekkel annak első életszakaszaiban szoros érzelmi köteléket alakítottak ki, amelynek erőssége a 

szociális munkások által a kiskorúak bíróságának 2011. május 10-i megkeresésére elkészített 

jelentéséből egyértelműen kitűnt. A kérelmezők és a gyermek 6 hónapig együtt éltek Olaszországban, 

a feleség pedig korábban két hónapig együtt élt a gyermekkel Oroszországban. A Bíróság 

megállapította, hogy a kérelmezők és a gyermek közötti kapcsolat felszámolása nem közvetlenül a 

kérelmezőknek volt felróható, de az kétségtelenül azon jogbizonytalanság következménye volt, 

amelyet maguk a kérelmezők idéztek elő a szóban forgó kapcsolat vonatkozásában azáltal, hogy az 

olasz joggal ellentétes magatartás tanúsítottak, és letelepedés céljából a gyermekkel együtt 

Olaszországba jöttek. Az olasz hatóságok gyorsan reagáltak erre a helyzetre azáltal, hogy kérelmezték 

a szülői felügyeleti jog felfüggesztését, és a gyermek örökbefogadhatóvá nyilvánítása iránti eljárás 
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megindítását. 

A gyermek és az állítólagos szülők közötti biológiai kötelék hiányára, a gyermekkel való kapcsolat 

rövid tartamára, a köztük lévő kötelék jogi szempontból bizonytalan jellegére tekintettel, valamint a 

szülői tervek és az érzelmi kötelékek minőségének ellenére a Bíróság úgy ítélte meg, hogy a családi 

élet fennállásának feltételei nem teljesültek. Azt azonban elfogadta, hogy a tényállás a kérelmezők 

magánéletének keretei közé tartozik.  

Kiemelte, hogy a kérelmezőkre a gyermek elvételét eredményező és őt örökbefogadás céljából a 

szociális ellátórendszer gondjaira bízó bírósági határozatok hatással voltak. A Bíróság megállapította, 

hogy a gyermek vonatkozásában tett intézkedések a kérelmezők magánéletébe való beavatkozásnak 

minősültek. Az ilyen beavatkozás az Egyezmény 8. cikke megsértésének minősül, kivéve, ha 

„összhangban van a joggal”, egy vagy több törvényes célt szolgál, és e célok eléréséhez „demokratikus 

társadalomban szükséges”. A Bíróság megállapította, hogy előre látható volt, hogy a nemzetközi 

magánjog értelmében a nemzeti hatóságok az olasz jogot fogják alkalmazni, lehetővé téve annak 

megállapítását, hogy a gyermek – az örökbefogadásról szóló törvény alapján – „elhagyottnak 

minősül”. 

Mivel a kérelmezők magatartása ellentétes volt az örökbefogadásról szóló törvénnyel és a heterológ 

mesterséges megtermékenyítési technikákra vonatkozó olasz tilalommal, a Bíróság elfogadta, hogy a 

gyermek vonatkozásában tett intézkedések a „rendzavarás megelőzésének” célját szolgálták. Ezen 

túlmenően elfogadta, hogy ezen intézkedések „mások jogainak és szabadságait” is védeni kívánták. Ez 

utóbbi kapcsán a Bíróság a gyermek védelme érdekében jogosnak tekintette az olasz hatóságoknak a 

törvényes szülő–gyermek kapcsolat – amely kizárólag biológiai kötelék vagy törvényes örökbefogadás 

esetén áll fenn – elismerésére való kizárólagos állami hatáskör megerősítésére vonatkozó kívánságát. 

A támadott intézkedések tehát törvényes célokat szolgáltak.  

Végül, annak meghatározása során, hogy a támadott intézkedések „szükségesek voltak-e egy 

demokratikus társadalomban”, a Bíróságnak azt kellett mérlegelnie, hogy az igazolásukra előadott 

indokok érdemiek és elégségesek voltak-e. Emellett, a Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint a 

szükségesség fogalma arra utal, hogy a beavatkozás kényszerítő társadalmi igényt elégített ki, és az 

elérni kívánt törvényes céllal arányos volt-e, illetve az érintett versengő érdekek között teremtendő 

igazságos egyensúlyra tekintettel volt-e. A bíróság figyelembe vette azt is, hogy a nemzeti hatóságokat 

megilleti egy bizonyos mozgástér („mérlegelési jogkör”). 

A Bíróság megállapította, hogy a nemzeti bíróságok határozataikat a kérelmezők és a gyermek közötti 

mindennemű genetikai kapcsolat hiányára, valamint a nemzetközi örökbefogadásra és az orvosi 

módszerekkel támogatott reprodukcióra vonatkozó hazai jogszabályok megsértésére alapították. Ezen 

intézkedések a kérelmezők és az otthonban elhelyezett és gyámság alá helyezett gyermek közötti 

mindennemű kapcsolat azonnali és tartós felszámolásával jártak. 

A Campobassói Kiskorúak Bírósága 2011. október 20-án kelt határozatában figyelembe vette, hogy a 

feleség azt állította: ő nem a biológiai anya, a petesejtek egy ismeretlen nőtől származtak, a DNS-

vizsgálatok kimutatták, hogy a férj és a gyermek között nem volt genetikai kapcsolat, a kérelmezők 

jelentős pénzösszeget fizettek, és semmi nem bizonyította, hogy a férj genetikai anyagát valóban 

eljuttatták volna Oroszországba. Emellett ez nem hagyományos béranyasággal kapcsolatos ügy volt, 

mivel a gyermek nem állt genetikai kapcsolatban a kérelmezőkkel. Az egyetlen biztos tény a béranya 

személyazonossága volt, aki nem a genetikai anya, és aki a gyermekkel kapcsolatos jogairól annak 

születése után lemondott. A biológiai szülők személyazonossága ismeretlen maradt. A kérelmezők 

jogellenesen jártak el, amikor az örökbefogadásról szóló törvény megsértésével a gyermeket 

Olaszországba hozták. A kérelmezők és a Rosjurconsulting társaság között létrejött megállapodás 

sértette az orvosi módszerekkel támogatott reprodukcióról szóló törvényt, amely tiltja a heterológ 

mesterséges megtermékenyítést. E jogellenes helyzet megszüntetésének egyetlen módja a gyermeknek 

a kérelmezőktől való elvétele volt. A kiskorúak bírósága megállapította, hogy a kérelmezőkkel töltött 

rövid időre és a gyermek csekély életkorára tekintettel a kérelmezőktől való elválasztás nem fog 

helyrehozhatatlan traumát jelenteni. A kiskorúak bírósága hozzátette: abból, hogy a kérelmezők a 

megszerzett engedély ellenére inkább megkerülték az örökbefogadásról szóló törvényt, akár arra is 

lehetett következtetni, hogy a gyermek születése a kérelmezők narcisztikus vágyának eredménye, vagy 
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pedig arra a kérelmezők párkapcsolati problémáinak megoldása érdekében került sor, és 

megengedhető kétségbe vonni a kérelmezők valódi érzelmeit és nevelési képességét. 

A Bíróság észlelte, hogy a hazai hatóságok két érvre – a kérelmezők magatartásának jogellenességére 

és az általuk az örökbefogadásról szóló törvény alapján elhagyottnak minősített gyermek 

vonatkozásában való intézkedés sürgős voltára – támaszkodtak. A bíróságnak nem volt kétsége afelől, 

hogy ezen érvek érdemiek és közvetlenül összefüggnek, mivel a zavargás megelőzésének és a 

gyermekek védelmének törvényes célját szolgálják. Ezen túlmenően, mivel a gyermek helyzetére és a 

kérelmezők magatartásának jogellenes voltára összpontosítottak, ezen érvek elégségesek és arányosak 

voltak. 

Az arányosságra tekintettel a Bíróság nem becsülte alá a gyermeknek a kérelmezőktől való azonnali és 

visszafordíthatatlan elválasztásának a kérelmezők magánéletére gyakorolt hatását. Mivel azonban a 

kockán forgó közérdek nagy súllyal esik latba, a Bíróság megállapította, hogy helyénvaló viszonylag 

kisebb súlyt tulajdonítani a kérelmezőknek a gyermekkel való kapcsolat fenntartása által elért 

személyes fejlődéshez fűződő érdekének. Annak megengedése, hogy a gyermek a kérelmezőkkel 

maradjon, egyenértékű lenne a kérelmezők által az olasz jog fontos szabályainak megsértésével 

kialakított helyzet legalizálásával. 

A Bíróság tehát elfogadta, hogy az olasz bíróságok – mivel megállapították, hogy a gyermek nem 

szenvedne súlyos vagy helyrehozhatatlan sérelmet az elválasztás eredményeként – úgy teremtettek 

igazságos egyensúlyt a különböző érintett érdekek között, hogy eközben belül maradtak a rájuk 

irányadó mérlegelési jog széles körén. Mindezek alapján a Bíróság megállapította, hogy az 

Egyezmény 8. cikkét nem sértették meg.  

 

3. Kamtoku és Akszencsik Oroszország elleni ügye (60367/08. sz. kérelem)58 

A kérelmezőkorosz állampolgárok, akik számos súlyos bűncselekmény elkövetése miatt kiszabott 

életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetésüket töltik. 

Az I. rendű kérelmezőt 2000 decemberében több bűncselekmény – többek között fogolyszökés, 

rendőrök sérelmére elkövetett súlyos testi sértés és lőfegyverrel való visszaélés – miatt. A bűnösségét 

megállapító ítéletet a másodfokon eljáró Legfelsőbb Bíróság 2001 októberében, majd – felülvizsgálati 

eljárás során történt hatályon kívül helyezést és új eljárás lefolytatását követően – 2008 júniusában 

helybenhagyta. A II. rendű kérelmezőt 2010 áprilisában három rendbeli emberölés tárgyában találták 

bűnösnek. A bűnösségét megállapító ítéletet a Legfelsőbb Bíróság 2010 augusztusában helybenhagyta. 

Mindkét kérelmezőt életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték az orosz büntető törvénykönyv 57. 

cikke alapján, amely úgy rendelkezik, hogy az életfogytig tartó szabadságvesztés bizonyos, különösen 

súlyos bűncselekményekért szabható ki. Ugyanezen rendelkezés azonban tiltja az életfogytig tartó 

szabadságvesztés kiszabását nőkkel, a bűncselekmény elkövetésekor 18. évét be nem töltött, és a 

cselekmény elbírálásakor 65. évét betöltött személyekkel szemben. 

A kérelmezők – az Egyezmény 14. cikkére az egyezmény 5. cikke tekintetében hivatkozva – azt 

állították, hogy életfogytig tartó szabadságvesztésüket töltő nagykorú férfiak lévén hátrányos 

megkülönböztetés érte őket más, a törvény értelmében az életfogytig tartó szabadságvesztés alól 

mentességet élvező elítéltekkel szemben. 

A Bíróság megismételte: ahhoz, hogy az Egyezmény 14. cikke szerinti kérdés felmerüljön, azonos 

vagy a lényeges szempontok alapján hasonló helyzetben lévő személyek közötti bánásmódbeli 

különbségnek kell fennállnia. Az ilyen bánásmódbeli különbség akkor diszkriminatív, ha nincs 

objektív és ésszerű indoka. 

A Bíróság megállapította, hogy a kérelmezőket életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték, míg az 

azonos vagy hasonló bűncselekmény miatt elítélt női elkövetőkkel, fiatalkorú elkövetőkkel és a 65. 

évüket betöltött elkövetőkkel szemben nem szabnának ki életfogytig tartó szabadságvesztést az 

                                                 
58 Az ítéletet a Nagykamara 2017. január 24-én hozta; az ítélet végleges. 
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irányadó hazai jogszabály alapján. Ebből az következik, hogy a kérelmezők hasonló helyzetben voltak 

minden más, azonos vagy hasonló bűncselekmény miatt elítélt elkövetőhöz, és a kérelmezőket – nem 

és életkor alapján – tőlük eltérően kezelték.  

A Bíróság megállapította, hogy az eltérő bánásmód indoka – az igazságosság és emberiesség elvének 

előmozdítása, amely megköveteli, hogy a büntetés kiszabása során az elkövetők különböző 

csoportjainak korát és „fiziológiai jellemzőit” vegyék figyelembe – törvényes volt. A Bíróság 

meggyőződött továbbá arról, hogy az igazságosság és emberiesség elvének érvényre juttatása 

érdekében alkalmazott módszer – az elkövetők bizonyos csoportjainak az életfogytig tartó 

szabadságvesztés alóli mentesítése – arányos volt. 

E következtetés levonása során a Bíróság figyelembe vette az életfogytig tartó szabadságvesztés 

oroszországi gyakorlati működését, ide értve a kiszabás módját és a későbbi felülvizsgálat lehetőségét. 

Megismételte, hogy önmagában az életfogytig tartó szabadságvesztésnek felnőtt korú elkövetőre 

valamely különösen súlyos bűncselekmény miatt történő kiszabását az Egyezmény nem tiltja, illetve 

az az Egyezménnyel nem összeegyeztethetetlen, és megállapította, hogy az életfogytig tartó 

szabadságvesztést az orosz büntető törvénykönyv kizárólag különösen súlyos bűncselekményekre 

tartja fenn. A Bíróság meggyőződött arról, hogy a kérelmezőket kontradiktórius eljárás lefolytatását 

követően ítélték életfogytig tartó szabadságvesztésre; az eljáró bíróságok az eljárások kimeneteléről a 

kérelmezők ügyének egyedi tényei alapján határoztak, és az ítéleteket a büntetőjog egyéniesített 

alkalmazásával hozták meg. Ezen túlmenően a kérelmezők 25 év kitöltését követően feltételes 

szabadságra bocsáthatók, feltéve, hogy az azt megelőző három évben a büntetés-végrehajtási intézet 

szabályait teljes mértékben betartják. 

A Bíróság megállapította továbbá: teljesen természetes, hogy a nemzeti hatóságoknak, amelyeknek 

kötelessége a társadalom egésze érdekeit megítéljék, jelentős mozgástérrel (mérlegelési jogkörrel) kell 

rendelkezniük, amikor olyan kérdésekben döntenek, mint amilyen a büntetőpolitika is. A Bíróságnak 

nem feladata meghatározni adott bűncselekmények miatt alkalmazandó fogvatartás megfelelő 

időtartamát vagy állást foglalni az elítélt által letöltendő szabadságvesztés vagy más büntetés 

megfelelő mértékére vonatkozóan. 

E mozgástér mértékének meghatározása során az egyik tényező annak megállapítása, vajon Európa-

szerte egyetértés mutatkozik-e az életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabásának kérdésében. A 

Bíróság megállapította: kivétel nélkül valamennyi Szerződő Államban egyetértés mutatkozik abban, 

hogy nem szabnak ki életfogytig tartó szabadságvesztést fiatalkorú elkövetőkkel szemben; azokban a 

Szerződő Államokban pedig, amelyekben a felnőtt korú elkövetőkkel szemben életfogytig tartó 

szabadságvesztés kiszabható, a későbbi felülvizsgálat lehetősége biztosított. Ezt meghaladóan azonban 

az életfogytig tartó szabadságvesztés kérdésében nincs kialakult egyetértés a Szerződő Államok 

között. Egyes államok a 60 és 65 év közötti elkövetőkre különös büntetéskiszabási rendszert 

alakítottak ki. Más államok úgy határoztak, hogy az elkövetés vagy az elítélés idején várandós nőket 

mentesítik az életfogytig tartó szabadságvesztés alól. Megint más államok – köztük Oroszország – e 

megközelítést valamennyi női elkövetőre kiterjesztette. 

A Bíróság nem látott okot arra sem, hogy megállapítsa: az irányadó, a 65. évüket betöltött elkövetőket 

az életfogytig tartó szabadságvesztés alól mentesítő orosz jogszabály nem észszerűen és objektíve 

igazolt, mivel a büntetés elengedése vagy mérséklése lényegesen nagyobb jelentőséggel bír az idős 

korú elkövetők számára. A kérelmezők azon panaszával kapcsolatban, hogy a női elkövetőktől 

eltérően kezelték őket, a Bíróság elfogadta, hogy a nők életfogytig tartó szabadságvesztés alóli 

mentesítése közérdek. Különböző, a nőknek az ellenük börtönkörnyezetben elkövetett nemi alapú 

megkülönböztetés, erőszak és szexuális zaklatás elleni védelmének szükségességével foglalkozó 

európai és nemzetközi forrásokra, valamint az orosz Kormányzat által a rendelkezésére bocsátott, a 

férfi és női elítélt fogvatartottak száma között jelentős eltérést kimutató statisztikai adatokra 

hivatkozott. 

Összegezve: tekintettel arra, hogy nincs egységes álláspont az életfogytig tartó szabadságvesztés 

kiszabásának kérdésében, a Bíróság megállapította, hogy az orosz hatóságok nem lépték túl az ilyen 

kérdésekben a rendelkezésükre álló mozgásteret. Ugyancsak nehéz bírálni az orosz jogalkotót azért, 

mert az elítéltek bizonyos csoportjait mentesíti az életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetés alól, 
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mivel e menetesítés – mindent egybevetve – a büntetőpolitikában mutatkozó társadalmi előrelépést 

jelzi. Mindezek alapján a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a szóban forgó mentesítések jelen 

ügyben – az Egyezmény 14. cikkével összefüggésben értelmezett 5. cikk vonatkozásában – nem 

minősülnek diszkriminatívnak. Az Egyezmény 14. cikkét tehát az Egyezmény 5. cikke 

vonatkozásában tehát nem sértették meg a kor és a nem szerinti eltérő bánásmódot illetően.   

 

4. Mamatas és mások Görögország elleni ügye (63.066/14., 64.297/14. és 66.106/14. sz. 

ügyek)59 

A 6320 kérelmező mindegyike görög állampolgár, akik magánszemélyként görög állampapírokat 

birtokoltak egyénenként 10.000,-Euro és 1.510.000,-Euro közötti értékben. 

Görögország 2009 és 2011 között egyik legnagyobb gazdasági válságát élte át; minthogy nem tudta 

teljesíteni fizetési kötelezettségeit, kénytelen volt kölcsönt kérni az IMF-től és az eurózóna különböző 

államaitól, és a magánszektor segítségét kérni, hogy csökkentse adósságait. E részvétel keretében az 

intézményi befektetők, vagyis a bankok és más hitelintézetek, megállapodtak részesedésük 

megkurtításában – a részesedésük névértékének csökkentésében és a fennmaradó visszafizetésének 

szabályozott módjában – és az ellentételezésben, amelyet elvárhattak cserében. Másrészről, a 

magánszemélyek, akik az összes államadósság kb. 1%-ának megfelelő államkötvényt birtokoltak, nem 

vettek részt ezekben a tárgyalásokban, mivel a görög és az európai hatóságok kinyilvánították, hogy 

őket ezek az intézkedések nem fogják érinteni.  

2011 decemberében azonban az IMF felhívta a görög hatóságokat, hogy valamennyi 

magánhitelezőjére is alkalmazza azt. Az állami kibocsátású vagy államilag garantált kötvények 

módosításáról szóló 4050/2012. törvényt 2012. február 23-án fogadták el. A törvény gondoskodott 

„kollektív fellépés klauzula” életbeléptetéséről annak érdekében, hogy kötelezzen mindenkit, aki nem 

akar részt venni a ügyletben, hogy részt vegyen, feltéve, hogy legalább az egyéni állampapír-

tulajdonosok 2/3-a hozzájárul a megállapodáshoz. A Minisztertanács meghatározta, mely 

államkötvényeket kell bevonni a csereprogramba 2012 február 24-től, köztük a kérelmezők által 

birtokoltakat, akik visszautasították kötvényeik leértékelését, és nem válaszoltak az állami felhívásra, 

hogy vegyenek részt a csereeljárásban.  

A görög jegybank igazgatója, akit az eljárás irányítására kijelöltek, 2012 márciusában bejelentette, 

hogy az államkötvény-tulajdonosok hozzájárultak a javasolt módosításokhoz, és hogy a fennálló 

követelések 91,05 %-át lefedte az eljárás. A Minisztertanács ratifikálta az eredményt, amely most már 

a kiválasztott államkötvények egészét lefedte, ideértve a kérelmezők birtokában lévőket is. A régi 

államkötvényeket újakra cserélték, amelyeknek a névértéke 53,5 %-kal kevesebb volt. A kérelmezők 

2012 áprilisában keresetet nyújtottak be a Semmítőszékhez, hogy a határozatot helyezze hatályon 

kívül, a mellett érvelve különösen, hogy az megsérti a tulajdon védelméhez való jogukat; keresetüket 

azonban a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság teljes ülése elutasította.  

A kérelmezők – az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkére hivatkozással – sérelmezték, hogy 

államkötvényei cseréje, ahogyan azt a 4050/2012. számú törvény előírja, ténylegesen kisajátításnak 

minősül, ami megfosztotta őket tulajdonuktól vagy beavatkozást jelentett tulajdonuk tiszteletben 

tartásához fűződő jogukba. Továbbá a 66.106/14. sz. ügyben a kérelmezők – az Egyezmény 14. 

cikkére az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke vonatkozásában hivatkozva – azt is sérelmezték, hogy 

hátrányos megkülönböztetésben részesültek más hitelezőkkel, különösen a több milliárd eurós 

összértékű állampapírt birtokló nagyhitelezőkkel szemben.  

A görög állampapírok birtokosai, ideértve a kérelmezőket is, kötvényeik lejártáig pénzügyi kölcsönt 

nyújtottak az államnak olyan összegben, amely egyenértékű volt a kötvényeik névértékével. A kötvény 

jegyzésekor hatályban lévő jogszabályok értelmében ezért követelhették kötvényeik visszafizetését. 

Az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke 1. bekezdésének első mondata értelmében tehát „javaik” 

voltak. Ezek e feltételek azonban megváltoztak a 4050/2012. sz. törvény hatálybalépésével, a kollektív 

fellépés klauzula (egy kollektív megállapodás az állammal, amelyet minősített többség határozott el) 

                                                 
59 Az ítélet 2017. január 30-án vált véglegessé. 
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bevezetésével. Ez a klauzula új feltételeket szabott a kérelmezőknek, akik nem értettek egyet a törvény 

által javasolt módosítással, ami kötvényeik névértékének 53,5 %-kal való csökkenéséhez vezetett. Az 

ő kényszerű részvételük a leértékelési eljárásban ezért az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke 1. 

bekezdésének első mondata értelmében a tulajdonuk tiszteletben tartásához való jogukba történő 

beavatkozásnak minősül; mégis, ezt a beavatkozás törvény írta elő.  

A nemzetközi pénzügyi válság, amely 2008-ban kezdődött, igen nagy hatással bírt a görög gazdaságra. 

Görögország 2009 áprilisában óriási deficittel szembesült; 2010-ben nem volt képes kifizetni a 

tartozásait, és a következő évek folyamán a válság súlyosbodott. A Bíróság ezért úgy ítélte, hogy a 

súlyos válság időszakában a hatóságok törekedniük kellett arra, hogy megoldást találjanak, és 

egyetértett azzal, hogy az Állam a közösség általános érdekében jogosan tesz lépéseket a gazdasági 

stabilitás fenntartása és az adósság szerkezeti átalakítása céljából. A csereügylet a görög 

államadósságot megközelítőleg 107 milliárd euróval csökkentette; 2012 végéig az adósság 85 %-a 

magánszemélyekről az eurózóna tagállamaira szállt. 2013-ban az adósságszolgálat költsége meredeken 

zuhant: a 2012-re járó kamatok, amelyeket eredetileg 17,5 milliárd euróra becsültek, a cserét követően 

12,2 milliárdra estek, és 6 milliárd euró alatt maradtak 2013-ban. Következésképpen a beavatkozás 

közérdekű célt szolgált.  

A kollektív fellépés klauzula eredményeként a kérelmezők azt látták, hogy állampapírjaikat 

érvénytelenítették és újakra cserélték, ami azt eredményezte, hogy csökkent az az összeg, amelyet 

várhattak, ha a régi kötvények lejárnak. A kötvények cseréje a kérelmezők tőkéje 53,5%-os 

elvesztéséhez vezetett; ténylegesen a veszteség még nagyobb a jövőbeni lejárat időpontjának 

változására tekintettel. Bár első látásra a veszteség lényegesnek tűnik, ennek ellenére nem elég nagy 

ahhoz, hogy a kérelmezők állampapírba való befektetésének megszüntetését vagy jelentéktelen 

mértékű visszafizetését biztosító törvényhozási intézkedésnek minősüljön. A kérelmezők által 

elszenvedett veszteség mértékének felmérése során a viszonyítási alap nem az az összeg, amelyet 

kötvényük lejártakor megkapni várhattak. Bár az államkötvény névértéke a lejáratkor a birtokosának 

fizetendő pénzösszeget tükrözi, az nem jelenti a kötvény valós pénzügyi értékét azon a napon, 

amelyiken az állam a 4050/2012. számú törvény becikkelyezésével elfogadta a támadott szabályozást 

(vagyis 2012. február 23-án). A névértéket kétségtelenül befolyásolta az állam hosszú távú 

fizetőképességének romlása, amely 2010 közepén kezdődött és 2011 folyamán folytatódott. A 

kérelmezők állampapírjainak pénzügyi értékében bekövetkező csökkentés azt sugallja, hogy 2015. 

augusztus 20-án nem lett volna képes teljesíteni a régi állampapírokban foglalt, a 4050/2012. számú 

törvény becikkelyezése előtti szerződési feltételek szerin. 

Az a tény, hogy más kötvénytulajdonosoktól eltérően, a kérelmezők nem egyeztek bele a 

csereügyletbe, amelyet az új kollektív fellépés klauzula alapján alkalmaztak rájuk, önmagában nem hat 

ki az arányosság értékelésére. Ha az olyan egyet nem értő kötvénytulajdonosok, mint a kérelmezők, 

attól féltek, hogy kötvényük értéke csökkeni fog, amint a kollektív fellépés klauzulát alkalmazni 

fogják, gyakorolhatták volna kötvénytulajdonosi jogaikat és eladhatták volna kötvényeiket a piacon 

egészen a felhívásban említett határidőig, amelyet arra kaptak, hogy nyilatkozzanak: egyetértenek-e a 

cserével. Valójában a kollektív fellépés klauzula bevett gyakorlat a nemzetközi pénzpiacokon, és 

benne foglaltatik minden új, egy évnél hosszabb lejáratú eurózónán belüli állampapírban. Továbbá, ha 

valamennyi kötvénytulajdonosnak egyetértésre kellett volna jutnia a görög államadósság szerkezeti 

átalakításának terve tárgyában, vagy ha az ügylet csak azokra korlátozódott volna, akik beleegyeztek, 

az egész terv szinte bizonyosan összeomlott volna. Ezen felül, a nemzetközi intézményi befektetők 

által a járandóságuk csökkentése fejében lefektetett egyik feltétel a szóban forgó kollektív fellépés 

klauzula alkalmazása volt; ha ezt a klauzulát nem vezetik be, nagyobb csökkentést kellett volna 

alkalmazni azoknak a kötvénytulajdonosoknak a járandóságát illetően, akik készek voltak elfogadni a 

leértékelést és ez segített volna sokat közülük elrettenteni az eljáráshoz való csatlakozástól. Ezért 

kitűnik, hogy a kollektív fellépés klauzula és az államadósság ebből következő szerkezeti átalakítása 

megfelelő és szükséges eszköze volt a görög államadósság csökkentésének és Görögország 

államcsődtől való megóvásának. 

Kötvényekbe fektetni sohasem kockázatmentes; a kötvény kibocsátása és annak lejárat között jelentős 

idő telik el, amelynek során előre nem látható események történhetnek, amelyek lényegesen érinthetik 

a kibocsátó hosszú távú fizetőképességét (még ha az az Állam is), és ezért a kötvénytulajdonosnak 
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későbbi pénzügyi veszteséget okozhatnak. Az Európai Unió bírósága például elutasította 200, görög 

állampapírt birtokló olasz állampolgár fellebbezését azon az alapon, hogy a Görög Köztársaság 

gazdasági helyzetére tekintettel, a szóban forgó magánbefektetők nem hivatkozhatnak arra, hogy 

gondos, jól tájékozott gazdasági szereplőként jártak el, akik bizonyos törvényes várakozásokat 

hozhatnak fel, és hogy feltételezhetően tudatában voltak az igen bizonytalan gazdasági helyzetnek, 

amely a görög államadósság általuk megvásárolt elemei értékének változását okozza, és az államcsőd 

magas kockázatának. A szóban forgó tranzakciókat egy nagyon változékony piacon hajtották végre, 

amely gyakran ki van téve ellenőrizhetetlen szeszélyeknek és kockázatoknak a kötvények értékének 

csökkenését vagy növekedését illetően, amely kötvénytulajdonosokat spekulációra bátoríthatja, hogy 

magas hozamot érjenek el rövid idő alatt. Még ha feltételezzük is, hogy nem minden kérelmező vett 

részt spekulatív tranzakciókban, tudniuk kellett az említett szeszélyekről és kockázatokról a 

megvásárolt államkötvények értékének lehetséges nagy zuhanását illetően. Ez különösen igaz, 

minthogy a görög állam már a 2009-es pénzügyi válság előtt is hatalmas adóssággal és hiánnyal 

szembesült.  

Következésképpen a Bíróság úgy ítélte, hogy a támadott intézkedések elfogadásával Görögország nem 

borította fel a szükséges egyensúlyt a közérdek és a kérelmező vagyoni jogainak védelme között, és 

nem rakott rájuk kivételes vagy túlzott terhet. Úgy találta ezért, hogy figyelemmel a Szerződő államok 

széles mérlegelési jogkörére ezen a téren, a támadott intézkedés nem volt aránytalan a törvényes 

céljához viszonyítva, és hogy az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkét nem sértették meg. 

A kérelmezők előadták, hogy ugyanazon bánásmódnak lettek kitéve egy eltérő, össze nem hasonlítható 

helyzet tekintetében, mert a csereeljárás eredetileg az állampapírokat birtokló jogi személyeket 

célozta, és a magánszemélyeket csak az utolsó pillanatban vonták bele. Úgy érveltek, hogy a 

magánszemélyek, köztük a kisbefektetők (rendszerint 100.000,-eurónál kisebb tőkével), korlátozott 

élettartamúak és nélkülözik azt a részletes szakmai rálátást, amely elérhető a pénzügyi területen 

működő jogi személyek számára, akik a tények teljes körű ismeretében fogadták el a kockázatokat. 

Még ha feltételezzük is, hogy a kérelmezők állítása, miszerint különböző helyzeteket kezeltek azonos 

módon, igazolható, a Bíróság egy sor indokot emelt ki, amelyek azt mutatják, hogy a csereeljárás nem 

sértette a hátrányos megkülönböztetéstől mentes eljáráshoz való jogukat az Első kiegészítő 

jegyzőkönyv 1. cikk szerinti joguk gyakorlása során. 

Mindenekelőtt, a bíróság kiemelte, hogy az érintett személyek tartózkodási helye megállapításának 

nehézsége kényszerítő érv, minthogy az értékpapír-piac nagyon változékony és számos egyéni 

kötvénytulajdonos értékpapírját inkább a másodlagos, mint az elsődleges piacon vette. A görög és a 

nemzetközi pénzpiac gondos átvizsgálása szükségessé tette volna a cserék függőben tartása, amely 

túlzottan elhúzta volna az eljárást egy olyan időszakban, amikor az ország pénzügyi szükségletei 

sürgőssé váltak. 

Másodszor, a Bíróság kiemelte a kötvénytulajdonosok közötti megkülönböztetésekhez szükséges 

részletes szempontok meghatározásának nehézségét. Egyrészt, problémás lenne különbséget tenni a 

természetes és jogi személyek, vagy a szakmai és nem szakmai befektetők között, mivel a kötvény 

birtoklásából fakadó jogok nem kezelhetők eltérően a kötvénytulajdonos jogállásától függően. 

Másrészt, nehéz lenne jogi vagy gyakorlati szempontból levezetni a kérelmezők által igényelt 

kisbefektető jogállást abból adódóan, hogy néhány kérelmező, mint magánszemély jelentős összeget, 

amely gyakran túllépte a 100.000,-eurót, fektetett be a szóban forgó államkötvénybe. Még ha 

feltételeznénk is, hogy ez az összeg elvben küszöbértéknek tekinthető a különbségtétel szempontjából, 

a Bíróság úgy ítélte, hogy tisztességtelen lenne az ügyletből kizárni egy magánszemélyt, aki 100.000,-

eurót fektetett be, míg belevonnak egy olyan társaságot, amely sokkal kisebb összeget fektetett be, 

azon az alapon, hogy az utóbbi jogi személy, vagy befektető.   

Harmadszor, a bíróság figyelembe vette a Kormányzat az egész ügylet meghiúsításának veszélyére 

vonatkozó érvét, amely katasztrofális hatással lett volna a görög gazdaságra. Annak puszta 

kinyilvánítása a hatóságok részéről, hogy a kötvénytulajdonosok adott csoportja mentes a csereügylet 

alól, a kötvények mentes csoportra való tömeges átruházását eredményezhette volna, ami nemcsak a 

szerkezetátalakítási ügylethez szükséges tőkét csökkentette volna, de a nem mentes kötvények 

névértékének még drasztikusabb csökkentésével járt volna együtt. Továbbá, egy ilyen átruházás 
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meghiúsította volna a csereügyletet, és akár a görög állam csődjéhez is vezethetett volna, amely 

akkoriban ki volt zárva a nemzetközi piacokról, és amelyet csak európai partnerei voltak készek 

finanszírozni, azzal a feltétellel, hogy a magánszektor is részt vesz ebben.  

Negyedszer, a Bíróság figyelembe vette az ügylet gördülékenysége fenntartásának és a gyors 

cselekvésnek a szükségességét. Annak megkövetelése, hogy a hatóságok tegyenek különbséget a 

befektetők/kötvénytulajdonosok különböző típusai között, és egyeseket zárjanak ki a csereügyletből, 

arra kényszerítette volna őket, hogy egy rendkívül nehéz feladatra vállalkozzanak, amely ezen felül 

azzal a kockázattal járt volna, hogy az egész ügyletet kontraproduktívvá teszi a csere megoldhatóság 

és az adósság szerkezeti átalakítására irányuló eljárás sikerének biztosításához szükséges 

gördülékenység szempontjából.  

Következésképpen a Bíróság úgy találta, hogy az Egyezmény 14. cikkét az Első kiegészítő 

jegyzőkönyv 1. cikke tekintetében nem sértették meg. 

A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai 

Büntető ügyszak 

Bfv.II.1.122/2016/7. 

A felülvizsgálati eljárásban a korlátozott terjedelmű felülbírálat érvényesül. A Kúria csak a 

felülvizsgálati indítvánnyal megtámadott részében és a felülvizsgálati indítványban meghatározott ok 

alapján a büntető eljárási törvényben szigorúan szabályozott keretek között bírálja felül a 

megtámadott határozatot. A korlátozott revíziós lehetőség a jogbiztonságra, a bírósági határozatok 

jogerejének jelentőségére, továbbá az ún. rendelkezési elvre vezethető vissza. Ezért a jogalkotó a 

felülvizsgálati eljárásban csak a legsúlyosabb anyagi- és eljárásjogi törvénysértések esetében biztosít 

lehetőséget a megváltoztatásra. 

Felülvizsgálati ok a Be. 373. § (1) bekezdés II. pontjának b) alpontja szerinti abszolút eljárási 

szabálysértés és feltétlenül hatályon kívül helyezést eredményez, ha az ítélet meghozatalában a 

törvény szerint kizárt bíró vett részt. A Kúria a terhelt védőjének „az eljárás résztvevői” tekintetében 

részletezett elfogultságra vonatkozó kifogását az alábbi indokok alapján nem találta alaposnak. 

A Be. 21. § (1) bekezdése tételesen meghatározza a minden eljáró bíróval szemben fennálló általános 

kizárási okokat. E kizárási okok abszolút és relatív okokra oszthatók. A Be. 21. § (1) bekezdésében 

rögzített öt kizárási okból az a)-d) pontban szereplő négy (továbbá a (3) és a (4) bekezdésben írt okok) 

az abszolút okok. Ezek az okok olyan tények, amelyek fennállásakor az elfogultságot a jogalkotó 

vélelmezi és a vélelem megdönthetetlen. Az abszolút kizárási ok az érintett bíró kizárását 

eredményezi, minden további vizsgálódás nélkül. 

A Be. 21. § (1) bekezdésének e) pontjában írt kizárási ok relatív természetű. Aszerint bíróként nem 

járhat el az, akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható. Bejelentése nem 

eredményez tehát feltétlenül kizárást. Azt, hogy fennáll-e, esetenként kell mérlegelni, és a személyes 

pártatlanságot az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell. 

Az a kizárás iránti bejelentés, amely a Be. 21. § (1) bekezdésének e) pontján alapul, nem az egész 

bíróság, hanem csak az ügy elbírálására kijelölt bíró eljárását tilalmazza arra az esetre, ha tőle az ügy 

elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható. Megjegyzi a Kúria, hogy a bírónak azonban nem 

csupán lelkiismereti, hanem törvényi kötelezettsége a vele szemben felmerült kizárási okokat – s 

értelemszerűen az elfogultságát is – a bíróság elnökének haladéktalanul bejelenteni [Be. 23. § (1) 

bekezdése]. 

A bírói gyakorlat egyértelmű és következetes abban, hogy a bírák elfogultságának megállapítására 

csak konkrét és alapos okból kerülhet sor. A Be. 21. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kizárás iránti 

bejelentés alaposságát a konkrét ügyhöz kötötten, valóságos tények alapján kell tisztázni (BH 

2012.147). 
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Jelen ügyben ilyen – a tárgyilagos eljárás iránt kételyt ébresztő – körülmény sem a kizárás iránti 

bejelentésből, sem annak kiegészítéséből nem állapítható meg, s nem is valószínűsíthető. A Kúria 

megállapítja azt is, hogy nem alapos a felülvizsgálati indítványnak az eljárás résztvevői tekintetében 

említett elfogultságra történő hivatkozása. A következetes ítélkezési gyakorlat szerint nem szolgálhat 

alapul ugyanis adott bíró egyéb okból elfogultságának megállapítására az a körülmény, hogy a terhelt 

több alkalommal jelentett be elfogultságot az eljáró Békés megyei szervek ellen, amit állítása szerint 

az eljáró hatóságok nem bíráltak el, valamint az a körülmény, hogy feljelentést tett a vele szemben 

intézkedő rendőrjárőrök ellen, akik megtalálták gépjárművében a kábítószert, s akikkel szemben nem 

indult eljárás. 

Gazdasági ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Munkaügyi ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Polgári ügyszak 

Pfv.IV.21.242/2016/6.  

Az ügy érdemi elbírálására kihatással nem bíró, eljárási szabálysértésre hivatkozás nem alapozza meg 

a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését. 

A felülvizsgálati eljárás rendkívüli jogorvoslati jellegéből következően a Pp. 270. § (2) bekezdése 

alapján a jogerős ítélet felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető. A Pp. 272. § (2) 

bekezdése szerint 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 rendelkezések alapján a Kúria a 

felülvizsgálati eljárásban kizárólag a fél által megjelölt jogszabálysértéseket vizsgálhatja, annak a 

kérelemben előadott indokai alapján. 

Az alperesek eljárási szabálysértésre hivatkozással kérték a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését. A 

Pp. 275. § (3) és (4) bekezdésből következően az eljárási szabálysértés csak abban az esetben jár ezzel 

az eredménnyel, ha az az ügy érdemi elbírálására lényeges kihatással volt. 

A felperesek felülvizsgálati kérelmükben előadták, hogy az alperes megsértette a felperesek 

személyhez fűződő jogait, tisztességes eljáráshoz való jogát, a törvény előtti egyenlőséget, a 

pártatlanság látszatának követelményét. Sérelmezték, hogy az általuk becsatolt mellékletek 

vizsgálatára, valamint a jegyzőkönyvek kijavítására, kiegészítésére nem került sor az eljárásban, 

továbbá kifogásolták, hogy az elsőfokú bíróság B. tanú személyes adatait nyilvánosan közölte és az 

iratokat indokolatlanul küldte vissza. Emellett eltúlzottnak tartották a megítélt perköltség összegét és 

vitatták közszereplői minőségük fennállását. E hivatkozások esetén azonban a felperesek nem jelölték 

meg az álláspontjuk szerint megsértett jogszabályi rendelkezéseket, így e kérdések vizsgálatára a 

fentekben kifejtettek alapján a felülvizsgálati eljárásban – annak rendkívüli jogorvoslati jellegéből 

következően – nem kerülhetett sor. 

Az alperesek kifogásolták, hogy a felperes jogi képviselője az elsőfokú eljárásban nem járhatott volna 

el a Pp. 72. §-a és 62.-69. §-a alapján. Azonban ez az eljárási szabálysértés fennállása esetén sem jár a 

jogerős ítélet hatályon kívül helyezésével, mert a jogi képviselő már az elsőfokú eljárás második 

felében ügyvédként képviselte a felperest, ezért ennek nem lehet hatása az ügy érdemi elbírálására. A 

felülvizsgálati kérelem azt is sérelmezte, hogy az elsőfokú bíróság a Pp. 151. §-ába ütközően 

halasztotta el az egyik tárgyalást, továbbá a L. részére megállapított tanúdíj eltúlzott. Ezek az eljárási 

kérdések azonban a jogvita érdemi elbírálását nem befolyásolták, ezért a jogerős ítélet hatályon kívül 

helyezésére nem adnak alapot. A felülvizsgálati kérelem hivatkozott a Pp. 3. § (3) bekezdésének 

megsértésére is, de ezzel kapcsolatban nem adtak elő olyan tényeket, körülményeket, amelyek alapján 

megállapítható lenne, hogy mely körben kifogásolják a tájékoztatási kötelezettség elmulasztását, 
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annak következtében milyen bizonyítástól voltak elzárva és ez mennyiben érintette az ügy érdemi 

elbírálását. Mindemellett helyes az ítélőtábla indokolása, mely szerint az elsőfokú bíróságot nem 

terhelte a jogvita érdemi elbírálásához szükséges és lefolytatott bizonyításon túlmenő, további 

tájékoztatási kötelezettség. 

A felperesek felülvizsgálati kérelmükben tévesen érveltek azzal, hogy L. nem tagadhatta volna meg a 

tanúvallomást. A tanú a kérdésekre a vele szemben folyamatban levő büntetőeljárásra tekintettel 

megtagadta a vallomástételt, arra hivatkozással, hogy válaszával saját magát bűncselekmény 

elkövetésével vádolná, erre pedig a Pp. 170. § (1) bekezdés b) pontja alapján lehetősége volt. A Pp. 

171. § (1) bekezdés szerinti előzetes bejelentés csupán lehetőség a tanú számára. Emellett ez a 

körülmény sincs az ügy érdemi elbírálására lényeges kihatással. 

 

Pfv.II.22.338/2016/5. 

A gyermek szokásos tartózkodási helyének megállapítása szempontjából figyelembe veendő 

körülmények, ha a család megközelítőleg azonos időtartamban tartózkodott a két szülő 

állampolgársága szerinti országban. 

Az Alaptörvényben alapjogként meghatározott bíróság előtti egyenlőség a tisztességes eljárás 

alkotmányos követelményrendszerének része, az alkotmányos előírás azonban kizárólag az eljárási 

törvényekben – az adott esetben a Pp.-ben – meghatározott keretek között érvényesül. A törvény 

céljával (Pp. 1. §) összhangban a Pp. 2. § (1) bekezdése alapján a bíróság feladata a fair eljáráshoz 

való jog egyes elemeinek – többek között – a feleknek a jogviták elbírálásához, az eljárás tisztességes 

lefolytatásához fűződő jogának, ezen belül a felek eljárási esélyegyenlőségének biztosítása. Ennek 

megfelelően, a Pp. 3. § (6) bekezdése alapján a bíróság kötelezettsége, hogy a felek az ügyben tett 

kérelmek, jognyilatkozatok, okiratok tartalmát megismerjék, és az abban foglaltakra nyilatkozatukat 

megtehessék. 

A rendelkezésre álló iratokból nem állapítható meg, hogy a másodfokú bíróság a kérelmezett 

fellebbezésének mellékleteit – az elsőfokú eljárásban hivatkozott e-mail üzeneteket – a kérelmező 

részére nem kézbesítette. A kérelmező ennek hiányára a másodfokú eljárásban nem hivatkozott, ehhez 

képest a hiányzó mellékletek kézbesítését sem kérte és lehetősége volt az iratokba való betekintésre is. 

Ezért a felülvizsgálati kérelmében alaptalanul kifogásolta a bíróság előtti egyenlőség alkotmányos 

elvének, a tisztességes eljáráshoz való alkotmányos és eljárásjogi követelmény, továbbá a bizonyítási 

kötelezettség általános szabályának megsértését [Pp. 2. § (1) bekezdés, Pp. 3. § (6) bekezdés, Pp. 164. 

§ (1) bekezdés]. 

Közigazgatási ügyszak 

Kfv.V.35.327/2016/5.  

A központi adónemről szóló törvény csak akkor vizsgálható felül az Alaptörvény alapján, ha az erre 

irányuló indítvány az alkotmányellenesség okaként kizárólag az élethez és emberi méltósághoz való 

jog, a személyes adatok védelméhez való jog, a gondolat, lelkiismeret és a vallás szabadsága vagy a 

magyar állampolgársághoz kapcsolódó jogok sérelmét jelöli meg. 

Helytálló az a felperesi érvelés, mely szerint a 6/2014. (II.26.) határozatában (ABhat.) megállapította, 

hogy a 2010. évi XC. törvénynek (Egptv.) a 2010. évi CXXI. törvény 1. §-ával kiegészített 2013. 

december 30-ig hatályban volt 10. §-a nemzetközi szerződésbe ütközik, ezért e törvényhely bármely 

bíróság előtt folyamatban lévő ügyben nem alkalmazható. Tekintettel azonban arra, hogy a jelen 

ügyben hozott határozatok nem az ABhat.-ban megjelölt törvényhelyen alapulnak az alperes és az 

elsőfokú bíróság határozata, a felperesi érveléssel ellentétben, nem ütközik az ABhat. szerinti 

alkalmazási tilalomba. 

Az ABhat-ra, továbbá az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) által hozott döntésekre figyelemmel 

módosult, illetve került kiegészítésre az Egptv., a különadóra vonatkozó részében a 8-12/D.§-okkal. E 

törvényhelyek közül a 12/D. §, amelynek rendelkezései a felperes ügyében is alkalmazásra kerültek, 

rögzítik azokat a kogens (kötelezően alkalmazandó) rendelkezéseket, amelyek a nemzetközi 
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szerződésbe ütköző törvényi rendelkezések megsértéséből fakadó „kártérítésre”, adó visszatérítésre, az 

ezzel kapcsolatos eljárásra vonatkoznak, és amelyeket a hatályba lépésekor folyamatban lévő 

adóigazgatási eljárásokban, tehát a felperes ügyében is alkalmazni kellett (Egptv. 12/D. § (10) és (12) 

bekezdései). 

Hangsúlyozta a Kúria, hogy az Egptv. előzőekben hivatkozott 8-12/D. §-ai központi adónemről 

rendelkeznek. Ilyen tárgyú törvény eljárási és anyagi jogi szabályai pedig csak akkor vizsgálhatók 

felül az Alaptörvény alapján, ha az erre irányuló indítvány az alkotmányellenesség okaként kizárólag 

az élethez és emberi méltósághoz való jog, a személyes adatok védelméhez való jog, a gondolat, 

lelkiismeret és vallás szabadsága, vagy a magyar állampolgársághoz kapcsolódó jogok sérelmét jelöli 

meg (Alaptörvény 37. cikk (4) bekezdése, 3165/2015 (VII.24.) AB végzés). A felperes ezért és a Pp. 

155/B. §-ban foglaltakra figyelemmel, alaptalanul sérelmezte, hogy az elsőfokú bíróság nem 

kezdeményezte az Alkotmánybíróság eljárását, és ezt a döntését nem, illetve nem kellően indokolta 

meg (BH2014.317.). 

A felperes felülvizsgálati kérelmében törvénycikk megnevezése nélkül hivatkozott arra, hogy az 

Egptv. 12/D.§ (9) bekezdése az Emberi Jogok Európai Egyezményébe (Egyezmény) ütközik, ezért ezt 

az állítását érdemben nem lehetett elbírálni. Utal ugyanakkor e körben a Kúria arra, hogy az 

Egyezmény 35. cikke értelmében ügyet csak akkor lehet az EJEB elé terjeszteni, ha az összes hazai 

jogorvoslati lehetőséget kimerítették, és az Egptv. 12/D.§ (9) bekezdésének célja és rendeltetése (az 

ehhez fűzött indokolás szerint) a párhuzamosan folyó eljárások és igényérvényesítések kizárása volt. 

Az adóhatósági határozat továbbá tartalmazza azt is, hogy ha és amennyiben a felperes igazolja az 

EJEB előtti jogorvoslati kezdeményezése visszavonását, illetőleg azt, hogy EJEB határozat alapján 

nem vált kártérítésre jogosulttá, akkor az adó megállapításhoz való jog elévülési idején belül 

kezdeményezheti az átalányközteher- kötelezettség megállapítása iránti adóhatósági eljárást. 
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