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Európai uniós jogi közlemények 

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek 

Büntető ügyszak 

10. A Rechtbank Amsterdam (Hollandia) által 2016. február 24-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-108/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 2002/584/IB kerethatározat 4a. cikke (1) bekezdésének a) pontjában használt alábbi fogalmak: 

— „kellő időben személyesen idézték, és ily módon tájékoztatták annak a tárgyalásnak a kitűzött 

időpontjáról és helyéről, amely a határozat meghozatalához vezetett” 

és 

— „kellő időben, más módon ténylegesen hivatalos tájékoztatást kapott a szóban forgó tárgyalás 

kitűzött időpontjára és helyére vonatkozóan, mégpedig oly módon, hogy egyértelműen 

megállapítást nyert, hogy a kitűzött tárgyalásról tudomást szerzett” 

az uniós jog önálló fogalmai-e? 

2) Ha igen, 

a) hogyan kell ezeket az önálló fogalmakat általánosságban értelmezni, és 

b) az olyan eset, mint amely a jelen ügy tárgyát is képezi, amely azzal jellemezhető, hogy: 

— az európai elfogatóparancs értelmében az idézést a keresett személy címére, egy, vele egy 

háztartásban élő felnőtt személynek kézbesítették, aki kötelezettséget vállalt az idézés keresett 

személy részére való átadására; 

— anélkül, hogy az európai elfogatóparancsból meg lehetne állapítani, hogy a keresett személlyel egy 

háztartásban élő személy ténylegesen átadta-e az idézést a keresett személy részére, és ha igen, 

mikor; 

— miközben a keresett személy által a kérdést előterjesztő bíróság előtt lefolytatott tárgyaláson tett 

nyilatkozatok alapján nem lehet megállapítani, hogy e személy kellő időben tudomást szerzett-e a 

kitűzött tárgyalás időpontjáról és helyéről, 

az első kérdésben foglalt két önálló fogalom valamelyikének hatálya alá tartozik-e? 

 

11. A Högsta domstolen (Svédország) által 2016. március 14-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-148/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: svéd 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

A kérdés az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 

13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat értelmezésére irányul. 

Megtagadhatja-e valamely tagállam az olyan szabadságvesztés-büntetés végrehajtása érdekében 

kibocsátott európai elfogatóparancs végrehajtását, amelyet több cselekményéért összbüntetésben 

szabtak ki, ha e cselekmények egyike nem minősül bűncselekménynek a végrehajtó tagállam joga 

szerint, és a kibocsátó tagállamban nem lehetséges a büntetés megosztása? 
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A kérdéses cselekmény nem minősül a kerethatározat 2. cikkének (2) bekezdésében előírt olyan 

bűncselekménynek, amely tekintetében a kettős büntethetőség követelménye nem alkalmazható. 

Gazdasági ügyszak 

11. A Judecătoria Câmpulung (Románia) által 2015. november 23-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-627/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 

5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 4. cikkének (2) bekezdését akként kell-e értelmezni, hogy a „szerződés 

elsődleges tárgya” és „az ár[nak] vagy díjazás[nak] […] az ellenértékként szállított áruval vagy 

nyújtott szolgáltatással [való megfelelése]” fogalma kiterjed az eladó vagy szolgáltató és a fogyasztó 

között létrejött, külföldi pénznemben meghatározott kölcsönszerződésben foglalt olyan egyedileg meg 

nem tárgyalt szerződési feltételre, amelynek értelmében a havi törlesztőrészletek megfizetése 

tekintetében az adós köteles kizárólagosan viselni az „árfolyamkockázatot”, azaz az árfolyam-

ingadozásoknak a havi törlesztési kötelezettség növekedéséből álló esetleges, kedvezőtlen hatást, 

amelyet a kölcsönszerződés megkötését és a kölcsönszerződésen alapuló összegek megfizetését 

követően a román nemzeti pénznemtől eltérő valutában kell megfizetnie? 

2) A 93/13 irányelv 4. cikke (2) bekezdésének megfelelően úgy kell-e érteni, hogy a kölcsön 

visszafizetésekor a fogyasztó azon kötelezettsége, hogy viselnie kell az azon valuta átváltási 

árfolyamának növekedéséből eredő különbözetet, amelyben a kölcsönt nyújtották (CHF), olyan 

díjazásnak minősül, amelynek a nyújtott szolgáltatásnak való megfelelősége nem vizsgálható a 

tisztességtelen jelleg értékelése céljából? 

3) Amennyiben az előző kérdésre adott válasz értelmében az ilyen szerződési feltétel nem mentesül a 

tisztességtelen jelleg értékelése alól, úgy lehet-e tekinteni, hogy az említett feltétel megfelel a 

jóhiszeműség, az egyensúly és az átláthatóság szóban forgó irányelvben előírt követelményének, ha 

lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy – egyértelmű és érthető kritériumok alapján – előrelássa az 

ilyen feltételből eredő, rá vonatkozó következményeket? 

4) A 93/13 irányelv védelmének hatálya alá tartozik vagy mentesül-e a tisztességtelen jelleg értékelése 

alól az általános szerződési feltételek 4.2. pontjában szereplőhöz hasonló azon szerződési feltétel, 

amely szerint annak elkerülése céljából, hogy a bank az árfolyamkockázatnak való kitettségét 

továbbnövelje, a CHF-ben nyújtott kölcsön nemzeti valutára való átváltásának joga megilleti a bankot, 

ha az árfolyam-ingadozásból eredő növekedés meghaladja a szerződés aláírásának időpontjában 

fennálló értékének 10 %-át, ehhez hasonló jog azonban nem illeti meg a fogyasztót? 

 

12. Az Amtsgericht Dresden (Németország) által 2016. január 19-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-32/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

A 261/2004 rendelet 2. cikkének l) pontja értelmében vett járattörlés esete áll-e fenn akkor, ha a 

tervezett légi járat menetrend szerint indult el, és legfeljebb három órás késéssel érkezett meg a 

tervezett célállomásra, azonban egy nem menetrend szerinti közbenső leszállásra került sor? 

 

13. A Landgerichts Hamburg (Németország) által 2016. január 25-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-40/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Úgy kell-e értelmezni a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: 
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jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak 

megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 

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

7. cikke (1) bekezdésének második mondatát, hogy a „távolság” fogalma csupán az indulási hely és az 

utolsó célállomás közötti közvetlen távolságot jelenti, méghozzá az egyedi esetben ténylegesen 

megtett repülőúttól függetlenül? 

 

14. A Tribunale Ordinario di Venezia (Olaszország) által 2016. január 29-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-54/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az 1346/2000 rendelet 13. cikkében az összes hitelező számára hátrányt okozó cselekmény által 

előnyhöz jutó személy számára előírt arra vonatkozó bizonyítási teher, hogy e cselekmény az eljárás 

megindításának helye szerinti állam jogának rendelkezései alapján nem megtámadható, olyan 

kötelezettséget jelent-e, hogy a szűk értelemben vett eljárási kifogás az eljárás megindításának helye 

szerinti állam eljárási jogában meghatározott határidőn belül terjeszthető elő, a rendelet által előírt 

mentességi rendelkezésre hivatkozva és az ezen rendelkezésben előírt két feltétel fennállását 

bizonyítva, 

vagy 

akkor kell-e alkalmazni az 1346/2000 rendelet 13. cikkét, amikor az érdekelt fél az eljárás folyamán 

kérte annak alkalmazását, akár az eljárás megindításának helye szerinti állam eljárási jogában 

meghatározott határidő elteltét követően is, vagy akár hivatalból is, feltéve, hogy az érdekelt fél 

bizonyította, hogy a hátrányt okozó cselekmény valamely másik tagállam jogügyletre irányadó 

jogának hatálya alá tartozik, amelynek jogszabálya a konkrét ügyben nem tesz lehetővé semmilyen 

megtámadást? 

2) Úgy kell-e értelmezni az 1346/2000 rendelet 13. cikkében foglalt, a jogügyletre irányadó jogban 

foglalt szabályozásra annak megállapítása érdekében történő hivatkozást, hogy „ezek a jogszabályok a 

vonatkozó esetben nem tesznek lehetővé semmilyen megtámadást”, hogy a kötelezettnek kell 

bizonyítania, hogy a konkrét ügyben a jogügyletre irányadó jog nem írja elő általánosságban és 

elméletileg a jelen ügyben hátrányt okozónak ítélt jogcselekménnyel – szerződésből eredő tartozás 

megfizetésével – szembeni megtámadást, vagy úgy kell-e azt értelmezni, hogy a kötelezettnek kell 

bizonyítania, hogy amennyiben a jogügyletre irányadó jog lehetővé teszi az ilyen jellegű 

cselekmények megtámadását, nem állnak fenn konkrétan az eljárás megindításának helye szerinti 

állam jogában meghatározott feltételektől eltérő, ahhoz szükséges előfeltételek, hogy az eljáró bíróság 

a megtámadásnak a jelen ügyben helyt adjon? 

3) Abban az esetben is alkalmazható-e az 1346/2000 rendelet 13. cikkében foglalt kifogás – 

figyelemmel annak azon céljára, hogy a jóhiszemű felek számára biztosítsa a cselekménynek a 

jogügyletre irányadó jog szerinti megváltoztathatatlansága tekintetében fennálló bizalom védelmét –, 

amikor mindkét szerződő fél székhelye abban a szerződő államban van, amelynek jogszabálya 

előreláthatólag valamely szerződő fél fizetésképtelensége esetén az eljárás megindításának helye 

szerinti állam joga lesz, és a felek egy másik szerződő állam jogának választására irányuló kikötés 

révén kivonják e szerződés végrehajtási cselekményeinek érvénytelenné nyilvánítását az eljárás 

megindításának helye szerinti állam jogának a [eredeti 8. o.] par condicio creditorum elv védelmét 

szolgáló, eltérést nem engedő rendelkezéseinek hatálya alól az esetlegesen bekövetkező 

fizetésképtelenség esetén valamennyi hitelezőnek hátrányt okozva? 

4) Úgy kell-e értelmezni az 593/2008 rendelet 1. cikkének (1) bekezdését, hogy a rendelet 

alkalmazásában az „olyan helyzetek, amikor különböző országok joga között kell választani”, 

magukban foglalják az ugyanazon tagállamban székhellyel rendelkező társaságok által, az e 

tagállamban kötött olyan hajóbérleti szerződés esetét is, amely egy másik tagállam jogának 

választására vonatkozó kikötést tartalmaz? 
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5) A negyedik kérdésre adott igenlő válasz esetén, az 1346/2000 rendelet 13. cikkével összefüggésben 

úgy kell-e értelmezni az 593/2008 rendelet 3. cikkének (3) bekezdését, hogy a felek arra irányuló 

választása, hogy a szerződést „a jogviszonyra vonatkozó valamennyi egyéb lényeges tényállási 

elemhez” kapcsolódó tagállamtól eltérő tagállam joga alá vessék, nem érinti az ez utóbbi tagállam 

jogában foglalt eltérést nem engedő azon rendelkezések alkalmazását, amelyeket az eljárás 

megindításának helye szerinti állam jogaként a valamennyi hitelezőnek hátrányt okozó, a 

fizetésképtelenséget megelőzően teljesített aktusok megtámadhatósága tekintetében alkalmazni kell, és 

így az elsőbbséget élvez az 1346/2000 rendelet 13. cikkében foglalt mentességi rendelkezéssel 

szemben? 

 

15. A Juzgado de Primera Instancia no 60 de Madrid (Spanyolország) által 2016. február 

15-én és 2016. február 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-91/16. 

és C-120/16. sz. ügy)1 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

A megállapított mértékű ügyleti kamatok alkalmazása abban az esetben, amelyben késedelmi 

kamatokat kell alkalmazni, összeegyeztethető-e a 93/13 irányelvvel, vagy, éppen ellenkezőleg, ez a 

szerződésnek az uniós ítélkezési gyakorlat által tiltott kiegészítését feltételezi? 

 

16. A Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litvánia) által 2016. február 25-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-109/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: litván 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Amennyiben valamely hitelintézet befektetési vállalkozásként működik, amely részére az 

ugyanazon hitelintézet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok megszerzése céljából 

pénzeszközöket utalnak át, azonban az értékpapír-kibocsátásra nem kerül sor, és az értékpapírok 

tulajdonjoga nem száll át arra a személyre, aki a pénzeszközöket befizette, azonban a pénzeszközökkel 

már megterhelték az illető bankszámláját, és azokat átutalták a hitelintézet által nyitott számlára, és 

azok nem fizethetők vissza, ugyanakkor a nemzeti jogalkotói szándék nem egyértelmű a konkrét 

kártalanítási rendszer alkalmazását illetően, a betétbiztosítási [94/19/EK] irányelv 1. cikkének 1. 

pontja és a befektető-kártalanítási [97/9/EK] irányelv 1. cikkének 4. pontja közvetlenül alkalmazható-e 

az alkalmazandó biztosítási fedezeti rendszer meghatározása érdekében, és ebből a szempontból a 

pénzeszközök rendeltetése meghatározó kritériumnak tekintendő-e? Az irányelv e rendelkezései 

kellően egyértelműek, pontosak, feltétlenek-e, továbbá olyan alanyi jogokat keletkeztetnek-e, 

amelyekre magánszemélyek hivatkozhatnak a nemzeti bíróság előtt annak érdekében, hogy 

alátámasszák a biztosítási fedezetet nyújtó állami szervvel szemben benyújtott kártérítési igényüket? 

2) A befektető-kártalanítási irányelvnek a befektető-kártalanítási rendszer által biztosított igények 

fajtáit meghatározó 2. cikkének (2) bekezdését úgy kell-e érteni és értelmezni, hogy az kiterjed azon 

pénzösszegek visszafizetésére vonatkozó igényekre is, amelyekkel a befektetési vállalkozás tartozik a 

befektetőknek, és amelyeket nem a befektetők nevén tartanak nyilván? 

3) Amennyiben a második kérdésre igenlő válasz adandó, a befektető-kártalanítási irányelvnek a 

befektető-kártalanítási rendszer által biztosított igények fajtáit meghatározó 2. cikkének (2) bekezdése 

kellően egyértelmű, pontos, feltétlen-e, továbbá olyan alanyi jogokat keletkeztet-e, amelyekre 

magánszemélyek hivatkozhatnak a nemzeti bíróság előtt annak érdekében, hogy alátámasszák a 

biztosítási fedezetet nyújtó állami szervvel szemben benyújtott kártérítési igényüket? 

4) A betétbiztosítási irányelv 1. cikkének 1. pontját úgy kell-e értelmezni, miszerint az irányelv 

értelmében a „betét” fogalmába beletartoznak azok a pénzösszegek is, amelyeket valamely egyéni 

                                                 
1 A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek. 
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bankszámláról az érintett hozzájárulásával átutalnak a hitelintézet nevében nyitott, és ugyanazon 

hitelintézetnél vezetett számlára, és az említett intézmény által a jövőben kibocsátott hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapírok kifizetésére szánnak? 

5) A betétbiztosítási irányelv 7. cikkének (1) bekezdését és 8. cikkének (3) bekezdését együttesen úgy 

kell-e értelmezni, hogy legfeljebb a 7. cikk (1) bekezdésében meghatározott összegű betétbiztosítást 

kell fizetni mindazoknak, akiknek kárigényét a betétbiztosítási irányelv 1. cikke (3) bekezdésének i. és 

ii. pontjában említett megállapítás vagy határozat meghozatala előtt meg lehet állapítani? 

 

17. A Supremo Tribunal de Justiça (Portugália) által 2016. március 7-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-136/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: portugál 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Egy tagállam két állami vállalkozása között bizonyos szerződések kapcsán folyó jogvitában a 

44/2001/EK rendeletnek és az 1215/2012/EU rendeletnek a joghatóság meghatározása tekintetében 

történő alkalmazásához elegendő külföldi elemnek minősülnek-e a valamely másik tagállam javára 

kikötött joghatóságra vonatkozó kikötések az ilyen szerződésekben, vagy ezenkívül egyéb külföldi 

elemeknek is fenn kell állniuk? 

2) Mellőzhető-e a joghatósági kikötésről szóló megállapodás alkalmazása, ha a felek nemzeti 

hovatartozásától eltérő tagállam bíróságaira vonatkozó választás súlyos hátrányokat okoz az egyik 

félnek anélkül, hogy a másik félnél e választást igazoló, védendő érdek állna fenn? 

Amennyiben a Bíróság azt a következtetést vonja le, hogy egyéb külföldi elemek is szükségesek a 

joghatóságra vonatkozó megállapodáson kívül: 

3) Az SMD és a Banco Santander Totta között létrejött „swap-szerződések” kellő külföldi elemet 

tartalmaznak-e a 44/2001/EK rendeletnek és az 1215/2012/EU rendeletnek a vonatkozó jogviták 

eldöntéséhez szükséges joghatóság meghatározása érdekében történő alkalmazásához, ha: 

a) E szervezetek, amelyek tagállami, [konkrétan] portugáliai illetőséggel rendelkeznek, Portugáliában 

kötöttek két „swap-szerződést”, amelyek egy ISDA Master Agreementsből és két „confirmations”-

ből állnak, amelyeket Madeira autonóm régió az SMD képviseletében tárgyalt meg; 

b) E tárgyalás során Madeira autonóm régió, amelyet a Banco BPI, S.A. és egy ügyvédi iroda segít, 

számos külföldi bankot kért, hogy tegyenek javaslatot, köztük volt a JP Morgan is; 

c) a Banco Santander Totta, S.A.–nak kizárólagos tulajdonosa a spanyolországi székhelyű Banco 

Santander; 

d) a Banco Santander Totta, S.A. nemzetközi bankként járt el, amelynek különböző tagállamban 

vannak fiókjai, és kizárólag a Santander védjegyet használja; 

e) a Banco Santander Totta, S.A.-t az ISDA Master Agreementben Multibranch Partynak minősítették, 

amely londoni és luxemburgi fiókjain keresztül bármely tranzakció formájában belül kifizetéseket 

teljesíthet és fogadhat; 

f) a megkötött ISDA Master Agreement értelmében a felek bizonyos esetekben átruházhatják jogaikat 

és kötelezettségeiket más képviseleti vagy fiókirodáknak; 

g) a felek a „swap-szerződésekben” az angol jogot jelölték meg alkalmazandó jogként, és joghatósági 

kikötésről szóló megállapodásokat kötöttek, amelyek az angol bíróságokat ruházzák fel kizárólagos 

és teljes joghatósággal; 

h) a szerződéseket angol nyelven készítették el és angolszász szakkifejezéseket és fogalmakat 

használtak; 

i) a „swap-szerződéseket” abból a célból kötötték, hogy két finanszírozási szerződés kamatláb-

változásának kockázatát fedezzék, mindkét szerződést angol nyelven készítették és külföldi 

pénzintézetekkel kötötték meg (az egyik holland, a másik olasz székhelyű), az egyik finanszírozási 
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szerződésben pedig előírták, hogy a hitelfelvevőknek a HSBC Bank londoni számlájára kell a 

fizetést teljesíteniük, a londoni időzónára való hivatkozásban jelzett határnapokon, és azok az angol 

jog hatálya, illetve az angol bíróságok joghatósága alatt állnak; 

j) a Banco Santander Totta, S.A. a nemzetközi piacon közvetítőként járt el, mivel párhuzamosan kötött 

fedezeti célú szerződéseket a nemzetközi piac területén? 

 

18. Az Attunda tingsrätt (Svédország) által 2016. március 21-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-161/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: svéd 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A [261/2004/EK] rendelet 2. cikkének g) pontját és 3. cikke (2) bekezdésének a) pontját úgy kell-e 

értelmezni, hogy az utasnak ahhoz, hogy kártalanításra legyen jogosult, lefoglalt ülőhellyel kell 

rendelkeznie (vagyis a repülőgépen saját ülőhelyre jogosult), vagy pedig elegendő, ha visszaigazolást 

kapott a járat lefoglalásáról (vagyis a repülőgépen való utazásra jogosult)? 

2) Olyan gyermek csökkentett viteldíjú jegye, aki a repülőgépen nem kap saját ülőhelyet, hanem más 

utasok társaságában utazik, a rendelet 3. cikkének (3) bekezdése értelmében közvetlenül vagy 

közvetetten elérhető jegynek minősül-e? 

Munkaügyi ügyszak 

14. A Supremo Tribunal Administrativo (Portugália) által 2016. február 5-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-64/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: portugál 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

A túlzott költségvetési hiány megszüntetésére vonatkozó, feltétlenül érvényesítendő követelményekre 

és az európai jogi rendelkezések által szabályozott pénzügyi támogatásra tekintettel úgy kell-e 

értelmezni az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében és az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának 47. cikkében, valamint a Bíróság ítélkezési gyakorlatában foglalt bírói függetlenség elvét, 

hogy azzal ellentétesek a portugál bírák tekintetében alkalmazott bércsökkentés iránti intézkedések, 

mivel azokat közhatalmi hatóságok vagy szervek egyoldalúan és folyamatos jelleggel írják elő, ahogy 

az a 2014. szeptember 12-i 75/2014. sz. törvény 2. cikkéből következik? 

 

15. A Najvyšší súd Slovenskej republiky (Szlovákia) által 2016. február 15-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-89/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: szlovák 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az Európai Unió Alapjogi Chartája 34. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározott, a szociális 

biztonsági ellátásokra és szociális szolgáltatásokra való jogosultsággal összefüggésben értelmezhető-e 

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

parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikkének (3) bekezdése az alapeljárás tárgyát képező jogvita 

körülményei között, figyelmen kívül hagyva 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 14. cikkében tett pontosításokat, valamint 

következésképpen az említett rendelet 16. cikke szerinti eljárás alkalmazhatóságának lehetősége 

nélkül, hogy a munkaidő rövid időtartama vagy a munkavállaló alacsony összegű díjazása nem érinti 

az alkalmazandó nemzeti jog megválasztását a munkavállalói tevékenység és az önálló vállalkozói 

tevékenység együttes fennállása esetén, azaz a végrehajtási rendelet hivatkozott 14. cikke nem 

alkalmazható az alaprendelet 13. cikke (3) bekezdésének értelmezéséhez? 

2) Az első kérdésre adott nemleges válasz esetén, amennyiben az alkalmazásuk során két rendelet, 
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azaz az alaprendelet és a végrehajtási rendelet, a jelen ügyben a szociális biztonsági rendszerek 

koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint 

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 között ellentét áll fenn, a nemzeti bíróság értékelheti-e azok rendelkezéseit azok 

normatív ereje, azaz az uniós jogszabályok hierarchiájában elfoglalt rangjuk szerint? 

3) Minősülhet-e az alaprendelet rendelkezéseinek az alaprendelet 72. cikke szerinti igazgatási 

bizottság általi értelmezése az uniós intézmény által adott olyan kötelező erejű értelmezésnek, 

amelytől a nemzeti bíróság nem térhet el, ami egyúttal az előzetes döntéshozatal iránti kérelem 

előterjesztését is megakadályozza, vagy az uniós jog egyik olyan lehetséges értelmezéséről van szó, 

amelyet a nemzeti bíróságnak a határozata alapjául szolgáló egyik tényezőként kell figyelembe 

vennie? 

 

16. A Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona (Spanyolország) által 2016. február 17-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-97/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 2002/15/EK irányelv 3. cikkének d) pontjában foglalt „utazó munkavállaló” fogalmának 

meghatározását úgy kell-e értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti jogszabályi rendelkezés, 

mint az Estatuto de los Trabajadores (munkavállalók jogállásáról szóló törvény) 1. cikke (3) 

bekezdésének g) pontja, amely kimondja, hogy nem tekinthetők „utazó munkavállalóknak”„azok a 

személyek, akik a fuvarozási szolgáltatást nevükre szóló hatósági engedéllyel és olyan […] 

járművekkel végzik […], amelyek a tulajdonukat képezik vagy amelyek felett közvetlen rendelkezési 

joguk van […]”? 

2) Az irányelv 3. cikke e) pontjának második bekezdésében foglaltakat („Ennek az irányelvnek az 

alkalmazásában azokra a gépjárművezetőkre, akik nem felelnek meg ezeknek a feltételeknek, 

ugyanazon kötelezettségek és ugyanazon jogok vonatkoznak, mint amelyeket ez az irányelv az utazó 

munkavállalók tekintetében előír”) úgy kell-e értelmezni, hogy ha a gépjárművezetők „önálló 

vállalkozói tevékenységet folytató gépjárművezetőknek” való minősítéséhez előírt valamelyik vagy 

akár csak az egyik feltétel nem teljesül, akkor úgy kell tekinteni, hogy „utazó munkavállalóról” van 

szó? 

 

17. A Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Sala Social (Spanyolország) által 2016. 

február 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-103/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a 92/85 irányelv 10. cikkének 1. pontját, hogy „az állapotukkal összefüggésbe 

nem [hozható], a nemzeti jogszabályok, illetve gyakorlat által megengedett különleges esetek”, mint a 

várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók elbocsátásának tilalma alóli kivételek, 

korlátozottabb esetekre vonatkoznak, és nem hasonlíthatók össze az „egy vagy több, nem a 

munkavállalók személyében rejlő ok[ok]kal”, amelyekre az 1998. július 20-i 98/59/EK irányelv (2) 1. 

cikke (1) bekezdésének a) pontja hivatkozik? 

2) Csoportos létszámcsökkentés esetén, a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállaló 

elbocsátását – a 92/85 irányelv 10. cikkének 1. pontja szerint – igazoló különleges okok fennállásának 

megállapításához meg kell-e követelni, hogy az érintett munkavállalót ne lehessen egy másik állásba 

áthelyezni, vagy elegendő-e az állását érintő gazdasági, műszaki és termelési okok fennállásának 

igazolása? 

3) Összeegyeztethető-e az 1992. október 19-i 92/85/EGK irányelv 10. cikkének 1. pontjával, amely 

szerint tilos a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók elbocsátása, a spanyol 
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jogszabályhoz hasonló jogszabály, amely egy olyan biztosíték bevezetésével ülteti át az említett 

tilalmat, amelynek értelmében az elbocsátását igazoló okok bizonyításának hiányában meg kell 

állapítani az elbocsátás semmisségét (jóvátételre irányuló védelem), ugyanakkor nem vezet be 

elbocsátási tilalmat (megelőző védelem)? 

4) Összeegyeztethető-e az 1992. október 19-i 92/85/EGK irányelv 10. cikkének 1. pontjával a spanyol 

jogszabályhoz hasonló jogszabály, amely a csoportos létszámcsökkentés esetén nem biztosít prioritást 

az állás megtartását illetően a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók részére? 

5) A 92/85 irányelv 10. cikkének 2. pontja alkalmazásában megfelelőnek tekinthető-e az olyan nemzeti 

szabályozás, amely elegendőnek tekinti a jelen ügyben közölthöz hasonló írásbeli felmondást, amely a 

csoportos létszámcsökkentést alátámasztó okokon kívül nem hivatkozik semmiféle különleges eset 

fennállására ahhoz, hogy a várandós munkavállaló a munkaviszony csoportos megszüntetésére 

vonatkozó döntés hatálya alá tartozhasson? 

 

18. A Rechtbank Midden-Nederland (Hollandia) által 2016. február 26-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-126/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Összeegyeztethető-e a 2001/23/EK irányelv céljával és értelmével a holland csődeljárás a 

fizetésképtelen vállalkozás átruházása esetén, amennyiben a csődeljárást egy a bíróság által felügyelt, 

kifejezetten a vállalkozás (egy részének) folytatására irányuló pre-pack eljárás előzte meg, és erre 

tekintettel összhangban áll-e (még) az irányelvvel a BW 7:666. cikkének (1) bekezdése? 

2) Alkalmazandó-e a 2001/23/EK irányelv abban az esetben, ha egy bíróság által kirendelt, 

úgynevezett „kirendelni tervezett csődgondnok” („beoogd curator”) már a csődeljárás kezdete előtt 

tájékozódik az adós helyzetével kapcsolatban, és vizsgálja a vállalkozási tevékenység harmadik 

személy általi újrakezdésének lehetőségeit, és egyúttal előkészíti azokat a lépéseket, amelyeket 

röviddel a csődeljárás megindulását követően kell megtenni a vállalkozás vagyoni érték átruházása 

útján történő olyan újraindítása érdekében, amelynek során az adós vállalkozása, vagy annak egy része 

a csődeljárás kezdőidőpontjában, vagy röviddel azt követően átruházásra kerül, és a tevékenységet 

részben vagy egészben (szinte) megszakítás nélkül folytatják? 

3) Különbséget jelent-e e vonatkozásban az, hogy a vállalkozás folytatása a pre-pack elsődleges célja, 

vagy hogy a (kirendelni tervezett) csődgondnok célja a pre-pack eljárással és a vagyoni érték 

folyamatos vállalkozásként („going concern”) történő, közvetlenül a csődeljárás megindítását követő 

értékesítésével elsősorban az, hogy valamennyi hitelező jövedelmét maximalizálja, vagy hogy létrejön 

a csődeljárást megelőzően a pre-pack során a vagyon átruházására (a vállalkozás folytatására) 

vonatkozó olyan akarategyezség, amelynek végrehajtását a csődeljárás megindulását követően 

formalizálják/valósítják meg? Hogyan kell a kérdést megítélni akkor, ha mind a vállalkozás folytatása, 

mind pedig a jövedelem maximalizálása célként jelenik meg? 

4) A 2001/23/EK irányelv és a BW-nek (Burgerlijk Wetboek – Polgári Törvénykönyv) az irányelven 

alapuló 7:662. és azt követő cikkeinek alkalmazása szempontjából úgy kell-e meghatározni a 

vállalkozás átruházásának időpontját, hogy az a vállalkozás csődeljárását megelőző pre-pack eljárás 

keretében a csődeljárást megelőzően a vállalkozás átruházása vonatkozásában elért tényleges 

akarategyezség időpontjára vonatkozik, vagy az irányadó az említett időpont meghatározására, hogy 

mikor valósul meg a kérdéses egység működtetéséért felelős munkáltatói jogkörnek az átruházóról az 

átvevőre történő tényleges átruházása? 
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19. A Cour du travail de Mons (Belgium) által 2016. március 25-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelmek (C-168/16. és C-169/16. sz. ügy)2 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Figyelembe véve: 

— az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozásáról szóló, 1996. 

november 29-i egyezménnyel […], továbbá a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, 

valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK 

tanácsi rendelettel […] módosított, a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a 

határozatok végrehajtásáról szóló, 1968. szeptember 27-i egyezmény […] – az úgynevezett 

„Brüsszeli Egyezmény” – elfogadásának alapjául szolgáló, a megoldások előreláthatóságára és a 

jogbiztonságra vonatkozó követelményeket (lásd többek között: 2012. július 19-i Mahamdia-ítélet, 

C-154/11, 44. és 46. pont), 

— az európai légiközlekedési ágazat sajátosságait, amelynek keretében az Európai Unió egyik 

tagállamában székhellyel rendelkező társaság által egy másik, ugyanezen tagállamban székhellyel 

rendelkező társaság számára rendelkezésre bocsátott repülőgép-személyzet napi szinten az Európai 

Unió területe fölött repül olyan bázishelyről kiindulva, amely, mint a jelen esetben is, más tagállam 

területén is lehet, 

— a jelen jogvitának a jelen ítélet indokolásában leírt sajátosságait, 

— a (3922/19/EGK rendelet III. mellékletében maghatározott) „bázishely” fogalomból származó 

kapcsolóelvet, amelyet a 883/2004 rendelet 2012. június 28-át követően a légitársaságok 

hajózószemélyzetének és légiutas-kísérő személyzetének tagjai esetén alkalmazandó szociális 

biztonsági jogszabályok meghatározásánál használ, 

— a jelen határozat indoklásában hivatkozott ítéletek alapján az Európai Unió Bíróságának ítélkezési 

gyakorlatából levont következtetéseket, 

a 2000. december 22-i 44/2001 tanácsi rendelet 19. cikkének (2) bekezdése szerinti „munkaszerződés 

szokásos teljesítésének helye” fogalom értelmezhető-e úgy, hogy megfelel a „bázishely” fogalomnak, 

amely az 1991. december 16-i 3922/91 rendelet III. melléklete szerint „az üzemben tartó által a 

személyzet tagja számára kijelölt hely, ahol az rendszerint megkezdi és befejezi szolgálati idejét vagy 

szolgálati idejeinek egy sorozatát és ahol normál körülmények között az üzemben tartó nem felelős a 

személyzet érintett tagjának elszállásolásáért”, mégpedig azon szerződő állam (és ennélfogva annak 

bírósága) meghatározásának céljából, amelynek területén a munkavállalók szokásosan munkájukat 

végzik, ha e munkavállalókat a repülőgép-személyzet tagjaként az Európai Unió teljes területén 

nemzetközi légi személyszállítással foglalkozó, valamely uniós ország jogának hatálya alá tartozó 

légitársaság rendelkezésére bocsátottak, tekintve, hogy ez a – „munkaviszony tényleges 

központjaként” értelmezett „bázishely” fogalmából eredő – kapcsolóelv egyszerre jelenti a szerződő 

állammal való legszorosabb kapcsolatot és biztosítja a legmegfelelőbb védelmet a gyengébb 

pozícióban lévő szerződő fél számára, mivel minden munkavállaló rendszeresen e helyen kezdi és 

fejezi be munkanapját, e hely a mindennapi munka megszervezésének helye, és a munkavállalók 

annak közelében létesítettek tényleges tartózkodási helyet azon szerződéses jogviszony idejére, 

amelynek során e légitársaság rendelkezésére bocsátották őket? 

 

20. A Korkein oikeus (Finnország) által 2016. március 29-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-175/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: finn 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Úgy kell-e értelmezni a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003/88/EK európai 

                                                 
2 A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek. 
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parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikkének (1) bekezdését, hogy annak hatálya alá tartozhat a 

valamely gyermekfaluban található olyan házban végzett – a fent ismertetetthez hasonló – 

tevékenység, amelyben a munkavállaló a gondozásba vett gyermekek pótszüleit helyettesíti e szülők 

szabadnapjain, ezen idő alatt a gyermekekkel családias körülmények között él együtt, és ezen 

időszakban önállóan, a szülőktől általában megszokott módon gondoskodik a gyermekek és a család 

igényeinek kielégítéséről? 

Polgári ügyszak 

33. A Tribunale Ordinario di Verona (Olaszország) által 2016. február 10-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-75/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a 2013/11 irányelv 3. cikke (2) bekezdésének, azt a részét, amely úgy 

rendelkezik, hogy ezen irányelv „nem érinti a 2008/52/EK irányelvet”, hogy az nem érinti az egyes 

tagállamok azon lehetőségét, hogy kizárólag a 2013/11 irányelv hatálya alá nem tartozó, tehát a 

2013/11 irányelv 2. cikkének (2) bekezdése szerinti tényállások, nevezetesen az adásvételi vagy 

szolgáltatási szerződésektől eltérő szerződésekből eredő szerződéses kötelezettségekkel kapcsolatos és 

a fogyasztókat nem érintő jogviták esetében írják elő a közvetítés kötelező igénybevételét? 

2) Úgy kell-e értelmezni a 2013/11 irányelv 1. cikkének […] azt a részét, amelyben az a fogyasztók 

számára azt a lehetőséget biztosítja, hogy a megfelelő alternatív vitarendezési fórumhoz panaszt 

nyújtsanak be a kereskedővel szemben, hogy e rendelkezéssel ellentétes az a nemzeti szabály, amely a 

2013/11 irányelv 2. cikkének (1) bekezdése szerinti egyik jogvita tekintetében úgy írja elő a közvetítés 

igénybevételét, hogy az a fogyasztónak minősülő fél eljárást megindító irata elfogadhatóságának egyik 

feltétele, illetve, mindenesetre, azon nemzeti rendelkezés, amely az említett jogviták egyikére 

vonatkozó közvetítői eljárásban részt vevő fogyasztó számára kötelező jogi képviseletet és a 

vonatkozó költségek viselését, továbbá azt írja elő, hogy kizárólag alapos ok fennállása esetén 

maradhat távol a közvetítői eljárástól? 

 

34. A Juzgado de Primera Instancia no 1 de Fuenlabrada (Spanyolország) által 2016. 

február 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-92/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen 

feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 6. cikkének (1) bekezdését, hogy a 

szerződés nem tartható fenn a tisztességtelen feltétel kihagyásával, ha a szerződés többi része 

ésszerűtlen terhet jelent az eladó vagy szolgáltató számára? 

2) Abban az esetben, ha az eladó vagy szolgáltató számára ésszerűtlen terhet jelentő szerződés nem 

maradhat fenn, a nemzeti bíróság fenntarthatja-e a szerződést a fogyasztó védelmének érdekében 

valamely diszpozitív rendelkezés alkalmazásával vagy kiegészítheti-e a szerződést az eladó vagy 

szolgáltató számára valamely minimálisan tolerálható szabállyal? 

3) A lejárat előtti visszafizetésre vonatkozó kikötés tisztességtelen jellege miatti érvénytelensége 

lehetővé teszi-e a szerződés fennmaradó részének hatályban tartását a 93/13 irányelv 6. cikkének (1) 

bekezdése értelmében? 

4) A fogyasztó az eljárást lefolytató bíróság előtt lemondhat-e a 93/13 irányelv védelmi rendszeréről? 

5) Összeegyeztethető-e a 93/13 irányelv tényleges érvényesülésének elvével, valamint az Európai 

Unió Alapjogi Chartájával (2) egy olyan nemzeti eljárási törvény, amely a fogyasztó anyagi jogait, 

illetve előnyeit annak rendeli alá, hogy a fogyasztó elfogadja, hogy rendkívül gyors végrehajtási 

eljárás alá vonják, és amely más eljárásban nem ismer el ilyen jogokat vagy előnyöket? 
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35. Az Audiencia Provincial de Alicante, nyolcadik tanács (Spanyolország) által 2016. 

február 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-93/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A KVR [207/2009/EK tanácsi rendelet] 9. cikke (1) bekezdésének b) pontja – azáltal, hogy 

megköveteli az összetéveszthetőség fennállását ahhoz, hogy a közösségi védjegy jogosultja meg tudja 

tiltani valamely harmadik személy számára egy megjelölésnek a gazdasági forgalomban az ő 

beleegyezése nélkül történő használatát az ugyanebben a pontban előírt esetekben – értelmezhető-e 

úgy, hogy annak alapján kizárható az összetéveszthetőség fennállása olyan esetben, amikor a korábbi 

közösségi védjegy a jogosult tűrésének köszönhetően az Unió két tagállamában éveken át békésen élt 

együtt a hozzá hasonló nemzeti védjegyekkel, oly módon, hogy az összetéveszthetőségnek e két 

államra kiterjedően megállapított hiánya kiterjeszthető más tagállamokra vagy az Unió egészére is, a 

közösségi védjegyoltalom által megkívánt egységes alkalmazásra tekintettel? 

2) Az előző pontban foglalt esetben az összetéveszthetőség értékelésénél figyelembe lehet-e venni 

azon államok földrajzi, demográfiai, gazdasági és egyéb körülményeit, amelyekben a párhuzamos 

jelenlét kialakult, oly módon, hogy az összetéveszthetőségnek az ezen államokra kiterjedően 

megállapított hiánya kiterjeszthető valamely harmadik államra vagy az Unió egészére is? 

3) A KVR 9. cikke (1) bekezdésének c) pontjában foglalt esetet illetően úgy kell-e értelmezni az 

említett rendelkezést, hogy – olyan esetben, amikor a korábbi védjegy az Unió két tagállamában 

éveken át párhuzamosan volt jelen a vele ütköző megjelöléssel anélkül, hogy a korábbi védjegy 

jogosultja ezt kifogásolta volna – a későbbi megjelölésnek az ezen államokban történő használatának a 

jogosult általi eltűrése kiterjeszthető az Unió többi területére is, egy későbbi megjelölésnek valamely 

harmadik személy általi használata tekintetében fennálló törvényes indok megállapítása céljából, a 

közösségi védjegyoltalom által megkövetelt egységes alkalmazás miatt? 

 

36. A Cour d’appel de Mons (Belgium) által 2016. március 4-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-133/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell–e értelmezni a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes 

vonatkozásairól szóló, 1999. május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [5. cikke 

(1) bekezdésének] és [7. cikke (1) bekezdése második albekezdésének] együttesen értelmezett 

rendelkezéseit, hogy azokkal ellentétes a nemzeti jog akként értelmezett rendelkezése, hogy az 

használt termékek esetén lehetővé teszi, hogy a fogyasztó igényének elévülési határideje a hibás 

fogyasztási cikk átadásától számított kétéves határidő vége előtt lejárjon, ha az eladó és a fogyasztó 

két évnél rövidebb szavatossági időben állapodtak meg? 

Közigazgatási ügyszak 

105. A Kúria (Magyarország) által 2016. január 18-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-28/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az a holdingtársaság, amely a leányvállalatok, illetve a vállalatcsoport egésze bizonyos 

ügyeinek menedzselésében aktív szerepet vállal magára, ám az aktív holding tevékenység 

körében felmerült szolgáltatásokat és az azokat terhelő áfát nem hárítja át a leányvállalatokra, 

áfaalanynak minősül-e ezen szolgáltatások tekintetében? 
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2) Ha az első kérdésre a válasz igen, akkor gyakorolhatja-e, és ha igen, miként, az aktív 

holdingtársaság azon általa igénybe vett szolgáltatásokra jutó áfa levonásának a jogát, 

amelyek közvetlenül kötődnek egyes leányvállalatok áfaköteles gazdasági tevékenységeihez? 

3) Ha az első kérdésre a válasz igen, akkor gyakorolhatja-e, és ha igen, miként, az aktív 

holdingtársaság az azon igénybe vett szolgáltatásokra jutó áfa levonásának a jogát, amelyek a 

vállalatcsoport egészének érdekét szolgálják? 

4) Változtat-e, és ha igen, mennyiben, az előző kérdésekre adandó válaszokon az, ha a szóban 

forgó igénybe vett szolgáltatásokat az aktív holdingtársaság közvetített szolgáltatásként 

továbbszámlázza a leányvállalatok számára? 

 

106. A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2016. 

február 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-65/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az 1/95. EK-Törökország Társulási Tanácsi Határozat (a 

továbbiakban: Társulási Tanácsi Határozat) 4. cikkét, hogy vámmal azonos hatású díjnak 

minősül és ezért azzal összeegyeztethetetlen az olyan gépjárműadó, mint amilyent a magyar 

Gépjárműadó törvény szabályoz, és amelyet ez utóbbi törvény értelmében a török fuvarozó 

által üzemben tartott, az áruk szállítmányozásához használt török honosságú tehergépjárműre 

vetnek ki a magyarországi határátlépés miatt azért, hogy Törökországból elindulva 

Magyarországon mint tranzittagállamon keresztül eljusson egy másik tagállamba? 

2) a.) Amennyiben az 1. kérdésre adandó válasz nemleges, akkor úgy kell-e értelmezni a 

Társulási Tanácsi Határozat 5. cikkét, hogy mennyiségi korlátozással azonos hatású 

intézkedésnek minősül és ezért azzal összeegyeztethetetlen az olyan gépjárműadó, mint 

amilyent a magyar Gépjárműadó törvény szabályoz, és amelyet ez utóbbi törvény 

értelmében a török fuvarozó által üzemben tartott, az áruk szállítmányozásához használt 

török honosságú tehergépjárműre vetnek ki a magyarországi határátlépés miatt azért, hogy 

Törökországból elindulva Magyarországon mint tranzittagállamon keresztül eljusson egy 

másik tagállamba? 

b.) Úgy kell-e értelmezni a Társulási Tanácsi Határozat 7. cikkét, hogy közlekedésbiztonságra 

és bűnüldözésre hivatkozással alkalmazható egy olyan gépjárműadó, mint amilyent a 

magyar Gépjárműadó törvény szabályoz, és amelyet ez utóbbi törvény értelmében a török 

fuvarozó által üzemben tartott, az áruk szállítmányozásához használt török honosságú 

tehergépjárműre vetnek ki a magyarországi határátlépés miatt azért, hogy Törökországból 

elindulva Magyarországon mint tranzittagállamon keresztül eljusson egy másik 

tagállamba? 

3) Úgy kell-e értelmezni az EUMSz 3. cikk (2) bekezdését és az 1072/2009/EK rendelet 1. 

cikk (2) bekezdését, (3) bekezdés a) pontját, hogy azokkal összeegyeztethetetlen az, hogy egy 

tranzittagállam Törökországgal kötött kétoldalú fuvarozási egyezmény alapján olyan 

gépjárműadót alkalmazzon, mint amilyent a magyar Gépjárműadó törvény szabályoz, és 

amelyet ez utóbbi törvény értelmében a török fuvarozó által üzemben tartott, az áruk 

szállítmányozásához használt török honosságú tehergépjárműre vetnek ki a magyarországi 

határátlépés miatt azért, hogy Törökországból elindulva Magyarországon mint 

tranzittagállamon keresztül eljusson egy másik tagállamba? 

4) Úgy kell-e értelmezni az EGK-Törökország közötti társulási megállapodás (a 

továbbiakban: Ankarai Megállapodás) 9. cikkét, hogy állampolgárságon alapuló 
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megkülönböztetésnek minősül és ezért azzal összeegyeztethetetlen az olyan gépjárműadó, 

mint amilyent a magyar Gépjárműadó törvény szabályoz, és amelyet ez utóbbi törvény 

értelmében a török fuvarozó által üzemben tartott, az áruk szállítmányozásához használt török 

honosságú tehergépjárműre vetnek ki a magyarországi határátlépés miatt azért, hogy 

Törökországból elindulva Magyarországon mint tranzittagállamon keresztül eljusson egy 

másik tagállamba? 

 

107. A Najvyšší súd Slovenskej republiky (Szlovákia) által 2016. február 10-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-73/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: szlovén 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétes-e az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkének első bekezdésével, amelynek alapján 

mindenkinek, akinek jogait – tehát a személyes adatok feldolgozását illetően többek között a 

személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének (1) 

bekezdésében és az azt követő rendelkezésekben előírt, a magánélet tiszteletben tartásához való jogait 

– megsértették, az e cikkben megállapított feltételek mellett joga van a bíróság előtti hatékony 

jogorvoslathoz, az a nemzeti rendelkezés, amely a bíróság előtti hatékony jogorvoslathoz való jog, így 

a közigazgatási bíróság előtt megindítandó kereset igénybevételének lehetőségét attól teszi függővé, 

hogy a felperes jogainak és szabadságainak védelme érdekében a keresetindítást megelőzően 

kimerítette-e a közigazgatási kifogásokról szóló szlovák törvény mint lex specialis rendelkezéseiben 

foglalt jogorvoslatokat? 

2) Értelmezhető-e úgy az Európai Unió Alapjogi Chartája 7. cikkében meghatározott, a magán- és a 

családi élet, az otthon, valamint a kapcsolattartás tiszteletben tartásához való jog, valamint az Európai 

Unió Alapjogi Chartája 8. cikkében meghatározott, a személyes adatok védelméhez való jog a 

személyes adatok védelméhez való jog feltételezett megsértése esetén, amely jogot az Európai Unió 

szintjén elsődlegesen a hivatkozott 95/46/EK irányelv szabályoz többek között: 

— a tagállamok arra irányuló kötelezettségével, hogy a személyes adatok feldolgozása tekintetében 

biztosítsák a magánélet tiszteletben tartásához való jogot (1. cikk (1) bekezdése), valamint 

— a tagállamok arra irányuló jogkörével, hogy rendelkezzenek arról, hogy a személyes adatok 

feldolgozhatók, ha az adatfeldolgozás közérdekből elvégzendő feladat végrehajtásához szükséges 

(7. cikk e) pontja) vagy az adatkezelő, vagy az adatokat megkapó harmadik fél vagy felek jogszerű 

érdekének érvényesítéséhez szükséges, 

— és figyelemmel emellett a tagállamok arra irányuló kivételes jogkörére, hogy [korlátozzák a jogok 

és kötelezettségek körét] (13. cikk (1) bekezdésének e) és f) pontja), amennyiben a korlátozás 

valamely tagállam vagy az Európai Unió fontos gazdasági vagy pénzügyi érdekének biztosításához 

szükséges, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket; 

hogy a tagállam az érintett hozzájárulása nélkül adóigazgatási célból nem állíthat fel személyes 

adatokat tartalmazó nyilvántartást, azaz, hogy a személyes adatoknak a hatóságok általi hozzáférés 

érdekében az adócsalás elleni küzdelem céljából történő megszerzése önmagában veszélyes? 

3) A tagállami pénzügyi hatóság azon nyilvántartása, amely tartalmazza a [felperes] személyes adatait, 

és amelynek titkosságát a fent hivatkozott 95/46/EK irányelv 17. cikkének (1) bekezdése értelmében a 

személyes adatok jogosulatlan nyilvánosságra hozatala vagy hozzáférése elleni védelme érdekében tett 

megfelelő technikai és szervezési intézkedések biztosítják, és amelyről a [felperes] e tagállami 

pénzügyi hatóság hozzájárulása nélkül értesült, olyan jogellenesen megszerzett bizonyítási eszköznek 

tekinthető-e, amelynek bemutatását a nemzeti bíróság az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkének 

második bekezdésében előírt, tisztességes eljáráshoz való uniós jogi elvvel összhangban köteles 

elutasítani? 

4) Összeegyeztethető-e a fent hivatkozott hatékony jogorvoslathoz, valamint a tisztességes eljáráshoz 
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való joggal (különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájának fent hivatkozott 47. cikkével) a nemzeti 

bíróság azon eljárási gyakorlata, hogy ha az adott ügyben az Emberi Jogok Európai Bíróságának az 

Európai Unió Bírósága által adott választól eltérő ítélkezési gyakorlata áll fenn, az Európai Unióról 

szóló szerződés 4. cikkének (3) bekezdésében foglalt lojális együttműködés elve és az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 267. cikke alapján az Európai Unió Bírósága által adott jogi 

iránymutatásnak ad elsőbbséget? 

 

108. A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2016. 

február 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-78/16. és C-79/16. sz. 

ügyek)3 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétes-e a többször kiegészített és módosított 2000/29/EK irányelvvel, és különösen annak 11. 

cikkének (3) bekezdésében, 13c. cikkének (7) bekezdésében, 16. cikkének (1), (2), (3) és (5) 

bekezdésében szereplő rendelkezésekkel, valamint az arányosság, a logikai világosság és az 

észszerűség elvével az Európai Bizottság (EU) 2015/789 végrehajtási határozata 6. cikkének az olasz 

jogrendbe a Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (mezőgazdasági, élelmiszeripari és 

erdészeti minisztérium) rendelete 8. cikkének (2) és (4) bekezdésével átültetett (2) és (4) bekezdése, 

amennyiben azok előírják, hogy függetlenül azok egészségi állapotától, azonnal el kell távolítani a 

gazdanövényeket azon növények 100 m-es körzetén belül, amelyeket megvizsgáltak, és amelyekről 

megállapították, hogy a meghatározott szervezet által fertőzöttek, továbbá szó szerint kötelezi a 

tagállamot, hogy a (2) bekezdésben említett növények eltávolítása előtt megfelelő növény-

egészségügyi kezeléseket végezzen a meghatározott szervezet vektorai ellen, azokon a növényeken, 

amelyek e vektorok gazdanövényei lehetnek, azzal, hogy az említett kezelések adott esetben a 

növények eltávolítását is jelenthetik? 

2) Ellentétes-e a többször kiegészített és módosított 2000/29/EK irányelvvel, és különösen 16. 

cikkének (1) bekezdésébe foglalt, „minden szükséges intézkedést az érintett károsító szervezetek 

megsemmisítésére, vagy – ha ez nem lehetséges – azok elterjedésének megakadályozására” fordulattal 

az Európai Bizottság (EU) 2015/789 végrehajtási határozata 6. cikkének az olasz jogrendbe a 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rendelete 8. cikkének (2) bekezdésével 

átültetett (2) bekezdése, amennyiben az előírja a megvizsgált és fertőzöttnek talált növények 100 m-es 

körzetében található gazdanövények azonnali eltávolítását, függetlenül azok egészségi állapotától? 

3) Ellentétes-e a 2000/29/EK irányelv 16. cikkének (1), (2), (3) és (5) bekezdésével, továbbá az 

arányosság, a logikai világosság és a megfelelő eljárás elvével az Európai Bizottság (EU) 2015/789 

végrehajtási határozata 6. cikke – az olasz jogrendbe a Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali rendelete 8. cikkének (2) és (4) bekezdésével átültetett – (2) és (4) bekezdésének olyan 

értelmezése, amely szerint a (2) bekezdés szerinti megsemmisítési intézkedés a hivatkozott 6. cikk (3) 

és (4) bekezdése szerinti megelőzési célú alkalmazás előtt és attól függetlenül elrendelhető? 

4) Ellentétes-e az elővigyázatosság, a szükségesség és az arányosság elvével az Európai Bizottság 

(EU) 2015/789 végrehajtási határozata 6. cikkének az olasz jogrendbe a Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali rendelete 8. cikkének (2) és (4) bekezdésével átültetett (2), (3) és (4) 

bekezdése, amennyiben azok a „Xylella fastidiosa (Wells et al.)” szervezet által megfertőzött 

növények 100 m-es körzetén belül található gazdanövények megsemmisítésére köteleznek olyan 

megfelelő tudományos alátámasztás nélkül, amely bizonyossággal igazolja a szervezet jelenléte és a 

fertőzöttnek talált növények kiszáradása közötti okozati összefüggést? 

5) A megfelelő indokolás hiánya miatt ellentétes-e az EUMSZ 296. cikk (2) bekezdésével és a Nizzai 

Charta 41. cikkével az Európai Bizottság (EU) 2015/789 végrehajtási határozata 6. cikkének (2) és (4) 

bekezdése, amennyiben azok előírják a megvizsgált és fertőzöttnek talált növények 100 m-es 

körzetében található gazdanövények azonnali eltávolítását, függetlenül azok egészségi állapotától? 

                                                 
3 A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek. 
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6) Ellentétes-e a szükségesség és az arányosság elvével az Európai Bizottság – olasz jogrendbe a 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rendeletével átültetett – (EU) 2015/789 

végrehajtási határozatának alkalmazása, amely eltávolítási intézkedéseket ír elő a gazdanövényekre, 

függetlenül azok egészségi állapotától, a meghatározott szervezet által köztudottan megfertőzött 

növényekre, valamint azon növényekre, amelyek a „Xylella fastidiosa (Wells et al.)” általi lehetséges 

fertőzés tüneteit mutatják, vagy feltételezhetően fertőzöttek az említett szervezet által, anélkül, hogy 

bármiféle kártalanítást biztosítana a szóban forgó szervezet elterjedésében vétlen tulajdonosok 

számára? 

 

109. A Tribunal de grande instance de Lyon (Franciaország) által 2016. február 19-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-99/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Az ügyvédi virtuális magánhálózat (RPVA) fiók biztosításának megtagadása egy olyan tagállam 

ügyvédi kamarájába megfelelően bejegyzett ügyvédtől, ahol az ügyvédi tevékenységét a 

szolgáltatásnyújtás szabadságának megfelelően végezni szeretné, a 77/249/EK irányelv 4. cikkébe 

ütközik–e, mivel olyan hátrányos megkülönböztetéssel járó intézkedésnek minősül, amely alkalmas 

arra, hogy a szolgáltatásnyújtás szabadságát élvező szolgáltatót megakadályozza a hivatás 

gyakorlásában? 

 

110. A Curtea de Apel Cluj (Románia) által 2016. február 19-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-101/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétes-e a 2006/12/EK irányelvvel az a nemzeti szabályozás, amely alapján az adóalanytól azzal 

az indokkal tagadják meg a hozzáadottértékadó-levonás jogát, hogy a költséget és a hozzáadottérték-

adót feltüntető számlát kibocsátó, beszállító adóalanyt az adóhatóság inaktívnak minősítette? 

2) Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: az első kérdésben körülírt feltételek mellett 

ellentétes-e a 2006/112/EK irányelvvel az a nemzeti szabályozás, amely alapján a héalevonási jog 

megtagadhatóságához elegendő az inaktívnak minősített adóalanyok listáját az Agenția Națională de 

Administrare Fiscală székhelyén kifüggeszteni, és ugyanezt a listát az Agenția Națională de 

Administrare Fiscală honlapján a „Közérdekű információk – Gazdasági szereplőkre vonatkozó 

információk” részben közzétenni? 

 

111. A Raad van State (Belgium) által 2016. február 19-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-102/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok 

összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 

3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikkének (6) és (8) bekezdését, hogy az e rendelet 8. cikkének 

(6) bekezdése értelmében vett rendszeres heti pihenőidő nem tartható a járműben? 

2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: sérti-e ebben az esetben az 561/2006 rendelet 19. 

cikkével összefüggésben értelmezett 8. cikkének (6) és (8) bekezdése a törvényességnek az Európai 

Unió Alapjogi Chartájának (2) 49. cikkében rögzített büntetőjogi elvét azért, mert a rendelet említett 

rendelkezései nem tiltják kifejezetten az említett rendelet 8. cikkének (6) bekezdése értelmében vett 

rendszeres heti pihenőidő járműben való eltöltését? 
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3)Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: lehetővé teszi-e ebben az esetben az 561/2006 

rendelet a tagállamok számára nemzeti jogukban annak előírását, hogy tilos a rendelet 8. cikkének (6) 

bekezdése értelmében vett rendszeres heti pihenőidőt a járműben tartani? 

 

112. A Tribunale di Pordenone (Olaszország) által 2016. február 22-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-107/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 178/2002/EK rendelet 54. cikke értelmében a Bizottság – valamely tagállam kérésére – akkor is 

köteles-e szükségintézkedéseket elfogadni, ha nem észlel az emberek vagy az állatok egészségére vagy 

a környezetvédelemre nézve fennálló súlyos és nyilvánvaló kockázatot? 

2) A Bizottság arra irányuló közlése esetén, hogy nem állnak fenn a szükségintézkedések 

elfogadásának feltételei, ezeket a tagállam a [178/2002 rendelet] 53. cikke alapján elfogadhatja-e? 

3) A tagállam akkor is elfogadhat-e szükségintézkedéseket az 1829/03/EK rendelet 34. cikke alapján, 

ha nem teljesülnek a súlyos és nyilvánvaló kockázat fennállásával kapcsolatos feltételek, valamint 

akkor is fenntarthatja-e ezeket az intézkedéseket, ha az EFSA véleményének vizsgálatát követően a 

Bizottság közölte a tagállammal a szükségintézkedések elfogadásához szükséges feltételek hiányával 

kapcsolatos értékelését? 

 

113. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2016. február 23-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-110/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Összeegyeztethető-e a 2004. március 31-i [2004/18/]EK irányelv 48. cikkével egy olyan rendelkezés, 

mint a 2006. április 16-i d.lgs. 3. cikkének már elemzett (3) bekezdése, amely lehetővé teszi, hogy egy 

vállalkozás egy olyan „megjelölt” tervezővel vegyen részt a közbeszerzési eljárásban, aki a nemzeti 

ítélkezési gyakorlat alapján nem minősül ajánlattevőnek, és így nem alkalmazhatja az erőforrást nyújtó 

szervezet kapacitására való hivatkozás jogintézményét? 

 

114. A Tribunale di Udine (Olaszország) által 2016. február 24-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-111/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 178/2003 rendelet 54. cikkének (1) bekezdése értelmében köteles-e a Bizottság – valamely 

tagállam erre irányuló kérelme esetén – a 178/2002 rendelet 53. cikke értelmében vett sürgősségi 

intézkedéseket hozni, még ha úgy is értékeli, hogy meghatározott élelmiszer vagy takarmány esetében 

nem állnak fenn az emberek és az állatok egészségére, valamint a környezetre vonatkozó súlyos és 

nyilvánvaló kockázat indokai? 

2) Amennyiben a Bizottság tájékoztatja a kérelmező tagállamot az ezen utóbbi kérelmével ellentétes 

tartalmú értékeléséről, amely fogalmilag kizárja a sürgősségi intézkedések elfogadásának 

szükségességét, és emiatt nem hozza meg a tagállam által kért, az 1829/2003 rendelet 34. cikke 

értelmében vett szükségességi intézkedéseket, a kérelmező tagállam jogosult-e a 178/2002 rendelet 53. 

cikke értelmében ideiglenes sürgősségi intézkedések meghozatalára? 

3) Igazolhatják-e ideiglenes sürgősségi intézkedéseknek a valamely tagállam által az 1829/2003 

rendelet 34. cikke értelmében történő elfogadását az elővigyázatosság elvéhez kapcsolódó azon 

megfontolások, amelyekre az élelmiszer vagy takarmány felhasználása során nem vonatkoznak az 

emberek és az állatok egészségére, valamint a környezetre vonatkozó súlyos és nyilvánvaló kockázat 
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kritériumai? 

4) Ha egyértelmű és nyilvánvaló, hogy az Európai Bizottság úgy értékelte, hogy nem állnak fenn az 

élelmiszerre vagy takarmányra vonatkozó sürgősségi intézkedések elfogadásának anyagi jogi 

feltételei, amely értékelést később az EFSA tudományos szakvéleménye is megerősített, és ezeket az 

értékeléseket írásban továbbították a kérelmező tagállam részére, a tagállam fenntarthatja-e az 

ideiglenes sürgősségi intézkedéseit és/vagy meghosszabbíthatja-e ezen ideiglenes sürgősségi 

intézkedések hatályát, amennyiben letelt azon átmeneti időszak, amelyre vonatkozóan azokat 

meghozták? 

 

115. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2016. február 24-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-112/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétes-e az uniós joggal, és különösen az EUMSZ 56., az EUMSZ 101., az EUMSZ 102. és az 

EUMSZ 106. cikkel, a 2002/21/EK irányelv, az úgynevezett keretirányelv 9. cikkével, a 2002/20/EK 

irányelv, az úgynevezett engedélyezési irányelv 3., 5. és 7. cikkével, továbbá a 2002/77/EK irányelv, 

az úgynevezett versenyirányelv 2. és 4. cikkével, valamint a megkülönböztetés-mentesség, az 

átláthatóság, a szabad verseny, az arányosság, a hatékonyság és a médiapluralizmus elvével az a 

nemzeti szabályozás, amely az analóg hálózatok átalakítása során a szolgáltatók számára kijelölendő 

digitális hálózatok számának meghatározásához úgy rendelkezik, hogy a teljes mértékben jogszerűen 

üzemeltetett analóg hálózatokkal azonos mértékben kell figyelembe venni azokat az analóg 

hálózatokat is, amelyeket korábban a Bíróság vagy az Európai Bizottság által kifogásolt nemzeti 

rendelkezések szerinti, piaci koncentráció elleni korlátok megsértésével, vagy egyébként engedély 

nélkül üzemeltettek? 

2) Ellentétes-e az uniós joggal, és különösen az EUMSZ 56., az EUMSZ 101., az EUMSZ 102. és az 

EUMSZ 106. cikkel, a 2002/21/EK irányelv, az úgynevezett keretirányelv 9. cikkével, a 2002/20/EK 

irányelv, az úgynevezett engedélyezési irányelv 3., 5. és 7. cikkével, továbbá a 2002/77/EK irányelv, 

az úgynevezett versenyirányelv 2. és 4. cikkével, valamint a megkülönböztetés-mentesség, az 

átláthatóság, a szabad verseny, az arányosság, a hatékonyság és a médiapluralizmus elvével az a 

nemzeti szabályozás, amely az analóg hálózatok átalakítása során a szolgáltatók számára kijelölendő 

digitális hálózatok számának meghatározásához úgy rendelkezik, hogy az addig üzemeltetett minden 

analóg hálózat – még ha azokat korábban a Bíróság vagy az Európai Bizottság által kifogásolt nemzeti 

rendelkezések szerinti, piaci koncentráció elleni korlátok megsértésével, vagy egyébként engedély 

nélkül üzemeltették is – figyelembevétele mellett ténylegesen az egyik, több hálózattal rendelkező 

szolgáltatóval szemben a versenytársakra alkalmazott csökkentésnél nagyobb arányban csökkenti a 

kijelölt digitális hálózatok számát az analóg rendszerben üzemeltetett hálózatokhoz képest? 

 

116. A Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (Málta) által 2016. február 29-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-125/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: máltai 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Olyan helyzetben, amelyben nem merül fel közegészségügyi kockázat, a fogtechnikusi vagy fogászi 

szakma elismerésének a máltai egészségügyi hatóság részéről való tilalma vagy megtagadása, amely, 

jóllehet jogilag nem valósít meg hátrányos megkülönböztetést, azt eredményezi, hogy a gyakorlatban 

megakadályozza, hogy más tagállamok állampolgárai, akik erre irányuló kérelmet nyújtottak be, 

szakmai tevékenység folytatása céljából Máltán letelepedjenek, összeegyeztethetetlen-e az egységes 

piac létrehozását szabályozó, különösen az EUMSZ 49. cikkből, az EUMSZ 52. cikkből és az EUMSZ 

56. cikkből következő elvekkel és jogszabályi rendelkezésekkel? 

2) A 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és a tanácsi, úgynevezett „szakmai 
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képesítések elismeréséről” szóló irányelvet a fogtechnikusokra is alkalmazni kell-e arra a körülményre 

tekintettel, hogy amennyiben egy műfogsor hibásnak bizonyul, annak egyedüli következménye az, 

hogy a hibás fogművet át kell alakítani vagy ki kell cserélni, anélkül hogy az kockázatot jelentene a 

betegre nézve? 

3) Szolgálhatja-e a közegészség magas szintű védelme biztosításának célját a máltai egészségügyi 

hatóság által előírt, jelen ügyben vitatott tilalom, amennyiben bármely fogmű kicserélhető anélkül, 

hogy az a betegre nézve bármilyen kockázattal járna? 

4) A 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek az alperes 

közegészségügyi főfelügyelősége által azon fogtechnikusok tekintetében való értelmezése és 

végrehajtása, akik szakmájuk elismerését kérelmezték e máltai hatóság előtt, az arányosság elve 

megsértésének minősül-e? 

 

117. A Varhoven administrativen sad (Bulgária) által 2016. március 1-jén benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-132/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: bolgár 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétes-e a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK 

tanácsi irányelv 26. cikke (1) bekezdésének b) pontjával, 168. cikke a) pontjával és 176. cikkével az 

olyan nemzeti jogi rendelkezés, mint a Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (hozzáadottérték-

adóról szóló törvény) 70. cikke (1) bekezdésének 2. pontja, amely kizárólag azért korlátozza a 

harmadik személy tulajdonában álló, a szolgáltatást igénybe vevő, vagy harmadik személy által 

használt ingatlanok építésére illetve felújítására irányuló szolgáltatásra előzetesen felszámított héa 

levonásához való jogot, mivel e harmadik személy ingyen jut e szolgáltatások eredményéhez, 

figyelmen kívül hagyva, hogy ezek a szolgáltatások az igénybe vevő adóalany gazdasági 

tevékenységének keretében kerülnek felhasználásra? 

2) Ellentétes-e a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/12/EK 

tanácsi irányelv 26. cikke (1) bekezdésének b) pontjával, 168. cikke a) pontjával és 176. cikkével az 

olyan adózási gyakorlat, amely szerint annak ellenére tagadják meg a valamilyen szolgáltatásnyújtás 

után előzetesen felszámított héa levonásához való jogot, hogy az ilyen szolgáltatásra vonatkozó 

kiadások elszámolásra kerültek az adóalany általános költségei között, anélkül, hogy figyelembe 

vennék azt, hogy ezen ingatlant az építési szolgáltatást igénybe vevő is használni fogja gazdasági 

tevékenysége keretén belül? 

 

118. A Commissione Tributaria Regionale di Milano (Olaszország) által 2016. március 2-

án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-141/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Ellentétes-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés 56. és 52. cikkével – különös tekintettel az 

Európai Unió Bíróságának a szerencsejáték- és fogadási szolgáltatások terén a Gambelli-, a Placanica- 

, valamint a Costa és Cifone ítéletekben, a hátrányos adójogi megkülönböztetés terén pedig a 

Lindman, a Bizottság kontra Spanyolország, valamint a Bianco és Fabretti ítéletekben kialakított 

ítélkezési gyakorlatára– , valamint az uniós jog olyan elveivel, mint az egyenlő bánásmód elve, a 

hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve és a bizalomvédelem elve, az olyan nemzeti jogszabály, 

mint a jelen jogvitában szereplő olasz jogszabály, amely a 2011. évi stabilitási törvény 1. cikke (66) 

bekezdésének b) pontjával módosított, 1998.12.23-i 504. sz. törvényerejű rendelet 1–3. cikkében 

foglalt, fogadásokat és tippjátékokat terhelő egységes adó – akár visszamenőleges – hatálya alá vonja 

az Európai Unió más tagállamában letelepedett fogadásszervező – különösen a Stanleybet Malta Ltd. 

társasághoz hasonló jellemzőkkel rendelkező – szolgáltatók javára szerencsejáték-adatokat továbbító 

nemzeti közvetítőket, és esetleg a nemzeti közvetítőikkel egyetemlegesen ugyanezen fogadásszervező 
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szolgáltatókat is? 

 

119. A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2016. március 14-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-151/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: litván 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a legutóbb a 2004. április 29-i 2004/75/EK tanácsi irányelvvel módosított, az 

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

október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelv 14. cikke (1) bekezdésének c) pontját, hogy a jövedéki adó 

nem vethető ki az energiatermékek értékesítésére olyan körülmények között, mint amelyek a jelen 

ügyben szerepelnek, amelyekben e termékeket üzemanyagként értékesítették az [Európai Unió] 

felségvizein belüli hajózásra használni kívánt hajó számára, közvetlen ellenszolgáltatás nélkül, és 

abból a célból, hogy a hajót – nem vontatás útján – a megépítésének helyéről egy másik tagállam 

kikötőjébe szállítsák első kereskedelmi rakományának felvétele céljából? 

2) Ellenétesek-e a 2003/96 irányelv 14. cikke (1) bekezdésének c) pontjával az olyan tagállami 

jogszabályi rendelkezések, mint a jelen ügyben alkalmazandó rendelkezések, amelyek az említett 

rendelkezésben meghatározott adómentesség igénybevételét kizárják abban az esetben, ha az 

energiatermékeket a tagállam által meghatározott feltételek megsértésével értékesítették, még akkor is, 

ha az értékesítés megfelel a mentesség alkalmazásának a 2003/96 irányelv említett rendelkezésében 

meghatározott alapvető feltételeinek? 

 

120. Az Augstākā tiesa (Lettország) által 2016. március 15-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-154/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lett 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 

2913/92/EGK tanácsi rendelet 203. cikkének (1) bekezdését, hogy az akkor alkalmazandó, ha a külső 

árutovábbítási eljárás szerinti rendeltetési vámhivatalban nem mutatják be hiánytalanul az árut, még 

abban az esetben is, ha megfelelően bizonyítják az áru megsemmisülését vagy helyrehozhatatlan 

károsodását? 

2) Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén, az áruk megsemmisülésének megfelelő 

bizonyítása és következésképpen az a körülmény, hogy az áruknak a tagállam gazdasági körforgásába 

való bejuttatása kizárt, megalapozhatja-e a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 

12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 204. cikke (1) bekezdése a) pontjának és 206. cikkének 

alkalmazását oly módon, hogy a vámtartozás számítása során nem veszik figyelembe a külső 

árutovábbítási eljárás alatt megsemmisült áru mennyiségét? 

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

rendelet 203. cikkének (1) bekezdése, 204. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 206. cikke úgy 

értelmezhető, hogy a külső árutovábbítási eljárás során megsemmisült árumennyiség után behozatali 

vámot kell fizetni, a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK 

tanácsi irányelv 2. cikke (1) bekezdésének d) pontja, 70. és 71. cikke értelmezhető-e úgy, hogy a 

behozatali vámmal a hozzáadottérték-adót is meg kell fizetni akkor is, ha kizárt az áruk tényleges 

belépése a tagállam gazdasági körforgásába? 

4) Úgy kell-e értelmezni a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 

2913/92/EGK tanácsi rendelet 96. cikkét, hogy a főkötelezett mindig felelős a külső árutovábbítási 

eljárásban felmerülő vámtartozás megfizetéséért, függetlenül attól, hogy a fuvarozó teljesítette-e az 

említett 96. cikk (2) bekezdésében előírt kötelezettségeket? 

5) Úgy kell-e értelmezni a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 
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2913/92/EGK tanácsi rendelet 94. cikkének (1) bekezdését, 96. cikkének (1) bekezdését és 213. cikkét, 

hogy a tagállami adóhatóság köteles minden olyan személy egyetemleges felelősségét megállapítani, 

aki a Vámkódex szabályai alapján a konkrét ügyben a főkötelezettel együtt a vámtartozás 

megfizetéséért felelősnek tekinthető? 

6) Az előző kérdésre adandó igenlő válasz esetén és ha a tagállami törvények a termékbehozatal miatt 

a héa-fizetési kötelezettséget általában véve olyan eljárásokhoz kötik, amelyekben lehetővé válik az 

áruk kiszállítása a forgalomba hozatalra irányuló eljárás keretében, úgy kell-e értelmezni a közös 

hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 201., 202. 

és 205. cikkét, hogy a tagállam köteles minden olyan személy egyetemleges felelősségét megállapítani 

a hozzáadottérték-adó megfizetése tekintetében, akik a konkrét esetben a Közösségi Vámkódex 

létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet szabályai alapján a 

vámtartozásért felelősnek tekinthetők? 

7) Amennyiben az ötödik és hatodik kérdésre igenlő választ kell adni, a Közösségi Vámkódex 

létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 96. cikkének (1) bekezdése és 

213. cikke, illetve a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK 

tanácsi irányelv 201., 202. és 205. cikke értelmezhető-e úgy, hogy amennyiben a tagállami vámhivatal 

tévedés okán nem alkalmazta a főkötelezettel együtt néhány felelős személy tekintetében a 

vámtartozásra vonatkozó egyetemleges felelősséget, ezen egyetlen körülmény hitelesítheti-e a 

főkötelezett mentesítését a vámtartozás miatti felelősség alól? 

 

121. Az Augstākā tiesa (Lettország) által 2016. március 17-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-159/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lett 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 102. cikkét és 107. cikkének 

(1) bekezdését, hogy egy állami vállalkozás egy és ugyanazon magatartása egyszerre vizsgálható az 

állami támogatás fennállása (mint állami támogatás ügyfél/kereskedelmi partner részére történő 

esetleges nyújtása) és az erőfölénnyel való visszaélés szemszögéből (árak tekintetében történő 

hátrányos megkülönböztetés)? 

2) Van-e e két vizsgálat között valamilyen sorrend vagy hierarchia? 

3) Megengedett-e a közigazgatás, illetve a bíróság számára az olyan versenyjogi jogsértéssel 

kapcsolatos ügy vizsgálata során, amely hátrányosan megkülönböztető áraknak egy állami vállalkozás 

ügyfelei/kereskedelmi partnerei tekintetében történő alkalmazásában nyilvánul meg, annak 

megállapítása, hogy egy gazdasági szereplő magatartása sérti az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 102. cikkét, ha a jogsértés abból ered, hogy az állami támogatás nyújtása során nem tartják 

tiszteletben az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdésében megállapított előzetes vizsgálati eljárást? 

 

122. A Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Egyesült Királyság) által 

2016. március 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-164/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Mit jelent a [2006/112/EK tanácsi irányelv] 14. cikk (2) bekezdésének b) pontjában szereplő „olyan 

szerződés […], amely […] az[t] a kikötés[t] [tartalmazza], hogy a tulajdonjogot [helyesen: a 

tulajdonjogot rendszerint] legkésőbb az utoljára esedékes részlet kiegyenlítésével szerzik meg” 

kifejezés? 

2) Különösen, a jelen ügy körülményei között a „rendszerint” kifejezés alapján az adóhatóságnak 

kizárólag a legkésőbb az utoljára esedékes részlet kiegyenlítésével gyakorolható vételi opció 

fennállását kell-e azonosítania? 
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3) Ettől eltérően, a „rendszerint” kifejezés alapján a nemzeti hatóságnak tovább kell-e mennie, és meg 

kell-e határoznia a szerződés gazdasági célját? 

4) A harmadik kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

a) Befolyásolja-e a 14. cikk (2) bekezdésének értelmezését annak elemzése, hogy mennyire 

valószínűsíthető az ilyen opció ügyfél általi gyakorlása? 

b) Jelentőséggel bír-e a vételi opció gyakorlása esetén fizetendő ár nagysága a szerződés gazdasági 

céljának meghatározása szempontjából? 

 

123. A High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division 

(Administrative Court) (Egyesült Királyság) által 2016. március 21-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-165/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Amennyiben egy spanyol állampolgár és egyben uniós polgár: 

i. a 2004/38/EK irányelv szerinti szabad mozgás jogát gyakorolva az Egyesült Királyságba költözik; és 

ii. a 2004/38/EK irányelv 7. vagy 16. cikke szerinti jogát gyakorolva az Egyesült Királyságban 

tartózkodik; és 

iii. ezt követően megszerzi a brit állampolgárságot, amelyet a spanyol állampolgársága mellett kettős 

állampolgárságként tart fenn; valamint 

iv. a brit állampolgárság megszerzése után több évvel házasságot köt egy harmadik állam 

állampolgárával, akivel együtt tartózkodik az Egyesült Királyságban; 

akkor e személy és házastársa egyaránt a 2004/38/EK irányelv kedvezményezettjének minősül-e a 3. 

cikk (1) bekezdése értelmében mindaddig, amíg e személy az Egyesült Királyságban tartózkodik, és 

mind brit, mind spanyol állampolgársággal rendelkezik? 

 

124. A Conseil d'État (Belgium) által 2016. március 31-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-181/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

A harmadik országok illegálisan [helyesen: jogellenesen] tartózkodó állampolgárainak visszatérésével 

kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 

2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkét, amely azt írja elő a tagállamok számára, 

hogy ezen irányelv végrehajtása során tartsák tiszteletben a visszaküldés tilalmának elvét, továbbá az 

ugyanezen irányelv 13. cikkének (1) bekezdésében és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. 

cikkében előírt hatékony jogorvoslathoz való jogot úgy kell-e értelmezni, hogy azokkal ellentétes a 

fent hivatkozott 2008/115/EK irányelv 6. cikkében, valamint a külföldiek beutazásáról, 

tartózkodásáról, letelepedéséről és kiutasításáról szóló, 1980. december 15-i törvény 52/3. cikkének 1. 

§-ában és a külföldiek beutazásáról, tartózkodásáról, letelepedéséről és kiutasításáról szóló, 1981. 

október 8-i királyi rendelet 75. cikkének 2. §-ában előírt kiutasítási határozat meghozatala, mihelyt a 

Commissaire général aux réfugiés elutasította a menedékjog iránti kérelmet, tehát azt megelőzően, 

hogy az ezen elutasító határozattal szembeni bírósági jogorvoslati lehetőségeket ki lehetne meríteni, és 

a menekültügyi eljárást jogerősen be lehetne fejezni? 
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Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok 

Büntető ügyszak 

Az adott időszakban nem tettek közzé ilyen tárgyú határozatot. 

Gazdasági ügyszak 

Az adott időszakban nem tettek közzé ilyen tárgyú határozatot. 

Munkaügyi ügyszak 

Az adott időszakban nem tettek közzé ilyen tárgyú határozatot. 

Polgári ügyszak 

26. A Bíróság (második tanács) 2016. március 3-i ítélete (a Fővárosi Törvényszék 

[Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Daimler AG kontra 

Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft. (C-179/15. sz. ügy)4 

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

2008/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontját 

úgy kell értelmezni, hogy a valamely weboldalon közzétett, azon hirdetésben feltüntetett más 

személy, amely hirdetés valamely védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést oly 

módon tartalmaz, hogy az azt a benyomást kelti, hogy kereskedelmi kapcsolat áll fenn e 

személy és a védjegyjogosult között, nem használja e megjelölést, amellyel szemben az említett 

védjegy jogosultja e rendelkezés alapján felléphetne, amennyiben e hirdetést nem e másik 

személy tette közzé, vagy nem az ő megbízásából tették közzé, vagy amennyiben – abban az 

esetben, ha e hirdetést a védjegyjogosult hozzájárulásával e másik személy helyezte el, vagy 

az ő megbízásából helyezték el – e másik személy kifejezetten követelte e weboldal 

üzemeltetőjétől – akitől megrendelte a hirdetést – a hirdetés vagy az abban szereplő 

védjegymegjelölés eltávolítását. 
 

27. A Bíróság (második tanács) 2016. március 10-i ítélete (a Kúria 

[Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Flight Refund Ltd 

kontra Deutsche Lufthansa AG (C-94/14. sz. ügy)5  

Az európai uniós jogot úgy kell értelmezni, hogy olyan körülmények között, amikor valamely 

bíróság az európai fizetési meghagyás származási tagállama illetékes bíróságának 

kijelölésére irányuló, az alapeljáráshoz hasonló eljárásban jár el, és azt vizsgálja, hogy ilyen 

körülmények között e tagállam bíróságai rendelkeznek-e joghatósággal az ilyen, a kötelezett 

által az előírt határidőben ellentmondással megtámadott fizetési meghagyás alapját képező 

igénnyel kapcsolatos per lefolytatására: 

— mivel az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i 

1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet nem szabályozza e bíróság jogait és 

kötelezettségeit, ezen eljárási kérdésekre e rendelet 26. cikke értelmében továbbra is az 

említett tagállam nemzeti joga alkalmazandó; 

— a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről 

                                                 
4 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 8. szám, Polgári ügyszak 44. sz. alatt. 
5 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 6. szám, Gazdasági ügyszak 19. sz. alatt. 



 

 25 

és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet megköveteli, 

hogy az európai fizetési meghagyás származási tagállama bíróságai joghatóságának 

kérdését olyan eljárási szabályok alapján bírálják el, amelyek lehetővé teszik e rendelet 

rendelkezései hatékony érvényesülésének és a védelemhez való jognak a biztosítását, akár 

a kérdést előterjesztő bíróság, akár az általa az alapeljárás tárgyát képezőhöz hasonló 

követelés elbírálására a polgári peres eljárás szerint hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkezőként kijelölt bíróság határoz e kérdésről; 

— abban az esetben, ha valamely olyan bíróság, mint a kérdést előterjesztő bíróság, az 

európai fizetési meghagyás származási tagállama bíróságainak joghatóságáról határoz, és 

a 44/2001 rendeletben foglalt szempontokra tekintettel megállapítja az ilyen joghatóság 

fennállását, ez utóbbi rendelet és az 1896/2006 rendelet arra kötelezik e bíróságot, hogy a 

nemzeti jogot úgy értelmezze, hogy az lehetetővé tegye számára az ezen eljárás 

lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság meghatározását vagy 

kijelölését, továbbá 

— abban az esetben, ha az olyan bíróság, mint a kérdést előterjesztő bíróság, az ilyen 

joghatóság hiányát állapítja meg, e bíróság nem köteles hivatalból, az 1896/2006 rendelet 

20. cikkével való analógia útján felülvizsgálni e fizetési meghagyást. 
 

28. A Bíróság (ötödik tanács) 2016. március 17-i ítélete (a Tribunal Supremo 

[Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Christian Liffers kontra 

Producciones Mandarina SL és Mediaset España Comunicación SA, korábban 

Gestevisión Telecinco SA (C-99/15. sz. ügy)6  

A szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv 13. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az a szellemi tulajdonjoga 

megsértése folytán sérelmet szenvedett fél számára, aki e cikk (1) bekezdése második albekezdése b) 

pontjának megfelelően, a feltételezett díjazás alapján kiszámított vagyoni kárának megtérítését 

követeli, lehetővé teszi, hogy ezenfelül az említett cikk (1) bekezdése második albekezdésének a) pontja 

szerint a nem vagyoni kárának megtérítését is követelje. 

 

29. A Bíróság (hatodik tanács) 2016. március 17-i ítélete (az Înalta Curte de Casație și 

Justiție [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Taser International Inc. 

kontra SC Gate 4 Business SRL, Cristian Mircea Anastasiu (C-175/15. sz. ügy)7  

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

végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 23. cikkének (5) bekezdését 

és 24. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a szerződéses kötelezettség teljesítésének hiányára vonatkozó 

olyan jogvitában, amelyben a felperes az alperes székhelye szerinti tagállam bíróságai előtt indított 

keresetet, e bíróságok joghatósága e rendelet 24. cikkére alapítható, amennyiben az alperes nem 

vitatja e bíróságok joghatóságát, még akkor is, ha az e két fél közötti szerződés harmadik állam 

bíróságai javára szóló joghatósági kikötést tartalmaz. 

2) A 44/2001 rendelet 24. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes a valamely harmadik állam 

bíróságai javára szóló joghatósági kikötést tartalmazó szerződés felei közötti jogvita keretében az, 

hogy az alperes székhelye szerinti tagállam bírósága, amely előtt keresetet indítottak, annak ellenére 

hivatalból megállapítja joghatóságának hiányát, hogy az alperes nem kifogásolja e bíróság 

joghatóságát. 

                                                 
6 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 6. szám, Polgári ügyszak 30. sz. alatt. 
7 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 8. szám, Polgári ügyszak 43. sz. alatt. 
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Közigazgatási ügyszak 

74. A Bíróság (nagytanács) 2016. március 1-jei ítélete (a Bundesverwaltungsgericht 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Kreis Warendorf kontra Ibrahim 

Alo (C-443/14. sz. ügy), Amira Osso kontra Region Hannover (C-444/14 sz. ügy)8 

1) A harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként 

való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a 

nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i 2011/95/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 33. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az alapügyekben szereplőhöz 

hasonló, a kiegészítő védelemben részesülő személyek tekintetében megállapított, lakóhelyre vonatkozó 

kötelezettség az említett cikkben biztosított szabad mozgás korlátozását jelenti, akkor is, ha ezen 

intézkedés nem tiltja e jogosult számára az e védelmet nyújtó tagállam területén való szabad mozgást 

vagy e területen a lakóhelyre vonatkozó kötelezettséggel érintett helyszínen kívüli ideiglenes 

tartózkodást. 

2) A 2011/95 irányelv 29. és 33. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az alapügyekben 

szereplőhöz hasonló, a kiegészítő védelemben és bizonyos különleges szociális ellátásokban részesülő 

személyek tekintetében megállapított, lakóhelyre vonatkozó kötelezettség, ha azt az említett ellátások 

folyósításából fakadó tehernek a hatáskörrel rendelkező különböző intézmények közötti megfelelő 

megosztására alapítják, amennyiben az alkalmazandó nemzeti szabályozás nem ír elő ilyen intézkedést 

az említett ellátásokban részesülő menekültek, az érintett tagállam területén nemzetközi jogi, 

humanitárius vagy politikai okon kívüli okokból jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli 

állampolgárok és e tagállam állampolgárai vonatkozásában. 

3) A 2011/95 irányelv 33. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az alapügyekben 

szereplőhöz hasonló, a kiegészítő védelemben és bizonyos különleges szociális ellátásokban részesülő 

személyek tekintetében megállapított, lakóhelyre vonatkozó kötelezettség, amelyet a harmadik 

országbeli állampolgároknak az e védelmet nyújtó tagállamon belüli integrációja elősegítésére 

alapítanak, amennyiben az alkalmazandó nemzeti szabályozás nem ír elő ilyen intézkedést az e 

tagállamban nemzetközi jogi, humanitárius vagy politikai okon kívüli okokból jogszerűen tartózkodó, 

az említett ellátásokban részesülő harmadik országbeli állampolgárok tekintetében, feltéve hogy a 

kiegészítő védelemben részesülő személyek e célkitűzés tekintetében nincsenek objektíve 

összehasonlítható helyzetben az érintett tagállam területén nemzetközi jogi, humanitárius vagy 

politikai okon kívüli okokból jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokkal, aminek a 

vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata. 

 

75. A Bíróság (kilencedik tanács) 2016. március 3-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden 

[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Staatssecretaris van Financiën 

kontra Customs Support Holland BV (C-144/15. sz. ügy)9  

A 2009. szeptember 30-i 948/2009/EK bizottsági rendelettel módosított, a vám- és a statisztikai 

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

rendelet I. mellékletében szereplő Kombinált Nómenklatúrát úgy kell értelmezni, hogy az olyan 

szójafehérje-koncentrátum, mint amilyen az alapügyben szerepel, e nómenklatúra 2309 

vámtarifaszáma alá tartozik. 

 

                                                 
8 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak 20. sz. alatt. 
9 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak 137. sz. alatt. 
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76. A Bíróság (ötödik tanács) 2016. március 10-i ítélete (az Audiencia Provincial de 

Barcelona [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Safe Interenvíos SA 

kontra Liberbank SA, Banco de Sabadell SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (C-

235/14. sz. ügy) 10 

1) A 2010. november 24-i 2010/78/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a 

pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való 

felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv 5., 7. cikkét, 11. cikkének (1) bekezdését és 13. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem 

ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint amilyenről az alapügyben szó van, amely egyfelől 

feljogosít a szokásos ügyfél-átvilágítási intézkedések alkalmazására olyan pénzügyi szolgáltató 

ügyfelek tekintetében, amelyek átvilágítási intézkedéseknek való megfelelőségét felügyelik, ha ezen 

irányelv 7. cikkének c) pontja értelmében fennáll a pénzmosás vagy a terrorizmusfinanszírozás 

gyanúja, másfelől amely szabályozás előírja az említett irányelv hatálya alá tartozó intézményeknek és 

személyeknek, hogy kockázatértékelésük alapján fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket 

alkalmazzanak olyan helyzetekben, amelyek jellegüknél fogva magas pénzmosási és 

terrorizmusfinanszírozási kockázattal járnak ugyanezen irányelv 13. cikke (1) bekezdésének 

értelmében véve, mint például a pénzeszköz-átutalás. 

Ezenkívül a pénzmosásról szóló irányelv 5. cikke még ilyen gyanú vagy ilyen kockázat hiányában is 

lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy szigorúbb rendelkezéseket fogadjanak el vagy tartsanak 

hatályban, ha e rendelkezések a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem 

megerősítését szolgálják. 

2) A 2010/78 irányelvvel módosított 2005/60 irányelvet úgy kell értelmezni, hogy az ezen irányelv 

hatálya alá tartozó intézmények és személyek nem áshatják alá azon felügyeleti feladatokat, amelyeket 

a 2009. szeptember 16-i 2009/111/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a belső 

piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK 

irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. november 13-i 

2007/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 21. cikke értelmében az illetékes hatóságoknak a 

pénzforgalmi intézmények tekintetében el kell látniuk, valamint az említett intézmények és személyek 

nem léphetnek e hatóságok helyébe. A pénzmosásról szóló irányelvet úgy kell értelmezni, hogy noha 

valamely pénzügyi szolgáltató az ügyfelei tekintetében fennálló felügyeleti kötelezettsége keretében 

figyelembe veheti a valamely pénzforgalmi intézmény által saját ügyfelei tekintetében alkalmazott 

átvilágítási intézkedéseket, az e pénzügyi szolgáltató által elfogadott minden átvilágítási intézkedésnek 

a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázathoz kell igazodnia. 

3) A 2010/78 irányelvvel módosított 2005/60 irányelv 5. és 13. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az 

olyan nemzeti szabályozásnak, mint amilyenről az alapügyben szó van, amely szabályozást vagy a 

tagállamoknak az ezen irányelv 13. cikkében biztosított mérlegelési mozgástér, vagy az említett 

irányelv 5. cikkében szereplő hatáskör alkalmazásával fogadtak el, meg kell felelnie az uniós jognak, 

különösen a Szerződések által biztosított alapvető szabadságoknak. Noha az ilyen, a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre irányuló nemzeti szabályozásnak törvényes célkitűzése 

van, amely igazolhatja az alapvető szabadságok korlátozását, és noha annak feltételezése, hogy az 

említett irányelv hatálya alá tartozó intézmény által végzett, a letelepedési helyétől eltérő államokba 

irányuló pénzeszköz-átutalások mindig magas pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázattal 

járnak, alkalmas az említett célkitűzés elérésének biztosítására, e szabályozás meghaladja azt, ami 

szükséges az általa kitűzött cél eléréséhez, mivel az általa felállított vélelmet minden pénzeszköz-

átutalásra alkalmazni kell, anélkül hogy biztosítva lenne a lehetőség e vélelem megdöntésére olyan 

pénzeszköz-átutalások esetében, amelyek objektíven nem járnak ilyen kockázattal. 

 

77. A Bíróság (első tanács) 2016. március 10-i ítélete (a Hof van Cassatie [Belgium] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – VAD BVBA, Johannes Josephus Maria van Aert 

                                                 
10 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 138. sz. alatt. 
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kontra Belgische Staat (C-499/14. sz. ügy)11  

A vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 

2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében szereplő, a 2007. szeptember 20-i 1214/2007/EK 

bizottsági rendeletből eredő változat szerinti Kombinált Nómenklatúra általános értelmező 

szabályainak 3. b) szabályát úgy kell értelmezni, hogy az alapügybelihez hasonló áruk, amelyeket 

külön csomagolásokban jelentenek be vámkezelésre, és amelyeket csak ezt követően csomagolnak 

össze, mindazonáltal e szabály értelmében „kiskereskedelmi forgalom számára készletben kiszerelt 

áruknak” tekinthetők, ennélfogva egy és ugyanazon vámtarifaszám alá tartoznak, amennyiben, 

figyelemmel más objektív tényezőkre, amelyek értékelése a nemzeti bíróság feladata, megállapítást 

nyer, hogy ezen áruk összetartoznak, és azokat ilyen formában a kiskereskedelemben való értékesítésre 

szánják. 

 

78. A Bíróság (kilencedik tanács) 2016. március 17-i ítélete (a First-tier Tribunal (Tax 

Chamber) [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Portmeirion 

Group UK Ltd kontra Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (C-232/14. 

sz. ügy)12 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: vizsgálata során nem merült fel olyan körülmény, 

amely a Kínai Népköztársaságból származó asztali és konyhai kerámiaáruk behozatalára vonatkozó 

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

2013. május 13-i 412/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelet érvényességét érinthetné. 

 

79. A Bíróság (második tanács) 2016. március 17-i ítélete (a Högsta domstolen 

[Svédország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Canadian Oil Company Sweden 

AB, Anders Rantén kontra Riksåklagaren (C-472/14. sz. ügy)13 

1) A 2009. június 22-i 552/2009/EK bizottsági rendelettel módosított, a vegyi anyagok 

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

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

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

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

december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet úgy kell értelmezni, hogy azzal 

nem ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely a vegyipari termékek importőrét annak ellenére e 

termékek hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságnál való regisztrálására kötelezi, hogy ezen importőr 

e rendelet alapján és ugyanezen termékek vonatkozásában már regisztrálási kötelezettséggel tartozik 

az ECHA felé, feltéve hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságnál történő e regisztrálás nem előfeltétele 

az említett termékek forgalomba hozatalának, továbbá hogy az e rendelet által előírtaktól eltérő 

információkra vonatkozik, és hozzájárul a rendelet által elérni kívánt – különösen az emberi egészség 

és a környezet magas szintű védelmének, valamint az ilyen anyagok belső piacon való szabad 

mozgásának biztosítására irányuló – célkitűzések megvalósításához, többek között azáltal, hogy az 

érintett tagállamon belül létrehozza az ilyen termékek biztonságos kezelésének ellenőrzésére szolgáló 

rendszert és értékeli e kezelést; mindezek vizsgálata a nemzeti bíróság feladata. 

2) Az EUMSZ 34. cikk és az EUMSZ 36. cikk együttes rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy azokkal 

nem ellentétes a vegyipari termékek bejelentésére és regisztrálására vonatkozó, az alapügyben szóban 

forgó nemzeti szabályozás által előírthoz hasonló kötelezettség. 

 

80. A Bíróság (első tanács) 2016. március 17-i ítélete (a Naczelny Sąd Administracyjny 

[Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Minister Finansów kontra 

                                                 
11 2015. január 
12 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 136. sz. alatt. 
13 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak 28. sz. alatt. 
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Aspiro SA, korábban BRE Ubezpieczenia sp. z o. o. (C-40/15. sz. ügy)14  

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

135. cikke (1) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy az alapügyben szereplőhöz hasonló, 

harmadik személy által a biztosítóintézet nevében és javára nyújtott kárrendezési szolgáltatások nem 

tartoznak az e cikkben előírt adómentesség hatálya alá. 

 

81. A Bíróság (tizedik tanács) 2016. március 17-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden 

[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sonos Europe BV kontra 

Staatssecretaris van Financiën (C-84/15. sz. ügy)15  

A 2008. szeptember 19-i 1031/2008/EK bizottsági rendelettel, majd ezt követően a 2009. szeptember 

30-i 948/2009 bizottsági rendelettel módosított, a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a 

Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében található 

Kombinált Nómenklatúrát úgy kell értelmezni, hogy az olyan, az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló 

önálló készüléket, amelyet arra terveztek, hogy digitális audiofájlokat lehívjon, fogadjon és felerősített 

hang formájában „streaming” keretében lejátsszon, a kérdést előterjesztő bíróság rendelkezésére álló 

ténybeli elemek összességének az általa való értékelésére is figyelemmel az említett nómenklatúra 

8519 vámtarifaszáma alá kell besorolni. 

 

82. A Bíróság (kilencedik tanács) 2016. március 17-i ítélete (az Østre Landsret [Dánia] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Kødbranchens Fællesråd, az Århus Slagtehus 

A/S, a Danish Crown A.m.b.A. Oksekødsdivisionen, a Hadsund Kreaturslagteri A/S, a 

Hjalmar Nielsens Eksportslagteri A/S, a Kjellerup Eksportslagteri A/S, a Mogens 

Nielsen Kreaturslagteri A/S és a Vejle Eksportslagteri A/S nevében eljárva kontra 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen (C-112/15. sz. ügy) 16 

A takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó 

szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott 

hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 

27. cikke (4) bekezdésének a) pontját, valamint VI. mellékletének 1. és 2. pontját úgy kell értelmezni, 

hogy azokkal ellentétes, ha a tagállamok az élelmiszeripari vállalkozásoktól beszedett díjak 

összegének megállapítása során beszámítják a hatósági segédszemélyzet kötelező alapképzésével 

összefüggő kiadásokat. 

 

83. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2016. március 17-i ítélete (a Raad van State [Hollandia] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – K. Ruijssenaars, A. Jansen (C-145/15. sz. ügy), 

J. H. Dees-Erf (C-146/15. sz. ügy) kontra Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu17 

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 16. cikkét 

úgy kell értelmezni, hogy az e cikk (1) bekezdése szerint az egyes tagállamok által kijelölt szerv, 

amelyhez egy utas egyéni panaszával fordultak az említett rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében előírt 

kártalanítás utóbbi számára történő megfizetésének valamely légi fuvarozó által történő elutasítása 

okán, nem köteles végrehajtási intézkedéseket hozni ezen fuvarozóval szemben annak érdekében, hogy 

kötelezze azt e kártalanítás megfizetésére. 

 

84. A Bíróság (első tanács) 2016. március 17-i ítélete (a Conseil d’État [Belgium] előzetes 

                                                 
14 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak 104. sz. alatt. 
15 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak 114. sz. alatt. 
16 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak 120. sz. alatt. 
17 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak 138. sz. alatt. 
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döntéshozatal iránti kérelme) – Abdelhafid Bensada Benallal kontra État belge (C-

161/15. sz. ügy)18  

Az uniós jogot úgy kell értelmezni, hogy amennyiben az alkalmazandó nemzeti jog értelmében az első 

alkalommal a felülvizsgálati eljárásban eljáró nemzeti bíróság előtt felhozott, belső jog megsértésére 

alapított jogalap csak akkor elfogadható, ha e jogalap imperatív jellegű, az uniós jog által biztosított, 

meghallgatáshoz való jog megsértésére alapított és első alkalommal ugyanezen bíróság előtt felhozott 

jogalapot elfogadhatónak kell nyilvánítani, ha a belső jogban biztosított, meghallgatáshoz való jog 

teljesíti azon feltételeket, amelyeket e jog az imperatív jogalap minőséghez meghatároz, ezt pedig a 

kérdést előterjesztő bíróságnak kell megvizsgálnia. 

 

85. A Bíróság (negyedik tanács) 2016. március 17-i ítélete (a Debreceni 

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal 

iránti kérelme) – Shiraz Baig Mirza kontra Bevándorlási és Állampolgársági 

Hivatal (C-695/15. PPU. sz. ügy)19  

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

egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam 

meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. 

június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének (3) bekezdését 

úgy kell értelmezni, hogy a nemzetközi védelmet kérelmező biztonságos harmadik országba 

való küldésére vonatkozó jogot azt követően is gyakorolhatja valamely tagállam, hogy ez 

utóbbi tagállam – e rendelet alapján, visszavételi eljárás keretében – elismerte az azon 

kérelmező által benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért fennálló 

felelősségét, aki a nemzetközi védelem iránti első kérelmére vonatkozó érdemi határozat 

meghozatala előtt elhagyta e tagállamot. 

2) A 604/2013 rendelet 3. cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem 

ellentétes a nemzetközi védelmet kérelmező biztonságos harmadik országba való küldése, 

amennyiben az említett kérelmezőt a felelős tagállamnak átadó tagállamot a visszavételi 

eljárás során nem tájékoztatták a felelős tagállamnak a kérelmezők biztonságos harmadik 

országba küldésére vonatkozó szabályozásáról és az illetékes hatóságai e területen irányadó 

gyakorlatáról. 

3) A 604/2013 rendelet 18. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a nemzetközi 

védelmet kérelmező visszavétele esetén e rendelkezés nem követeli meg, hogy a kérelme 

megvizsgálására irányuló eljárást abban a szakaszban folytassák, amelyben az félbeszakadt. 

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt 

VIII. A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2016. április 11-i ítélete – FN, FP 

és FQ kontra CEPOL (F-41/15. DISS. II. sz. ügy)20  

1) A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2) FN, FP és FQ maga viseli saját költségeit, valamint kötelesek viselni az Európai Rendőrakadémia 

részéről felmerült költségeket is. 

                                                 
18 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak 144. sz. alatt. 
19 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 66. sz. alatt. 
20 A keresetet l.: Hírlevél VI. évfolyam 7. szám, Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt, 

VIII. sz. alatt. 
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A Kúria uniós jogi tárgyú határozatai 

Büntető ügyszak 

Bfv.I.1.602/2015/15  

Feltétlen hatályon kívül helyezést eredményező eljárási szabálysértés, ha a másodfokú bíróság a 

nyilvános ülést a lakcíméről idézett terhelt távollétében tartja meg, aki az eljárási cselekmény 

időpontjában nemzetközi jogsegély keretében más országban fogvatartásban van. 

Az Ítélőtábla a 2014. június 4. napján kelt végzésével az ügyben nyilvános ülést tűzött ki, és az erről 

szóló tájékoztatást a terhelt részére büntetés-végrehajtási intézet útján rendelte kiadni. Az azonban a 

bíróságra azzal érkezett vissza, hogy a terhelt a 2014. április 22. napján „más országba szabadult”. Az 

ítélőtábla iratai között a 7. sorszám alatti, 2014. szeptember 4. napján kelt hivatalos feljegyzése szerint 

a terhelt az adott időben az ország egyetlen büntetés-végrehajtási intézetében sem volt fogva, és erre 

figyelemmel az ítélőtábla a terheltet a lakcímnyilvántartásban szereplő több lakcíméről is megkísérelte 

idézni. Az idézések azonban „nem kereste”, illetve „ismeretlen címzett” jelzéssel visszaérkeztek. Az 

ítélőtábla a 2014. szeptember 11. napján tartott nyilvános ülésen megállapította, hogy a terhelt 

szabályszerű idézés ellenére nem jelent meg, így a nyilvános ülést a terhelt távollétében tartotta meg. 

Ugyanakkor az Osztrák Köztársaság K.-i Ügyészség 11 St. 21/13T számon a terhelttel szemben 

európai elfogató parancsot adott ki, melyre figyelemmel a Fővárosi Törvényszék a 2013. november 6. 

napján meghozott végzésével elrendelte a terhelt átadási letartóztatását és halasztott átadását azzal, 

hogy az átadási letartóztatást attól a naptól kell foganatban venni, amikortól a terhelttel szemben a 

Budapest Környéki Törvényszék 2012. augusztus 4. napján jogerős ítéletével kiszabott egy év nyolc 

hónap szabadságvesztés végrehajtása befejeződik, vagy a terhelt feltételes szabadságra bocsátható; az 

átadási letartóztatás foganatba vételét követően pedig a terheltet az illetékes osztrák hatóságoknak tíz 

napon belül át kell adni. A büntetés-végrehajtási nyilvántartás adatai szerint a terheltet 2014. április 22. 

napján a törvényszék fenti határozata alapján az osztrák hatóságoknak átadták. Az Osztrák 

Köztársaság K.-i Tartományi Bíróság közlése szerint a terhelt 2014. április 13. napjától 2015. március 

20. napjáig volt fogvatartásban az Osztrák Köztársaság területén, beleértve az átadási őrizet tartamát 

is. Azaz a terhelt mind a nyilvános ülés kitűzésekor, 2014. június 4. napján, mind az ülés időpontjában, 

2014. szeptember 11. napján fogva volt. 

A Be. 361. § (3) bekezdése szerint a másodfokú bíróság a fogvatartott terhelt előállítása iránt – 

idézésével  egyidejűleg – intézkedik. Az Európai Unió valamely tagállamában fogvatartásban lévő 

terhelt részére szóló tájékoztatást pedig az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi 

együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény (továbbiakban jogsegély-törvény) 48. §-a szerint a 

törvény Harmadik Részében foglalt eljárási jogsegély keretében az illetékes osztrák hatóságon 

keresztül kell megküldeni, és a terhelt nyilvános ülés tartására irányuló kérelme esetén a jogsegély-

törvény 54. §-a alapján intézkedni kell a terhelt ideiglenes átszállítása, vagy az 55. §-a szerinti zárt 

célú távközlő hálózat útján történő kihallgatása iránt. Ezért annak ellenére, hogy a másodfokon eljárt 

ítélőtáblának a terhelt ausztriai fogvatartásáról nem volt tudomása, törvénysértően állapította meg, 

hogy a másodfokú nyilvános ülés megtartásának – a terhelt szabályszerű idézésére tekintettel – nincs 

akadálya. 

Gazdasági ügyszak 

Gfv.VII.30.068/2016/3. 

Deviza alapú kölcsönszerződés részleges érvénytelenségének megállapítása iránti perben a 

keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítását megelőző jogszabályi feltételek. 

A felperesek felülvizsgálati kérelmükben lényegében azért tartották jogszabálysértőnek a jogerős 

végzést, mert – álláspontjuk szerint – a 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: DH1. tv.) és 

2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: DH2. tv.) alkalmazása a 93/13/EGK tanácsi irányelv (a 
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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 

Európai Unió Bíróságának (a továbbiakban: 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 intézmények 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 hangsúlyozza: 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 alperes a 

felperesekkel elszámolni volt köteles. Erre való tekintettel a konkrét jogvita eldöntése szempontjából 

nincs jelentősége annak a kérdésnek, hogy egyébként a DH2. törvény 37. § (1) bekezdése megfelel-e a 

fogyasztói irányelv rendelkezéseinek. 

A Kúria megítélése szerint az Európai Unió Bíróságának 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. 

 A Kúria nem foglalhatott állást abban a kérdésben, hogy a DH1. tv. 16. §-a összhangban van-e az 

Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével, mivel jelen perben a hivatkozott törvényi 

rendelkezés alapján a tárgyalás felfüggesztésére nem került sor. Azt sem vizsgálhatta, hogy a 

forintosítás kapcsán megállapított árfolyam összhangban van-e a fogyasztói irányelv 4. cikk (2) 

bekezdésével, mivel ez sincs összefüggésben a kereseti kérelemmel. 

 

Gfv.VII.30.131/2016/3.; Gfv.VII.30.132/2016/3. 

Deviza-alapú kölcsönszerződés részleges érvénytelenségének megállapítása iránti perében a 

keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítását megalapozó jogszabályi feltételek. 

I. A felperesek felülvizsgálati kérelmükben előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését 

indítványozták, ezért a Kúria először azt vizsgálta, hogy az EUMSZ 267. cikk. (3) bekezdése alapján 

előterjesztési kötelezettsége fennáll-e. Az EUMSZ 267. cikk (2) bekezdése szerint ezen eljárás 

kezdeményezésére akkor kerülhet sor, ha az Európai Unió Bíróságától (a továbbiakban: EU Bíróság) a 

konkrét jogvita eldöntése szempontjából lényeges uniós jogszabály értelmezése szükséges. Nincs 

helye előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének, ha a felmerülő jogkérdés az ügy elbírálása 

szempontjából nem releváns, a hivatkozott uniós rendelkezést az EU Bíróság már értelmezte, vagy az 
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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 

felperesek 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 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: DH1. tv.) és 

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 

intézmények 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 hangsúlyozza: 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 alperes a 

felperesekkel elszámolni köteles. Erre való tekintettel a konkrét jogvita eldöntése szempontjából nincs 

jelentősége annak a kérdésnek, hogy egyébként a DH2. törvény 37. § (1) bekezdése megfelel-e a 

fogyasztói irányelv rendelkezéseinek. 

A Kúria megítélése szerint az EU Bíróságnak a fenti irányelvvel kapcsolatos – részben a 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. 

A Kúria nem foglalhatott állást abban a kérdésben, hogy a DH1. tv. 16. §-a összhangban van-e az 

Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével, mivel jelen perben a hivatkozott törvényi 

rendelkezés alapján a tárgyalás felfüggesztésére nem került sor. Azt sem vizsgálhatta, hogy a 

forintosítás kapcsán megállapított árfolyam összhangban van-e a fogyasztói irányelv 4. cikk (2) 

bekezdésével, mivel ez sincs összefüggésben a kereseti kérelemmel. 

 



 

 34 

Gfv.VII.30.354/2015/4 

Fogyasztói kölcsönszerződésben a hitelezőt megillető egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tévő 

szerződési feltétel tisztességtelen. 

A felperesek 5. sorszámú beadványukban előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését 

indítványozták arra hivatkozással, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény (DH1. tv.) és a 2014. évi XL. 

törvény (DH2. tv.) több rendelkezése nem felel meg a 93/13/EGK irányelvben megfogalmazott 

fogyasztóvédelmi céloknak, előírásoknak. 

A Kúria a jogerős ítélet felülvizsgálata körében először azt vizsgálta: a jogvita eldöntéséhez szükséges-

e a felperesek által megjelölt körben, vagy más jogkérdések vonatkozásában előzetes döntéshozatali 

eljárás kezdeményezése. A Kúria ennek eldöntéséhez abból indult ki, hogy a felülvizsgálati eljárás 

tárgya a jogerős ítélet, illetve annak vizsgálata, hogy az a felülvizsgálati kérelemben megjelölt okokból 

jogszabálysértő-e. A Kúria döntését a jogerős ítélet meghozatalát követően kihirdetett törvények – 

kivételes esetektől eltekintve – nem befolyásolhatják, mivel olyan jogszabályi rendelkezésbe nem 

ütközhet egy jogerős ítélet, amely annak meghozatalakor még nem volt hatályos. A perbeli eljárásra a 

DH1. tv. 16. §-a ugyan kihatott, de nem az ügy érdemére. Az Európai Unió Bírósága vonatkozó 

joggyakorlata értelmében (C-428/93. sz. Monin Automobiles ügy, 15. pont; C-434/90. sz. Lourenco 

Dias ügy, 19. pont) olyan kérdés előzetes döntéshozatali eljárás tárgyát nem képezheti, amely az ügy 

érdemi elbírálását nem befolyásolja, ezért a Kúria a felperesek előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezésére irányuló kérelmét elutasította. 

Munkaügyi ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Polgári ügyszak 

Pfv.V.21.868/2015/4. 

Termékspecifikáció szerződésben történő előírása esetén a teljesítés nem felel meg a szerződés 

rendelkezésének, ha a fél nem kizárólag a megjelölt eredetű alapanyagokból készült terméket szállít a 

megrendelőnek. 

Nem sérti a jogerős ítélet a felülvizsgálati kérelem kiegészítésben hivatkozott uniós rendeleteket sem, 

mert habár az emberi fogyasztásra alkalmatlan zsír ipari célokra történő felhasználását a 

1774/2002/EK rendelet lehetővé teszi, azonban a perbeli esetben hatósági határozattal elrendelt 

megsemmisítési kötelezettséget követően a felperes kártérítési igénye elbírálásánál ezen elvi lehetőség 

az alperes felelősség alóli mentesüléséhez nem vehető figyelembe. A 1881/2006/EK rendelet 

dioxinszennyezettség megállapíthatóságához vizsgálat lefolytatását írja elő, ami megtörtént, ez volt az 

alapja a hatósági megsemmisítő határozat meghozatalának, annak pedig, hogy az alperesi állítások 

szerint e vizsgálatok lefolytatására nem megfelelően került sor, a peres felek közötti kártérítési 

jogvitára kihatása nincsen, ezzel összefüggő igényét az alperes  az esetlegesen nem megfelelően eljáró 

hatósággal szemben érvényesítheti. Az uniós jogszabályokba ütköző közigazgatási határozatok 

hatásait valóban le lehet vonni polgári peres jogviszonyokban is, azonban a perbeli esetben sem erre 

nem kerülhetett sor – az ehhez szükséges sérelmek igazolhatóságának hiányában –, sem pedig az 

alperes által állított vizsgálatok jogszabálysértő jellegének megállapítására nem merült fel adat. 

 

 

Közigazgatási ügyszak 

Kfv.III.35.433/2015/8. 

A nyilvánosan működő részvénytársaságnak a piaci versenytárs általi felvásárlása megakadályozása 

érdekében igénybe vett szolgáltatások költsége közvetlen összefüggésben áll az adóköteles 

bevételszerző tevékenységével, így az ilyen költségek általános forgalmi adó tartalma levonható, 
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továbbá ezen költségek nem növelik a társasági adó alapját sem. 

A vizsgált időszakban az áfa-levonási jog tartalmi feltételeire irányadó szabályokat a 2006/112/EK. 

irányelv (a továbbiakban: irányelv) 168. cikke, továbbá a 2007. CXXVII. törvény (a továbbiakban: 

Áfa tv.) 120. §-a, formai feltételeket az irányelv 178. cikke és az Áfa tv. 127. §-a határozták meg. Az 

általános forgalmi adóhoz kapcsolódó ügyekben minden esetben alkalmazandó a magyar Áfa tv. 

mellett az irányadó Európai Uniós norma, így jelen esetben az irányelv.  Az irányelv értelmezéséhez 

kapcsolódóan az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EUB) széles joggyakorlatot alakított ki, 

amelyet a hasonló jellegű ügyekben figyelembe kell venni. 

A Kúria utalt arra, hogy az EUB előzetes döntéshozatali eljárások során hozott ítéletei az Európai Unió 

Működéséről Szóló Szerződés 267. cikkének rendelkezései szerint az unió elsődleges és másodlagos 

joga értelmezésének autentikus forrásai. Az EUB az eljárásában nem az előterjesztett ügyek tényállása 

alapján alkalmazandó jogot határozza meg, hanem az ügyben relevanciával bíró uniós jogforrások 

értelmezését végzi, az ítéletei erga omnes hatállyal tartalmazzák az uniós jog helyes értelmét. Az adott 

tényállásának, valamint az ügyben alkalmazandó jogszabályok meghatározása viszont a nemzeti 

bíróság feladata. Az EUB ugyanis az előzetes döntéshozatali eljárások során nem bírálja el a nemzeti 

bíróságok előtt fekvő ügyeket. Megalapozatlanul hivatkozott az alperes arra, hogy az alkalmazandó 

EUB ítéletek az alapján lennének kiválaszthatók, hogy az EUB milyen tényállás mellett értelmezte az 

uniós jogot. 

Az Áfa törvény 120. § b) pontja szerint abban a mértékben, amilyen mértékben az adóalany – ilyen 

minőségében – a terméket, szolgáltatást adóköteles termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében 

használja, egyéb módon hasznosítja, jogosult arra, hogy az általa fizetendő adóból levonja azt az adót, 

amelyet termék beszerzéséhez – ideértve  a termék Közösségen belüli beszerzését is –, szolgáltatás 

igénybevételéhez – ideértve az előleget is, ha az adót a 140. § a) pontja szerint a szolgáltatás 

igénybevevője fizeti – kapcsolódóan fizetendő adóként megállapított. 

Az áfalevonási jog gyakorlásának feltétele az, hogy az igénybe vett termék vagy szolgáltatás közvetlen 

kapcsolatban álljon az áfaköteles gazdasági tevékenységével. Nem szükséges ehhez annak a 

vizsgálata, hogy az adott termék vagy szolgáltatás beszerzése az adott piaci viszonyok között ésszerű 

volt-e, hatékony volt-e, nem szükséges továbbá az sem, hogy ez tényleges és konkrét eredményt érjen 

el, annak a vizsgálata a lényeges, hogy a beszerzett termék vagy szolgáltatás annak célja szerint 

kapcsolódik-e az adóköteles termékértékesítéshez. Az adósemlegesség elve ugyanis azt célozza, hogy 

az adózót teljes egészében mentesítse valamennyi gazdasági tevékenysége keretében fizetendő vagy 

megfizetett héa terhe alól. A közös héa-rendszer így valamennyi gazdasági tevékenység adóterhét 

illetően biztosítja a semlegességet, függetlenül azok céljától és eredményétől, feltéve hogy az említett 

tevékenységek főszabály szerint maguk is héa-kötelesek (C‑110/98-C‑147/98. sz. Gabalfrisa és társai 

egyesített ügyekben hozott ítélet 44. pont, C‑255/02. sz. Halifax és társai ügyben hozott ítélet 78. 

pont, C‑439/04. és C‑440/04. sz. Kittel és Recolta Recycling egyesített ügyekben hozott ítélet 48. 

pont). 

Annak megítélése során, hogy az adott szolgáltatásnyújtás közvetlen kapcsolatban áll-e az adózó 

áfaköteles gazdasági tevékenységével, az ügy összes körülményeit fel kell tárni. Az állandó ítélkezési 

gyakorlat szerint egy részesedés puszta megszerzését és megtartását nem lehet a hatodik irányelv 

szerinti értelemben gazdasági tevékenységnek tekintetni. Ugyanis valamely vállalkozás 

részesedésének puszta megszerzése nem minősül materiális javak bevétel elérése érdekében történő 

tartós hasznosításának, mivel az esetleges osztalék mint a részesedés eredménye pusztán a dolog feletti 

tulajdonjog következménye, és nem az irányelv szerinti bármely gazdasági tevékenységért járó 

ellenszolgáltatás (C‑80/95. sz. Harnas & Helm-ügyben hozott ítélet 15. pont, C‑8/03. sz. BBL-ügyben 

hozott ítélet 38. pont). A beszerzett termékeket és igénybe vett szolgáltatásokat terhelő HÉA 

levonásának joga 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. sz. Midland Bank ügyben hozott ítélet 30. pont,  C‑16/00. sz., 

Cibo Participations ügyben hozott ítélet 31. pont, C‑465/03. sz. Kretztechnik ügyben hozott ítélet 35. 

pont). 
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A perbeli esetben nem volt vitatott, hogy a felperes által igénybe vett szolgáltatások költségét az általa 

végzett áfaköteles értékesítés ellenértéke tartalmazta. Megállapítható volt továbbá, hogy jelen ügyben 

egy közvetlen piaci versenytárs által történő felvásárlás megakadályozásáról volt szó, amely 

felvásárlás megtörténte nyilvánvalóan kihatással lett volna a felvásárolt cég gazdasági, piaci 

helyzetére, értékesítési lehetőségeire, tevékenysége jövőbeni irányultságára. Egy független cég ilyen 

jellegű elemzései ismeretében a felvásárlás támogatása, vagy megakadályozása érdekében kifejtett 

további tevékenységének költségei tehát azonnali és közvetlen kapcsolatban állnak a cég adóköteles 

termékértékesítési tevékenységével.  Mindenre tekintettel tehát tévedett az elsőfokú bíróság, amikor az 

Áfa tv. 120. § b) pontja alapján megtagadta a levonási jog gyakorolhatóságát. 

 

Kfv.V.35.449/2015/13. 

A rendkívüli jogorvoslati eljárásban nem kerülhet sor a bizonyítékok ismételt egybevetésére, 

felülmérlegelésre, ha a jogerős ítélet megfelel a Pp. 206. § (1) bekezdésének, 221. § (1) bekezdésének. 

A Kúria utalt arra, hogy a termékértékesítés fogalma nem a tulajdon átruházásnak az alkalmazandó 

nemzeti jogszabályokban előírt formáira utal, hanem magában foglal bármely materiális javak 

átruházására irányuló ügyletet, amelynek során az egyik fél feljogosítja a másik felek, hogy e javakkal 

úgy rendelkezzék, mintha tulajdonos lenne (C-118/11. sz. ítélet 39. pontja, C-320/88.sz ítélet 7. pontja, 

C-185/01.sz. ítélet 32. pontja, C-78/12.sz. ítélet 33. pontja  C-435/03. sz. ítélet 35. pontja, C-237/09. 

sz. ítélet 24.pontja, C-25/03. ítélet 64. pontja.) Ebből következően akkor minősül valamely ügylet az 

Irányelv 14. cikk (1) bekezdése szerinti termékértékesítésnek, ha, azáltal az adóalany oly módon ruház 

át materiális javakat, amely feljogosítja a másik felet, hogy azokkal úgy rendelkezzék, mintha 

tulajdonos lenne anélkül, hogy az érintett javak feletti tulajdonjog megszerzésének formája 

befolyásoló lenne e tekintetben. Az EUB ítéletek rögzítik azt is, hogy „a nemzeti bíróság feladata 

minden egyes esetben az adott tényállástól függően meghatározni, hogy az érintett termék feletti 

tulajdonosként való rendelkezés joga átruházásra került-e”. (C-320/88. sz. ítélet 13. pontja, C-78/12. 

sz. ítélet 34. pontja, C-118/11. sz. ítélet 41. pontja.). 

 

Kfv.V.35.737/2015/8. szám 

A bíróságnak a nemzeti és uniós jog érvényesíthetősége tekintetében be kell tartania az egyenértékűség 

alapelvét. 

A nemzeti eljárási szabályok határozzák meg azokat a rendelkezéseket, amelyek alapján egy nemzeti 

vagy uniós jogra alapított igény érvényesíthető, de e tekintetben a nemzeti bíróságoknak be kell 

tartaniuk az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés uniós elvét. Mindebből az következik, hogy a 

bíróságok nem tehetik terhesebbé, kedvezőtlenebbé, illetve kizárttá az uniós jog érvényesítését a 

nemzeti jog által biztosított jog érvényesítésénél (C-222/05-C-225/05., C-378/10., C-129/00., C-

295/04-C-298/04.). Jelen ügyben a felperesek az elsőfokú bírósági eljárás során a keresetükben, illetve 

az erre nyitva álló törvényes határidőn nem hivatkoztak az EUMSZ felülvizsgálati kérelmükben 

megjelölt 56. cikkére és a Charta 17. cikkére, ezért ezt a rendkívüli jogorvoslati eljárás során már nem 

tehetik meg. A rendkívüli jogorvoslati eljárásban ugyanis az alapeljárás során elő nem terjesztett, 

nemzeti jogra alapított igények sem érvényesíthetők, és a közösségi jog sem követeli meg a bíróságtól, 

hogy hivatalból vegyen figyelembe bármely jogalapot (C-222/05-C-225/05.). E körben hangsúlyozta a 

Kúria még azt is, hogy jelen ügyben a felek jogvitája nem polgári, hanem adójogi jogviszonyból ered, 

a tárgya nem kártérítés vagy kártalanítás, hanem tételes adó részleges visszatérítése iránti kérelem, 

tehát a kereseti és felülvizsgálati kérelmek alaposságát önmagában a C-98/14 számú ítéletre való 

hivatkozás, amely nem adóügyben hozott döntés, nem teremtheti meg. A Kúria ezért nem 

kezdeményezett előzetes döntéshozatali eljárást sem. 

 

Kfv.I.35.740/2015/8. 

A gazdasági esemény megtörténte és az adózó tudattartalma. 
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A jogerős ítélet megállapította, hogy ifj. L. olyan részletességgel nyilatkozott a munkavégzésről, 

amelyet csak olyan személy tehet, aki ténylegesen munkát végzett, valamint azt is, hogy a Bt. 

érdekkörében merültek fel a teljesítés ellen ható körülmények (személyi és tárgyi feltételek hiánya). 

Ezt követően azonban tévesen rögzítette, hogy a számla befogadójának/felperesnek kellene a 

gazdasági esemény számla szerinti megvalósulását bizonyítani. Az EUB C-80/11. és C-142/11. sz. 

egyesített, Mahagében-Dávid-, és a C-324/11. sz. Tóth- ügyben hozott ítéleteinek rendelkező részei 

alapján egyértelmű, hogy a gazdasági esemény megvalósulása esetén, csak akkor utasítható el a 

levonási jog, ha az adóhatóság objektív körülmények alapján bizonyítja, hogy a számla címzettje 

tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy a levonási jogának megalapozására felhozott ügylettel az említett 

számlakibocsátó vagy a szolgáltatói láncban korábban közreműködő gazdasági szereplő által 

elkövetett adócsalásban vesz rész. A bizonyítási teher tehát nem a felperesen, hanem az alperesen 

nyugszik. 

A perbeli silófelújítási munka megvalósult, azt valaki elvégezte. A számla kibocsátó oldalán felmerülő 

hiányosságok ebben az esetben alkalmasak lehetnek annak megállapítására, hogy a munkát nem a Bt. 

végezte el, hogy az általa kiállított számla a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. alkalmazásában nem 

hiteles. A jogerős ítélet meghozatalának időpontjában azonban ez már nem elégséges feltétele a kereset 

megalapozott, a 2006/112/EK tanácsi irányelv 168. cikkével is összhangban álló elutasításának. A 

levonási jog gyakorlásának megtagadására csak akkor kerülhet sor, ha az adóhatóság bizonyítja, hogy 

minderről a felperes tudott, vagy tudhatott. 

 

Kfv.II.37.794/2015/9. 

A harmadik országbeli állampolgár családtag tartózkodási joga megszűnik, ha a családi kapcsolat 

létesítése a tartózkodási jog megszerzése érdekében történt. 

A Kúria rámutatott arra, hogy az Európa Parlament és Tanács 2004/38/EK Irányelve (a továbbiakban: 

Irányelv) kijelölte a nemzeti jogalkotás irányait. Az Irányelv értelmezésénél éppúgy, mint a hazai 

jogszabályi rendelkezés esetén a jogalkotói célt kell figyelembe venni, amely – állampolgárságra 

tekintet nélkül – a családként összetartozó személyek együttélését kívánta elősegíteni, nem pedig azt, 

hogy e humanitárius gesztussal visszaélve a jogintézmény éppen az eredetivel ellentétes célra kerüljön 

felhasználásra. Az Európai Unió Tanácsának 97/C382/01 állásfoglalása (a továbbiakban: állásfoglalás) 

pedig kifejezetten az érdekházasságok kérdésében arra nézve adott iránymutatást, hogy a hatóságok a 

névlegesen kötött házasságot, mint egy lehetséges körülményt is figyelembe véve vizsgálhatják a 

tartózkodási kérelem megalapozottságát. Ugyanakkor az állásfoglalás nem jelölte meg, mely adatok, 

illetve körülmények vonatkozásában tehetnek fel kérdést a hatóságok a házastársaknak, illetőleg mely 

válaszok alkalmasak arra, hogy a tényleges együttélés, összetartozás kellő bizonyossággal 

alátámasztást nyerjen. Az idegenrendészeti hatóság a bizonyítás szabadsága és a bizonyítékok szabad 

mérlegelése folytán maga választhatta meg, mit tekint a felperes és házastársa által adott elfogadható, 

az együttélést alátámasztó, vagy éppen kétségeket felvető feleleteknek. A felperes csak állította, hogy 

az alperes nem megfelelően választotta meg a kérdéseket és nem helyesen értékelte a válaszokat, a 

határozatban foglalt megállapításokat azonban nem tudta sikeresen megcáfolni. Ennélfogva igaz az a 

megállapítás, hogy a felperes és házastársa között a rokoni kapcsolatot – így felperes „családtag” 

státuszát – mindössze a házassági anyakönyvi kivonat támasztja alá, a tőle elvárható tartalom nélkül. A 

felperes ugyanis nem bizonyította, hogy magyar állampolgárságú házastársa és közte családi 

életközösség, szoros érzelmi gazdasági, lelki, fizikai kapcsolat megvalósult volna. Az elsőfokú bíróság 

helyesen hangsúlyozta, hogy az alperes eljárása során a tényállást tisztázta, bizonyítást nyert, hogy a 

házasfelek a legalapvetőbb információk szintjén sem ismerik egymás magánéletét, múltját, kétséges, 

hogy a házasságkötés ténye ellenére együttélésük valódi lenne. A fentiek túl mind az alperes, mind az 

elsőfokú bíróság megalapozottan tulajdonított jelentőséget annak, hogy a felperes házastársa válási 

szándékának adott hangot, és hogy a felperes lakóhely bejelentési kötelezettségének sem tett eleget. 

Utóbbit azért nem tudta teljesíteni, mert a lakás tulajdonosa, felesége anyja a befogadó nyilatkozatot 

nem írta alá. 

A Kúria egyetértett azzal, hogy a felperesnek az alapelvi sérelmekre való hivatkozása alaptalan, mivel 

az iratanyag tanúsága szerint a felperest az eljárás során részletesen tájékoztatták jogairól és 
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kötelezettségeiről, így az anyanyelv használat jogáról is. A meghallgatása alkalmával jogi képviselője 

jelen volt, illetőleg az általa biztosított tolmács közreműködése mellett hallgatták meg. Az alperes - 

miként erre elsőfokú bíróság is utalt - helyesen állapította meg, miszerint a felperes esetében a 

tartózkodási kártya kiadásának feltételei nem állnak fenn, az alperes megfelelően tisztázta a tényállást, 

döntését mérlegelési jogkörben hozta, melynek szempontjairól számot adott. 

 

Kfv.II.37.727/2015/7. 

A közbeszerzés előkészítésébe bevont szervezet a későbbi ajánlattevő alvállalkozója, erőforrást nyújtó 

szervezete nem lehet, Szakembere az alkalmasság körében nem jelenthető be összeférhetetlenség miatt. 

E körben, nyilvánvaló összeférhetetlenségi ok esetén felvilágosítás-kérés nem kell. 

A 2011. évi CVIII. (a továbbiakban: Kbt.) 24. § (3) bekezdése szerinti összeférhetetlenség a felek által 

sem vitatottan fennállt. A kérelmező ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról szóló tájékoztatásban az 

ajánlatkérő megjelölte, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítésébe – a 2013. december 11-i 

emlékeztető tanúsága szerint – a M. Zrt. bevonásra került és ezt a szervezetet a kérelmező az 

ajánlatában olyan szervezetként jelölte meg, akinek az erőforrására támaszkodik, a teljesítésben 

közvetlenül részt vesz, a szakembere került megjelölésre az alkalmasság körében, ezért az 

összeférhetetlenségi ok kétséget kizáróan megállapítható volt. Felvilágosítás kérésre csak a nem 

egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében van szükség, a 

nyilvánvaló összeférhetetlenségi ok és versenytorzító hatás fennállása esetén felvilágosítás kérésre 

nincs szükség, ezért a jogerős ítélet nem sértette meg a Kbt. 24. § (3) bekezdését, 63. § (3) bekezdését, 

74. § (1) bekezdés b) pontját és 67. §(1) bekezdését. 

Az alperes által hivatkozott Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: Európai Bíróság)C-21/03 és a C-

34/03 számú egyesített ügyekben hozott ítélet alperes által 37. pontként hivatkozott, de helyesen 36. 

pontja, nem értelmezhető úgy, hogy minden esetben lehetővé kell tenni annak bizonyítását, igazolását, 

hogy a megszerzett tapasztalat nem jár versenytorzító hatással. Ilyen felhívásra csak kétség esetén van 

szükség. 

A 92/50/EGK irányelv, a 93/36/EGK irányelv és a 93/37/EGK irányelv 2006. január 31-től nincs 

hatályban, azokat az Európai Parlament és Tanács 2004/18/EK irányelvének 82. cikke helyezte 

hatályon kívül. A 93/38/EGK irányelvet az Európai Parlament és Tanács 2004/17/EK irányelvének 73. 

cikke helyezte hatályon kívül 2004. április 30-ai hatállyal. A 2004/18/EK irányelv 82. cikke szerint a 

megfelelési táblázat alapján ezen irányelv 2. cikkét, a 2004/17/EK irányelv 73. cikke értelmében a 

megfelelési táblázat alapján ezen irányelv 10. cikkét kell alkalmazni. Ezek a rendelkezések az 

ajánlatkérők számára azt írják elő, hogy a gazdasági szereplőket egyenlő és megkülönböztetés-mentes 

bánásmódban részesítsék, átlátható módon járjanak el. Ezeket az irányelvi rendelkezéseket a jogerős 

ítélet nem sértette meg. Helytállóan fejtette ki a másodfokú bíróság, hogy egyértelmű, 

összeférhetetlenségi és versenytorzító hatással járó esetben a Kbt. 67. § (1) bekezdése nem 

alkalmazható, mert a Kbt. 24. § (3) bekezdése egyértelműen fogalmaz, nem vehet részt az eljárásban, 

ajánlattevőként, alvállalkozóként, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként, a 

közbeszerzési eljárás előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, ha 

közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.  

A perbeli esetben az összeférhetetlenség egyértelműen fennállt, a M. Zrt. az eljárás előkészítésében 

tevékenyen részt vett. Az összeférhetetlenséget felismerve a kérelmező az ajánlatát önkéntes 

hiánypótlás keretében próbálta megváltoztatni, és abból a M. Zrt.-t és annak szakemberét kihagyni. Ez 

a körülmény is arra utal, hogy ez által maga a kérelmező is elismerte azt, hogy az összeférhetetlenség 

egyértelműen fennállt, ebből következően a versenytorzító hatás is egyértelmű volt, ezt nyilatkozat 

adásával sem lehetett volna kimenteni, annak hiányát igazolni, ezért e körben felvilágosítás kérési 

kötelezettség nem állt fenn. 

 

Kfv.III.35.021/2016/5. 

Az Áfa tv. 89. § (1) bekezdése szerinti mentesség speciális jogszabályi feltételeit az adózónak kell 
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bizonyítania. Mindaddig, amíg ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az adóhatóságot az Art. 97. § 

(4) (6) bekezdései alapján tényállás tisztázási és bizonyítási kötelezettség nem terheli, az adózó javára 

szolgáló tények feltárása körében nem köteles beszerezni a külföldi adóhatóságtól az adómentesség 

megállapításához szükséges dokumentációt. 

Az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EUB) a C-184/05. számú (Twoh International BV) 

ügyben hozott ítéletében egyértelműen kinyilvánította, hogy „A közösségi jog korlátait tiszteletben 

tartja az az elv, amely szerint az adózás alóli kivételhez vagy mentességhez való jog bizonyítása azt a 

személyt terheli, aki a jogra hivatkozik. Így a hatodik irányelv 28. cikke A része a) pontja első 

bekezdésének alkalmazásában a termékértékesítőre hárul annak bizonyítása, hogy teljesülnek a jelen 

ítélet 23. pontjában említett mentességi feltételek. (26. pont)”A fenti számú ügyben azt is kifejezésre 

juttatta az EUB, hogy „a kölcsönös segítségnyújtásról szóló irányelvet és a közigazgatási 

együttműködésről szóló rendeletet nem azért fogadták el, hogy a tagállamok adóhatóságai közötti 

információcsere- rendszert vezessenek be, amely lehetővé tenné az olyan adóalany által végrehajtott 

termékértékesítések közösségen belüli jellegének megállapítását, aki maga nem tud e célból megfelelő 

bizonyítékokkal szolgálni.” (34. pont.) 

E megállapítást megerősíti a Bíróságnak az illetékes hatóságok közvetett adókra vonatkozó kölcsönös 

segítségnyújtásról kialakított ítélkezési gyakorlata, és amely alkalmazható az olyan esetre, mint 

amilyen az alapügyben felmerült. Ezen ítélkezési gyakorlat szerint valamely tagállam hivatkozhat a 

kölcsönös segítségnyújtásról szóló irányelvre annak érdekében, hogy megszerezzen egy másik 

tagállami illetékesség hatóságaitól valamennyi információt, amely lehetővé teszi számra az adó pontos 

megállapítását. Mindazonáltal semmi nem akadályozza meg abban az érintett adóhatóságokat, hogy 

magától az adóalanytól követeljék a kért csökkentés engedélyezéséhez általuk szükségesnek tartott 

igazolásokat. (35. pont) 

Az EUB az ügyben azt is hangsúlyozta a Teleos és Társa ügyben hozott ítélet 71. és 72. pontjára 

hivatkozással, hogy „még ha a termékértékesítés helye szerinti tagállam adóhatósága meg is szerezte a 

rendelkezési hely szerinti tagállamtól azt az információt, amely szerint a vevő benyújtotta a 

közösségen belüli beszerzésre vonatkozó bevallást az utóbbi állam adóhatóság bevallást nem döntő 

bizonyíték arra, hogy a termékek ténylegesen elhagyták a termékértékesítés helye szerint tagállamot.” 

(37. pont.) A Bíróság a fentiek hangsúlyozása mellett leszögezte, hogy a hatodik irányelv 28. cikke A 

rész a) pontjának (1) bekezdését a kölcsönös segítségnyújtásról szóló irányelvvel és a közigazgatási 

együttműködésről szóló rendelettel összefüggésben akként kell értelmezni, hogy a termékfeladás vagy 

szállítás indulási helye szerinti tagállam adóhatóságai a közösségen belüli termékértékesítés esetében 

nem kötelesek információt kérni az értékesítő által megadott rendeltetési hely szerinti tagállam 

hatóságaitól. (38. pont) 

A Kúria álláspontja szerint az Európai Unió Bíróságának a C-184/05 számú ügyben hozott ítélete jelen 

ügy tényállására is vonatkoztatható annak ellenére, hogy a hatodik tanácsi irányelvet időközben 

felváltotta a 2006/112/EK Tanácsi irányelv. A közösségi szabályozás a közösségi értékesítés 

adómentességéhez való jog bizonyítását érintően azonban nem változott, az értékesítést végző 

adóalany az adómentesség igazolása körében őt terhelő kötelezettségét az adóhatóságra még az 

információcsere egyezményére hivatkozással sem háríthatja át, ha azzal összefüggésben semmilyen 

bizonyítékot nem ad át az ellenőrzést végző adóhatóság részére. 

A felperes felhívás ellenére sem tudta pótolni a közösségi ügyleteit igazoló dokumentumokat. Ebből 

következően tévesen jutott az elsőfokú bíróság arra a következtetésre, hogy az adóhatóság a tagállami 

állami adóhatóság megkeresésének mellőzésével eljárásjogi jogszabálysértést követett el melynek 

következtében az adóhatóságot olyan bizonyítás lefolytatására kötelezte, amely az Art. 99. § (2) 

bekezdése alapján az adózót terheli. Mindezt a perben csatolt összesítő nyilatkozatok sem indokolták a 

jogügyletekkel kapcsolatos számlák és a szállításra vonatkozó teljes dokumentáltság hiányában. 

 

Kfv.I.35.166/2016/7. 

A számlák tartalmi megfelelőségének vizsgálatát megelőzően a formai hiányosságok körében kell 

dönteni, megállapítani, hogy vannak-e olyan hiányosságok, melyek az adólevonás gátját képezik. 
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A per tárgya az adózó által befogadott számlák kapcsán az adózót megillető általános forgalmi 

adólevonási jog gyakorlásának jogszerűsége volt. E körben a Kúria kiemeli, hogy az Európai Unió 

Bírósága a C-80/11 és az ide egyesített C-142/11 (Mahagében-Dávid Péter) egyesített ügyekben, 

illetve a C-324/11 számú (Tóth Gábor) ügyében előzetes döntéshozatali eljárás keretében már 

foglalkozott az általános forgalmi adó levonhatósága körében történő eljárással. Az ítéletek alapján 

megállapítható, hogy a közös hozzáadott értékadó rendszerről szóló 2006/112/EK tanácsi irányelv 

167., 168., 178., valamint 273. cikkének értelmezése kapcsán fogalmazta a Bíróság a levonási jog 

jogszerűségének elbírálása kapcsán a nemzeti bíróságok által értékelhető szempontokat. Ugyanezen 

jogszabályhely értelmezésével foglalkozott az Unió Bírósága a C-285/11 (Bonik), valamint a C-

151/2014 (Itales) ügyekben is. 

Számos döntésében kimunkálta, hogy a levonási jog csak akkor tagadható meg az adóalanytól, ha 

objektív körülmények alapján bizonyításra került, hogy ezen adóalany, aki számára a levonási jogot 

megalapozó termékeket értékesítették, vagy a szolgáltatásokat nyújtották tudta vagy tudnia kellett 

volna, hogy ezen termékek megszerzése vagy ezen szolgáltatások igénybevétele által a szállító, vagy 

az értékesítési láncban korábban vagy később közreműködő gazdasági szereplő által elkövetett 

adócsalásra irányuló ügyletben vesz részt (lásd a fent hivatkozott Bonik-ügyben hozott ítélet 

40.pontját és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot). Az is egyértelműen levezethető a Bíróság 

gyakorlatából, hogy az adóhatóság feladata, hogy jogilag megkövetelt módon bizonyítsa a fenti ítélet 

40. pontjában hivatkozott objektív körülmények fennállását. Ekként az adóhatósági eljárásban is azt 

kellett vizsgálni, hogy az adólevonási jogot érvényesítő felperes e joga érvényesítésének fennállnak-e 

a törvényes előfeltételei. 

Annak minősítésekor, hogy a gazdasági esemény létrejött-e, vagy sem, alapvető különbséget kell tenni 

aközött, hogy a levonási joggal érintett gazdasági esemény nem valósult meg, vagy az alperes értékeli 

akként, hogy nem valósult meg, és ezt a számla kibocsátó részéről kimutatható körülményekkel 

kívánja igazolni. Abban az esetben ha a gazdasági esemény megvalósult, de az adóhatóság 

megállapítása szerint nem a felek között, a tényállás függvényében – az EUB vonatkozó döntéseire 

figyelemmel – lehet helye a „tudta, vagy tudhatta” körülmények vizsgálatának. 

A perbeli esetben az alperesi határozat egyértelműen azt tartalmazza, hogy a számla szerinti gazdasági 

esemény a felek között nem valósult meg, jóllehet a termékbeszerzés tényét nem vitatta. A felek 

közötti gazdasági esemény hiányát olyan főként a számlakibocsátónál fellépő hiányosságokra 

alapozta, melyek vonatkozásában a Bíróság már megállapította, hogy ezek nem elegendők 

önmagukban a levonási jog kizárásához (személyi, tárgyi feltételek hiánya, lehetetlen a valódi 

értékesítő személyének feltárása). Ezen túlmenően a gazdasági ésszerűség alapján vonta kétségbe a 

felperesi telephelytől eltérő helyen történő lerakodás tényét és többlet szállítás szükségességét, és az 

átszállítás megtörténtét. 

Ezeket az indokokat az elsőfokú bíróság is elfogadta, jóllehet számos más tényező a szállítás 

megtörténtét igazolta. Így a H. ügyvezetője, aki vallomásában azt megerősítette, illetve a felperesi 

telephelyre történő szállítást igazoló menetlevelek megléte. A Kúria álláspontja szerint az azon 

szereplő 3 km eltérés nem olyan nagyságú mely alappal indokolhatná a fuvarozások tényleges 

megtörténtének kétségbevonását. Az sem elegendő indok a levonási jog megtagadásához, hogy a 

gazdasági ésszerűséggel ellentétes egy más telephelyre történő lerakodás, majd átszállítás, illetve hogy 

azt a felperessel baráti viszonyban álló személy ingyenesen bocsátja rendelkezésre. Mindezek csupán 

kétségek, de a számlák szerinti gazdasági események megkérdőjelezésére nem alkalmasak. Ugyan az 

elsőfokú bíróság ítéletének végén utal a felperes nem kellően körültekintő eljárására, de nem adja 

indokát annak, hogy ezek mennyiben jelentik azt, hogy a felperes tudott vagy tudhatott arról, hogy 

adókijátszásban vesz részt. A tényleges piaci ár alatti vásárlás még nem jelenti ennek tudatát, hiszen 

minden kereskedő célja olyan áron történő vásárlás mellyel saját magát kedvezőbb piaci helyzetbe 

hozza. Egyébként az alperesi határozat erre vonatkozó konkrét adatot nem is tartalmaz. 

Az elsőfokú bíróság az alperes által a számlák vonatkozásában feltárt formai hiányosságokkal nem 

foglalkozott, mert álláspontja az volt, hogy az adólevonási jog megtagadására tartalmi hiányosságok 

miatt került sor. Pedig az adólevonási jog gyakorlása az irányelvnek megfelelően kiállított számla 

alapján történhet. Erre figyelemmel nélkülözhetetlen először annak vizsgálata, hogy a felperesi 
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számlák ezeket a feltételeket teljesítik-e, voltak-e olyan hiányosságai, amelyek az adólevonás gátját 

képezik. 

 

Kfv.III.37.055/2016/6. 

Fogyasztóvédelmi ügyben a gyártó jogos érdekét érinti terméke forgalmazásának megtiltása, ezért a 

megtiltást elrendelő határozat ellen forgalmazó által indított perbe való beavatkozás lehetőségéről őt 

értesíteni kell. 

A 2004/108/EK irányelvet (a továbbiakban: Irányelv) 11. cikke olyan eljárásjogi jellegű 

minimumszabályokat tartalmaz, melyek minden tagállamban érvényesíteni kell az Irányelv által 

szabályozott eljárások során. Így a meghozott határozatokat indokolni kell, az érintett feleket, tehát az 

ügyfeleket, az eljárásról értesíteni kell, a határozat meghozatala előtt fő szabály szerint nyilatkozatot 

tehetnek (előzetes véleménynyilvánítás), és a nemzeti jog szerinti jogorvoslati lehetőségről a 

határozatban az ügyfeleket tájékoztatni kell. Ezeknek a minimumszabályoknak a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) jelen 

eljárásra is alkalmazandó szabályai megfelelnek, sőt ennél az ügyfelek számára több eljárási garanciát 

is tartalmaznak. Ezért a Kúria nem osztotta a felperes azon álláspontját, hogy az Irányelv 11. cikkének 

szabályait közvetlen kéne alkalmazni, és hogy a GKM rendeletben szükség lett volna ezen 

minimumszabályok külön implementálására, ugyanis az Irányelv szabályai külön implementálás 

nélkül a nemzeti jog alapján hatékonyan érvényesülnek. 

Az Irányelv 11. cikke és különösen annak (2) bekezdése tükrében értelmezve a Ket.15.§ (1) 

bekezdését – figyelemmel a Ket.51. §-ára is – megállapítható, hogy jelen perbeli eljárásban a gyártót 

ügyfélnek kell tekinteni, olyan félnek, akinek jogát vagy jogos érdekét az általa gyártott termék 

forgalmazásának megtiltása érinti. Ezt a megállapítást különösen alátámasztja, hogy az Irányelv 11. 

cikk (2) bekezdése külön nevesíti a gyártót olyan érdekelt félként, mint akinek fő szabály szerint 

előzetes véleménynyilvánítási, a Ket. fogalomrendszerében nyilatkozattételi joga van az ügyben, azaz 

ügyfélnek minősül. A felülvizsgálni kért határozat által helybenhagyott elsőfokú határozat „fejrésze” is 

azonos nyelvtani szerkezetbe foglalva tartalmazta a felperes és a gyártó megnevezését, így a határozat 

rendelkező része nem csak a felperesre vonatkozott. Az a tény, hogy a felperes kivastagítva került 

megnevezésre, míg a gyártó nem, a határozat értelmezésekor nem jelentheti azt, hogy csak a felperes 

kezelendő ügyfélként, a gyártó pedig nem. Ezért megállapítható, hogy a gyártót az eljárt alperes és 

elsőfokú hatósága, mint ügyfelet az eljárásból jogszabálysértő módon mellőzte. 

Ugyanezen okból minden, az érintett terméket forgalmazót azért nem kellett bevonni az eljárásba, mert 

a határozat e forgalmazók bevonása nélkül kizárólag az ellenőrzéssel érintett felperes üzleteiben való 

forgalmazását tiltotta meg gyártó termékének. Felvethető, hogy a fellépés hatékonyságát nagyban 

növelné, ha a gyártó termékének magyarországi forgalmazását általában tiltotta volna meg a hatóság 

bármely forgalmazó üzletében, azonban egy ilyen határozat meghozatala célszerűségi kérdés, mely a 

bírósági törvényességi kontroll tárgyát nem képezi. Tényként állapítható meg, hogy a határozat 

rendelkező része, figyelemmel az ezzel szerves egységet alkotó „fejrészt”, csak úgy értelmezhető, 

hogy csak a felperes nem forgalmazhatja az érintett gyártó termékét, ezért más forgalmazó jogát vagy 

jogos érdekét ez az ügy nem érinti. 
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Emberi jogi közlemények 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei 

1. A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete és az Index.hu Zrt. Magyarország elleni 

ügye (22.947/13. számú ügy)21 

A kérelmezők a magyar jogszabályok szerint bejegyzett, magyarországi székhelyű jogi személyek. Az 

első kérelmező egy egyesület, a magyar internetes tartalomszolgáltatók önszabályozó testülete. Az 

második kérelmező pedig egy vállalat, Magyarország egyik legnagyobb internetes hírportáljának 

tulajdonosa. A vizsgált időszakban mindkét kérelmező megengedte a felhasználóknak a honlapjaikon 

megjelenő közleményekhez való hozzászólást. Ezzel összefüggésben mindkét kérelmező ÁSZF-je 

tartalmazott egy felelősségkizáró klauzulát, amely szerint elsősorban a hozzászólások írói – és nem a 

kérelmezők – felelősek azok tartalmáért. Továbbá, mindkét kérelmezőnél működött értesítési-

eltávolítási rendszer, amelynek keretében bárki jelezhette a jogellenes hozzászólásokat a 

szolgáltatónak, így az el tudta távolítani azokat.  

Az első kérelmező 2010. február 5-én állásfoglalást tett közzé a honlapján, amelyben két ingatlanos 

honlap megtévesztő gyakorlatát kritizálta (a felhasználók 30 napon keresztül ingyenesen hirdethettek, 

ám ezt követően előzetes értesítés nélkül díjkötelessé váltak a hirdetések). Az második kérelmező írt 

az állásfoglalásról, és annak teljes szövegét közzé is tette saját honlapján. Az állásfoglalás kapcsán 

sértő és vulgáris hozzászólások érkeztek mindkét honlapra. 

Az ingatlanos honlapokat üzemeltető cég 2010. február 17-én keresetet nyújtott be a kérelmezők ellen 

arra hivatkozva, hogy az állásfoglalás és az azt követő hozzászólások sértették a jó hírnevét. Tudomást 

szerezve a keresetről, a kérelmezők haladéktalanul törölték a kérdéses hozzászólásokat a honlapjukról. 

A kérelmezők ellenkérelmükben arra hivatkoztak, hogy közvetítő közzétevőként nem vonhatóak 

felelősségre a felhasználók hozzászólásai miatt, továbbá arra, hogy a kritikájukat egyébként is igazolja 

számos fogyasztói panasz és eljárás, amelyet az ingatlanos honlapok üzleti gyakorlata miatt 

kezdeményeztek.  

A nemzeti bíróságok ezt követően úgy találták, hogy a hozzászólások  sértőek, bántóak és megalázóak 

voltak, és túlmentek a véleménynyilvánítás szabadságának megengedett határain; hangsúlyozták, hogy 

a kérelmezők azzal, hogy honlapjaikon lehetővé tették az olvasók számára a hozzászólást, magukra 

vállalták a felelősséget az olvasók sértő és jogellenes hozzászólásokért. A Kúria fejenként 75.000 

forint (megközelítőleg 250 Euro) eljárási költség megfizetésére kötelezte a kérelmezőket. A 

kérelmezők alkotmányjogi panaszát az Alkotmánybíróság 2014 májusában elutasította. 

A kérelmezők – az Egyezmény 10. Cikkére hivatkozással – sérelmezték a magyar bíróságok velük 

szemben hozott ítéletét, amely ténylegesen az olvasói hozzászólások tartalmának moderálására 

kötelezi őket, ami érvelésük szerint szembemegy a világhálós szólásszabadság lényegével.  

A felek között nem volt vitatott, hogy a magyar bíróságok döntése beleavatkozott a kérelmezők szabad 

véleménynyilvánításhoz fűződő jogába, és a Bíróságnak sem volt oka megkérdőjelezni ezt. A Bíróság 

elégségesen megbizonyosodott arról, hogy egy nagy világhálós kereskedelmi hírportál, és a világhálós 

tartalomszolgáltatók önszabályozó testülete, mint a kérelmezők, olyan helyzetben vannak, hogy hogy 

fel tudják mérni a tevékenységükkel kapcsolatos kockázatokat, és előre tudják látni, hogy ők a hazai 

jog – nevezetesen a Ptk. – alapján felelőssé tehetők harmadik személyek jogellenes hozzászólásaiért. A 

Bíróság ezért úgy találta, hogy a szóban forgó beavatkozást törvény írta elő, és elfogadta, hogy a 

beavatkozás mások jogai védelmének törvényes célját követte. 

A Bíróság azonban úgy ítélte, hogy a magyar bíróságok, amikor a kérelmezők ügyében a felelősség 

                                                 
21 Az ítélet 2016. május 2-án vált véglegessé. 



 

 43 

fennálltáról döntöttek, nem megfelelően mérlegeltek az egymással versengő jogok között, nevezetesen 

a kérelmezők szabad véleménynyilvánításhoz fűződő joga és az ingatlanos honlapok kereskedelmi jó 

hírnévhez fűződő joga között. Nevezetesen a magyar hatóságok névértéken elfogadták azt, hogy a 

hozzászólások jogellenesek voltak, minthogy sértették az ingatlanos honlapok jó hírnevét. 

A Bíróság emlékeztetett, hogy azokban az esetekben, amikor a harmadik fél felhasználó hozzászólása 

a gyűlöletbeszéd és a személyek testi épsége közvetlen fenyegetésének alakját ölti magára, mások és a 

társadalom mint egész jogai és érdekei feljogosítják a Részes Államokat, hogy felelőssé tegyék a  

világhálós hírportálokat, ha azok nem tesznek intézkedéseket az egyértelműen jogellenes 

hozzászólások haladéktalan eltávolítása érdekében, akár az áldozat vagy harmadik fél jelzése nélkül is. 

Különösen ezen okokból, a Bíróság egy nemrég elbírált ügyben22 úgy ítélte, hogy tekintettel egy nagy, 

professzionálisan üzemeltetett világhálós hírportál „kötelességeire és felelősségére”, egy ilyen 

hírportál felelősségének megállapítása egyes – akár azonosított, akár névtelen – felhasználók 

hozzászólásaiért, akik nyilvánvalóan jogellenes beszélgetésben vesznek részt, amely sérti mások 

személyiségi jogait, és gyűlöletbeszédnek valamint ellenük való erőszakra felbujtásnak minősül, nem 

ellentétes az Egyezménnyel.   

A kérelmezők ügye azonban mentes volt a gyűlöletbeszéd és az erőszakra felbujtás ügydöntő 

elemeitől. Bár sértőek és vulgárisak voltak, a hozzászólások nem minősültek nyilvánvalóan jogellenes 

beszédnek. Továbbá, míg a második kérelmező egy nagy médiafelület tulajdonosa, amelyről 

feltételezhető, hogy vannak gazdasági érdekeltségei, az első kérelmező a világhálós 

tartalomszolgáltatók nonprofit önszabályozó egyesülete, ilyen ismert érdekek nélkül.  

A Bíróság ezért az olyan helyzetekben történő beavatkozás arányosságának értékelésére kialakított 

lényeges szempontokat alkalmazta, amikor nincs jelen a gyűlöletbeszéd vagy erőszakra felhívás. 

A hozzászólások tartalma és összefüggései 

A Bíróság kiemelte, hogy a hozzászólások közérdekű problémát (egy félrevezető üzleti gyakorlatot) 

érintettek, amellyel összefüggésben már sok panasz érkezett a fogyasztóvédelmi szervezetekhez és 

különböző eljárásokat kezdeményeztek az érintett vállalat ellen. A tartalmuk, bár sértő és nyíltan 

vulgáris volt, nem rágalmazó tényállítás, hanem (az Egyezmény 10. Cikkében védett) értékítélet vagy 

vélemény, és a használt kifejezések számos honlapon folyó kommunikációban megszokottak voltak.  

A hozzászólók felelőssége 

A Bíróság kiemelte, hogy a nemzeti bíróságok azért ítéltek a kérelmezők ellen, mert olvasóik számára 

lehetővé tették a hozzászólást a honlapukon, vállalva a felelősséget olvasóik sértő vagy jogellenes 

hozzászólásaiért. A hatóságok sohasem mérlegelték a hozzászólások tényleges szerzőinek felelősségét 

a kérelmezők felelősségével szemben. 

A kérelmezők magatartása és sértett fél viselkedése 

A Bíróság kiemelte, hogy a magyar bíróságok anélkül állapították meg a kérelmezők felelősségét, 

hogy vizsgálták volna a kérelmezők vagy az ingatlanos honlapok magatartását, és azon tény ellenére, 

hogy a kérelmezők tettek bizonyos általános intézkedéseket – mint a felelősségkizáró klauzula vagy az 

értesítési-eltávolítási rendszer – a rágalmazó hozzászólások megelőzése, illetve eltávolítása érdekében. 

A hozzászólások következményei 

Először is, a Bíróság emlékeztetett, hogy jelen ügyben egy magánvállalat kereskedelmi jó hírneve volt 

a tét, amelynek nincs ugyanolyan erkölcsi vonatkozása, mint egy személy jóhírnévhez való jogának.  

Ezzel összefüggésben, a hozzászólások az ingatlanos honlapra gyakorolt következményeit is 

figyelembe kell venni. Nevezetesen, a cikk közzétételének és az azt követő hozzászólások 

időpontjában, már számos vizsgálat volt folyamatban az ingatlanos honlap üzleti magatartása 

tárgyában. Így a Bíróság nincs meggyőződve arról, hogy a hozzászólások bármilyen további vagy 

jelentős hátrányos hatást gyakoroltak volna az érintett fogyasztók hozzáállására.  

Másfelől, a kérelmezők felelősségre vonása hátrányos következményekkel járhat a hozzászólói 
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környezetükre, talán még arra is kényszerítheti őket, hogy az egész felületet megszüntessék. Valójában 

a magyar bíróságok alig foglalkoztak azzal, hogy mi a tét a kérelmezők mint a szabad elektronikus 

média szereplői számára, és egyszer sem mérték össze a világhálós szólásszabadsághoz fűződő érdeket  

és az ingatlanos honlapok kereskedelmi jó hírnevéhez fűződő jogával. 

Végül a Bíróság úgy találta, ha hatékony eljárásokkal társul, amelyek lehetővé teszik a gyors választ, 

az értesítési-eltávolítási rendszer számos esetben megfelelő eszköz a jogok és érdekek közötti 

egyensúlyozáshoz. A Bíróság nem talált indokot arra, hogy úgy ítélje: egy ilyen rendszer, amely 

mindkét kérelmező honlapján működött, nem nyújthatott járható utat az ingatlanos honlapok 

kereskedelmi jó hírnevének megvédésére. 

A fenti megfontolások elégségesek voltak a Bíróság számára ahhoz a következtetéshez, hogy az 

Egyezmény 10. Cikkét megsértették.  

 

2. Süveges Péter Magyarország elleni ügye (50.255/12. sz. ügy)23 

A kérelmező állítása szerint gyakorló katolikus, az ügy irataiban található okiratok szerint szakmáját 

illetően hittantanár. A kérelmezőt 2005. június 2-án robbanóanyaggal való visszaélés gyanújával 

őrizetbe vették. A Központi Nyomozó Ügyészség 2007. május 11-én a Pest Megyei Bíróság előtt vádat 

emelt a kérelmező ellen emberölés minősített esetére való felbujtás, valamint lőfegyverrel és 

robbanószerrel való visszaélés vádjával. Az első tárgyalásra az ügyben 2007. december 17-én került 

sor a Pest Megyei Bíróságon, 2009. március 10-éig az eljáró bíró, K. B. H. 24 tárgyalást tartott. A 

kérelmezővel szemben később a Fővárosi Főügyészség fegyveres rablás miatt emelt vádat. A két 

büntetőeljárást a Pest Megyei Bíróság 2009. június 22-én egyesítette. 

A kérelmező az eljáró bíró kizárását indítványozta annak elfogultsága miatt, de indítványát 

elutasították. A kérelmező ismételt indítványára a bíró elfogultnak vallotta magát. Az ügy elbírálására 

új bírót, Gy. Sz.-t jelölték ki, aki 2009. júniusa és decembere között 11 tárgyalást tartott, majd végül 

elfogultnak vallotta magát, és az ügyet egy másik bíróra osztották, A. F.-re, aki 2010. szeptembere és 

2011. áprilisa között 23 tárgyalást tartott. Időközben, 2010. október 25-án a kérelmező ellen vádat 

emelt a Komárom-Esztergom Megyei Ügyészség emberölés minősített esete miatt. Az ügyet a Pest 

Megyei Bíróság 2011. január 28-án a folyamatban lévő büntetőeljáráshoz egyesítette. A kérelmező 

2011. április 17-én A. F. kizárását indítványozta annak elfogultsága miatt. A Fővárosi Ítélőtábla 2011. 

június 24-án elutasította ezt az indítványt. Kiemelte, hogy az eljáró bíró elfogulatlannak vallotta 

magát, a Pest Megyei Bíróság másik négy kijelölhető bírájával együtt. Az Ítélőtábla határozata ellenére 

az eljáró bíró végül elfogultságot jelentett be, mivel álláspontja szerint a kérelmezőnek a Megyei 

bíróság elnökéhez írt levelei megsértették az emberi méltóságát. Ezt követően, 2011 júliusában az 

ügyet a Pest Megyei Bíróság egy másik bírájára, S. P.-re osztották át, aki egy tárgyalást sem tartott, 

hanem 2012. január 25-én elfogultságot jelentett be a kérelmező különböző indítványai után, amelyek 

nyilvánvalóan gyanúsításokat tartalmaztak. A Pest Megyei Bíróság maradék három bírája is 

elfogultnak vallotta magát is. A Fővárosi Ítélőtábla 2012. január 31-én az ügy tárgyalására a Fővárosi 

Törvényszéket jelölte ki.  

A Törvényszék tárgyaló bírája az első tárgyalást 2012. május 7-én tartotta meg. A kérelmezőt 2014. 

február 28-án bűnösnek találták, és életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték azzal, hogy legkorábban 30 

év múlva bocsátható feltételes szabadságra. A másodfokú bíróság 2015. július 2-án az ítéletet hatályon 

kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasította. Az ügy jelenleg is folyamatban van. 

A fenti eljárásra tekintettel a Kaposvári Városi Bíróság 2005. június 4-én a kérelmezőt előzetes 

letartóztatásba helyezte. Előzetes letartóztatását a törvényes időközökben többször meghosszabbították 

2008. május 30-áig, amikor a Fővárosi Ítélőtábla felfüggesztette az előzetes letartóztatását, és 

elrendelte egy szabadságvesztés letöltését, amelye egy másik, jelen üggyel kapcsolatban nem lévő 

büntetőeljárással kapcsolatban végrehajthatóvá vált.  A Tatabánya Városi Bíróság 2010. május 21-án 

Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség által emberölés minősített esete miatt előterjesztett új 

vádakra tekintettel a kérelmezőt ismét előzetes letartóztatásba helyezte. A határozatot másodfokon a 
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Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2010. június 1-jén helyben hagyta. A kérelmezőt ténylegesen 

2011. február 2-án helyezték ismét előzetes letartóztatásba, miután kitöltötte a szabadságvesztését. Azt 

állította, hogy a törvény szerint előzetes letartóztatását hat hónapon belül, vagyis legkésőbb 2011. 

augusztus 2-án felül kellett volna vizsgálni, de ez nem történt meg. A kérelmező 2011. február 10-én 

kérelmet nyújtott be a Pest Megyei Bírósághoz, kérve azonnali szabadon bocsátását, és házi őrizetbe 

helyezését. A bíróság a kérelmet ugyanazon a napon elutasította. A kérelmező sikertelenül fellebbezett. 

Az ő további, szabadlábra helyezés vagy e helyett kevésbé korlátozó intézkedés alkalmazása iránti 

kérelmei ugyancsak eredménytelenek voltak.  

A Fővárosi Fellebbviteli Ügyészség 2011. november 21-án indítványozta a Fővárosi Ítélőtáblának, 

hogy vizsgálja felül a kérelmező előzetes letartóztatását a Be. 132. §-ának (2) bekezdése alapján. Az 

előzetes letartóztatást 2011. december 5-én az elsőfokú ítélet meghozataláig meghosszabbították a Be. 

129. §-a (1) bekezdésének b) és d) pontja alapján (a szökés és a bűnismétlés veszélye miatt). A 

Fővárosi Ítélőtábla megállapította, hogy fennáll annak a veszélye, hogy a kérelmező esetleg 

megszökhet a vádak súlyosságára és a büntetés súlyára való tekintettel, és újabb bűncselekményt követ 

el, tekintettel többszörös visszaeső mivoltára és a bűncselekmények számára, amellyel vádolják. 

A Kúria a döntést 2012. január 6-án helyben hagyta, úgy ítélve, hogy a közelgő súlyos büntetés 

megalapozza a szökés veszélyét, ami miatt a kérelmező jelenléte az eljárás során más módon nem 

lenne biztosítható. Azt is észlelte, hogy a kérelmező az utolsó bűncselekményt kilencéves 

szabadságvesztéséből való feltételes szabadlábra helyezése alatt követte el, így a bűnismétlés valós 

veszélye fennáll. A bíróság sommásan elutasította a kérelmező által a saját egészségi állapotát illetően 

felhozott érveket, és arra a következtetésre jutott, hogy a személyi feltételek nem szólnak egy kevésbé 

súlyos intézkedés mellett. 

A kérelmező előzetes letartóztatása 2012. február 2-án elérte a négyéves törvényes határidőt. A 

Budapest Környéki Törvényszék 2012. január 23-án a kérelmező házi őrizetbe helyezte folyamatos 

rendőri felügyelet mellett, amelyet I. T., a kérelmező egy ismerősének lakásában kellett végrehajtani. A 

kérelmező minden hónap második szerdáján 08:00 és 16:00 között elhagyhatta a lakást. A bíróság 

kiemelte, hogy a kérelmező előzetes letartóztatásának indokai még mindig fennállnak, és egy kevésbé 

korlátozó intézkedést csak azért kellett alkalmazni, mivel az előzetes letartóztatás négyéves törvényi 

határideje lejárt. A bíróság elutasította a kérelmező lakhelyelhagyási tilalom elrendelése iránti kérelmét 

is. A bíróság szerint a kérelmező érvei – édesanyja rossz egészségi állapotát és vendéglátója szerény 

anyagi helyzetét illetően – nem szolgálhat a kevésbé szigorú intézkedés alkalmazásának alapjául. A 

Fővárosi Törvényszék 2012. február 8-án a kérelmező házi őrizetét az elsőfokú ítélet meghozataláig 

meghosszabbította. Kiemelte, hogy a kérelmezőt egy tíztől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó 

szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekménnyel vádolják, amely önmagában igazolja a szökés 

veszélyét. Hivatkozott a kérelmező korábbi bűnözői magatartására és a vád tárgyává tett 

bűncselekmények számára, és úgy találta, hogy fennáll a bűnismétlés veszélye.  

A Fővárosi Törvényszék 2012. március 5-én engedélyezte a kérelmezőnek, hogy 2012. március 21-én 

8:00 és 12:00 között elmenjen az édesanyját meglátogatni a kórházba és fogászati kezelésen vegyen 

részt. A kérelmező 2012. március 8-án kérte a házi őrizet feloldását, kiemelve, hogy nincs jövedelme 

és dolgozni szeretne; csatolta egy cég állásajánlatát. Kérelmét a Fővárosi Törvényszék 2012. március 

14-én elutasította azzal az indokkal, hogy semmilyen olyan új körülmény nincs, amely érintené a házi 

őrizet szükségességét. A kérelmezőnek 2012. április 16-án rendkívüli eltávozást engedélyeztek minden 

hónap utolsó péntekjén 9:00 és 15:00 között, hogy meglátogassa kórházban fekvő édesanyját; a 

kérelmező kérelmének többi részét, vagyis hogy hetente kétszer engedjék ki a házi őrizetből, 

elutasították. Újabb rendkívüli eltávozás iránti kérelmének, hogy öt órára meglátogassa édesanyját 

2012. június 21-én, és hogy az ügye iratait egy társadalmi szervezet székhelyén tanulmányozhassa, 

2012. június 18-án helyt adtak.  A kérelmezőnek 2012. július 16-án megengedték, hogy 2012. július 

28-án 6:00 és 18:00 között Pápán meglátogassa az édesapját. A kérelmezőnek orvosi okokból 

eltávozást engedélyeztek 2012. július 18-án, ugyanakkor a Fővárosi Törvényszék elutasította az olyan 

eltávozásra irányuló kérelmét, hogy naponta gondoskodhassék édesanyjáról, különösen, hogy segítse 

őt az inzulin beadásánál. A bíróság érvelése szerint I. T., a kérelmező ismerőse és vádlott-társa a 

büntetőeljárásban, aki a kérelmező édesanyja lakásban élt, ezt meg tudja tenni helyette. A bíróság azt 

is megállapította, hogy a hosszadalmas napi szabadság összeegyeztethetetlen lenne a házi őrizettel. A 
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kérelmezőnek indítványára további eltávozásokat engedélyeztek, hogy elkísérje édesanyját orvosi 

vizsgálatokra 2012. július 20-án július 23-ára, illetve 2012. augusztus 1-jén augusztus 15-ére.   

A kérelmező 2012 augusztusában további eltávozás iránti kérelmeket nyújtott be, hogy 

meglátogathassa a halálosan beteg édesapját Pápán havonta kétszer, hogy az édesanyját a kórházi 

kezelés után hazavihesse, és hogy bizonyos anyja haza utána kórházi és hogy bizonyos egyeztetéseket 

folytasson édesanyja bankjával és a korábbi munkahelyével, mivel az édesanyja ellen gondnokság alá 

helyezési eljárás folyt. A Fővárosi Törvényszék 2012. augusztus 14-ei határozatával engedélyezte a 

kérelmezőnek, hogy minden negyedik szombaton meglátogassa édesapját, és hogy 2012. augusztus 

22-én 7:00 és 10:00 között hazakísérje az édesanyját. Az édesanyja pénzintézetének és munkahelyének 

felkeresésére vonatkozó kérelmét elutasította, mert nem adta meg azok címét, noha a Be. 138. §-ának 

(1) bekezdése szerint az eltávozás csak meghatározott időben és úti céllal engedélyezhető. A 

kérelmező apjának gyakoribb meglátogatását illetően a bíróság kiemelte, hogy a rendszeres, hosszabb 

tartamú eltávozás a házi őrizetből meghiúsíthatja annak ama célját, hogy biztosítsa a kérelmező 

jelenlétét az eljárás során. A kérelmező fellebbezett, arra hivatkozva, hogy az az időtartam, amely alatt 

édesanyját segítheti, túl rövid, és hogy az édesapja egészsége gyorsan romlik, amely gyakoribb, vagyis 

kéthetenkénti látogatásokat tesz szükségessé, és hogy már előterjesztette édesanyja pénzügyi 

intézményének és munkahelyének elérhetőségeit. A másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla 2013. 

október 1-jénúgy találta, hogy a kérelmező fellebbezése az édesanyja segítésére szolgáló korlátozott 

időtartam vonatkozásában alapos, ennek ellenére okafogyott, mert már elhagyta a kórházat; a 

kérelmező fellebbezését egyebekben elutasította. A kérelmező további, 2012. augusztus 14-én és 2012. 

szeptember 2-án előterjesztett eltávozás iránti kérelmeit elutasították. A kérelmező édesapja 2012. 

október 8-án meghalt. A bíróság 2012. október 10-én engedélyezte a kérelmezőnek az eltávozást 2012. 

október 15 és 17 közötti időtartamra, hogy intézkedhessék édesapja temetéséről.   

A Fővárosi Törvényszék 2012. december 3-án a kérelmező házi őrizetét megszüntette, és helyette 

lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el. A bíróság észlelte, hogy nincs alap azt feltételezni, hogy a 

kérelmező hátrányosan befolyásolná az igazságszolgáltatás menetét, vagy újabb bűncselekményt 

követne el; ennek ellenére, álláspontja szerint olyan súlyos bűncselekményekkel vádolják, ami 

megköveteli a kényszerintézkedés alkalmazását. A másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla 2012. 

december 20-án az elsőfokú határozatot megváltoztatta, és a kérelmezőt házi őrizetbe helyezte. 

Kiemelte, hogy a bűncselekmény súlyosságából adódóan fennáll a szökés veszélye és a többszöri 

elítélésből adódóan a bűnismétlés veszélye.  

A Fővárosi Törvényszék 2012. december 21-én nem engedélyezte a kérelmezőnek, hogy minden 

vasárnap 07:00 és 11:00 között misére menjen, és elutasította a 2012. december 27. és 28. közötti, 

illetve a 2013. január 2. és 4. közötti eltávozás iránti kérelmét is. A bíróság megállapította, hogy a 

kérelmezőt, aki foglalkozását tekintve hittanár, nem korlátozza aránytalanul vallási meggyőződése 

gyakorlásában. E határozatot a másodfokon eljáró Ítélőtábla 2013. január 24-én helyben hagyta, úgy 

ítélve, hogy a kérelmező vallási meggyőződése nem indokolhatja a kérelmező házi őrizetből való 

eltávozásának engedélyezését; egy ilyen engedély rendesen a kérelmező személyes körülményeiben 

bekövetkező változást tükröz. A bíróság kiemelte, hogy egy ilyen kérelem akkor teljesíthető, ha azt 

konkrét hely és cél megjelölésével terjesztik elő.  

Eközben a kérelmező vendéglátója, I. T. különböző hatóságoknál többször sérelmezte, hogy a 

rendőrök kérelmezőt ellenőrző rendőrök beavatkoznak magánéletébe. Azt is állította, hogy miként ő 

azt a házi őrizet elején jelezte, nem rendelkezik a szükséges pénzügyi eszközökkel ahhoz, hogy a 

kérelmezőt elszállásolja. I. T. 2013. január 7-én indítványt terjesztett a Fővárosi Törvényszék elé, azt 

állítva, hogy a kérelmezőnek el kell hagynia a lakását, mivel tovább már tudja biztosítani neki. 

Ugyanezen a napon a kérelmező azt kérte a bíróságtól, hogy a házi őrizetben helyét a nagytevei 

kempingben állapítsa meg. A bíróság tájékoztatta, hogy az illetékes hatóságoktól kapott információk 

szerint a kemping nem alkalmas téli tartózkodásra. Ennek ellenére a kérelmező a kérelmét fenntartotta. 

A nyomozási bíró 2013. január 8-án új határozatot hozott, amelyben a kérelmező házi őrizete 

helyeként a nagytevei kempinget jelölte meg. A Pápai Rendőrkapitányság 2013. január 8-án készített 

egy jelentést a kérelmező jelenlétéről a kempingben, megállapítva, hogy „az időjárási viszonyok, az 

élelmiszer-ellátás hiánya és a rossz higiéniai körülmények” veszélyeztetik a kérelmező egészségét. A 

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője 2013. január 9-én indítványozta a Fővárosi 
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Törvényszéknek 2013. január 8-ai határozata megváltoztatását, mivel a kemping alkalmatlan a 

hosszabbtávú ott lakásra. A kérelmező 2013. január 14-én kérte a házi őrizet megszüntetését. 

Indítványát a Fővárosi Törvényszék 2013. január 16-án elutasította, azt állítva, hogy nincs indok a 

2012. december 20-ai határozat megváltoztatására, és hogy tudatában volt a kempingben uralkodó 

körülményeknek, amikor azt kérte, hogy ott helyezzék el. A helyi háziorvos 2013. január 18-án a 

kérelmezőt beutalta a Pápai Kórházba. A kórházban elvégzett vizsgálatok nem tártak fel olyan 

megbetegedést, amely a kérelmező további kezelés igényelte volna, úgyhogy ugyanaznap elengedték 

és egy pápai szociális intézményben helyezték el. A Fővárosi Törvényszék 2013. január 21-én a 2013. 

január 8-ai határozatát megváltoztatta, és elrendelte, hogy a kérelmező házi őrizetét ismét I. T. házában 

foganatosítsák. A kérelmező határozat elleni fellebbezése eredménytelen volt; a Fővárosi Ítélőtábla 

2013. február 26-ai határozatában emlékeztetett, hogy a kérelmező súlyos bűncselekményekkel vádolt 

többszörös visszaeső, ezért a szökés és a bűnismétlés veszélye fennáll. A bíróság azt is kiemelte, hogy 

ha az előzetes letartóztatás törvényi maximuma nem telt volna el, akkor a legszigorúbb 

kényszerintézkedés alkalmazása lenne indokolt. Továbbá úgy érvelt, hogy az intézkedés nem 

aránytalan, mert az eljárás elhúzódását a kérelmező előzetes letartóztatásának törvényi megszüntetése 

ellensúlyozza. A bíróság elutasította a kérelmező azon érvét is, hogy néhány vádlott-társa házi őrizetét 

megszüntették.  

A Fővárosi Törvényszék 2013. július 10-én lefolytatta a kérelmező házi őrizetének törvényben előírt 

felülvizsgálatát, egyidejűleg döntött a kérelmező szabadlábra helyezés iránti kérelméről. A tárgyaláson 

a bíró a kérelmező és az ügyész elé tárt egy levelet, amelyet állítólag a kérelmező egy korábbi 

cellatársa írt. A levél írója tájékoztatta a bíróságot: a kérelmező szándéka, hogy különböző 

eszközökkel akadályozza a büntetőeljárást: az eljáró bírót fizikai megfenyegeti, majd kérni fogja 

kizárását elfogultság miatt, büntetőeljárást kezdeményez az eljáró bíró ellen bírói hibák miatt, 

megszökik, ráveszi a vádlott-társait, hogy ők is tegyenek így. A kérelmező közvetlen hozzáférést kért 

az okirathoz, azt állítva, hogy ha nem kap tájékoztatást a szerző személyazonosságáról, akkor nem 

tudja vitatni annak indítékait és a levél tartalmának hitelességét. Hivatkozva a szerző személyes 

adatainak a Be. 60. §-ának (1) bekezdésében biztosított védelmére, a bíróság elutasította a kérelmező 

kérelmét. A bíróság fenntartotta a kérelmező házi őrizetét, mert a Be. 129. §-a (2) bekezdésének b) és 

d) pontja szerinti bűnismétlés és szökés veszélye. Határozatában a bíróság utalt a bűncselekmények 

súlyosságára és a kilátásba helyezett büntetés súlyára, úgy ítélve: megvan az esélye, hogy a kérelmező 

megszökik. Úgy ítélte továbbá: tekintettel arra, hogy a kérelmező a visszaeső, fennáll a bűnismétlés 

veszélye. Határozatában a bíróság a levelet az egyik figyelembe veendő tényállási elemként említette. 

A Fővárosi Törvényszék 2013. július 22-én engedélyezte a kérelmezőnek, hogy minden második 

hétköznap elhagyja a házi őrizetet, hogy pszichoterápián vegyen részt 2013. július 22-e és augusztus 

15-e között. A Fővárosi Törvényszék 2013. augusztus 8-án elutasította a kérelmező kérelmét, hogy 

engedélyezzenek számára napi eltávozást, hogy munkát vállaljon és gondoskodjék beteg édesanyjáról, 

mivel úgy találta, hogy ez meghiúsítaná a házi őrizet célját.  A kérelmezőt 2013. szeptember 12-én az 

édesanyja gondnokául jelölték ki. A kérelmező a házi őrizetben maradt 2013. november 8-áig, amikor 

előzetes letartóztatásba helyezték egy másik bűncselekménnyel kapcsolatos büntetőeljárás kapcsán.  

A kérelmező 2015. július 2-a óta ismét előzetes letartóztatásban van, miután a másodfokú bíróság 

határozatával hatályon kívül helyezte a bűnösségét megállapító ítéletet, és az első fokú bíróságot új 

eljárásra utasította.  

A kérelmező – az Egyezmény 5. cikkének 3. bekezdésére hivatkozással – sérelmezte, hogy az előzetes 

letartóztatás időtartama túllépte az „ésszerű idő”-t (I.). A kérelmező – az Egyezmény 5. cikkének 4. 

bekezdésére hivatkozással – sérelmezte továbbá, hogy a Fővárosi Törvényszék 2013. július 10-ei 

határozata megsértette eljárási jogait annyiban, hogy a „fegyverek egyenlőségének alapelvét” nem 

tartották tiszteletben (II.). A kérelmező – az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdésére hivatkozással – 

sérelmezte azt is, hogy az eljárás időtartama összeegyeztethetetlen volt az „ésszerű idő” 

követelményével (III.). A kérelmező – az Egyezmény 8. cikkére hivatkozással – azt is állította: azzal, 

hogy családtagjai meglátogatását korlátozták, megsértették a családi élete tiszteletben tartásához 

fűződő jogát (IV.). Végül a kérelmező – az Egyezmény 9. cikkére hivatkozással – azt is állította: azzal, 

hogy az igazságügyi hatóságok nem engedték az eltávozást a házi őrizetből a szentmisén való 

részvétel céljából, megsértették vallási meggyőződésének kinyilvánításához fűződő jogát (V.). 
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I. Elöljáróban a Bíróság emlékeztetett arra, hogy az előzetes letartóztatás azon időszaka, amely több 

mint hat hónappal azelőtt befejeződött, minthogy a kérelmező a panaszát benyújtotta volna a 

Bírósághoz, nem vizsgálható, tekintettel az Egyezmény 35. cikkének 1. bekezdésében foglalt 

rendelkezésekre. Ha azonban az ilyen időszakok a kérelmező elleni ugyanazon büntetőeljárás részét 

képezik, a Bíróság, amikor értékeli a fogvatartás egészének ésszerűségét az Egyezmény 5. cikke 3. 

bekezdésének szempontjából, figyelembe veheti azt a tényt, hogy a kérelmező az eljárás folyamán már 

korábban őrizetben volt. Továbbá, a Bíróság már korábban úgy ítélte, hogy amikor a büntetőeljárás 

másodfokon van folyamatban, és a kérelmezőt továbbra is megfosztják a szabadságától, habár az 

Egyezmény 5. cikke 1. bekezdésének a) pontja alapján, a kérelmező többszörös, egymást követő 

fogvatartásának időszakai egységes egésznek tekintendők, és a hathónapos időszak csak az előzetes 

letartóztatás utolsó szakaszának lejártakor kezdődik.  

A jelen ügyben nem vitatott a felek között, hogy a kérelmező házi őrizete szabadságelvonásnak 

minősül az Egyezmény 5. cikke értelmében, és a Bíróság nem lát okot arra, hogy másképp ítélje. A 

Bíróság úgy ítélte, hogy a házi őrizetben töltött időszakot kell figyelembe venni annak az előzetes 

letartóztatás hosszának értékelésekor. 

A Bíróság kiemelte, hogy a jelen ügyben az előzetes letartóztatás három időszakot ölel fel. Az első 

időszak 2005. június 20-án kezdődött a kérelmező őrizetbe vételével, és 2008. május 30-án ért véget, 

amikor egy másik elítélésből fakadó szabadságvesztésének letöltését megkezdte. A szabadságvesztés 

kitöltéséig és 2011. február 2-ai előzetes letartóztatásba helyezéséig a kérelmezőt „az illetékes bíróság 

által történt elítélést követően” tartották fogva, ami inkább az Egyezmény 5. cikke 1. bekezdése a) 

pontjának, mint az 5. cikk 1. bekezdésének c) pontjának hatálya alá esik. A második időszak ezt 

követően 2011. február 2-án kezdődött a kérelmező előzetes letartóztatásával és házi őrizetével, 

egészen 2013. november 8-áig. Ezen a napon a kérelmezőt előzetes letartóztatásba helyezték egy 

másik büntetőeljárással kapcsolatban, amelyet ő nem sérelmezett.  A 2014. február 28-a – amikor a 

kérelmezőt bűnösnek találták és életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték – és a 2015. július 2-a – 

amikor a másodfokú bíróság hatályon kívül helyezte az elsőfokú ítéletet és az elsőfokú bíróságot új 

eljárásra utasította – között eltelt időszak tekintetében a Bíróság emlékeztetett arra, hogy Az 

Egyezmény 5. cikkének 3. bekezdése és 1. bekezdésének c) pontja közötti lényeges kapcsolatra 

tekintettel egy első fokon elítélt személy nem tekinthető olyannak, mint akit a „bűncselekmény 

elkövetése alapos gyanúja miatt az illetékes hatóság elé állítás”céljával tartanak fogva, miként ez 

utóbbi rendelkezés tartalmazza, hanem abban a helyzetben van, amelyről az 5. cikk 1. bekezdésének a) 

pontja szól, amely engedélyezi a szabadságelvonást  „az illetékes bíróság által történt elítélést 

követően”, így a fogvatartásnak ezen időszaka az 5. cikk 3. bekezdésének tárgyi hatályán kívül esik.  

Így a harmadik időszak 2015. július 2-án kezdődött, amikor a kérelmezőt ismét előzetes letartóztatásba 

helyezték az Egyezmény 5. cikkének 3. bekezdése értelmében. 

Így a Bíróság úgy ítélte, hogy a jelen ügyben a 2011. február 2-ától 2013. november 8-áig terjedő és a 

2015. július 2-ától jelen ítélet meghozataláig eltelt időszak veendő figyelembe a maga egészében.  A 

Bíróság a hathónapos határidő eltelte miatt nem vizsgálhatta önmagában a 2005. június 2-a és a 2008. 

május 30-a közötti időszakot, annak ellenére azt figyelembe kellett venni a későbbi fogvatartás 

ésszerűségének értékelése során. Ebből következik, hogy a fogvatartás figyelembe veendő időtartama 

összesen körülbelül három év és két hónap, amelyet megelőzött egy másik hároméves előzetes 

letartóztatás. 

A Bíróság emlékeztetett, hogy az a kérdést, vajon a fogvatartás időtartama ésszerű-e, nem értékelhető 

elvontan. Azt, hogy vajon egy vádlott őrizetben tartása indokolt-e, minden ügyben az adott ügy 

sajátosságai alapján kell értékelni. Egy adott ügyben a folytatólagos fogva tartás csak akkor tekinthető 

jogszerűnek, ha vannak olyan, valódi közérdekre utaló egyedi jelek, melyek – az ártatlanság 

vélelmétől függetlenül – nagyobb súllyal esnek latba, mint az Egyezmény 5. cikkében lefektetett 

személyi szabadság tiszteletben tartásának szabálya. A megalapozott gyanú folyamatos fennállta, hogy 

a letartóztatott személy bűncselekményt követett el, elengedhetetlen feltétele a folytatólagos fogva 

tartás törvényességének, de egy bizonyos idő elteltét követően már nem elégséges. Ilyen esetekben a 

Bíróságnak meg kell állapítania, hogy vajon az igazságszolgáltatási hatóságok által megadott egyéb 

okok továbbra is indokolják-e a személyes szabadságtól való megfosztást. Ha ezek az okok 

„relevánsak” és „elégségesek” voltak, a Bíróságnak arról is meg kell győződnie, hogy az illetékes 
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nemzeti hatóságok „különleges gondossággal” jártak-e el az eljárás lefolytatása során. A fogvatartási 

időszakok – legyenek azok bármilyen rövidek – indokoltságát a hatóságoknak meggyőzően kell 

igazolniuk. Amikor arról döntenek, hogy egy személyt szabadon engedjenek vagy őrizetben tartsanak, 

a hatóságok kötelesek megfontolni az alternatív intézkedéseket, amelyek biztosítják megjelenését a 

tárgyaláson. Elsősorban a nemzeti igazságszolgáltatási hatóságok felelőssége annak biztosítása, hogy 

egy adott ügyben megvádolt személy előzetes letartóztatása ne haladja meg az ésszerű időtartamot. E 

célból meg kell vizsgálniuk az összes olyan tényezőt, amely – az ártatlanság vélelmének elvét 

megfelelően szem előtt tartva – a személyes szabadság tiszteletben tartásának szabályától való eltérést 

indokoló valódi közérdek fennállta mellett vagy ellen szólnak, és fel kell hozniuk azokat a szabadlábra 

helyezési kérelmet elutasító döntésükben. Lényeges, hogy az ilyen döntésekben megjelölt indokok és a 

kérelmező által a fellebbezéseiben említett valós tények alapján kell a Bíróságnak eldöntenie, hogy 

vajon megsértették-e az Egyezmény 5. Cikkének 3. bekezdését.  

A Bíróság észlelte, hogy az érintett időszakban a kérelmező további fogvatartásának indokait a 

nemzeti bíróságok számos alkalommal megvizsgálták. Minden egyes esetben a hazai hatóságok 

kiemelték, hogy a kérelmező fogvatartását a büntetőeljárási szabályokkal összhangban hosszabbították 

meg és utaltak a kérelmezővel szembeni megalapozott gyanú fennálltára valamint a szökés és 

bűnismétlés veszélyére. Az első indok tekintetében utaltak a vádak súlyosságára, az utóbbi indok 

tekintetében a visszaeső voltára és korábbi elítéléseire.  

Ami a szökés veszélyének fennálltát illeti, a Bíróság emlékeztetett, hogy az ilyen veszély nem mérhető 

le pusztán a várható büntetés súlyossága alapján. Azt együttesen kell értékelni számos más lényeges 

tényezővel együtt, amelyek akár megerősíthetik a szökés veszélyének fennálltát, akár olyan mértékben 

enyhíthetik, hogy az már nem igazolja az eljárás befejezéséig tartó fogvatartást. A szökés veszélyét a 

személy jellemével kapcsolatos olyan tényezők fényében kell értékelni, mint az erkölcsi 

meggyőződése, otthona, foglalkozása, vagyona, családi kötelékei és mindenféle kötődése ahhoz az 

országhoz, amelyben ellene büntetőeljárás folyik.  

A jelen ügyben a Bíróság elismerte, hogy tekintettel a kérelmezővel szembeni vádak súlyosságára, a 

hatóságok indokoltan ítélték úgy, hogy a szökés veszélye kezdetben megállapítható volt. Az érintett 

időszak során azonban a vádak súlyossága volt az egyetlen tényező a kérelmező szökési 

hajlandóságának felmérésére. Így például a 2012. január 6-ai másodfokú határozatában a Kúria úgy 

találta, hogy a vádak súlyossága döntő összevetve a kérelmező szabadlábra helyezése mellet szóló 

olyan különleges körülményekkel, mint az ő egészségi állapota. Ebben az összefüggésben a Bíróság 

nem hagyhatta figyelmen kívül azt a tényt, hogy a kérelmező számára számos alkalommal eltávozást 

engedélyeztek, hogy meglátogassa a szüleit, még egy másik városban is, és mégsem szökött meg. A 

hatóságok azonban az előzetes letartóztatását és házi őrizetét azon az alapon hosszabbították meg, 

hogy egyedül ezek az intézkedések tudják megakadályozni a szökését. A Bíróság szerint a nyilvánvaló 

ellentmondást a kérelmező ilyen engedélyek szabályait betartó magatartása és a hatóságok szökés 

kockázatához való ragaszkodása között nem oldották fel; és a hatóságok érvelése csak a súlyos 

büntetés lehetőségére korlátozódott, ami önmagában nem tekinthető elégségesnek – egy bizonyos idő 

elteltével – ahhoz, hogy indokolja a további fogvatartást. 

Ami a bűnismétlés veszélyét illeti, a Bíróság emlékeztetett arra, hogy a korábbi elítélések alapot 

adhatnak ésszerű félelemre, hogy a vádlott új bűncselekményt követhet el. A Bíróság kiemelte, hogy a 

határozatok figyelembe vették a korábbi bűncselekmények természetét és az azok eredményeként 

kiszabott büntetések számát, noha ez utóbbi tekintetében bizonyos mértékig különböztek egymástól. 

Kiemelték, hogy a vád tárgyává tett legutolsó cselekményt a kérelmező egy kilencéves 

szabadságvesztésből való feltételes szabadlábra helyezés időtartama alatt követte el. A Bíróság azon az 

állásponton volt, hogy a hazai hatóságok indokoltan félhettek az eset körülményeire, különösen a 

kérelmező előéletére és személyiségére tekintettel, hogy a kérelmező újabb bűncselekményeket követ 

el, és ez az indok – legalábbis kezdetben – „releváns” és „elégséges” volt.  

A Bíróság azonban úgy ítélte, hogy az ilyen tényezők nem adnak a hatóságoknak korlátlan hatalmat a 

megelőző intézkedések meghosszabbítására. Az idő múlásával, az előzetes letartóztatás eredeti indokai 

egyre kevésbé relevánsak, és a hazai bíróságok hivatkoznia kel más „releváns” és „elégséges” 

indokokra, hogy igazolják a szabadságelvonást. Továbbá, a Bíróság nem hagyhatta figyelmen kívül azt 
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a tényt, hogy a kérelmezőt meg volt fosztva a szabadságától a büntetőeljárás során két évre és kilenc 

hónapra, amit megelőzött egy hároméves előzetes letartóztatás. A Bíróság szerint, ha az előzetes 

letartóztatást a Bíróság esetjogában általánosan elfogadott időtartamon túl is meghosszabbítják, még 

az eset különleges körülményei mellett is különösen erős indokok szükségesek annak igazolásához.  

A jelen ügyben azonban a kérelmező szabadságelvonását meghosszabbító határozatokat inkább tipizált 

és összefoglaló formában szövegezték, nem fejtve ki azt, ami a változó helyzetet tükrözi. Noha igaz, 

hogy sem a szökés, sem a bűnismétlés veszélye nem hagyható teljesen figyelmen kívül az idő 

előrehaladtával, a hazai hatóságok elmulasztották értékelni, hogy vajon az ilyen hosszú, előzetes 

letartóztatásban és házi őrizetben eltöltött idő után, a fogvatartás indokai még mindig megőrizték-e 

megfelelőségüket, nagyobb súllyal esve latba, mint a kérelmező azon joga, hogy ésszerű időhatáron 

belül tárgyalást tartsanak ügyében vagy a tárgyalásig szabadlábra helyezzék.  

Ami a hatóságok által tanúsított gondosságot illeti, a Bíróság kiemelte, hogy a kérelmezővel szembeni 

vádiratot 2007. május 11-én nyújtották be a bírósághoz, és az első tárgyalást tartottak 2007. december 

17-én tartották. A kérelmező továbbra is őrizetben maradt ebben és az azt követő időszakban; az 

elsőfokú ítéletet csak több mint hat év múlva, 2014. február 28-án hozták meg. A eljárás során nem 

volt előrelépés 2011 július és 2012. május közötti időszakban, amikor az eljáró bíróság egyáltalán nem 

tartott tárgyalást. Ekkorra a kérelmezőt már hosszú ideje előzetes letartóztatásban tartották, és a 

Bíróság számára ez a tétlen időszak újabb aggályokat vet fel a kérelmező további fogvatartásának 

ésszerűségét illetően. A hazai bíróságok meg kellett volna vizsgálniuk, hogy a nem lehet-e a 

tárgyalásig ideiglenesen szabadlábra helyezni, miként azt az Egyezmény 5. cikkének (3) bekezdése 

megköveteli. Tekintettel ezekre az eljárás ezen késedelmeire és arra a tényre, hogy a kérelmezőt már 

nagyon hosszú ideje őrizetben tartották, a Bíróság úgy találta, hogy a bíróság nem járt el különleges 

gondossággal a kérelmező büntetőperének vitele során.  

Következésképpen a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmező fogva tartásának hossza 

nem tekinthető ésszerűnek, ezzel összhangban az Egyezmény 5. cikkének (3) bekezdését megsértették. 

II. A Bíróság emlékeztetett arra, hogy az Egyezmény 5. cikkének 4. bekezdése alapján a fogvatartás 

elleni fellebbezést elbíráló bíróság előtti eljárásnak kontradiktóriusnak kell lennie, és minden esetben 

biztosítania kell „fegyverek egyenlőségét” a felek, vagyis az ügyész és a fogvatartott között. A 

fegyverek egyenlősége nem biztosított, ha a kérelmezőtől, illetve védőjétől, megtagadják a hozzáférést 

a nyomozati iratokból azon okiratokhoz, amelyek lényegesek annak érdekében, hogy hatékonyan 

vitathassák a fogvatartás törvényességét. A fogvatartott vagy képviselője jogainak bármilyen 

korlátozásának az ügyiratban lévő okiratokhoz való hozzáférés tekintetében, amelyek az ellene folyó 

büntetőügy alapját képezik, szigorúan szükségesnek kell lennie egy erős ellenható közérdek fényében. 

Ahol a teljes nyilvánosság nem lehetséges, az 5. cikk 4. bekezdése megköveteli, hogy az ez által 

okozott nehézségeket ellensúlyozzák olyan módon, hogy az egyénnek még mindig legyen lehetősége 

az ellene szóló állítások hatékony vitatására.  

A Bíróság kiemelte, hogy a jelen ügyben az eljáró bíró tájékoztatta mind a kérelmezőt, mind az 

ügyészt arról a levélről, amely 2013. május 22-én érkezett a bíróságra, és amely felhívja az eljáró  bíró 

figyelmét a kérelmező azon pertaktikájára, amely a bíró elfogultság miatti kizárását célozza, szökési 

szándékára és fenyegető magatartására. A levél tartalmát a 2013. július 10-ei tárgyaláson 

összefoglalóan ismertették, ennek ellenére az eljáró bíró megtagadta a kézzel írott levél másolatának 

átadását a kérelmezőnek, mivel annak szerzője, aki kérte személyes adatainak zártan kezelését, 

azonosítható lett volna a kézírása alapján. Így a levél pontos tartalmát a kérelmező és ügyvédje 

tudomására hozták.  A Bíróság e tekintetben kiemelte a kérelmező álláspontját, amely szerint a levél 

szerzőjének kihallgatása nélkül nem képes vitatni az állítások hitelességét.  

 A Bíróság szerint igaz ugyan, hogy a szerző személyazonosságának hiányában a kérelmezőnek kevés 

esélye van, hogy megkérdőjelezze megbízhatóságát, ennek ellenére tudatában volt a bizonyítéknak és 

lehetősége volt vitatni az abban szereplő információkat és azok ügydöntő jellegét. Mindenesetre a 

Bíróság észlelte, hogy a levélben szereplő állítások nem játszanak egyedüli vagy meghatározó szerepet 

a Törvényszék azon döntésében, hogy meghosszabbítja a kérelmező házi őrizetét. Valóban, a 

Törvényszék elutasította az ügyészség indítványát, amely a névtelen levélen alapult, hogy a kérelmező 

házi őrizetét előzetes letartóztatásra változtassa. Ezenkívül a kérelmező házi őrizetét meghosszabbító 
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határozat lényegében megismételte ugyanazokat az indokokat, mint a korábbi kényszerintézkedések 

tárgyában hozott határozatok tartalmaztak, említve a lehetséges büntetés súlyosságát mint a szökés 

veszélyét megalapozó egyik tényezőt.  

A fentiekre tekintettel, nincsen olyan indok, amelyek alapján megállapítható lenne, hogy az eljárás, 

amely a kérelmező fogvatartása törvényességének felülvizsgálatára irányult, összességében véve nem 

felelt meg az Egyezmény 5. cikke 4. bekezdésében meghatározott követelményeknek; ebből 

következik, hogy ezt a rendelkezést nem sértették meg.  

III. A Bíróság észlelte, hogy a figyelembe veendő időszak 2005. június 2-án kezdődött, és még nem ért 

véget. Ez így eddig több mint tíz évig tartott, két bírósági szinten. 

A Bíróság emlékeztetett, hogy az eljárás hosszának ésszerű voltát az ügy körülményei fényében és a 

következő szempontokra figyelemmel kell megítélni: az ügy bonyolultsága, valamint a kérelmezők és 

a releváns hatóságok magatartása. Továbbá, a Bíróság többször is kimondta az Egyezmény 5. cikkének 

3. bekezdésével összefüggésben, hogy az eljárás folyamán fogvatartott személy „különleges 

gondosságra” jogosult az illetékes hatóságok részéről. Ha valamely személyt őrizetben tartanak az 

ellene szóló büntetőjogi vádak elbírálásáig, fogvatartásának ténye egy olyan tényező, amit figyelembe 

kell venni annak értékelése során, hogy az érdemi határozat ésszerű időn belül történő meghozatalának 

követelménye teljesült-e. 

A Bíróság el tudta fogadni, hogy az eljárás bizonyos késedelme megmagyarázható azzal, hogy a hazai 

hatóságoknak egy összetett és nagy horderejű ügyet kellett intézniük, amely együtt járt három 

különböző, számos vádlott elleni tizenkét különböző vádat tartalmazó vádirat egyesítésével, ami 

feltétlenül jelentősen nehezebbé tette a vádak elbírálását, mint egy átlagos büntetőügyben. Ezek a 

tények azonban önmagukban nem igazolhatják az eljárás teljes hosszát. 

Ami a kérelmező magatartását illeti, a Bíróság kiemelte, hogy messze nem az eljárás felgyorsítását 

segítve, többször is előterjesztett kérelmeket – ideértve a bíró kizárása iránti kérelmek rendszeres 

előterjesztését – valószínűleg azért, hogy késleltesse az ügyet; ezeknek a kérelmeknek a némelyike 

úgy is értelmezhető, mint amelyek a szándékos akadályozás politikáját mutatják. A Bíróság e 

tekintetben kiemelte, hogy a 6. cikk nem írja elő, hogy a kérelmező tevékenyen működjön együtt az 

igazságügyi hatóságokkal. Szemrehányás sem tehető neki azért, mert a hazai jog alapján 

rendelkezésére álló jogorvoslatokat teljes mértékben kihasználja. Ennek ellenére, az ő fent említett 

magatartása egy olyan objektív tényt jelent, amely nem tudható be az alperes államnak, és amely 

figyelembe veendő annak eldöntése során, hogy az eljárás az Egyezmény 6. cikkében említett ésszerű 

időnél tovább tartott-e.  

A hatóságok viselkedését illetően a Bíróság kiemelte, hogy legalább két alkalommal jelentős tétlenség 

tudható be a hatóságoknak, nevezetesen 2009. december és 2010. szeptember között, valamint 2011 

július és 2012. január között, bár igaz, hogy az eljárás más szakaszaiban jelentős számú tárgyalást 

tartottak. Azon jelentős nehézségek ellenére, amelyekkel a bíróságok jelen ügyben szembesültek, 

kötelesek voltak a per hatékonyan megszervezni és biztosítani, hogy az egyezményes garanciákat 

teljes mértékben tiszteletben tartsák az eljárásban. 

Végül a Bíróság kiemelte, hogy az eljárás, amely már tíz éve folyik, hatályon kívül helyezés még 

mindig folyamatban van az elsőfokú bíróság előtt.  

Tekintettel az e tárgyban kialakított esetjogára, a Bíróság úgy ítélte, hogy a jelen esetben az eljárás 

időtartama túlzott volt, és nem felelt meg az "ésszerű idő" követelményének, ezzel összhangban az 

Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdését megsértették.  

IV. A Bíróság észlelte, hogy minden fogvatartás, amely az Egyezmény 5. cikkének 3. bekezdése 

alapján törvényes, természeténél fogva együtt jár a magán- és családi élet bizonyos fokú 

korlátozásával. Azonban a fogva tartott családi élete tiszteletben tartásához való jogának lényegi 

eleme, hogy a hatóságok elősegítik, hogy közeli hozzátartozóival kapcsolatot tarthasson. 

A Bíróság úgy ítélte, és a felek között sem volt vitatott, hogy a szülők kérelmező által 

meglátogatásának számát érintő korlátozás beavatkozást jelentett a kérelmező Egyezmény 8. 

bekezdésének 1. cikkében biztosított családi élet tiszteletben tartásához fűződő jogába. Az ilyen 
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beavatkozás nem sérti az Egyezményt, ha az „a törvénnyel összhangban” van, az Egyezmény 8. 

cikkének 2. bekezdésében foglalt egy vagy több törvényes célt követ, és olyan intézkedésnek 

tekinthető, amely „szükséges egy demokratikus társadalomban”. A Bíróság kiemelte továbbá, hogy a 

vitatott intézkedést a házi őrizetről szóló 6/2003. (IV. 4.) IM-BM együttes rendelet 1. §-a alapján 

alkalmazták, vagyis a beavatkozás „a törvénnyel összhangban”  volt. Azt is elfogadta, hogy a vitatott 

intézkedést a „zavargás vagy bűncselekmény megelőzése” érdekében hozták, amely a 8. cikk 2. 

bekezdése szerint törvényes cél. A Bíróságra maradt annak megállapítása, hogy a hatóságok a 

fogvatartás alatt igazságos egyensúlyt teremtettek-e az elérni kívánt törvényes célból fakadó 

szükségletek és a kérelmező családi élet tiszteletben tartásához való joga között.  

A jelen esetben a kérelmező nem a kapcsolattartást a házi őrizet alatt szabályozó rendszert általában 

sérelmezte, csak a 2012 február 2-a és 2012. március 12 közötti időszakot, amikor nem látogathatta 

meg az édesanyját és a 2012. júliusi időszakot, amikor a napi látogatásra vonatkozó kérelmét 

elutasították és azt a tényt, hogy halálos beteg édesapjának meglátogatását havi egy alkalomra 

korlátozták.  

A Bíróság először is emlékeztetett arra, hogy nem szorítkozhat a kifogásolt tények elszigetelt 

vizsgálatára, hanem egy objektív mércét alkalmaz és a kifogásolt tényeket az ügy egészének fényében 

szemléli, figyelembe véve az alperes államnak meghagyott mérlegelési körre.  

Bár igaz, hogy a kérelmező kérését, hogy kapjon rendkívüli eltávozást a házi őrizetből édesanyja 

segítése céljából, 2012. július 18-án elutasították, azt a kérelmező is elismerte, hogy különböző 

okokból – köztük azért, hogy meglátogassa kórházban fekvő édesanyját, kezelésen vegyen részt, 

áttekintse az ügye iratait, elkísérje édesanyját a kórházba, és hogy havonta egyszer meglátogassa az 

apját. A kérelmező tehát felkereshette családtagjait és rendszeres kapcsolatot tarthatott velük fenn, 

noha korlátozott számú alkalommal.  

Továbbá, a Bíróság úgy ítélte, hogy a kérelmező további rendkívüli eltávozás iránti kérelmek 

elutasítása nemzeti hatóságok általi indokolása a megfelelően figyelembe vette a kérelmező különleges 

körülményeit. Különösen, a 2012. július 18-ai határozat azon az alapon utasította el a kérelmező 

édesanyja gyógyszerezése érdekében történő, napi eltávozásra irányuló kérelmét, mert I. T., a 

kérelmező ismerőse és vádlott-társa a büntetőeljárásban, aki a kérelmező édesanyja lakásban élt, ezt 

meg tudja tenni helyette. A kérelmező indítványának, miszerint a házi őrizetet havonta kétszer oldják 

fel, hogy meglátogathassa beteg édesapját, 2012. augusztus 14-én csak részben adtak helyt azon az 

alapon, hogy a gyakoribb eltávozás meghiúsíthatja a házi őrizet Be. szerinti célját – a Bíróság szerint 

ez a megfontolás mentes az ésszerűtlenségtől és önkénytől.  

Így a Bíróság szerint a hazai hatóságok tisztességes egyensúlyt teremtettek a kockán forgó két 

versengő érdek – vagyis a súlyos bűncselekmények üldözéséhez fűződő közérdek és a kérelmező 

családi életének védelméhez fűződő érdeke – között. Ilyen körülmények között a jelen ügyben a 

Bíróság úgy találta, hogy a kérelmező magán- és a családi élet tiszteletben tartásához való jogának 

korlátozása nem ment túl azon a határon, amely egy demokratikus társadalomban szükséges a kitűzött 

törvényes célok érdekében. Ennek megfelelően az Egyezmény 8. cikké nem sértették meg. 

V. A vallásszabadság elsősorban az egyéni gondolkodás és lelkiismeret dolga. A jognak e vetületét 

mondja ki az Egyezmény 9. cikkének 1. bekezdése, bármilyen vallási meggyőződés követése, a vallás 

vagy meggyőződés megváltozása abszolút és minősíthetetlen. Miként azonban azt a 9. cikk 1. 

bekezdése a továbbiakban kimondja, a vallásszabadság magában foglalja a vallási meggyőződés 

kinyilvánítását, nemcsak egyénileg és a magánéletben, de másokkal közösségben és a nyilvánosság 

előtt gyakorolva is. A vallási meggyőződés kinyilvánítása az istentisztelet, tanítás és szertartások 

formáját öltheti. A szavakban és tettekben való tanúságtétel szorosan összefügg a vallási 

meggyőződéssel. Mindazonáltal, az Egyezmény 9. cikke nem véd minden, a vallás vagy meggyőződés 

által indokolt vagy ihletett cselekményt. Annak érdekében, hogy az Egyezmény 9. cikke értelmében 

„megnyilvánulás”-nak számítson, a szóban forgó cselekménynek szorosan kapcsolódnia kell a 

valláshoz vagy meggyőződéshez. Egy példa lehet az imádás vagy áldozatbemutatás aktusa, amely a 

vallás vagy meggyőződés gyakorlatának egy általánosan elismert formában részét képezi. A vallás 

vagy meggyőződés kinyilvánítása azonban nem korlátozódik az ilyen cselekményekre; a cselekmény 

és a mögöttes meggyőződés közötti kellően szoros és közvetlen kapcsolat fennállltát kell kimutatni 
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minden egyes ügy tényállásában. Különösen, nem követelmény a kérelmezővel szemben, hogy 

kimutassa: a szóban forgó vallás által előírt követelmény teljesítéseként cselekedett.  

A Bíróság kiemelte, hogy a házi őrizetből szentmisén való részvétel szándékával való eltávozás 

megtagadása révén a hatóságok beavatkoztak a kérelmező Egyezmény 9. cikke szerinti jogába. Ezt az 

intézkedést „törvény”, nevezetesen a házi őrizetről szóló 6/2003. (IV. 4.) IM-BM együttes rendelet 1. 

§-a írta elő. A Bíróság továbbá úgy ítélte, hogy az intézkedés a kérelmező büntetőeljárás során való 

jelenléte biztosításának célozta, vagyis törvényes célt követett, nevezetesen a közrend védelmét. 

Hátramaradt annak megállapítása, hogy a sérelmezett intézkedés szükséges-e egy demokratikus 

társadalomban, és arányos-e az elérni kívánt céllal.  

A Bíróság úgy ítélte, hogy a vallási szertartásokon, köztük a szentmisén való részvétel korlátozása, 

közvetlen következménye annak, hogy a kérelmezőt házi őrizetbe helyezték. Ezzel szemben, ha a 

kérelmezőt előzetes letartóztatásban tartották volna fogva, minden valószínűség szerint részt tudott 

volna azokon venni a fegyintézeten belül. Az a tény, hogy egy kevésbé szigorú kényszerítő intézkedést 

alkalmaztak vele szemben az eljárás egy bizonyos szakaszában, szükségképpen maga után vonta, hogy 

tovább már nem vehetett részt a szervezett vallási eseményekben, mint egyébként. A Bíróság azt is 

kiemelte, hogy a kérelmező házi őrizetből való eltávozás iránti kérelme általános megfogalmazásban 

íródott, minden vasárnap hosszú időszakokra vonatkozott, a hely és a templom megjelölése nélkül, 

ahová járni akart. A Bíróság észlelte, hogy ez a szempont, úgy tűnik, ügydöntő volt abban, hogy a 

hazai bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmező kérelme ellentétes a házi őrizet céljaival.  

A Bíróság meggyőződött arról, hogy a kérelmező hitvallási jogaiba való beavatkozás nem volt olyan, 

amely az Egyezmény 9. cikke szerinti jog lényegét sértette volna. Tekintettel az alperes állam számára 

biztosított mérlegelési jogkörre ezen a területen, a Bíróság úgy ítélte, hogy a kérelmező vallási 

tevékenységének korlátozása arányos volt a házi őrizetével elérni kívánt törvényes céllal. 

Következésképpen az Egyezmény 9. cikkét nem sértették meg.  

A Bíróság a kérelmező javára 2.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg. 

 

3. Karácsony Gergely és társai Magyarország elleni ügye (42.461/13. és 44.357/13. sz. 

egyesített ügyek)24 

A kérdéses időszakban a kérelmezők közül Karácsony Gergely, Szilágyi Péter, Dorosz Dávid, valamint 

Szabó Katalin Rebeka az ellenzéki Párbeszéd Magyarországért párt tagjaiként parlamenti képviselők 

voltak.  

Karácsony Gergely és Szilágyi Péter 2013. április 30. napján napirend előtti felszólalás alatt az 

ülésterem közepén egy transzparenst tartottak fel, amelyen a Fidesz logójára azt írták: “Loptok, 

Csaltok, Hazudtok”. Ezt követően a plakátot a miniszteri széksor mellé helyezték. A házelnök 

előterjesztésében Karácsony Gergelyt 50.000 forint, Szilágyi Pétert pedig 185.520 forint 

pénzbüntetéssel javasolta sújtani, mert álláspontja szerint magatartásuk az ülés rendjét súlyosan 

megzavarta. 

2013. május 21-én s trafiktörvény módosításának zárószavazása alatt Szabó Rebeka és Dorosz Dávid 

egy transzparenst helyeztek el az ülésterem közepén, amelyen az állt: “Itt nemzeti dohánymaffia 

működik”. A házelnök magatartásukért fejenként 70.000 forint pénzbüntetés kivetését javasolta. 

Szél Bernadett, Osztolykán Ágnes és Lengyel Szilvia LMP-s parlamenti képviselők voltak a kérdéses 

időszakban. 2013. június 21. napján, a földtörvény zárószavazásán Lengyel Szilvia egy aranytalicskát 

tolt Orbán Viktor miniszterelnök elé, tele fekete földdel, miközben Szél Bernadett és Osztolykán 

Ágnes egy transzparenst feszítettek ki a házelnöki emelvény előtt "Földrablás helyett földosztást!" 

felirattal. Lengyel Szilvia egy hangosbeszélőt is használt. A házelnök előterjesztésében Szél 

Bernadettet és Lengyel Szilviát 131.400 forint, Osztolykán Ágnest pedig 154.000 forint 

pénzbüntetéssel javasolta sújtani, mert álláspontja szerint magatartásuk az ülés rendjét súlyosan 

megzavarta. 

                                                 
24 Az ítéletet a Nagykamara hozta, az ítélet végleges. 
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A házelnök előterjesztését a parlament plenáris ülésen mindegyik esetben megszavazta. 

A kérelmezők – az Egyezmény 10. cikkére hivatkozással – sérelmezték, hogy a döntés, miszerint a 

parlamenti ülésen tanúsított viselkedésükért pénzbüntetéssel sújtották őket, a véleménynyilvánítási 

szabadságukat súlyosan sértette. Ugyancsak sérelmezték – az Egyezmény 13. cikkére az Egyezmény 

10. cikke vonatkozásában hivatkozva – azt, hogy nem állt rendelkezésükre jogorvoslat az ellenük 

kiszabott fegyelmi intézkedéssel szemben. 

A Bíróság mindenekelőtt elutasította a kormány arra alapított kifogását, hogy a kérelmezők nem 

merítették ki a hazai jogorvoslati lehetőségeket. Indokolása szerint az alkotmányjogi panasz – még ha 

sikeres is – nem tekinthető hatékony jogorvoslati eszköznek, mivel nem alkalmas a jogsértés 

orvoslására. 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 49. §-ának (4) bekezdése szabályozza a 

képviselők viselkedését a Parlamentben. A képviselők feltételezetten tisztában vannak a 

szabályozással, mely az országgyűlés rendes működését hivatott fenntartani. A Bíróság úgy találta, 

hogy a kérelmezőknek, parlamenti képviselői tisztségükből adódóan, ésszerűen előre kellett látniuk 

azokat a következményeket, amelyek magatartásukkal együtt jártak, még akkor is, ha a 49. § (4) 

bekezdését addig még soha sem alkalmazták. E rendelkezés kellően pontos, és a kérelmezők 

véleménynyilvánításhoz való jogába való beavatkozást törvény írta elő. A Bíróság álláspontja szerint a 

beavatkozás két törvényes célt szolgált: az Országgyűlésben folyó munka megzavarásnak, azaz a 

rendzavarásnak a megakadályozását, valamint a többi képviselő, tehát mások jogainak védelmét. 

A Bíróság következetesen hangsúlyozta esetjogi gyakorlatában a parlamenti képviselők 

véleménynyilvánítási joghoz való szabadságának fontosságát. Ugyan a parlamenti vita szabadsága egy 

demokratikus társadalomban alapvető jelentőséggel bír, azonban nem abszolút jellegű. A részes 

államok alávethetik bizonyos „korlátozások”-nak és „büntetések”-nek, és a Bíróság feladata, hogy 

véglegesen döntsön az ilyen intézkedéseknek az Egyezmény 10. cikkében foglalt véleménynyilvánítási 

szabadsággal való összeegyeztethetőségéről.  Ehhez kapcsolódóan az egyetemlegesen elismert és 

alkalmazott parlamenti képviselői immunitás elve fokozott, de nem korlátlan védelmet kínál a 

parlamenti felszólalásnak. Az Országgyűlés jogosult fellépni, mikor a képviselők viselkedésükkel 

megzavarják a jogalkotás rendes működését. 

A Bíróság emlékeztetett, hogy az Egyezmény szoros összefüggés teremt a hatékony politikai 

demokrácia és az Országgyűlés hatékony működése között. A parlamenti véleménynyilvánítás 

gyakorlásának esetenként engednie kell a parlamenti működés szabályos működéséhez illetve a többi 

képviselő jogai védelméhez fűződő törvényes érdekekkel szemben. Az Országgyűlés belső működését 

szabályozó rendelkezések a parlamenti autonómia bevett alkotmányos elvét szemléltetik. Ezen elvvel 

összhangban, az Országgyűlésnek joga van a saját működését szabályozni. A parlamenti autonómia az 

Országgyűlés azon hatáskörére is kiterjed, hogy alkalmazza azokat a szabályokat, amelyek a 

parlamenti ügymenet rendes működését hivatottak biztosítani. 

A Bíróság azonban észlelte, hogy a nemzeti hatóságok számára a visszaélésszerűnek minősülő 

parlamenti beszéd vagy viselkedés szankcionálására biztosított mérlegelési jogkör, habár rendkívül 

fontos, de nem korlátlan. Az országgyűlés autonómiájával nem szabad visszaélni azzal a szándékkal, 

hogy elnyomják a képviselők véleménynyilvánítási szabadságát, amely egy demokráciában a politikai 

vita szívét képezi. A Bíróság úgy ítélte, hogy fontos megvédeni a parlamenti kisebbséget a többségi 

visszaélésektől.  

A Bíróságnak ezért nem esett nehezére elfogadni, hogy a kérelmezők parlamenti viselkedésére 

szükséges volt valamilyen választ adni, amelynek megítélése a Tisztelt Házra tartozott autonómiája 

gyakorlása körében. Meg kell azonban vizsgálni, hogy a beavatkozás arányos volt-e az elérni kívánt 

törvényes célokkal, és hogy a nemzeti hatóságok által annak igazolására felhozott indokok érdemiek 

és elégségesek volt-e. 

A Bíróság úgy ítélte, hogy transzparensek és zászlók felmutatása az ülésteremben nem a hagyományos 

módja annak, hogy a képviselők kifejezzék nézeteiket egy adott, a Tisztelt Házban megvitatásra kerülő 

kérdéskörben. Ezt a magatartást választva, a kérelmezők megzavarták az Országgyűlés rendjét. A 

Bíróság arról meggyőződött, hogy a kérelmezők nem azért kaptak büntetést, mert kifejezték a 
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véleményüket az éppen megvitatott üggyel kapcsolatban, hanem azért az időpontért, helyért és módért, 

ahogyan ezt tették. 

A Bíróság hangsúlyozta, hogy az Országgyűlésnek rendfenntartó hatáskörének gyakorlása során 

tiszteletben kell tartania az Egyezmény 10. cikkébe foglalt arányosság elvét a követendő eljárás 

vonatkozásában is. Ezen elvnek való megfelelés keretében szükséges, hogy az alkalmazott szankció a 

fegyelmi vétség súlyosságához igazodjék. 

Az Egyezményben részes tagállamoknak biztosított széles mérlegelés jogkör szem előtt tartása mellett 

a Bíróság úgy találta, hogy az ügyben érintett szankciókat úgy alkalmazták a parlamenti képviselőkkel 

szemben, hogy közben nekik nem volt meg a lehetőségük, hogy a parlamenti eljárásrend keretein belül 

megtámadják e döntést. 

A kérdéses időszakban a hazai szabályozása nem biztosította egy pénzbírsággal sújtott parlamenti 

képviselő részére, hogy részt vegyen az eljárásban, nevezetesen, hogy meghallgassák. A kérelmezők 

esetében az eljárás mindössze a házelnök írásos javaslatából és a büntetés a plenáris ülés által történő, 

vita nélküli megszavazásából állt. Az eljárásban tehát a kérelmezők számára semmilyen eljárási 

garancia nem állt rendelkezésre. Ezen felül két indítványban még csak nem is volt érdemi indok arra 

vonatkozóan, hogy magatartásuk miért sérti kirívóan az Országgyűlés rendjét. Noha a kérelmezők a 

plenáris ülés előtt vitathatták volna a Házelnök által javasolt intézkedést, a Bíróság úgy találta, hogy az 

pusztán egy pusztán általános lehetőség lett volna, hogy az Országgyűlés előtt felszólaljanak, vagy az 

Országgyűlés bizonyos szerveihez – a Házbizottsághoz, vagy éppen a házszabályi rendelkezések 

értelmezéséért felelős bizottsághoz – forduljanak, anélkül, hogy biztosította volna, hogy a kérelmezők 

érveit megfontolják a vonatkozó fegyelmi eljárásban. Említést érdemel azonban, hogy az 

Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 2014 március 4-én hatályba lépett módosítása után 

lehetővé vált, hogy a bírsággal sújtott képviselő jogorvoslattal éljen, és nyilatkozatot tegyen az 

illetékes parlamenti bizottság előtt, és ezért úgy tűnik, hogy a szükséges minimális eljárási 

biztosítékokat bevezették. Ez a módosítás azonban a kérelmezők helyzetét nem befolyásolta. 

A Bíróság úgy találta, hogy a kérelmezők véleménynyilvánítási jogába való támadott beavatkozás nem 

volt arányos az elérni kívánt törvényes célokkal, mivel az nem társult megfelelő eljárási garanciákkal. 

A Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmezők szabad véleménynyilvánításhoz való 

jogába beavatkozás nem volt „szükséges egy demokratikus társadalomban”, ezzel összhangban az 

Egyezmény 10. cikkét megsértették. 

Tekintve, hogy a Bíróság megállapította az Egyezmény 10. cikkének sérelmét, és figyelembe véve az e 

megállapítás alapjául szolgáló okokat, a Bíróság nem látta szükségesnek külön vizsgálni az 

Egyezmény 13. cikkére alapított panaszt.  

A Bíróság Karácsony Gergely javára 170,-Euró, Szilágyi Péter javára 600,-Euró, Dorosz Dávid javára 

240,-Euró, Szabó Katalin Rebeka javára 240,-Euró, Szél Bernadett javára 430,-Euró, Osztolykán 

Ágnes javára 510,-Euró és Lengyel Szilvia javára 430,-Euró kártérítést ítélt meg. 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei 

1. Beat Meier Svájc elleni ügye (10.109/14. sz. ügy)25 

 Zürich Kanton Fellebbviteli Bírósága 2003. július 4-ei ítéletével a kérelmezőt négy év és négy hónap 

szabadságvesztésre ítélte. A Fellebbviteli Bíróság 2010 márciusában a szabadságvesztés büntetés 

végrehajtását felfüggesztette, helyette megelőző fogva tartást (Verwahrung) rendelt el. A kérelmező 

2011. december 6-án mentesítést kért a kötelező munka alól, míg szabadságvesztését tölti. Kérését 

elutasították. Az illetékes börtön szigorúbb fokozatba helyezte át, tekintettel arra, hogy megtagadta a 

munkát. Ezt a határozatot visszavonták, miután a kérelmező a fellebbezett ellene. 

A kérelmező 2013. február 15-én fellebbezést nyújtott be a Szövetségi Bírósághoz, arra hivatkozva, 

hogy a svájci Btk.-t nem megfelelően alkalmazták, megsértették a Szövetségi Alkotmányban 

                                                 
25 Az ítélet 2016. május 9-én vált véglegessé. 
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biztosított emberi méltóságát és személyes szabadságát. A Szövetségi Bíróság elutasította a 

fellebbezést, úgy ítélve, hogy a fogvatartottak kötelező munkája önmagában nem sérti az emberi 

jogokat, feltéve, hogy a felkínált munka az egyes rabok képességeihez, a képzettségeihez és 

érdekeihez van szabva. 

A kérelmező – az Egyezmény 4. cikkének 2. bekezdésére hivatkozással – azt állította, hogy 

megsértették azon jogát, hogy ne végezzen kényszer- vagy kötelező munkát, hangsúlyozva, hogy 

nyugdíjas korú.  

Ez volt az első eset, amelyben a Bíróság a nyugdíjkorhatár betöltése után a fegyintézetben végzett 

kötelező munka kérdésével kellett foglalkoznia. A Bíróságnak azt kellett vizsgálni, hogy az 

Egyezmény 4. cikkét sértő „kényszer- vagy kötelező munká”-ról volt-e szó.  Kiemelte, hogy a 

kérelmezőnek a svájci Btk. 81. cikke alapján kellett dolgoznia. Ha nem volt hajlandó elvégezni a 

rábízott munkát, bűncselekmény követett el, és szembe kell néznie annak következményeivel. A 

kérelmező ezért büntetés terhével végzett munkát. 

A Bíróság úgy ítélte: azt a kérdést, hogy az Egyezmény 4. cikke 3. bekezdésének a) pontja 

alkalmazandó-e erre a helyzetre, a kötelező munka célja, természete és terjedelme, valamint a 

munkavégzés módja fényében kell értékelni.  

Ami a kötelező munka célját illeti, a Bíróság elfogadta a Kormányzat azon érvét: a fogvatartottak azon 

kötelezettsége, hogy a nyugdíjkorhatár elérése után is folytassák a munkát, része volt annak a 

törekvésnek, hogy csökkentsék a fogvatartás káros hatásait. Megfelelő, ésszerű munka segíthet keretet 

adni a foglyok mindennapi életének, és tevékenyen tartja, ami fontos cél a hosszabb időtartamú 

szabadságvesztésre ítélteknél.  

Ami a nyugdíjas korú rabok által végzett munka természetét illeti, a Szövetségi Tanács 2012. októberi 

észrevételei, amelyben az ICTP 2011 októberi látogatásáról készült jelentésére írt, azt mutatták, hogy a 

kötelező munkát nem alkalmazzák minden fogvatartottra ugyanolyan mértékben, és hogy az – a 

körülményektől függően – a fogvatartottak képességeihez, munkaképességéhez és egészségi 

állapotához van szabva.  

A Bíróság azt is észlelte, hogy a munkakötelezettség terjedelme a kérelmező körülményeire és 

személyes helyzetére volt szabva, minthogy ő csak körülbelül három órát dolgozott egy nap, azaz 18 

óra 20 percet hetente. Ami a munkavégzés módját illeti, a Bíróság kiemelte, hogy őt – más nyugdíjas 

korú elítéltekkel együtt – a fegyintézet egy külön szárnyában helyezték el.  Végül meg kell jegyezni, 

hogy a kérelmezőnek fizettek a munkájáért. 

Az Európa Tanács tagállamainak gyakorlatát illetően a Bíróság kiemelte, hogy egy 28 országra 

kiterjedő összehasonlító kutatásból kitűnően 16 tagállamban az elítélteknek a nyugdíjkorhatár 

betöltése után nem kell dolgozniuk; a másik vizsgált 12 tagállamban a kérdést nem szabályozza 

pontosan a hazai jog, de ezek az országok mentességeket adnak a kötelező börtönmunka alól a 

fogvatartottak korától és képességeitől függően.   

A Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy az Európa Tanács tagállamai közötti, a nyugdíjas korú 

elítéltekre vonatkozó munkakötelezettséget illető egyetértés hiányában, hangsúlyozni kell, először is, 

hogy a svájci hatóságok egy jelentős mérlegelési jogkört élveztek, és másodszor, hogy az ilyen munka 

abszolút tilalma nem vezethető le az Egyezmény 4. cikkéből. A kötelező munka, amelyet a 

kérelmezőnek fogvatartása alatt végeznie kell, ezért az Egyezmény 4. cikke értelmében olyan 

munkának tekinthető, amelyet „letartóztatás folyamán… általában megkövetelnek”. Ebből 

következően az említett cikk értelmében nem minősül „kényszer- vagy kötelező munkának”. 

Kiemelve, hogy a kérelmező csak a nyugdíjaskorú fogvatartottak kötelező munkájára vonatkozó 

tényleges alapelvet támadta, és nem sérelmezte azt a módot, ahogyan a svájci hatóságok által ráosztott 

munkát el kellett végeznie, a Bíróság úgy találta, hogy az Egyezmény 4. cikkét nem sértették meg.  
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2. Oszama Musztafa Hasszán Naszr és Nabila Ghali Olaszország elleni ügye (44.883/09. 

sz. ügy)26 

Mindkét kérelmező egyiptomi állampolgár. Az első kérelmező, aki tagja a Dzsemaja Iszlamíja 

csoportnak, amelyet az egyiptomi Kormányzat terrorszervezetnek tart, 1988 óta Olaszországban él; 

imám lett, és 2000 júliusában Milánóban telepedett le. 2001 februárjában politikai menedékjogot 

kapott, és az év októberében feleségül vette a második kérelmezőt. 

Az első kérelmezőt, más bűncselekmények mellett, nemzetközi terrorista cselekmények elkövetésében 

való összeesküvéssel gyanúsították, és fundamentalista hálózatokkal való kapcsolatait a milánói 

ügyészség kivizsgálta.  A nyomozás 2005 júniusában befejeződött, amikor a vizsgálóbíró végzést 

hozott az első kérelmező előzetes letartóztatásba helyezéséről. A Milánói Városi Bíróság 2013. 

december 6-án az első kérelmezőt elítélte terrorszervezetben való részvételért. 

2003. február 17-én, amikor egy milánói utcán sétált, az első kérelmezőt elrabolták és az avianoi légi 

támaszpontra vitték, amelyet az USAFE (United States Air Forces in Europe) üzemeltetett, ahol 

feltették egy, a németországi Ramsteinben lévő amerikai légitámaszpontra tartó repülőgépre. Onnan 

egy katonai repülőgéppel Kairóba vitték. Megérkezésekor az egyiptomi titkosszolgálat kihallgatták 

olaszországi tevékenységéről, családjáról és külföldi útjairól. Az első kérelmezőt 2004. április 19-éig 

titokban tartották fogva egy szűk és egészségtelen zárkában. Rendszeres időközönként kivitték a 

zárkájából és kihallgatásnak vetették alá, amely alatt bántalmazták és kínozták.  

Az első kérelmezőt 2004. április 19-én szabadon engedték. Azt állította, hogy azért engedték ki, mert a 

kapott utasításoknak megfelelő nyilatkozatot tett, és azzal a feltételle, hogy nem hagyja el Alexandriát 

és hallgat a börtönben tapasztaltakról. E feltétel ellenére az első kérelmező felhívta a feleségét, hogy 

tudassa vele: biztonságban van. Előterjesztett egy nyilatkozatot is a milánói ügyészségnek, amelyben 

beszámolt elrablásáról és megkínzásáról. Körülbelül 20 nappal szabadulása után az első kérelmezőt 

újból őrizetbe vették és fogva tartották. 2007. február 12-én helyezték szabadlábra, vádemelés nélkül, 

de megtiltották neki, hogy elhagyja Egyiptomot. 

A második kérelmező 2003. február 20-án bejelentette férje eltűnését a rendőrségen. A milánói 

ügyészség azonnal megkezdte a nyomozást ismeretlen személy vagy személyek által elkövetett 

emberrablás ügyében. A milánói rendőrség különleges műveletekkel és a terrorizmussal foglalkozó 

részlegét(a „Digos”-t) bízták meg a nyomozással. 2005 februárjában benyújtottak egy nyomozati 

jelentést az ügyészségen. Minden, a nyomozás során beszerzett adat megerősítette az első kérelmező 

előadását elrablását, az avinoi amerikai támaszpontra hurcolását és ezt követően Kairóba szállítását 

illetően. Azt is megállapították, hogy 19 amerikai állampolgár vett részt az eseményekben, beleértve 

az Egyesült Államok olaszországi diplomáciai és konzuli testületeinek tagjait is. A nyomozók azt is 

megállapították, hogy a CIA akkori milánói főnöke, Robert Seldon Lady, fontos szerepet játszott az 

eseményekben. 

Az ügyész 2005. március kérte 19 amerikai állampolgár, köztük R. S. Lady előzetes letartóztatást, 

akiket az emberrablás kitervelésében és végrehajtásával való részvétellel gyanúsított. A milánói 

vizsgálóbíró elrendelte további három amerikai állampolgár előzetes letartóztatását is. Mind a 22-t 

„szökésben lévő”-nek nyilvánították. 2005 novemberében és decemberében a nyomozást felügyelő 

ügyész kérte a legfőbb ügyészt: kérelmezze az Igazságügyi Minisztériumtól a vádlottak kiadatásának 

kezdeményezését az Egyesült Államokkal kötött kétoldalú megállapodás alapján, és kérje az 

Interpoltól nemzetközi körözésük kezdeményezését. 2006. április 12-igazságügyi miniszter arról 

tájékoztatta az ügyészséget, hogy úgy döntött: nem kezdeményezik a 22 vádlott amerikai állampolgár 

kiadatását, vagy nemzetközi körözésük elrendelését.  

A nyomozás második szakasz az olasz állampolgárok, ideértve az állami tisztviselőket részvételével 

volt kapcsolatos.  A nyomozás során kiderült, hogy a SISMi (az olasz katonai hírszerző ügynökség) 

két magas rangú tisztviselők tudatában volt a CIA azon tervének, hogy elrabolja az első kérelmezőt és 

a SISMi esetleges részvételének. Egy újságíró, Farina, szintén érintett volt, mivel állítólag a SISMi 

ügynökeinek kérésére hamis nyomokkal próbálta félrevezetni a nyomozókat.  

                                                 
26 Az ítélet 2016. május 23-án vált véglegessé. 
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A miniszterelnök 2006 júliusában kijelentette, hogy az ügyészség által kért információk és 

dokumentumok államtitkot képeznek, és a titkosítás feloldásának feltételei nem állnak fenn. Az 

Alkotmánybíróság 2009. március 18-ai ítéletében úgy ítélte, hogy az államtitokkal védett érdekek 

elsőbbséget élveznek minden más, Alkotmányban biztosított érdekkel szemben, és rámutatott arra, 

hogy a végrehajtó hatalomra ruházták a mérlegelési jogkört, hogy értékelje a titoktartás szükségességét 

ezen érdekek védelme érdekében. Az Alkotmánybíróság kifejtette, hogy ezek a hatáskörök mentesek a 

felülvizsgálat alól, ideértve az Alkotmánybíróság általi felülvizsgálatot is, és hangsúlyozta, hogy nem 

feladata az államtitokká minősítés indokainak vizsgálata. A folyamatban lévő eljárásban számos 

bizonyítási eszközt ezért bizalmassá és fel nem használhatóvá minősítettek.  

A Milánói Városi Bíróság 2009. november 4-én ítéletet hozott, amelyben úgy találta, hogy az első 

kérelmező elrablását CIA-ügynökök tervezték és hajtották végre, politikai döntés alapján; az 

emberrablást az első kérelmező ellen nyomozást folytató olasz hatóságok tudta nélkül hajtották végre; 

és az a tény, hogy az engedélyt igen magas rangú CIA-tisztviselők adták ki, azt sugallja, hogy a 

műveletet az olasz hatóságok tudtával vagy akár hallgatólagos beleegyezésével hajtották végre, bár az 

erre vonatkozó bizonyítékokat az államtitok miatt nem lehet megvizsgálni.  

Végül 22 CIA-ügynököt és a magas rangú hivatalnokot, valamint egy amerikai katonatisztet 

távollétükben bűnösnek találtak az első kérelmező elrablásában, és részükre 6-9 év szabadságvesztést 

szabtak ki. A SISMi két tagját bűnösnek találták a nyomozás akadályozásában, és három év 

szabadságvesztésre ítélték őket. A SISMi korábbi vezetőjének és helyettesének, és három korábbi 

SISMi-ügynök elítélését az államtitokra hivatkozással a Semmítőszék megsemmisítette. Az amerikai 

állampolgárokat a kérelmezők javára kártérítés megfizetésére is kötelezték, amelynek összegét polgári 

eljárásban kell meghatározni. A városi bíróság ideiglenesen megítélt 1.000.000,-Eurót az első 

kérelmezőnek és 500.000,-Eurót a második kérelmezőnek. A kérelmezőek a mai napig nem kaptak 

kártérítést, és az olasz hatóságok nem kérték az elítélt amerikai állampolgárok kiadatását. 

Az első kérelmező – az Egyezmény, 3., 5., 6. és 13. cikkére hivatkozással – sérelmezte elrablását, 

amelyben az olasz hatóságok is részt vettek, a bántalmazást, amelynek átszállítása és fogvatartása alatt 

ki volt téve, azt a tényt, hogy a felelősök az államtitok miatt büntetlenséget kaptak, és azt a tényt, hogy 

az amerikai állampolgárokra kiszabott büntetést nem hajtották végre mert az olasz hatóságok nem 

kérték a kiadatásukat. Mindkét kérelmező – az Egyezmény 8. cikkére hivatkozással – sérelmezte, hogy 

az első kérelmező elrablása és fogvatartása több mint öt évig kényszerű különválásukat eredményezte.  

A Bíróság először is észlelte, hogy a hazai bíróságok részletes nyomozást folytattak le, amely 

alkalmassá tette őket arra, hogy rekonstruálják az eseményeket. A bizonyíték, amelyet a bíróságok 

végül figyelmen kívül hagytak azon az alapon, hogy az Alkotmánybíróság úgy találta, hogy 

államtitkot képeznek, elégséges volt a vádlottak elítéléséhez. A Bíróság ezt követően kiemelte, hogy a 

SISMi-ügynökökre terhelő adatok széles körben terjedtek a sajtóban és a világhálón, ezért nehezen 

elképzelhető, hogy az államtitokra való hivatkozás hogyan volt alkalmas az események bizalmas 

jellegének megőrzéséhez, ha egyszer a szóban forgó információkat már nyilvánosságra kerültek. A 

Bíróság véleménye szerint a végrehajtó hatalom azon döntését, hogy államtitokká nyilvánítja azokat az 

információkat, amelyek már széles körben ismertek voltak a nyilvánosság számára, azt eredményezte, 

hogy a SISMi-ügynökök elkerülték a büntetőjogi felelősségre vonást. 

Ami az elítélt amerikai ügynököket illeti, a Bíróság kiemelte, hogy a Kormányzat elismerte: soha nem 

kérték a kiadatásukat. A Kormányzat szerint, európai elfogatóparancsot és egy egyszerű nemzetközi 

elfogatóparancsot bocsátottak ki R. S. Lady ellen, amelyek nem vezettek eredményre. Továbbá, a 

köztársasági elnök megkegyelmezett három elítélt személynek, köztük R. S. Lady-nak, aki súlyosabb 

büntetést kapott a különleges kiadatási eljárásért viselt felelősségének terjedelme miatt.  

A Bíróság kiemelte, hogy az olasz nyomozók és bírák erőfeszítései ellenére, akik azonosították a 

felelősöket és biztosították elítélésüket, ez utóbbi hatástalan maradt a végrehajtó hatalom hozzáállása 

miatt.  Az államtitok legitim intézményét nyilvánvalóan arra használták, hogy biztosítsák a felelősök 

számára a büntetlenséget. Ezzel összhangban, a nyomozás és a tárgyalás nem vezetett a felelősök 

megbüntetésére, akik végül büntetlenséget kaptak. 

A Bíróság ezért úgy ítélte meg, hogy a hazai vizsgálat nem elégítette ki az Egyezményben foglalt 

követelményeket; ennek megfelelően az Egyezmény 3. cikkének eljárási vetületét megsértették. 
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Nem volt kétséges, hogy az első kérelmező elrablása olyan módszerek használatával járt, amelyek 

érzelmi és szellemi megpróbáltatásokat okozott. Az ezt követő őrizete, ideértve repülővel történő 

átszállítását egy ismeretlen helyre, kétségkívül a teljes kiszolgáltatottság állapotába helyezte az első 

kérelmezőt, és a sorsbizonytalanság következtében tagadhatatlanul állandó szorongásos állapotban élt. 

Valójában az első kérelmező a milánói ügyésznek írt nyilatkozatában részletesen leírta az elrablásával 

és egyiptomi fogvatartásával kapcsolatos körülményeket és a bánásmódot, amelynek ki volt téve, 

különösen az erőszakos kihallgatásokat. A Bíróság korábban úgy ítélte, hogy a CIA rendkívüli 

kiadatási programja szerinti „nagyértékű fogvatartottak”-kal szembeni hasonló bánásmód az 

Egyezmény 3. cikke értelmében kínzásnak minősül.   

Tekintettel arra a tényre, hogy az olasz hatóságok tudatában voltak a CIA nagyértékű fogvatartott 

programja keretében lebonyolított különleges kiadatási műveletnek, és aktívan együttműködött a CIA-

val a művelet kezdeti szakaszában (az első kérelmező elrablásában és a külföldre szállításában), a 

Bíróság úgy ítélte, hogy e hatóságok tudtak vagy tudniuk kellett volna arról, hogy ez a bántalmazás 

valós veszélyének teszi ki. Ilyen körülmények között az Egyezmény 3. cikke megsértésének 

valószínűsége különösen nagy, és úgy kellett volna tekinteni, mint amely az első kérelmező 

átszállításával együtt jár. Ennek megfelelően, azzal, hogy megengedték a CIA-nak, hogy az országon 

kívülre szállítsa a kérelmezőt, az olasz hatóságok a bántalmazás és az Egyezmény 3. cikkével 

ellentétes fogvatartási körülmények súlyos és előre látható veszélyének tették ki őt.  

Az Egyezmény 1. és 3. cikke alapján az olasz hatóságok kötelesek lettek volna megfelelő 

intézkedéseket tenni annak biztosítása érdekében, hogy a joghatóságuk alá tartozó személyek nem 

legyenek kitéve kínzásnak, embertelen vagy megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek. Nem ez volt a 

helyzet, és úgy kell tekinteni, hogy az olasz állam közvetlenül felelős az első kérelmező e jogainak 

megsértése miatt, mint tisztviselői elmulasztották megtenni azokat az intézkedéseket, amelyek az adott 

körülmények között szükségesek lettek volna e helyzet kialakulásának megakadályozásához. Az állam 

felelőssége e tekintetben annál nagyobb volt, mert az első kérelmezőt Olaszországban 

menekültstátuszt kapott. 

A Bíróság álláspontja szerint az által, hogy megengedték az amerikai hatóságoknak az első kérelmező 

elrablását, az olasz hatóságok tudatosan tették ki őt az Egyezmény 3. cikkével ellentétes bánásmód 

valós veszélyének. Ennek megfelelően az Egyezmény 3. cikkének anyagi jogi vetületét is 

megsértették.  

Ahogyan azt az olasz bíróságok elismerték, a második kérelmező jelentős nemvagyoni kár szenvedett 

férje eltűnése következtében, különösen figyelembe véve a házas életük hirtelen megszakítását ás az ő 

valamint férje lelki békéjében okozott kárt. Az olasz hatóságok jogellenes magatartását és az annak 

következtében a második kérelmezőnek okozott szenvedést az olasz bíróságok elég súlyosnak találtak 

ahhoz, hogy 500.000,-Euró kártérítést ítéljenek meg számára.  

Továbbá, a második kérelmező által egy hosszú és folyamatos időszak alatt érzett bizonytalanság, a 

kétség és aggodalom súlyos lelki szenvedést és szorongást okozott neki. Miként az első kérelmező 

eltűnése, úgy az elhúzódó időszak, amely alatt a második kérelmezőnek nem volt híre a férjéről, 

betudható a hazai hatóságoknak. A Bíróság álláspontja szerint a második kérelmezőt az Egyezmény 3. 

cikkében tiltott bánásmódnak tették ki. Tekintettel arra, hogy a nyomozás és a tárgyalás, amint azt a 

Bíróság már megállapította, nem vezettek a felelősök megbüntetésére, az Egyezmény 3. cikkét a 

második kérelmező esetében is megsértették.  

Az első kérelmező fogvatartásának törvénytelen jellegét a hazai bíróságok is megállapították, amelyek 

úgy találták, hogy kezdettől fogva egy el nem ismert fogvatartásnak volt kitéve, az Egyezmény 5. 

cikkében foglalt biztosítékokat teljességgel figyelmen kívül hagyva; ez a szabadsághoz és 

biztonsághoz való jogának különösen súlyos megsértésének minősül. A terrorizmussal gyanúsítottak 

amerikai hatóságok által felállított kiadatási program alapján történő fogvatartását más, hasonló 

esetekben a Bíróság már önkényesnek ítélte. 

A Bíróság az Egyezmény 3. cikke kapcsán már megállapította, hogy az olasz hatóságok tudatában 

voltak az első kérelmező különleges kiadatási keretében történő külföldre szállításának, és azt, hogy az 

olasz hatóságok az által, hogy megengedték az amerikai hatóságoknak az első kérelmező elrablását, 

tudatosan tették ki őt az Egyezmény 3. cikkével ellentétes bánásmód valós veszélyének. A Bíróság 
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fenntartva ezeket a megállapításait úgy ítélte, hogy azok az Egyezmény 5. cikke kapcsán is 

alkalmazandók. Arra a következtetésre jutott, hogy Olaszország felelőssége megállapítható mind az 

első kérelmező elrablásáért, mind az amerikai hatóságoknak való átadását követő fogvatartás teljes 

időtartamáért. Az Egyezmény 5. cikkét tehát ezek tekintetében megsértették.  

Tekintettel az olasz államnak az Egyezmény 3. és 5. cikke szerinti felelősségével kapcsolatos 

megállapításokra, a Bíróság azt az álláspontot foglalta el, hogy az állam cselekményei és mulasztása 

maguk után vonják az Egyezmény 8. cikke szerinti felelősségét is. A megállapított tények fényében a 

Bíróság úgy ítélte meg, hogy az első kérelmező magán- és a családi élet tiszteletben tartásához fűződő 

jogának gyakorlásába való beavatkozás nem volt „a törvénnyel összhangban”, ezért az Egyezmény 8. 

cikkét megsértették. A Bíróság álláspontja szerint az első kérelmező eltűnése, amely betudható az 

olasz hatóságoknak, ugyancsak beavatkozásnak minősül a második kérelmező magán- és családi 

életébe. Mivel ez a beavatkozás sem volt összhangban a törvénnyel, az Egyezmény 8. cikkét a 

második kérelmező tekintetében is megsértették. 

A Bíróság megállapította, hogy a nemzeti hatóságok – a rendőrség, az ügyészség és a bíróságok – által 

végzett vizsgálatot megfosztotta a hatékonyságától a végrehajtó hatalom döntése az államtitokra való 

hivatkozásról. A Bíróság kimutatta, hogy az állam felelőssége megállapítható a kérelmezők 

Egyezmény 3., 5. és 8. cikke szerinti jogainak megsértése tekintetében. A Bíróság álláspontja szerint a 

kérelmezőek igénybe kellett volna tudniuk venni olyan gyakorlati és hatékony jogorvoslatot, amely 

alkalmas a felelősök azonosítására és megbüntetésére, az igazság megállapítására és a kártérítés 

megítélésére. Tekintettel a már vizsgált körülményekre, a Bíróság nem ítélhette úgy, hogy a 

büntetőeljárás az Egyezmény 13. cikke értelmében hatékony volt az Egyezmény 3., 5. és 8. cikkére 

alapított panaszok  tekintetében. Miként a Kormányzat maguk is elismerte, az államtitoknak minősülő 

bizonyíték felhasználása nem volt lehetséges; hasonlóképpen, az elítélt amerikai tisztségviselők 

kiadatása iránti kérelem hiábavalónak bizonyult. Ami a polgári jogi jogkövetkezményeket illeti, a 

Bíróság úgy ítélte, hogy tekintettel a körülményekre, annak lehetősége, hogy a kérelmezők valamiféle 

kártérítéshez jussanak, gyakorlatilag kizárható. Az Egyezmény 13. cikkét tehát megsértették az 

Egyezmény 3., 5. és 8. cikke tekintetében az első kérelmező vonatkozásában, és az Egyezmény 3. és 8. 

cikk tekintetében a második kérelmező vonatkozásában. 

A Bíróság úgy ítélte, hogy az Egyezmény 6. cikkére alapított panasz ugyanazt a kört fedi le, mint az 

Egyezmény 3. cikkének eljárási vetületével kapcsolatos panasz, amennyiben annak az eljárásnak egy 

különleges vetületére vonatkozik, amelyről a Bíróság úgy találta, hogy nem elégíti ki az Egyezmény 

szerinti „hatékonyság” követelményét. A Bíróság ezért úgy ítélte, hogy ezt a panaszt szükségtelen 

külön is megvizsgálni az Egyezmény 6. cikke alapján. 

A Bíróság az első kérelmező javára 70.000,-Euro, a második kérelmező javára 15.000,-Euro 

nemvagyoni kártérítést ítélt meg.  

 

3. Peteris Avotiņš Lettország elleni ügye (17.502/07. sz. ügy)27 

A kérelmező lett állampolgárságú, aki a Rigához kapcsolódó Garkalne településen él. A kérdéses 

időben befektetési tanácsadóként dolgozott. 

A kérelmező és az F. H. Ltd, egy ciprusi jog szerint bejegyzett kereskedelmi társaság 1999 májusában 

egy közjegyző előtt aláírtak egy tartozáselismerő nyilatkozatot írtak alá, amelynek értelmében a 

kérelmező kijelentette, hogy 100.000 amerikai dollárnak megfelelő összeget kapott kölcsönbe az F.H. 

Ltd. cégtől, és vállalja, hogy ezt az összeget 1999. június 30. napjáig kamataival együtt visszafizeti. Az 

okirat rögzítette, hogy arra minden tekintetben a ciprusi jog irányadó, és hogy a ciprusi bíróságoknak 

nem kizárólagos joghatósága van bármely abból eredő jogvita elbírálására. Az okiratban a kérelmező 

lakcímeként „Riga, G. utca” szerepelt. 

Az F. H. Ltd. 2003-ban eljárást kezdeményezett a kérelmező ellen Cipruson, a Limassoli Kerületi 

Bíróság előtt, azt állítva, hogy a kérelmező nem fizette vissza a kölcsönt, ezért kérte kötelezni annak 

                                                 
27Az ítéletet a Nagykamara hozta 2016. május 23-án; az ítélet végleges. 
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megfizetésére, kamataival együtt. 2003 júliusában idézést küldtek a kérelmezőnek a Riga, G. utcai 

címre. Miután a kérelmező nem volt ciprusi lakos, az F. H. Ltd. 2003 szeptemberében kérelmezte a 

bíróságtól, hogy a külföldi kézbesítés szabályai szerint kézbesítse az idézést a kérelmezőnek, és az 

idézés kibocsátásától számított 30 napon belüli megjelenésre kötelezze őt. A kérelmező állította, hogy 

az idézést nem kaphatta meg a kérdéses címen, amely nem volt sem az otthona, sem az irodája. A 

Limassoli Kerületi bíróság 2003. október 7-én elrendelte, hogy az eljárásról szóló értesítést 

kézbesítsék a kérelmezőnek a Riga, G. utca címre. A kérelmező állítása szerint sohasem kapta meg az 

idézést. Miután a kérelmező nem jelent meg, a Limassoli Kerületi Bíróság távollétében határozott, 

2004. május 24-én. 

Az F. H. Ltd. 2005. február 22-én a Riga Város Latgale Kerületi Bíróságához fordult, és kérelmezte a 

2004. május 24-ei ítélet elismerését és végrehajtását, továbbá biztosítási intézkedés elrendelését kérte. 

Kérelmében a kérelmező lakóhelyeként egy olyan címet adott meg, amely különbözött a korábban 

bejelentettől. A Latgale Kerületi Bíróság 2006. február 27-én végzésével a kérelemnek teljes 

egészében helyt adott. Elrendelte a Limassoli Kerületi bíróság 2004. május 24-ei ítéletének elismerését 

és végrehajtását, és az ingatlan-nyilvántartásban a kérelmező tulajdonában álló ingatlanokra a teher 

bejegyzését. 

A kérelmező állította, hogy 2006. június 15-ig, ameddig a ciprusi ítélet végrehajtására kijelölt 

végrehajtótól nem értesült róla, nem volt tudomása a ciprusi határozatról, illetőleg Latgale Kerületi 

bíróság végrehajtást elrendelő végzéséről. Meg sem próbált fellebbezni a ciprusi ítélet ellen a ciprusi 

bíróságokon, de a 2006. február 27-ei végzése ellen fellebbezést nyújtott be a Rigai Regionális 

Bírósághoz, egyidejűleg kérte a kerületi bíróságot, hogy a fellebbezésre nyitvaálló határidőt 

hosszabbítsa meg. Álláspontja szerint a törvényben meghatározott harmincnapos határidőnek 2006. 

június 16. napján kellett volna elkezdődnie, mert ezen a napon szerzett tudomást a határozatról. A 

kerületi bíróság a kérelemnek helyt adott, és a fellebbezési határidőt meghosszabbított. A 

fellebbezésében a kérelmező arra hivatkozott, hogy a ciprusi ítélet lettországi elismerése és 

végrehajtása sérti a 44/2001/EK rendeletet („Brüsszel I. rendelet”) és a lett Pp. számos rendelkezését. 

Különösen azt állította, hogy a ciprusi eljárásról nem tájékoztatták megfelelően, és hogy az eljárást 

megindító iratot vagy azzal egyenértékű iratot nem kézbesítették a részére megfelelő időben ahhoz, 

hogy védelméről gondoskodhasson.  

A Rigai Regionális Bíróság 2006. október 2-ai ítéletében megsemmisítette a támadott végzést, és 

elutasította a ciprusi ítélet elismerése és végrehajtása iránti kérelmet. Az F. H. Ltd. fellebbezést 

nyújtott be Legfelsőbb Bíróság Szenátusához, amely 2007. január 31-én a 2006. október 2-ai ítéletet 

hatályon kívül helyezte, és az F. H. Ltd. kérelmének helyt adva elrendelte a ciprusi ítélet elismerését és 

végrehajtását. A Legfelsőbb Bíróság szerint a kérelmező hivatkozásának, miszerint nem értesítették 

megfelelően az ügy ciprusi bíróság általi elbírálásáról, „nincs relevanciája”, tekintettel arra, hogy a 

kérelmező a ciprusi határozat ellen nem nyújtott be fellebbezést. 

A kérelmező – az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdésére hivatkozással – sérelmezte, hogy a 

Legfelsőbb Bíróság Szenátusa megsértette a tisztességes tárgyaláshoz való jogát azzal, hogy 

végrehajtási záradékot állított ki a 2004. május 24-ei ciprusi ítélet tekintetében, amely véleménye 

szerint nyilvánvalóan hibás volt, minthogy védekezéshez való jogai megsértésével hozták. 

A Bíróság észlelte, hogy korábban sohasem kellett vizsgálnia a tisztességes eljárás biztosítékainak 

betartását a polgári és kereskedelmi ügyekben történő, uniós jog szerinti kölcsönös elismeréssel 

összefüggésben. A jelen ügyben arról kellet dönteni, hogy a Lett Legfelsőbb Bíróság Szenátusa által 

lefolytatott felülvizsgálat elégséges volt-e az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdése értelmében. 

A Bíróság kiemelte, hogy a ciprusi határozat elismerése és végrehajtása az akkor hatályos Brüsszel I. 

rendelettel összhangban történt. A kérelmező arra hivatkozott, hogy a Legfelsőbb Bíróság Szenátusa 

megsértette e rendelet 34. cikkének (2) bekezdését, és a lett Pp. ennek megfelelő rendelkezését. A 

Bíróság emlékeztetett: nincs hatásköre arra, hogy a hazai jognak, nemzetközi egyezményeknek, vagy 

az uniós jognak való megfelelőségről döntsön. A Brüsszel I. rendelet előírásainak értelmezése és 

alkalmazása elsősorban az Európai Unió Bíróságának, másodsorban pedig a tagállami bíróságok 

feladata az Európai Unió Bírósága által értelmezett Rendelet érvényre juttatása során. A Bíróság 

feladata csak az Egyezmény követelményeinek való megfelelőség felülvizsgálatára korlátozódik.  
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A Bíróság emlékeztetett arra, hogy az Egyezményben részes tagállamok az uniós jog alkalmazása 

során is kötve maradnak azon kötelezettségeikhez, amelyeket az Egyezményhez csatlakozással 

vállaltak. Ezeket a körülményeket a Bíróság által a Bosphorus-ügyben megállapított és a Michaud-

ügyben továbbfejlesztett vélelmek fényében kell értékelni. A Bosphorus-ügyben a Bíróság úgy ítélte, 

hogy az alapvető jogok Európai Unió joga által nyújtott védelme elvben egyenértékű azzal, amelyet az 

Egyezmény biztosít. A Michaud-ítéletben pedig kiemelte, hogy ez a megállapítás még inkább 

alkalmazandó 2009. december 1-je óta, vagyis mióta hatályba lépett az Európai Unióról szóló 

Szerződés módosított 6. cikke, amely az alapvető jogokat, ahogyan azokat az Egyezmény biztosítja, 

továbbá ahogyan azok a tagállamok közös alkotmányos hagyományaiból következnek, az uniós 

jogrend általános elveinek nyilvánítja. A Bíróság azt is elismerte, hogy az uniós jog által az alapvető 

jogok betartásának felügyeletére biztosított gépezet hasonlóképpen összevethető védelmet nyújt, mint 

amelyet az Egyezmény biztosít. A Bíróság különös jelentőséget tulajdonított az Európai Unió Bírósága 

szerepének és hatásköreinek, annak ellenére, hogy a bírósághoz való egyéni hozzáférés korlátozottabb, 

mint az Emberi Jogok Európai Bírósága esetén. 

Az Európai Unió uniós jogban meglévő egyenértékű védelem vélelme két feltételtől függően áll be: a 

mozgástér hiánya a hazai hatóságok részéről és az uniós jog által biztosított felügyeleti gépezet teljes 

hatóerejének bevetése.  

Az első feltétel tekintetében a Bíróság kiemelte, hogy a szóban forgó szabályt egy rendelet tartalmazta, 

amelye közvetlenül alkalmazandó, és nem egy irányelv, amely csak az elérendő eredmény tekintetében 

köti az államot, de az államra hagyja, hogy megválassza az eszközöket és módokat, ahogyan azt elérik. 

Ami a jelen ügyben alkalmazott rendelkezést – a Brüsszel I. rendelet 34. cikkének (2) bekezdését –

illeti, a Bíróság kiemelte, hogy az csak nagyon pontos keretek között és bizonyos feltételek mellett 

engedi meg a külföldi ítélet elismerésének vagy végrehajtásának megtagadását. Az Európai Unió 

Bírósága által egy eléggé széleskörű esetjogban megadott értelmezésből világos, hogy ez a 

rendelkezés nem ad mérlegelési jogkört annak a bíróságnak, amelytől a végrehajthatóvá nyilvánítását 

kérik. A Bíróság ezért arra a következtetésre jutott, hogy a lett Legfelsőbb Bíróságnak nem volt 

mozgástere az ügyben. A Brüsszel I. rendelet 34. cikkének (2) bekezdése nem adott az államoknak 

semmilyen mérlegelési jogkört.  

A második feltételt tekintve, a Bíróság észlelte, hogy a Bosphorus-ügyben elismerte: az Európai 

Unióban felállított felügyeleti gépezet egyenértékű védelmi szintet kínál azzal, amit az Egyezmény 

gépezete biztosít. Kiemelte, hogy a lett Legfelsőbb Bíróság Szenátusa nem kezdeményezett előzetes 

döntéshozatali eljárást az Európai Unió Bíróságánál a Brüsszel I. rendelet 34. cikke (2) bekezdésének 

értelmezése és alkalmazása tárgyában. Ennek ellenére, kiemelte, hogy a kérelmező sem hozott fel 

semmilyen konkrét érvet a Brüsszel I. rendelet értelmezésével vagy az alapjogokkal való 

összeegyeztethetőségével kapcsolatban, amely szükségessé tette volna azt a döntést, hogy előzetes 

döntéshozatali eljárást kell indítani az Európai Unió Bírósága előtt. Hasonlóképpen, nem kérte a lett 

Legfelsőbb Bíróság Szenátusát, hogy kezdeményezze az előzetes döntéshozatali eljárást.  

A Bíróság arra a követeztetésre jutott, hogy az egyenértékű védelem vélelme alkalmazható jelen 

ügyben, minthogy a lett Legfelsőbb Bíróság Szenátusa nem tett mást, mint teljesítette Lettország 

európai uniós tagságából fakadó kötelezettségeit. 

A Bíróság észlelte, hogy a Brüsszel I. rendelet az Európai Unió tagállamai közti kölcsönös bizalom 

alapelvére épített kölcsönös elismerési mechanizmuson alapszik. A Bíróság ismételten kinyilvánította 

a nemzetközi és európai együttműködés melletti elkötelezettségét.  Úgy ítélte, hogy a szabadság, 

biztonság és igazságosság térségének létrehozása Európában, és az ennek eléréséhez szükséges 

eszközök elfogadása teljes mértékben legitim az Egyezmény szempontjából. Ennek ellenére, a térség 

létrehozásának során használt módszerek nem sérthetik az ezt eredményező mechanizmusok által 

érintett személyek alapvető jogait. Nyilvánvaló azonban, hogy e módszerek némelyike által követett 

hatékonysági cél azt eredményezi, hogy az alapvető jogok tiszteletben tartásának felülvizsgálata 

szigorúan szabályozott vagy akár korlátozott.  Az elismerés helye szerinti államnak az alapvető jogok 

származási ország általi tiszteletben tartása felülvizsgálatára vonatkozó hatáskörének kivételes 

esetekre korlátozása szembekerülhet az Egyezmény követelményeivel, miszerint a címzett állam 

bíróságnak jogosultnak kell lennie egy vizsgálat lefolytatására annak biztosítása érdekében, hogy e 
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jogok védelme nem hiányzott nyilvánvalóan. 

 A Bíróság továbbá észlelte, hogy amikor a tagállamok az uniós jogot alkalmazzák, és e tekintetben 

nincs mérlegelési jogkörük, az egyenlő védelem vélelme alkalmazható. Ez az eset, amikor a kölcsönös 

elismerési mechanizmus megköveteli, hogy a bíróság vélelmezze: az alapvető jogokat a másik 

tagállam elégségesen tiszteletben tartotta. A hazai bíróság ezért e tárgyban meg van fosztva a 

mérlegelési lehetőségétől, ami az egyenértékűség vélelmének automatikus alkalmazásához vezet. 

Ezzel összhangban a Bíróság meggyőződött arról, hogy ahol az egyenértékű védelem vélelme 

alkalmazásának feltételei fennállnak, a kölcsönös elismerési mechanizmus nem hagy teret vagy 

különleges esetet, amely az Egyezményben biztosított emberi jogok védelmét nyilvánvalóan hiányossá 

tenné. Ellenőrizni kell, hogy a kölcsönös elismerés elvét nem alkalmazták automatikusan és gépiesen 

az alapvető jogok hátrányára. Ahol egy állam bíróságai, amely mind az Egyezményben Részes Állam, 

mind az Európai Unió tagállama, köteles alkalmazni az uniós jog által létrehozott kölcsönös elismerési 

mechanizmust és egy súlyos és megalapozott merül fel előtte, hogy egy egyezményes jog védelme 

nyilvánvalóan hiányos volt, és ezt a helyzetet az uniós jog nem orvosolja, nem tartózkodhat e panasz 

vizsgálatától pusztán azon az alapon, hogy uniós jogot alkalmazott.  

A Bíróság úgy ítélte, hogy Brüsszel I. rendeletben biztosított mechanizmusból fakadó, a jogorvoslat 

kimerítésének követelménye, miként azt az Európai Unió Bírósága értelmezi (az alperesnek igénybe 

kell venni bármely jogorvoslatot, amely elérhető a származási államban), nem okoz problémát az 

Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdése értelmében. Ez egy olyan előfeltétel, amely hasonló 

megközelítésen alapul, mint amely az Egyezmény 35. cikkének 1. bekezdésében foglalt, a hazai 

jogorvoslat kimerítésének szabályát alátámasztja. Az államok mentesek attól, hogy cselekményeikért 

egy nemzetközi testület előtt vonják őket kérdőre, mielőtt lehetőségük lett volna arra, hogy az ügyet a 

saját jogrendszerük révén rendezzék, feltételezve, hogy a hazai jogrendszerben elérhető egy hatékony 

jogorvoslat az állított sérelem tekintetében.   

A jelen ügyben a Bíróság kiemelte, hogy a Legfelsőbb Bíróság Szenátusa előtti eljárásban a kérelmező 

azt sérelmezte, hogy nem kapott idézést vagy nem értesítették a ciprusi ítéletről. Ő az elismerés 

megtagadásának a Brüsszel I. rendeletben meghatározott indokaira hivatkozott. Ez a rendelkezés 

kifejezetten rögzíti, hogy ezek az indokok csak azzal a feltétellel hívhatók fel, ha korábban 

kezdeményezték a határozatot megtámadó eljárást, amennyiben arra lehetőség volt. Azt a tény, hogy a 

kérelmező nem támadta az ítéletet, miként arra köteles lett volna, szükségképpen felvet a ciprusi 

jogorvoslat elérhetőségének kérdését. A Szenátus ezért nem volt jogosult egyszerűen bírálni a 

kérelmezőt, miként azt a 2007. január 31-ei ítéletében megtette, amiért nem fellebbezett az érintett 

ítélet ellen, és hallgatni a bizonyítási teher kérdéséről a származási államban biztosítandó jogorvoslat 

léte és elérhetősége tekintetében.    

Ennek ellenére, az adott ügy körülményei között a ciprusi jog a kérelmező számára, miután értesült az 

ítélet létéről, egy tökéletesen valóságos lehetőséget nyújtott arra, hogy fellebbezzen, az ítélet 

meghozatala óta eltelt idő hossza ellenére. A ciprusi jog szerint, amikor egy alperes, akivel szemben 

távollétében ítéletet hoztak, ennek az ítéletnek a hatályon kívül helyezését kéri és állítja, hogy nem 

idézték megfelelően a bíróság elé, amely az ítéletet hozta, a kérelmet elbíráló bíróság köteles – és nem 

pusztán jogosult – az alperes távollétében hozott ítéletet hatályon kívül helyezni. Ezzel összhangban a 

Bíróságot nem győzte meg a kérelmező azon érve, hogy egy ilyen eljárás kudarccal végződött volna. A 

2006. június 16-a (amikor megismerhette a ciprusi ítélet tartalmát és az egész ügyiratot) és 2007. 

január 31-e (a Legfelsőbb Bíróság Szenátusa előtti tárgyalás napja) között eltelt időszakban a 

kérelmezőnek elegendő ideje volt arra, hogy jogorvoslatot kérjen a ciprusi bíróságoktól, de meg sem 

kísérelte.   

A bíróság ezért úgy ítélte, hogy az alapvető jogok védelme nem volt olyannyira nyilvánvalóan 

hiányos, amely az egyenértékű védelem vélelmét megdöntötte volna. Az Egyezmény 6. cikkének 1. 

bekezdését tehát nem sértették meg. 
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4. Ousmane és Asia Adamo Biao Dánia elleni ügye (38.590/10. sz. ügy)28 

A kérelmet egy – jelenleg Svédországban élő – házaspár: a togói származású, dán állampolgárságú 

első kérelmező és ghánai származású házastársa, a második kérelmező terjesztette elő. Van egy fiuk, 

aki 2004 májusában Svédországban született, és az apja állampolgársága alapján dán állampolgár.  

Az első kérelmező Togóban született, majd hatéves korában Ghánába költözött nagybátyjához, ahol 

huszonegy éves koráig élt. 1993 júliusában Dániába költözött, ahol 1997-ben – annak köszönhetően, 

hogy 1994 novemberében dán állampolgárral kötött házasságot – tartózkodási engedélyt kapott. 

Megtanult dánul, a következő öt évben állandó munkahellyel rendelkezett, végül 2002-ben dán 

állampolgárságot szerzett. Eközben 1998-ban elvált dán házastársától, majd 2003-ban egyik ghánai 

látogatása alkalmával házasságot kötött jelenlegi házastársával, a második kérelmezővel, aki 

Ghánában született és nevelkedett.  

Egy héttel a házasságkötést követően a második kérelmező tartózkodási engedély kiadása iránti 

kérelmet terjesztett elő, amelyet a dán idegenrendészeti hatóságok 2003 júliusában első-, majd 2004 

augusztusában másodfokon is elutasítottak. A hatóságok – többek között – megállapították, hogy a 

kérelmezők nem tettek eleget az ún. kötődési követelménynek, amely szerint amennyiben házastársak 

folyamodnak családegyesítési engedélyért, nem fűzheti őket szorosabb kapcsolat egy másik államhoz 

– a kérelmezők esetében Ghánához –, mint Dániához.  

A családegyesítés engedélyezését megtagadó határozatot a dán felsőbíróság 2007 szeptemberében 

helybenhagyta, a dán legfelsőbb bíróság pedig 2010 júliusában hatályában fenntartotta. A Legfelsőbb 

Bíróság többsége úgy találta, hogy tárgyszerűen igazolható az állampolgárok egy, Dániához olyan 

szorosan kötődő csoportjának kiválasztása (mint a kitelepülők), akiknek az esetében a családegyesítés 

engedélyezése nem jelentene problémát, azon logika alapján, hogy egy ilyen személy külföldi 

házastársa vagy élettársa számára általában adott a dán társadalomba való sikeres integráció 

lehetősége. Ezen túlmenően a 28-éves szabály29 következményei nem tekinthetők aránytalannak a 

családegyesítés megtagadásakor mindössze két éve dán állampolgársággal rendelkező első 

kérelmezővel szemben.  

Mindeközben 2003 nyarán a második kérelmező turistavízummal Dániába érkezett, ahonnan az első 

kérelmezővel együtt Svédországba költözött, ahol ma is élnek. Az első kérelmező továbbra is 

Koppenhágában dolgozik, ahova a svédországi Malmöből ingázik minden nap. A házaspárnak 2004. 

májusában Svédországban fiúgyermeke született, aki – apja után – dán állampolgár. 

A kérelmezők – az Egyezmény 8. cikkére hivatkozással – sérelmezték, hogy a 2004 augusztusában 

kelt, a családegyesítés engedélyezését megtagadó határozat sérti a magán- és családi élet tiszteletben 

tartásához való jogukat. A kérelmezők – az Egyezmény 14. cikkére az Egyezmény 8. cikke 

tekintetében hivatkozva – állították, hogy a külföldiekről szóló törvény 2003. decemberi módosítása, 

amellyel a legalább 28 éve dán állampolgársággal rendelkező személyek vonatkozásában a kötődési 

követelményt eltörölték, eltérő bánásmódot eredményezett a született dán állampolgárok és azok 

között, akik mint az első kérelmező, életük későbbi szakaszában szereztek dán állampolgárságot, 

továbbá a dán származású és az egyéb származású dán állampolgárok között. 

A 28-éves szabálynak a kérelmezőkkel szembeni alkalmazásának bírói felülvizsgálata során a dán 

legfelsőbb bíróság úgy találta, hogy az ügy tárgyát képező megkülönböztetés kizárólag azon alapult, 

hogy mennyi idő telt el az állampolgárság megszerzését követően, a következmények pedig nem 

tekinthetők aránytalannak a családegyesítés engedélyezésének megtagadásakor mindössze két éve dán 

állampolgársággal rendelkező kérelmezővel szemben. A Bíróság azonban a szabály vizsgálata során 

más tesztet alkalmazott, amely nagyon súlyos, az etnikai származással össze nem függő indokokat 

követel meg a pusztán az állampolgárságra alapított eltérő bánásmód igazolásához.  

A Bíróság először is megállapította, hogy az ügy tényei közvetett megkülönböztetésre utalnak. 

Nevezetesen,  személyek bizonyos csoportjaitól (nevezetesen, született dán kitelepülők, minden 

                                                 
28 Az ítéletet a Nagykamara 2016. május 4-én hozta; az ítélet végleges. 
29 A dán bevándorlási törvény értelmében honosított dán állampolgár csak 28 év Dániában tartózkodást 

követően hozhatja a házastársát családegyesítési céllal Dániába. 
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született dán, aki Dániában lakik, és azok a külföldiek, akik nem dán állampolgárok, de Dániában 

születtek vagy nevelkedtek, vagy akik kisgyermekként jöttek Dániába és akik jogszerűen tartózkodtak 

Dániában 28 évig) eltérően, akiket a 28 éves szabály alapján mentesítettek a kötődési követelménytől, 

az első kérelmező élete későbbi szakaszában szerzett dán állampolgárságot és nem élvezte a szabály 

előnyeit, minthogy a kivétel csak azután volt alkalmazható, hogy 28 év eltelt a dán állampolgárság 

megszerzésétől.  Bár a gyakorlatban az idősebb korban dán állampolgárságot szerző személyeknek 

nem 28, hanem inkább csak három évet (amikor a kérelmezők helyzetében lévő házaspár általában 

eleget tesz a kötődési követelménynek, nevezetesen a dán állampolgárság megszerzésétől számított 

három év elteltével vagy 12 évi jogszerű tartózkodást követően) kell várniuk a családegyesítés 

engedélyezésére, ez a Bíróság álláspontja szerint nem változtat azon, hogy a 28-éves szabály 

alkalmazása hátrányos hatást gyakorolt az első kérelmező helyzetében lévő dán állampolgárokra 

nézve. Mindezek alapján a 28-éves szabály azzal a közvetett hatással bírt, hogy a dán etnikai 

származású dán állampolgárokat előnyben részesítette, és – a kérelmezőhöz hasonlóan – más etnikai 

származású, idősebb korban dán állampolgárságot szerző személyeket hátrányosabb helyzetbe hozta, 

illetve rájuk nézve aránytalanul hátrányos hatást gyakorolt.  

Ami a 28-éves szabály célját illeti, a Bíróság megállapította: a külföldiekről szóló törvénnyel 

kapcsolatos jogalkotási folyamat azt mutatta, hogy a kormány egyrészt ellenőrizni kívánta a 

bevándorlást és elő kívánta mozdítani mind a Dániában tartózkodó külföldiek, mind pedig a Dániában 

tartózkodó, külföldi származású dán állampolgárok beilleszkedését, másrészt biztosítani kívánta, hogy 

ez ne járjon nem kívánt következményekkel a külföldön élő dánokra nézve, akik távollétük ideje alatt 

családot alapítottak, és ennek következtében – visszatérésük esetén – nehezen tudtak megfelelni a 

kötődési követelménynek. 

A Bíróság ugyanakkor megállapította, hogy a 28-éves szabály bevezetésének indoka nagymértékben 

inkább spekulatív érveken alapult, különösen azon idő tekintetében, amikor – általánosságban – 

elmondható lenne, hogy egy dán állampolgár olyan szoros köteléket alakított ki Dániával, hogy a 

külföldi házastárssal történő családegyesítés a beilleszkedés szempontjából sikerrel kecsegtetne. A 

Bíróság álláspontja szerint e kérdésre adott válasz nem múlhat kizárólag azon, hogy mennyi idő telt el 

az állampolgárság megszerzését követően. Ezért a Bíróság nem tudta osztani a Kormányzat érvelését, 

amely szerint a 28-éves szabály következményei nem tekinthetők aránytalannak az első kérelmezővel 

szemben, mivel a családegyesítés engedélyezésének megtagadásakor mindössze két éve rendelkezett 

dán állampolgársággal. E gondolatmenet figyelmen kívül hagyja, hogy a dán állampolgárság 

megszerzése érdekében az első kérelmező legalább kilenc évig tartózkodott Dániában, bizonyította 

dán nyelvtudását és a dán társadalom ismeretét, valamint eleget tett az önfenntartás követelményének. 

A 28-éves szabálynak a kérelmezővel szemben való alkalmazása azt is jelentette, hogy olyan jelentős 

tényezők, mint a dán állampolgárral kötött négyéves házassága, különböző tanfolyamokon való 

részvétele, a több mint hat évi dániai munkavégzés, valamint, hogy gyermeke – apja után – dán 

állampolgár, nem voltak figyelembe vehetők.  

Valóban, a Kormányzat egyes érvei hátrányosan jellemezték a nem dán etnikai származású dán 

állampolgárok életmódját, akik – a Kormányzat szerint – egy olyan „házasodási mintát” követnek, 

hogy „a származási helyük országából származó személlyel kell házasságot kötniük”, ami „hozzájárul 

ahhoz, hogy e személyek olyan helyzetben maradjanak, amelyben a dán társadalommal való 

viszonyukban másoknál nagyobb mértékben tapasztalnak elszigeteltséget és alkalmazkodási 

nehézségeket”. Ezen összefüggésben a Bíróság emlékeztetett: az általános előítéleten alapuló 

következtetések vagy az adott országban elterjedt társadalmi előítéletek nem igazolják megfelelően az 

eltérő bánásmódot, történjék az akár nemi vagy – mint a kérelmezők esetében is – azon az alapon, 

hogy az érintett honosított állampolgár.  

A Bíróság szem előtt tartotta az állampolgárságról szóló Európai Egyezményt és az állampolgársággal 

kapcsolatos szabályoknak a születéssel és a más módon – pl. honosítással – állampolgárságot szerzett 

személyekkel szembeni eltérő alkalmazásának megszüntetésére irányuló európai szabályok felé vezető 

tendenciát. Úgy tűnik, az összehasonlító jogi felmérésben vizsgált 29 tagállam között nem volt olyan, 

amely – Dániához hasonlóan – a családegyesítés feltételeinek meghatározásakor különbséget tett volna 

saját állampolgárainak egyes csoportjai között. A családegyesítéssel kapcsolatos uniós jog sem tesz 

különbséget azok között, akik születéssel, illetve akik nyilvántartásba vétel vagy honosítás útján 
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szereztek állampolgárságot. Ezen túlmenően, több független testület – a Rasszizmus és Intolerancia 

Elleni Európai Bizottság (ECRI), az ENSZ Faji Megkülönböztetés Elleni Bizottsága (CERD), 

valamint az Európa Tanács emberi jogi biztosa – is aggályát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a 28-

éves szabály közvetett diszkriminációt von magával. 

Mindezek alapján a Bíróság megállapította: a kormány nem bizonyította, hogy az etnikai származással 

össze nem függő kényszerítő vagy alapos indok igazolta volna a 28-éves szabály közvetett 

diszkriminatív hatását. E szabály előnyben részesítette a dán származású dán állampolgárokat, a más 

származású, idősebb korban állampolgárságot szerzett személyeket pedig hátrányos helyzetbe hozta, 

illetve rájuk nézve aránytalanul hátrányos hatással járt. Következésképp a kérelmezők esetében az 

Egyezmény 14. cikkét az Egyezmény 8. cikke vonatkozásában megsértették. 

A Bíróság a kérelmezők javára 6.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg. 

A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai 

Büntető ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Gazdasági ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Munkaügyi ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Polgári ügyszak 

Pfv.IV.20.118/2016/6.       

Az egyetértési jog a jogalkotási folyamat része. Amennyiben ezt a jogot az önkormányzat nem 

gyakorolja, ez közjogi tevékenység, amelyre a Ptk. nem alkalmazható. 

I. Az Alaptörvény XXVIII. törvény (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene 

emelt bármely vádat vagy valamely perben a jogait és kötelezettségeit törvény által felállított, 

független és pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, ésszerű határidőn belül bírálja el. 

A felperes felülvizsgálati kérelmében alaptalanul állította az e rendelkezésből fakadó alkotmányos 

követelmény megsértését. 

Az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett, az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről 

szóló, Rómában 1950. november 4-én kelt Egyezmény (a továbbiakban: EJEE) kiegészítő 

jegyzőkönyv 1. cikkére. tisztességes tárgyaláshoz való jogról szóló 6. Cikk 1. pontja értelmében 

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

tisztességesen nyilvánosan és ésszerű időn belül tárgyalja, és hozzon határozatot polgári jogi jogai és 

kötelezettségei tárgyában, illetőleg az ellene felhozott büntetőjogi vádak megalapozottságát illetően. 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: EJEB) a Miracle-ügyben hozott döntésében 

(Miracle Europe Kft. v. Hungary No. 57774/13, Judgement 12. January 2016. §§ 57-67.) 

megállapította, hogy a magyar állam megsértette a tisztességes eljáráshoz való jogot azzal, hogy az 

Országos Bírósági Hivatal Elnöke mérlegelési jogkörével élve a Miracle Ingatlankezelő Kft. Fővárosi 

Törvényszék előtt indított per tárgyalására a Zalaegerszegi Törvényszéket jelölte ki. Az EJEB 

döntésében kifejtette: a tisztességes eljárás követelményei előírják, hogy a bírói függetlenség és a jogi 

stabilitás (jogbiztonság) elvei maradéktalanul érvényesüljenek, hogy az eljáró bírói tanács kijelölése a 

felek számára átlátható módon történjék. Az új tanácsok kijelölése minden esetben, különösen, ha a 

kijelölés diszkrecionális jogkörön alapul, illetve ha egyes konkrét ügyekre történik, együtt kell járjon 

azzal, hogy mindenben az egyébként eljáró tanács függetlenségét és pártatlanságát biztosíthassa, az 

előreláthatóság és a jogi kiszámíthatóság teljes garantálásával. Azok az elvek, amelyek az OBH 



 

 67 

elnökének ügyáttételi jogkörére és annak gyakorlatára vonatkoznak, a Kúria álláspontja szerint 

megfelelően alkalmazandók olyan esetekben is, amikor nem az ügyet teszik át más bíróságra, hanem 

más bíróság tagjait, vagy egy meghatározott tanácsot rendelnek ki egy adott ügy, illetve ügyek 

bizonyos csoportjának elbírálására egyedi jelleggel vagy meghatározott időre. Ugyanis a bíró, vagy a 

teljes tanács kirendelése sem eredményezheti a függetlenség és a pártatlanság elve megsértésének 

látszatát. 

Az, hogy a kirendelt tanács szerepel az ítélőtábla ügyelosztási rendjében, amely a felek számára 

garanciális jelentőségű, transzparens módon előre jelzi, hogy mely ügyek mely tanácshoz tartoznak. 

Ebben az esetben azonban ez nem érvényesült, ami elvileg sértheti az előreláthatóság követelményét 

és a pártatlanság sérelmének látszatát keltheti. Ugyanakkor jelen esetben megállapítható volt, hogy az 

Országos Bírósági Hivatal elnöke  304/2015.(VII.3.) OBHE határozatával rendelte ki az – egyébként a 

Fővárosi Törvényszékre beosztott – jelen ügyben eljáró tanács tagjait 2015. július 10. napjától 2016. 

február 29-ig a Fővárosi Ítélőtáblára, a Fővárosi Törvényszéken folytatott eredeti ítélkezési 

tevékenységük alóli mentesítéssel. Ez a határozat és a kirendelt tanácshoz megküldött ügyek ügyszáma 

a Fővárosi Ítélőtábla honlapján mindenki számára elérhető volt. A felperes 2015. augusztus 5-én a 

fellebbezési eljárásban előterjesztett eljárási kifogásában leírtak szerint ismerte is ezt az OBHE 

határozatot. Ebben a beadványában maga nyilatkozta, hogy a fellebbezési eljárásban eljáró tanács 

személyi függetlenségét, pártatlanságát illető aggály nem merült fel. Mindezekből következően a 

konkrét ügyben sem az előreláthatóság, sem a pártatlanság követelménye nem sérült, a hivatkozott 

eljárási szabálysértésnek az ügy érdemi elbírálására lényeges kihatása nem volt, így az nem 

eredményezi a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését. 

II. Minden alapot nélkülöz a felperes tulajdonhoz fűződő jogának megsértésére hivatkozása. Az EJEE-

hez tartozó Kiegészítő jegyzőkönyvnek a tulajdon védelméről szóló 1. Cikke szerint minden 

természetes vagy jogi személynek joga van javai tiszteletben tartásához. Senkit sem lehet tulajdonától 

megfosztani, kivéve, ha ez közérdekből és a törvényben meghatározott feltételek, valamint a 

nemzetközi jog általános elvei szerint történik. Az előző bekezdésben foglaltak nem korlátozzák az 

államok jogát olyan törvények alkalmazásában, melyeket szükségesnek ítélnek ahhoz, hogy a 

javaknak a köz érdekében történő használatát szabályozhassák, illetőleg az adók, más közterhek vagy 

bírságok megfizetését biztosítsák. 

Az alperesek eljárása - a felperes felülvizsgálati álláspontjával szemben - nem korlátozza a tulajdonát 

képező ingatlan használatát, hasznosítását oly módon, hogy az a felperes tulajdonhoz kapcsolódó 

emberi jogát sértené. 

 

Pfv.IV.20.120/2016/8.       

Egy nem kifejezetten bonyolult, összetett és komplex peres eljárásban (közös tulajdon megszüntetése és 

többlethasználati díj megfizetése) nem felel meg a per tisztességes lefolytatásához és ésszerű időn 

belül történő befejezésének, ha különös ok nélkül 10 év után születik elsőfokú ítélet. 

A Pp. 2. § (1) bekezdése értelmében a bíróságnak az a feladata, hogy - összhangban az 1. §-ban 

foglaltakkal - a feleknek a jogviták elbírálásához, a perek tisztességes lefolytatásához és ésszerű időn 

belül történő befejezéséhez való jogát érvényesítse. A (2) bekezdés szerint a per befejezésének ésszerű 

időtartama a jogvita tárgyát és természetét, valamint az eljárás lefolytatásának egyedi körülményeit is 

figyelembe véve határozható meg. Nem hivatkozhat a per ésszerű időn belül történő befejezésének 

követelményére az a fél, aki magatartásával, illetve mulasztásával a per elhúzódásához maga is 

hozzájárult. A (3) bekezdés szerint az (1) bekezdésben foglaltak teljesítésének elmulasztása esetén a 

fél - az alapvető jogait ért sérelemre hivatkozással - méltányos elégtételt biztosító sérelemdíjra tarthat 

igényt, feltéve, hogy a nevében a sérelem a jogorvoslati eljárásban nem orvosolható. Ha az (1) 

bekezdésben foglaltak teljesítésének elmulasztásából eredően a fél kárt is szenved, és az a jogorvoslati 

eljárásban nem orvosolható, a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint 

követelheti a jogsértőtől kárának megtérítését. A sérelemdíj iránti igény, illetve a kárigény elbírálása 

során a bíróság soron kívül jár el. A sérelemdíj, illetve a kártérítés megítélését nem zárja ki, ha a 

bíróság nevében eljárt személyének az okozott jogsértés közvetlenül nem volt felróható. A Kúria 
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osztotta a jogerős ítéletnek azt a kiinduló pontját, hogy ilyen típusú vizsgálatra csak befejezett 

eljárásoknál van lehetőség, figyelembe véve az eljárás egészének eseményeit. Miután idő közben a 

vizsgált eljárás jogerősen befejeződött, az érdemi vizsgálatnak másodfokon nem volt akadálya. 

A Kúria álláspontja szerint a jogerős ítélet megalapozottan, jogszabálysértés nélkül jutott arra a 

következtetésre, hogy a kérdéses eljárás befejezésére ésszerű időn belül nem került sor. Helytállóan 

ítélte meg a jogerős ítélet azt is, hogy a kérdéses ügy a peres felek számát, sem az eldöntendő 

kérdéseket illetően nem minősül különlegesen bonyolult, összetett eljárásnak. A közös tulajdon 

megszüntetése iránti perben a jogalap körében okszerű volt a részítélet meghozatala, illetve a 

szakértők bevonása is, azonban a Kúria szerint önmagában a per közel 11 éves időtartama 

mindenképpen ésszerűtlenül hosszúnak minősül a per tárgyához képest. Ebben a körben a Kúria 

figyelembe vette az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) vonatkozó gyakorlatát is. 

Az alperes felülvizsgálati kérelmében többszörösen utalt arra, hogy figyelembe kell venni az adott 

esetben a peres felek esetleges perelhúzó magatartásának az időmúlásban játszott szerepét is. A Kúria 

ugyanakkor figyelembe vette azt a körülményt, hogy az alperes semmilyen konkrét perelhúzó 

magatartást nem jelölt meg a felperes oldalán és erre nézve semmiféle bizonyítási indítványt nem 

terjesztett elő. Nem határozta meg tehát a felülvizsgálattal élő alperes konkrétan azt, hogy milyen 

alperesi magatartást tekint olyan perelhúzó magatartásnak, amely a bíróságon kívüli okból a per 

elhúzódásához vezetett volna. 

A sérelemdíj mértékét a jogerős ítéletet hozó másodfokú bíróság mérlegeléssel állapította meg 

1.000.000 forintban. Különös tekintettel a kérdéses eljárás elhúzódásának mértékére a megállapított 

összeg nem tekinthető eltúlzottnak, felülmérlegelésre alapot adó okot a Kúria ebben a körben nem 

észlelt.  

Közigazgatási ügyszak 

Kfv.II.37.827/2015/19.  

Versenyjogilag tiltott a közbeszerzési pályázaton induló vállalkozások közötti olyan kapcsolatfelvétel, 

amely azt célozza, hogy a kiírt tendereken, azt egymás között felosztva, a pályázók az egyes 

pályázatokon a saját, illetve a versenytársuk nyerését biztosítsák. Versenykorlátozó magatartásnak 

minősül a pályázati tételek kapcsán a pályázóknak egymás között a piac felosztására tanúsított 

megállapodása. 

A védekezéshez való jog sérelmére az I. rendű felperes az eljárás elhúzódása kapcsán a T-99/04. 

számú, AC-Treuhand AG kontra Európai Közösségek Bizottság ügyben hozott ítélet 51. pontjára 

utalással hivatkozott. Az I. rendű felperes az eljárás elhúzódásával összefüggésben nem hivatkozott 

olyan konkrét okra, körülményre, amely igazolta volna, hogy az idő múlására tekintettel az 

ellenbizonyításra, a védekezésre a lehetősége korlátozottá vált. Ennek hiányában az állított jog sérelme 

nem állapítható meg. Ennek hiányában az időmúlás, az eljárás elhúzódása enyhítő körülményként sem 

vehető figyelembe. 

Kúria utalt arra, hogy a védekezéshez való jog, a tisztességes tárgyaláshoz való jog, az ártatlanság 

vélelme, a fegyveregyenlőség elvének megsértését nem eredményezi az a körülmény, ha az alperes a 

Ket. 50.§ (4) bekezdéséből fakadóan csak a döntéshez szükséges mértékben tisztázza a tényállást, csak 

a releváns tényekre, körülményekre folytat le bizonyítást, a tényállás tisztázásához nem szükséges 

kérdésekre nem folytat le szakértői bizonyítást, illetve nem keresi meg az MVH-t az eljárás 

szempontjából jelentőséggel nem bíró kérdésnek, a kizárás elmaradásának okára, de a felek részére 

biztosítja az ügyféli jogaik gyakorlását, nyilatkozataikat, észrevételeiket, releváns bizonyítékaikat 

értékelve, mérlegelve hozza meg a döntését. 

Önmagában az a körülmény, hogy az ártatlanság vélelmének elve alkalmazandó azokban a 

vállalkozásokat érintő, versenyszabályok megsértésére vonatkozó eljárásokban, amelyek bírság vagy 

kényszerítő bírság megállapításához vezethetnek, nem következik az, hogy az eljárás alá vont 

felpereseknek nem kell együttműködniük a hatósággal az eljárás során, nem kell magatartásuk 

versenyjogba nem ütköző, ésszerű, racionális magyarázatát adniuk. A versenyfelügyeleti eljárásban a 

felperesek élhettek ügyféli jogaikkal, a perben azonban már a Pp. 164. § (1) bekezdése értelmében a 
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felpereseket terhelte a bizonyítási kötelezettség, azaz annak bizonyítása, hogy a terhükre rótt jogsértést 

nem követték el, a keresetben állított, az alperes által elkövetett eljárási jogsértések az ügy érdemére 

kihatottak, valamint annak bizonyítása is, hogy a keresetben állított tényeket fogadja el valósnak a 

bíróság.  
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