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Európai uniós jogi közlemények
Az Európai Bizottság által az EUMSZ 218. cikk (11) bekezdése alapján előterjesztett
vélemény iránti kérelem (3/15. sz. vélemény iránti eljárás)
Az eljárás nyelve: valamennyi hivatalos nyelv
A Bíróság elé terjesztett kérdés
Kizárólagos hatáskörrel rendelkezik-e az Európai Unió a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget
használni képtelen személyek megjelent művekhez való hozzáférésének megkönnyítéséről szóló
marrakesh-i szerződés megkötésére?

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek
Büntető ügyszak
11. A Krajský súd v Prešove (Szlovákia) által 2015. június 15-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-289/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: szlovák
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni a kerethatározat 7. cikkének (3) bekezdését és 9. cikke (1) bekezdésének d)
pontját, hogy a kettős büntethetőség feltétele kizárólag akkor tekinthető teljesítettnek, ha az elismerni
kért határozatban hivatkozott cselekmény a tényállás konkrét értékelése alapján (in concreto) a
végrehajtó ország joga szerint is bűncselekménynek minősül (függetlenül annak tényállási elemeitől
vagy minősítésétől), vagy e feltétel teljesítéséhez elegendő, ha a tényállás általánosságban (in
abstracto) a végrehajtó ország joga szerint is bűncselekménynek minősül?

12. A Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Olaszország) által 2015. július 10-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-350/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
[Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény hetedik kiegészítő
jegyzőkönyvének] 4. cikke és az [Európai Unió Alapjogi Chartája] 50. cikke értelmében
összeegyeztethető-e a közösségi joggal a 74/00. sz. decreto legislativo 10. cikke, amennyiben lehetővé
teszi egy olyan személy büntetőjogi felelősségének vizsgálatát, akivel szemben ugyanezen tényállás (a
héa megfizetésének elmulasztása) miatt az állami pénzügyi hatóságok végleges adó-megállapításról
szóló határozatot hoztak, és emellett közigazgatási bírsággal sújtottak?

13. A Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Németország) által 2015. július 24-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-404/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról
szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat 1. cikkének (3) bekezdését, hogy nem
teljesíthető a büntetőeljárás lefolytatása céljából történő kiadatás, ha nyomós támpontok támasztják
alá, hogy a fogvatartási körülmények a kibocsátó tagállamban sértik az érintett személynek az Európai
Unióról szóló szerződés 6. cikkében biztosított alapvető jogait és az e cikkben előírt alapvető
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jogelveket, vagy úgy kell e értelmezni az említett rendelkezést, hogy a végrehajtó tagállam ilyen
esetekben a fogvatartási körülmények biztosítása tekintetében nyújtott garanciától teheti függővé vagy
köteles függővé tenni a kiadatás teljesíthetőségéről hozandó döntést? A végrehajtó tagállam
meghatározathat e vagy köteles e meghatározni ezzel kapcsolatban konkrét minimumkövetelményeket
a garantálandó fogvatartási körülmények tekintetében?
2) Úgy kell-e értelmezni az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról
szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat 5. cikkét és 6. cikkének (1) bekezdését,
hogy arra is lehetősége van a kibocsátó igazságügyi hatóságnak, hogy garanciákat nyújtson a
fogvatartási körülmények biztosítása tekintetében, vagy e tekintetben a kibocsátó tagállam nemzeti
hatásköri rendjét kell követni?

Gazdasági ügyszak
21. Az Amtsgericht Düsseldorf (Németország) által 2015. május 29-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-255/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
I. Úgy kell-e értelmezni a 261/2004/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdését e rendelet 2. cikkének f)
pontjával összefüggésben, hogy a „jegy” az a dokumentum, amely az utast az azon járaton történő
szállításra (is) jogosítja, amelyen őt alacsonyabb osztályon helyezték el, függetlenül attól, hogy e
dokumentumon további járatok – például csatlakozó járatok vagy visszaúti járatok – is fel vannak-e
tüntetve?
II. a) Az I. kérdésre adandó igenlő válasz esetén:
Úgy kell-e továbbá értelmezni a 261/2004/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdését e rendelet 2.
cikkének f) pontjával összefüggésben, hogy „a jegy ára” az az összeg, amelyet az utas a jegyen
feltüntetett összes járatra megfizetett, még ha az alacsonyabb osztályon történő elhelyezésre csak a
járatok egyikén került is sor?
b) Az I. kérdésre adandó nemleges válasz esetén:
A 261/2004/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdése szerinti visszatérítés alapját képező összeg
meghatározása során a légitársaság által a downgrade-del érintett útszakaszon az azon osztályon
történő szállítás tekintetében közzétett árat kell alapul venni, amelyre az utas jegyet váltott, vagy
hányadost kell képezni a downgrade-del érintett útszakasz és a teljes repülőút távolságából, és azt meg
kell szorozni a repülőút teljes árával?
III. Úgy kell-e továbbá értelmezni a 261/2004/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdését, hogy „a jegy
ára” tisztán csak a repülőút árát jelenti adók és illetékek nélkül?

22. Az Østre Landsret (Dánia) által 2015. június 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal
iránti kérelem (C-305/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: dán
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. és 7. cikkét akként kelle értelmezni, hogy a légi járatok utasai a rendelet értelmében ugyanazon foglalás alapján egynél több
alkalommal is jogosultak lehetnek kártalanításra, ha törlik azt a járatot, amelyre a légifuvarozó az
utasokat átfoglalta, vagy a járat több mint három órát késik, ami azt eredményezi, hogy a rendelet 7.
cikke szerinti kártalanítás nem rögzített, hanem függ a járattörlések számától, vagy a járattörlés és
következésképpen a késedelem terjedelmétől?
2) Amennyiben az első kérdésre igenlő válasz adandó, ez hogyan egyeztethető össze az Európai Unió
Bírósága 2009. november 19-i Sturgeon és társai ítéletében, C-402/07 és C-432/07,
ECLI:EU:C:2009:716, lefektetett elvvel, amely szerint a rendelet 5. cikkét akként kell értelmezni,
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hogy a késéssel érintett járatok utasait a törölt járatok utasaihoz hasonlóknak kell tekinteni a
kártalanítás szabályai értelmében, ha az Európai Unió Bírósága 2012. október 23-i Nelson és társai
ítéletében, C-581/10 és C-629/10, ECLI:EU:C:2012:657, kimondta, hogy a három órát meghaladó
késés nem kerül figyelembe vételre a rögzített kártalanítás kiszámításakor?

23. A Korkein oikeus (Finnország) által 2015. június 25-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-311/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: finn
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló 2008/48/EK irányelv 3. cikkének b) pontját, hogy az olyan vállalkozást is
hitelezőnek kell tekinteni, amely úgynevezett peer-to-peer hitelek fogyasztóknak történő nyújtását
segíti elő az interneten, és a fogyasztóval szemben a hitelezőt a hitelfeltételek, valamint a hitelnyújtás
és -visszafizetés tekintetében általában megillető rendelkezési jogot gyakorolja, jóllehet a hitelezés
alapjául szolgáló összegek az anonimitásukat megőrző magánszemélyektől származnak, és azokat a
vállalkozás saját vagyonától elkülönítve kezelik?

24. A Corte di Appello di Bari (Olaszország) által 2015. július 13-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-353/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
a) Más tagállamban található telephely hiányában az [1346/2000/EK irányelv] (1) 3. cikke [(1)
bekezdésének] utolsó részében és [(2) bekezdésében] foglalt vélelmet megdöntheti-e, az a személy, aki
annak bizonyításával vitatja a joghatóságot, hogy a fő érdekeltségek központja a társaság székhelye
szerinti államtól eltérő államban található?
b) Az előző kérdésre adott igenlő válasz esetén a bizonyítás más vélelemből is eredhet e, nevezetesen
olyan jelzésértékű tényezők értékeléséből, amelyekből logikai következtetés útján levezethető, hogy a
fő érdekeltségek központja másik tagállamban található?

25. Az Audiencia Provincial de Zamora (Spanyolország) által 2015. július 17-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-381/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Összeegyeztethető-e a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről
szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 6. cikkének (1) bekezdésével az, hogy egy
jelzálogalapú kölcsönszerződésbe illesztett küszöb-kikötés tisztességtelen jelleg miatti semmissége
megállapításának joghatásai ne a szerződés megkötésének időpontjára, hanem egy későbbi [időpontra]
nézve rendelkezzenek visszaható hatállyal?
2) A tisztességtelen kikötésnek a spanyol Tribunal Supremo által megállapított időszakban történő
alkalmazása jogalap nélküli gazdagodást eredményez-e a közösségi jog által nem védett eladó vagy
szolgáltató számára, tekintve, hogy nem állítja helyre a szolgáltatások egyensúlyát a felek között, és a
szerződés azon részes felének kedvez, amely a tisztességtelennek nyilvánított pénzügyi kikötést
bevezette?
3) A nemzetgazdaság tekintetében fennálló súlyos zavarok kockázata mint a valamely tisztességtelen
kikötés alkalmazásának és joghatásainak korlátja alkalmazandó-e a fogyasztó által benyújtott egyéni
kereset tekintetében, vagy ellenkezőleg, ezen egyéni kereset tekintetében az említett súlyos zavar a
fogyasztó gazdálkodásában bekövetkezett súlyos zavar lenne a semmis kikötés joghatásai jelzett
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időszakra történő korlátozásának [következménye]?

26. A Landgericht Itzehoe (Németország) által 2015. július 23-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-397/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 1980. június 19-i egyezmény [a
továbbiakban: Római Egyezmény] 5. cikkének (2) bekezdése értelmében vett szolgáltatás nyújtására
irányuló szerződésnek tekintendő-e a bank és a fogyasztó között történő hitelnyújtásra létrejött olyan
szerződés, amely egy életbiztosítási szerződéshez és egy tőkebefektetés-tanácsadási és -közvetítési
szerződéshez van kapcsolva, amely tőkebefektetés a hitelösszeg biztosítását szolgálja?
2) Olyan helyzetekre is alkalmazandó-e a Római Egyezmény 5. cikkének (2) bekezdése, amelyekben a
reklám, illetve a kapcsolatfelvétel olyan országból indul ki, amelyben a fogyasztó állandó [lakóhellyel]
rendelkezik, a fogyasztó azonban az ideiglenes lakóhelyén írja alá a szerződéseket, ha a másik fél vagy
annak képviselője a fogyasztó megrendelését az állandó lakóhely szerinti országban vette át[?]

Munkaügyi ügyszak
20. A Hof van Cassatie (Belgium) által 2015. június 8-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-269/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó
munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június
14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 13. cikkének (1) bekezdését, hogy azzal ellentétes az említett
rendelet 1. cikke j) pontjának első bekezdése értelmében vett jogszabálynak nem minősülő belga
kiegészítő nyugdíjrendszerek ellátásaira történő járulék-kivetés – például a wet betreffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
(a kötelező egészségbiztosításról és táppénzbiztosításról szóló, 1994. július 14-i összehangolt törvény)
191. cikke (1) bekezdésének 7. pontja alapján végrehajtott levonás és a 1994. március 30-i wet
houdende sociale bepalingen verschuldigde solidariteitsbijdrage (a szociális rendelkezésekről szóló
törvény) 68. cikke alapján fizetendő szolidaritási hozzájárulás alkalmazása – akkor, ha az említett
ellátások járnak a nem Belgiumban lakó és az említett rendelet 13. cikke (2) bekezdése f) pontjának
megfelelően a lakóhelye szerinti tagállam szociális biztonsági rendszerébe tartozó jogosult részére?

21. A Tribunal administratif (Luxemburg) által 2015. június 19-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-300/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
A munkavállalók szabad mozgásának különösen az EUMSZ 45. cikkben rögzített elvével ellentéteseke a jövedelemadóról szóló 1967. december 4-i módosított törvény 139b. cikke (1) bekezdésének
rendelkezései, amennyiben ezek az ott előírt adójóváírást az adókártyával rendelkező személyeknek
tartják fenn?
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22. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2015. július 3-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-335/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Ellentétes-e az 1992. október 19-i 92/85/EGK tanácsi irányelv 11. cikke (1) bekezdésének 1.
pontjával, (2) bekezdésének b) pontjával, (3) bekezdésével, illetve ezen irányelv utolsó két
preambulumbekezdésével, valamint az EUMSZ 157. cikk (korábbi EK 141. cikk) (1), (2) és (4)
bekezdésével; az EUMSZ 158. cikkel (korábbi EK 142. cikk), amely előírja, hogy „a tagállamok
törekednek arra, hogy fenntartsák a fizetett szabadságra vonatkozó szabályozási rendszerek fennálló
egyenértékűségét”; a 2006/54 irányelv együttesen alkalmazott 2. cikke (2) bekezdésének c) pontjával
és 14. cikke (1) bekezdésének c) pontjával, valamint a 2006. július 5-i 2006/54/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv 15. cikkével, (23) és (24) preambulumbekezdésével, és végül az Európai Unió
Alapjogi Chartájával (2000/C 364/01) az olyan nemzeti szabályozás, amely az 1981. február 19-i 27.
sz. törvény 3. cikke első bekezdésének a 2004. december 30-i 311. sz. törvény 1. cikkének (325)
bekezdésével bevezetett módosítást megelőző szövege értelmében nem teszi lehetővé az abban előírt
pótlék fizetését a 2005. január 1-jét megelőző kötelező szülési szabadságok időszakára?

23. Az Arbetsdomstolen (Svédország) által 2015. július 6-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-336/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: svéd
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Összeegyeztethető-e a vállalkozások átruházásáról szóló [2001/23/EK tanácsi] irányelvvel, ha
valamely kedvezményezett vállalkozás – az átruházását követő egy év elteltével – az átadónál
teljesített szolgálati idő hosszát nem veszi figyelembe a nála fennálló kollektív szerződés azon
rendelkezése alapján, amely a meghosszabbított felmondási időhöz egyazon munkáltatónál teljesített,
adott hosszúságú folyamatos szolgálati időt ír elő, noha a munkavállalókat az átadóra vonatkozó
kollektív szerződés azonos rendelkezése alapján megillette az a jog, hogy ezt a szolgálati időt
figyelembe vegyék?

24. A Centrale Raad van Beroep (Hollandia) által 2015. július 8-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-343/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni az 1999/63/EK irányelv 1. cikkét és az „Európai megállapodás a tengerészek
munkaidejének szervezéséről” című melléklete 1. szakaszának 1. pontját, hogy az említett irányelv és
az említett megállapodás alkalmazandó arra a közszolgálati alkalmazottra, aki az állami hajózási
vállalatnál dolgozik, és halászati ellenőrzéseket végző hajó legénységének tagja?
2) Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén úgy kell-e értelmezni a 89/391/EGK irányelv 2.
cikkét, a 93/104/EK irányelv 1. cikkének (3) bekezdését és 2. cikkének 1. és 2. pontját, valamint a
2003/88/EK irányelv 1. cikkének (3) bekezdését és 2. cikkének 1. és 2. pontját, hogy a 93/104/EK
irányelv és a 2003/88/EK irányelv alkalmazandó az első kérdés szerinti közszolgálati alkalmazottra?
3) Úgy kell-e értelmezni a 93/104/EK irányelv 3., 5. és 6. cikkét, valamint a 2003/88/EK irányelv 3.,
5. és 6. cikkét, hogy azokkal ellentétes az olyan tagállami szabályozás, amely szerint azok az órák,
amelyek során az első kérdés szerinti közszolgálati alkalmazott a hajóút ideje alatt nem végez munkát,
de köteles készen állni arra, hogy utasításra a gépház üzemzavarainak elhárítására irányuló munkát
végezzen, pihenőidőnek tekintendők?
4) Úgy kell-e értelmezni a 93/104/EK irányelv 3., 5. és 6. cikkét, valamint a 2003/88/EK irányelv 3.,
5. és 6. cikkét, hogy azokkal ellentétes az olyan tagállami szabályozás, amely szerint azok az órák,
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amelyek során az első kérdés szerinti közszolgálati alkalmazott a hajóút ideje alatt nem végez munkát,
a hajóparancsnok utasítására azonban köteles munkát végezni, amennyiben azt a hajó, a hajó
fedélzetén tartózkodó személyek, a rakomány vagy a környezet biztonsága szükségessé teszi, illetve
olyan esetekben, amikor bajba jutott másik hajó vagy személyek számára kell segítséget nyújtani,
pihenőidőnek tekintendők?

25. A Bundesarbeitsgericht (Németország) által 2015. július 31-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-423/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell e értelmezni a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód
általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27 i 2000/78/EK tanácsi irányelv 3. cikke
(1) bekezdésének a) pontját, valamint a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód
elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról (átdolgozott szöveg)
szóló, 2006. július 5 i 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikke (1) bekezdésének
a) pontját, hogy az a személy is „nem önálló keresőtevékenységhez, illetve a foglalkoztatáshoz való
hozzáférést” keres, akinek pályázatából kiderül, hogy nem felvételt és foglalkoztatást, hanem pusztán
pályázói jogállást kíván elérni kártérítési igények érvényesítése érdekében?
2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén:
Az uniós jog értelmében értékelhető e joggal való visszaélésként az a helyzet, amikor nem felvételre
és foglalkoztatásra tekintettel, hanem kártérítési igények érvényesítése céljából szerzik meg a pályázói
jogállást?

26. A Supreme Court of the United Kingdom (Egyesült Királyság) által 2015. augusztus
5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-430/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: angol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Helyesen került-e az Egyesült Királyság fogyatékossággal élők megélhetési támogatásának
gondozási összetevője a 1408/71/EGK rendelet alkalmazásában rokkantsági ellátásként, nem pedig
pénzbeli betegbiztosítási ellátásként meghatározásra?
2. i. Megszűnik-e az Egyesült Királyság jogszabályainak alkalmazhatósága a 1408/71/EGK rendelet
13. cikke (2) bekezdésének f) pontja szerint olyan személy esetében, akinek azért szűnik meg a
joga a fogyatékossággal élők megélhetési támogatásának igénybevételére az Egyesült Királyság
nemzeti joga alapján, mert másik tagállamba költözött, és e költözés előtt véglegesen felhagyott
minden munkavégzési tevékenységgel, de aki öregségi nyugellátásra jogosult az Egyesült
Királyság társadalombiztosítási rendszerében?
ii. E személyre bármilyen módon vonatkoznak-e az Egyesült Királyság jogszabályai a rendelet VI.
melléklete Egyesült Királyságra vonatkozó része 19. pontjának c) alpontja alapján?
iii. Amennyiben e személyre nem vonatkoznak az Egyesült Királyság jogszabályai a 13. cikk (2)
bekezdésének f) pontja értelmében, köteles-e az Egyesült Királyság a VI. melléklet 20. pontja
alapján az esetében a III. cím 1. fejezetét alkalmazni, vagy arra csupán lehetősége van?
3. i. A munkavállaló fogalmának tág értelmezése a (a C-543/03. sz. Dodl és Oberhollenzer ügyben)
alkalmazandó-e a rendelet 19–22. cikke vonatkozásában, amennyiben az érintett személy
véglegesen felhagyott minden szakmai tevékenységgel mielőtt egy másik tagállamba költözött
volna, annak ellenére, hogy a III. cím 1 fejezete [eredeti 14. o.] különbséget tesz egyrészről a
munkavállalók és önálló vállalkozók, másrészről a munkanélküliek között?
ii. Amennyiben az alkalmazandó, jogosult-e az ilyen személy az ellátás hordozására akár a 19., akár a
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22. cikk alapján? Kizárja-e a 22. cikk (1) bekezdésének b) pontja, hogy a kérelmezőnek a DLA
gondozási összetevőjére való jogosultságát a lakóhely másik tagállamba való áthelyezéséről szóló
nemzeti jogszabály lakóhelyre vonatkozó követelményére hivatkozással megszüntessék?

Polgári ügyszak
55. Az Oberlandesgericht Düsseldorf (Németország) által 2015. május 18-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-223/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Milyen következményekkel jár valamely közösségi szóvédjegy összetéveszthetőségének megítélésére,
ha egyes tagállamok átlagos fogyasztójának szemszögéből a közösségi védjegy és az állítólagosan
jogsértő megjelölés között fennálló hangzásbeli hasonlóságot egy fogalmi különbség semlegesíti, más
tagállamok átlagos fogyasztójának szemszögéből azonban nem:
a) Az összes tagállam egyik részének szemlélete, másik részének szemlélete vagy egy fiktív átlagos
fogyasztójának szemlélete irányadó az összetéveszthetőség megítélése szempontjából?
b) Az Európai Unió egész területére vonatkozóan meg kell-e állapítani a közösségi védjegy
bitorlásának fennállását vagy fenn nem állását, ha csak az Európai Unió területének egy részén áll fenn
az összetévesztés veszélye, vagy ebben az esetben különbséget kell tenni az egyes tagállamok között?

56. Az Oberlandesgericht München (Németország) által 2015. június 11-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-281/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A házasság úgynevezett nem állami – a jelen ügyben: egy szíriai vallási bíróság előtt a saría alapján
történő – felbontására is kiterjed-e a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog
területén létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról szóló, 2010. december 20-i
1259/2010/EU tanácsi rendelet 1. cikke szerinti hatály?
2) Az 1. kérdésre adandó igenlő válasz esetén:
a) Az 1259/2010/EU rendelet 10. cikkét is alkalmazni kell-e a házasság felbontása belföldi
elismerhetőségének vizsgálata során?
b) A 2. a) kérdésre adandó igenlő válasz esetén:
(1) Azt az összehasonlítást kell-e absztrakt módon alapul venni, amely szerint az eljáró állam joga
ugyan mindkét házastársnak jogot biztosít a házasság felbontásához, e jog azonban az egyik
házastárs neme miatt eltérő eljárásjogi és anyagi jogi feltételekhez van kötve, mint a másik
házastárs joga,
vagy
(2) attól függ a rendelkezés alkalmazhatósága, hogy az absztrakt módon hátrányosan
megkülönböztető külföldi jog alkalmazása az egyedi ügyben is – konkrét – hátrányos
megkülönböztetéssel jár e?
c) A b) (2) kérdésre adandó igenlő válasz esetén:
Már a hátrányosan megkülönböztetett házastársnak a házasság felbontásával való – adott esetben
ellentételezések jóváhagyott elfogadásában megnyilvánuló – egyetértése is indokolttá teszi-e a
rendelkezés alkalmazásának mellőzését?
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57. A Sąd Apelacyjny w Warszawie (Lengyelország) által 2015. június 17-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-294/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lengyel
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a
határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartoznak-e a
házasságnak az egyik házastárs halálát követő érvénytelenítésével kapcsolatos eljárások?
2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: a házasság érvénytelenítésével kapcsolatos olyan
eljárásokra is kiterjed-e a fent említett rendelet hatálya, amelyeket nem a házastársak valamelyike
indított meg?
3) A második kérdésre adandó igenlő válasz esetén: a házasság érvénytelenítésével kapcsolatos, nem a
házastársak valamelyike által megindított eljárásokban alapozható-e a bíróság joghatósága a rendelet
3. cikke (1) bekezdése a) pontjának ötödik és hatodik francia bekezdésében felsorolt joghatósági
okokra?

58. A Sø- og Handelsretten (Dánia) által 2015. június 18-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-297/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: dán
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2008. október 22-i
2008/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkének (2) bekezdését és az azzal kapcsolatos
ítélkezési gyakorlatot úgy kell-e értelmezni, hogy valamely védjegyjogosult jogszerűen léphet fel
gyógyszerek valamely párhuzamos importőr általi folyamatos forgalombahozatalával szemben, ha az
importőr a gyógyszert új külső csomagolásba csomagolta át és újra elhelyezte rajta a védjegyet,
amennyiben a védjegyjogosult a gyógyszert azonos űrtartalommal és kiszerelésben értékesítette
valamennyi olyan EGT-tagállamban, ahol azt árusítják?
2) Eltérő lesz-e az első kérdésre adandó válasz, ha a védjegyjogosult mind a kiviteli, mind pedig a
behozatali országban két különböző kiszerelésben (tízdarabos és egydarabos csomagokban)
értékesítette a gyógyszert, és az importőr a kiviteli országban tízdarabos csomagokat vásárolt, majd
átcsomagolta azokat egydarabos csomagokba, amelyeken újra elhelyezte a védjegyet, mielőtt a
termékeket a behozatali országban forgalomba hozta volna?

59. A Conseil d'État (Franciaország) által 2015. június 19-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-301/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
A 2001. május 22-i 2001/29/EK irányelv fent említett rendelkezéseivel ellentétes-e, ha a jelen
határozat 1. pontjában elemzetthez hasonló szabályozás az engedélyezett közös jogkezelő
szervezetekre bízza a „nem elérhető könyvek” digitális formában történő többszörözése vagy
megjelenítése engedélyezéséhez való jog gyakorlását azzal, hogy az ott meghatározott feltételek
mellett lehetővé teszi e könyvek szerzői vagy azok jogutódai számára, hogy tiltakozzanak e
joggyakorlás ellen vagy véget vessenek annak?
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60. A Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Szlovénia) által 2015. június 1-jén
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-256/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: szlovén
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a 2000/35 irányelv 2. cikke 1. pontjának harmadik bekezdésében foglalt
rendelkezést, hogy egy olyan rendszerben, amelyben a természetes személy részére valamely
gazdasági tevékenység folytatása céljából az engedélyezett tevékenység megjelölését tartalmazó
engedélyt adnak ki, nem vállalkozásról, tehát nem is az irányelv hivatkozott rendelkezése értelmében
vett kereskedelmi ügyletről van szó, amennyiben a fizetési késedelemmel érintett jogügylet az
engedélyben nem szereplő tevékenységre vonatkozik?
A fenti kérdésre adott nemleges válasz esetén:
2) Úgy kell-e értelmezni a 2000/35 irányelv 2. cikke 1. pontjának harmadik bekezdésében foglalt
rendelkezést, hogy a természetes személyt vállalkozásnak kell tekinteni, és a fizetési késedelemmel
érintett jogügylet a fent említett rendelkezés értelmében vett kereskedelmi ügyletnek minősül,
amennyiben olyan jogügyletről van szó, amely nem az említett természetes személy bejegyzett
tevékenységének körébe tartozik, hanem olyan tevékenységből ered, amely természeténél fogva
gazdasági tevékenység lehet, és amelyről számlát állítottak ki; és
3) ellentétes-e a 2000/35 irányelv rendelkezéseivel az a szabály, amely szerint a késedelmi kamatok
azt követően nem számíthatóak fel, hogy a felhalmozódott és meg nem fizetett kamatok elérik a tőke
összegét (ne ultra alterum tantum szabály)?

61. Az Audencia Provincial de Castellón (Spanyolország) által 2015. július 10-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-349/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Összeegyeztethető-e a 93/13/EGK irányelv 6. cikkének (1) bekezdésével és 7. cikkének (1)
bekezdésével a tisztességtelen jellege miatt semmisnek nyilvánított feltétel semmisségéből eredő
joghatások időbeli korlátozása?
2) Amennyiben a joghatások korlátozása az érdekeltek jóhiszeműsége és a súlyos zavarok
kockázatának fennállása miatt összeegyeztethető az uniós szabályozással, konkrétan a fogyasztókkal
kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EGK irányelv 6. cikkének
(1) bekezdésével és 7. cikkének (1) bekezdésével:
a) Mi minősül a joghatások korlátozását igazoló súlyos zavarnak?
b)

Szükségszerűen igazolni kell-e a súlyos zavarok kockázatának fennállását abban a bírósági
eljárásban, amelyben arra hivatkoznak, vagy épp ellenkezőleg, elegendőnek bizonyulhat-e az
említett kockázat fennállásának bíróság által történő szokásos értékelése az ezt megalapozó konkrét
adatok nélkül?

62. A Tribunal da Relação de Évora (Portugália) által 2015. július 13-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-354/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: portugál
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Amennyiben az a portugál bíróság, amely előtt az Európai Unió másik tagállamában lakóhellyel
rendelkező polgár ellen polgári bírósági eljárás van folyamatban, tértivevényes ajánlott levélben
megidézi a szóban forgó személyt az említett eljárás érdekében, és az adott tértivevényt nem küldték
vissza, a hivatkozott [1391/2007/EK] rendelet és az annak alapját képező elvek fényében a portugál
bíróság megállapíthatja-e a levél címzettjének lakóhelye szerinti ország postai szolgáltatója által
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rendelkezésre bocsátott olyan iratok alapján, hogy megtörtént az idézés, amelyek igazolják a
tértivevényes ajánlott levélnek a címzett részére történő átadását?
2) A Código de Processo Civil Português 230. cikkének az első kérdésben felvetett esetre történő
alkalmazása ellentétes-e a rendelettel és az annak alapját képező elvekkel?
3) A Código de Processo Civil Português 191. cikke (2) bekezdésének a jelen jogvitában való
alkalmazása ellentétes-e a rendelettel és az annak alapját képező elvekkel?

63. A Supreme Court (Írország) által 2015. augusztus 4-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-428/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: angol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. A 2201/2003 rendelet 15. cikke alkalmazandó-e a valamely tagállam helyi hatósága által
előterjesztett állami gondozásba vétel iránti közjogi kérelmekre, ha ahhoz, hogy valamely másik
tagállam bírósága vállalja a joghatóságot, szükség van valamely más intézmény által, eltérő
jogszabályok, és esetlegesen, vagy akár valószínűleg eltérő ténybeli körülmények alapján indított
külön eljárásra?
2. Igenlő válasz esetén a bíróságnak meg kell e vizsgálni, és ha igen, milyen mértékben, a 15. cikk
alapján benyújtott kérelem elfogadásának várható hatásait az érintett egyének szabad mozgáshoz való
joga vonatkozásában?
3. Ha a 2201/2003 rendelet 15. cikkének (1) bekezdésében a „gyermek alapvető érdeke” csupán az
eljáró bírósági fórum meghatározására vonatkozik, akkor a bíróságnak milyen olyan tényezőket kell
ezen a címen megvizsgálnia azokon kívül, amelyeket már megvizsgált annak megállapítása során,
hogy valamely másik bíróság „alkalmasabb e”?
4. A 2201/2003 rendelet 15. cikkének alkalmazása során a bíróság tekintettel lehet e a releváns
tagállam anyagi jogára, eljárási rendelkezéseire vagy bíróságainak ítélkezési gyakorlatára?
5. A nemzeti bíróságnak a 2201/2003 rendelet 15. cikke szerinti vizsgálat során milyen mértékében
kell tekintettel lennie az ügy különös körülményeire, beleértve az anya arra irányuló kívánságát, hogy
kikerüljön a származási ország szociális hatóságainak hatásköre alól, ezért olyan, másik joghatóság
szerinti országban szüli meg gyermekét, amelynek szociális rendszerét kedvezőbbnek találja?
6. Pontosan milyen kérdéseket kell a nemzeti bíróságnak megvizsgálnia annak megállapítása során,
hogy melyik bíróság alkalmasabb az ügy tárgyalására?

Közigazgatási ügyszak
186. A Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) által 2015. május 19-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-229/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lengyel
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i
2006/112/EK tanácsi irányelv 18. cikkének c) pontját, hogy az adóalany tárgyi eszközei – ha az
adóalany levonta a beszerzésüket terhelő hozzáadottérték-adót – az irányelv 187. cikkében
szabályozott korrekciós időszak lejárta után a tevékenység adóalany általi megszüntetése esetén nem
adókötelesek, és azokat nem kell feltüntetni a felszámolási jegyzékben, ha lejárt a beszerzésüket
terhelő hozzáadottérték-adó korrekciójára – a tárgyi eszközök adóalany vállalkozásában történő
használatának becsült időtartama alapján – jogszabályban meghatározott időszak, vagy úgy, hogy a
tárgyi eszközök az adóalany gazdasági tevékenységének megszüntetése esetén a korrekciós időszaktól
függetlenül adókötelesek?
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187. A Sąd Najwyższy (Lengyelország) által 2015. május 21-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-231/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lengyel
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Úgy kell-e értelmezni az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások
közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (Keretirányelv) 4. cikke (1) bekezdésének első és harmadik mondatát, hogy amikor valamely
hálózati szolgáltató megtámadja a nemzeti szabályozó hatóságnak az említett szolgáltató hálózatában a
hívásvégződtetésért felszámított díjakra vonatkozó határozatát (a továbbiakban: MTR-határozat), majd
a nemzeti szabályozó hatóság azt követő azon határozatát, amely oly módon módosítja az MTRhatározat címzettje és valamely másik vállalkozás között létrejött szerződést, hogy az e másik
vállalkozás által az MTR-határozat címzettjének hálózatában létrejövő hívásvégződtetésért fizetendő
díjakat hozzáigazítja az MTR-határozatban meghatározott díjakhoz (a továbbiakban: végrehajtási
határozat), akkor az MTR-határozat megsemmisítését megállapító nemzeti bíróság a 2002/21 irányelv
4. cikke (1) bekezdésének negyedik mondatára és a végrehajtási határozat által kedvezményezett
vállalkozásnak a bizalomvédelem vagy a jogbiztonság elvéből eredő érdekeire tekintettel nem
semmisítheti meg a végrehajtási határozatot, vagy úgy kell-e értelmezni a 2002/21 irányelvnek az
Alapjogi Charta 47. cikkével összefüggésben értelmezett 4. cikke (1) bekezdésének első és harmadik
mondatát, hogy a nemzeti bíróság megsemmisítheti a nemzeti szabályozó hatóság végrehajtási
határozatát és ennek folytán a bírósági határozathozatalt megelőző időszak tekintetében
megszüntetheti az abban előírt kötelezettségeket, amennyiben feltételezi, hogy ez szükséges a nemzeti
szabályozó hatóságnak a később megsemmisített MTR-határozatban előírt kötelezettségek
végrehajtására szolgáló határozatát megtámadó vállalkozás hatékony jogvédelmének biztosításához?

188. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2015. május 22-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-240/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Ellentétes-e a 2002/21/EK irányelv [3]. cikke szerinti nemzeti szabályozó hatóságok számára
biztosítandó pénzügyi és szervezeti szempontokra is kiterjedő pártatlanság és függetlenség elvével,
valamint az alapvető önfinanszírozásnak a 2002/20/EK irányelv 12. cikke szerinti elvével a (jelen
ügyben irányadóhoz hasonló) olyan nemzeti szabályozás, amely általánosságban az említett
hatóságokat is a közfinanszírozásra, és különösen a közigazgatási hatóságok kiadásainak
visszafogására, valamint racionalizálására vonatkozó rendelkezések hatálya alá vonja?

189. A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2015. június 1-jén benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-262/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A harckocsik és más páncélozott harci járművek „alkatrészét” is magában foglalja-e a Kombinált
Nómenklatúra (a vám és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló
2658/87/EGK rendelet 2013. október 4-i 1001/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelettel módosított
I. mellékletének második része) 93. árucsoportjához tartozó Megjegyzések 1. pontjának c) alpontja
szerinti, „a fegyverzettel ellátott harci járművek [helyesen: harckocsik és más páncélozott harci
járművek] (8710 vtsz.)” szövegű kivétel?
2) Úgy kell-e értelmezni a Kombinált Nómenklatúra XVII. áruosztályához tartozó Megjegyzések 3.
pontját, hogy a harckocsikon, „mozgó tengeri szállítórendszereken” vagy akár helyhez kötött
létesítményekben használható „fegyverállomást (páncéltornyot)” harckocsialkatrészként a 8710
vámtarifaszám alá kell besorolni azért, mert e fegyverállomást a harckocsik gyártója harckocsigyártás
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vagy összeszerelés céljából importálta, és azt ténylegesen e célra használja fel?

190. A Kúria (Magyarország) által 2015. június 3-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-263/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: magyar
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. A perbeli tényállásban a felperesek adóalanyként járnak-e el, figyelemmel arra, hogy a
HÉA irányelv 9. cikk (1) bekezdésének értelmezése nem zárja ki a gazdasági tevékenység
fogalmi köréből a gazdasági társaságok által végzett tevékenységeket, még akkor sem, ha
csupán kiegészítő jelleggel folytathatnak üzletszerű gazdasági tevékenységet?
2. Befolyásolja-e a felperesek adóalanyiságát az a körülmény, hogy beruházásuk jelentős
részben állami támogatásból valósul meg és az üzemeltetés során csekély összegű
hasznosítási díjból származó bevételhez jutnak?
3. Amennyiben a második kérdésre a válasz nem, úgy ez a „hasznosítási díj” a
szolgáltatásnyújtás ellenértékének tekintendő-e, és fennáll-e a közvetlen kapcsolat a
szolgáltatásnyújtás és az ellenérték fizetése között?
4. Megvalósul-e a HÉA irányelv 24. cikke értelmezése szerinti szolgáltatásnyújtás a
felperesek részéről az elkészült beruházás üzemeltetésével, vagy a jogszabályi kötelezettségek
teljesítésére tekintettel az szolgáltatásnyújtásnak nem tekinthető?
191. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2015. június 9-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-276/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Ellentétes-e a 2001/83/EK irányelv 3. cikkének 1. és 2. pontjával az AMG (a gyógyszerek
forgalmazásáról szóló törvény) 21. §-a (2) bekezdésének 1. pontjához hasonló olyan nemzeti
rendelkezés, amelynek értelmében nem kell engedélyeztetni azt a gyógyszert, amelyet emberi
felhasználásra szánnak, amelyet bizonyítottan gyakori orvosi vagy fogorvosi rendelvények alapján az
alapvető gyártási műveletek útján a gyógyszertárban naponta legfeljebb száz forgalmazásra kész
csomagban készítenek el a gyógyszertár szokásos működése keretében, és amelyet a hatályos
gyógyszertár-üzemeltetési engedély keretében történő forgalmazásra szánnak?
Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén:
2) Ugyanez-e a válasz az AMG 21. §-a (2) bekezdésének 1. pontjához hasonló nemzeti rendelkezés
olyan értelmezése esetén, hogy nem kell engedélyeztetni azt a gyógyszert, amelyet emberi
felhasználásra szánnak, amelyet bizonyítottan gyakori orvosi vagy fogorvosi rendelvények alapján az
alapvető gyártási műveletek útján a gyógyszertárban naponta legfeljebb száz forgalmazásra kész
csomagban készítenek el a gyógyszertár szokásos működése keretében, és amelyet a hatályos
gyógyszertár-üzemeltetési engedély keretében történő forgalmazásra szánnak, amennyiben a
gyógyszert vagy orvosi rendelvényre értékesítik egy adott betegnek, amely rendelvénynek nem
feltétlenül kell már az elkészítés előtt rendelkezésre állnia, vagy a gyógyszert a gyógyszertárban a
gyógyszerkönyvi előírásoknak megfelelően készítik el, és azt közvetlenül a betegeknek kívánják
értékesíteni?
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192. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2015. június 9-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-277/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Köteles-e valamely harmadik személy a vércukor önellenőrzés keretében történő mérésére szolgáló
in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközt, amelyet a gyártó az A tagállamban (konkrétan: az
Egyesült Királyságban) a 98/79/EK irányelv (1) 9. cikke szerinti megfelelőségértékelésnek vetett alá,
amely az irányelv 16. cikke szerinti CE-jelöléssel van ellátva, és amely megfelel az irányelv 3. cikke
és I. melléklete szerinti alapvető követelményeknek, az irányelv 9. cikke alapján újbóli vagy
pótlólagos megfelelőségértékelés alá vetni, mielőtt az eszközt a B tagállamban (konkrétan: a
Németországi Szövetségi Köztársaságban) olyan csomagolásban hozza forgalomba, amelyen a B
tagállamnak az A tagállam hivatalos nyelvétől eltérő hivatalos nyelvén van feltüntetve a tájékoztatás
(konkrétan: angol helyett német nyelven), és amelyhez az A tagállam hivatalos nyelve helyett a B
tagállam hivatalos nyelvén van mellékelve a használati utasítás?
2) Releváns-e ebben a tekintetben az, hogy a harmadik személy által mellékelt használati utasítás szó
szerint megfelel-e az eszköz gyártója által a B tagállambeli forgalmazás keretében használt
tájékoztatásnak?

193. A Verwaltungsgericht Braunschweig (Németország) által 2015. június 11-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-282/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek az élelmiszerjog általános
elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az
élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikkével összefüggésben értelmezett 34., 35. és 36. cikkét,
hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti törvényi szabályozás, amely tiltja egy aminosavakat (a jelen
esetben: L-hisztidint) tartalmazó étrend-kiegészítő gyártását vagy kezelését, illetve forgalomba
hozatalát, amennyiben nem áll fenn e tekintetben a nemzeti hatóság által mérlegelési jogkörében
bizonyos további ténybeli feltételek mellett engedélyezett átmeneti mentesség?
2) Az következik-e az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai
Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások
megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 14., 6.,
7., 53. és 55. cikkének rendszeréből, hogy egyes élelmiszerekre vagy élelmiszer-összetevőkre
vonatkozó nemzeti tilalmak csak az említett rendelkezésekben szereplő feltételek mellett írhatók elő,
és ellentétes-e ezzel az első kérdésben ismertetetthez hasonló nemzeti törvényi szabályozás?
3) Úgy kell-e értelmezni a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez
történő hozzáadásáról szóló, 2006. december 20-i 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet 8. cikkét, hogy azzal ellentétes az első kérdésben ismertetetthez hasonló nemzeti törvényi
szabályozás?

194. A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2015. június 11-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-283/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ szabad mozgásra vonatkozó rendelkezéseit, hogy azokkal
ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely szerint az az uniós polgár, aki Spanyolországban lakik,
és akinek munkából származó jövedelmének körülbelül 60 %-át Hollandia, körülbelül 40 %-át pedig
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Svájc adóztatja, akkor sem vonhatja le a Spanyolországban lévő, személyesen használt
lakástulajdonból származó negatív jövedelmét Hollandiában adóztatott, munkából származó
jövedelméből, ha a lakóhely szerinti államban, Spanyolországban, olyan alacsony jövedelmet szerez,
hogy az előbb említett negatív jövedelem az érintett évben nem csökkentheti a lakóhely szerinti
államban fizetendő adót?
2) a) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Ebben az esetben minden olyan tagállamnak,
amelyben az uniós polgár jövedelmének egy részét megszerzi, a fent említett negatív jövedelem
teljes összegét kell-e figyelembe vennie? Vagy e kötelezettség csak a munkavégzés helye szerinti
érintett államok egyikét terheli, és ha igen, melyiket? Vagy (a lakóhely szerinti állam kivételével) a
munkavégzés helye szerinti minden egyes államnak lehetővé kell tennie az említett negatív
jövedelem egy részének levonását? Ez utóbbi esetben hogyan kell megállapítani e levonható részt?
b) Az bír-e jelentőséggel ezzel összefüggésben, hogy melyik tagállamban kerül sor a tényleges
munkavégzésre, vagy az, hogy melyik tagállam rendelkezik jogkörrel az említett munkavégzéssel
szerzett jövedelem megadóztatására?
3) Más választ kell-e adni a 2. pontban ismertetett kérdésekre akkor, ha azon államok egyike,
amelyekben az uniós polgár jövedelmet szerez, Svájc, amely nem az Európai Unió tagállama, és az
Európai Gazdasági Térségnek sem tagja?
4) Mekkora jelentőséggel bír ezzel összefüggésben az, hogy a lakóhely szerinti állam (a jelen ügyben
Spanyolország) jogszabályai lehetővé teszik-e az adóalany lakástulajdona után fizetendő
jelzálogkamatok levonását, valamint a jelzálogkamatokból az érintett év tekintetében keletkező
adóveszteségnek az említett államból származó esetleges jövedelembe a későbbi években történő
beszámítását?

195. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2015. június 11-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-285/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Ellentétes-e a 2003. szeptember 29-i 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel
módosított, az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezések közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/106/EGK tanácsi irányelvvel, hogy a
kéményeknek „tűzálló anyagokból kell készülniük”, amint azt a 2006. április 3-i 152. sz. decreto
legislativo Ötödik Részéhez csatolt IX. melléklet „Lakossági fűtőberendezésekre” vonatkozó II.
részében szereplő, bejelentés tárgyát nem képező rendelkezés előírja?

196. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2015. június 12-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-287/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Összeegyeztethető-e a 2004. március 31-i 2004/18/EK irányelv 45. cikke (2) bekezdésének a) és b)
pontjával az, ha „folyamatban lévő eljárásnak” minősül a pusztán az adós által a hatáskörrel
rendelkező bírósághoz benyújtott csődegyezség iránti kérelem?
2) Összeegyeztethető-e a fent említett szabályozással az, ha az adós fizetésképtelenségére és „biankó”
csődegyezség iránti kérelem előterjesztésének szándékára irányuló nyilatkozata a közbeszerzési
eljárásból való kizárási oknak minősül, ily módon kiterjesztően értelmezve a „folyamatban lévő
eljárásnak” a hivatkozott közösségi (az irányelv 45. cikke) és nemzeti (a 163/2006. sz. d.lgs. 38. cikke)
szabályozás által meghatározott fogalmát?
3) Összeegyeztethető-e a 2004. március 31-i 2004/18/EK irányelv 48. cikkével a 2006. április 16-i
163. sz. d.lgs. 53. cikkének már elemzett (3) bekezdésében foglalthoz hasonló olyan szabályozás,
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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?

197. A Finanzgericht München (Németország) által 2015. június 15-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-288/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Kizárólag a formai megjelenés vagy a rendeltetés irányadó e a Kombinált Nómenklatúra 6211 33 10
00 0 vámtarifaalszáma („Ipari és munkaruha”) alá történő besorolás szempontjából, vagy a 3. b)
általános szabályt alkalmazva azt is figyelembe kell venni, hogy az áru mely alkotórészei határozzák
meg az áru lényeges jellemzőjét?

198. A Vergabekammer Südbayern (Németország) által 2015. június 16-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-292/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A 2004/18/EK irányelvvel, illetve a 2014/24/EU irányelvvel összefüggésben értelmezett
1370/2007/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdése szerinti odaítélési eljárás esetében főszabály szerint
csak az említett irányelvek rendelkezéseit kell e alkalmazni úgy, hogy mellőzni kell az 1370/2007/EK
rendelet említett irányelvektől eltérő rendelkezéseinek alkalmazását?
2) Ennélfogva a 2004/18/EK irányelvvel, illetve a 2014/24/EU irányelvvel összefüggésben értelmezett
1370/2007/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdése szerinti odaítélési eljárás esetében kizárólag a
Bíróság által a 2004/18/EK irányelvvel összefüggésben kialakított szabályokhoz és a 2014/24/EU
irányelv 63. cikkének (2) bekezdése szerinti szabályozáshoz igazodik-e az alvállalkozásba adás
megengedhetősége, vagy az ajánlatkérő ettől eltérően ilyen odaítélési eljárás esetében is előírhat az
ajánlattevők részére az 1370/2007/EK rendelet 4. cikkének (7) bekezdése szerint (a menetrend szerinti
kilométerek arányában mért) százalékos saját üzemelésű működtetést?
3) Amennyiben az 1370/2007/EK rendelet 4. cikkének (7) bekezdését alkalmazni kell a 2004/18/EK
irányelvvel, illetve a 2014/24/EU irányelvvel összefüggésben értelmezett 1370/2007/EK rendelet 5.
cikkének (1) bekezdése szerinti odaítélési eljárásra, úgy az ajánlatkérő szabadon mérlegelhet-e az
1370/2007/EK rendelet (19) preambulumbekezdésére figyelemmel a saját üzemelésű működtetés
mértékének megállapításakor, és ezért igazolható lehet-e a menetrend szerinti kilométerek arányában
mért 70 %-os mértékű saját üzemelésű működtetésnek az ajánlatkérő általi megkövetelése?

199. A Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litvánia) által 2015. június 18-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-298/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: litván
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A 2004/17 irányelv 37., 38., 53. és 54. cikkét úgy kell-e érteni és értelmezni, akár együttesen, akár
külön-külön (de az említett rendelkezések korlátozása nélkül), miszerint:
a) azokkal ellentétes az a nemzeti szabály, amely értelmében, ha valamely építési beruházásra irányuló
szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vesznek igénybe, az ajánlatkérő által megjelölt fő munkát a
szállítónak kell elvégeznie?
b) azokkal ellentétes a beszerzési dokumentumokban szereplő, a szállítók szakmai kapacitásainak
halmozására szolgáló, a vitatott ajánlattételhez szükséges dokumentációban az ajánlatkérő által
meghatározotthoz hasonló azon rendszer, amely előírja, hogy az adott gazdasági szereplő (egy
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közös vállalkozásban részes fél) szakmai kapacitását képviselő résznek meg kell felelnie az általa a
közbeszerzési szerződés szerint ténylegesen elvégzendő konkrét munkának?
2) A 2004/17 irányelv 10., 46., és 47. cikkét úgy kell-e érteni és értelmezni, akár együttesen, akár
külön-külön (de az említett rendelkezések korlátozása nélkül), miszerint:
a) a szállítókkal szembeni egyenlő bánásmód és az átláthatóság elve nem sérül, ha az ajánlatkérő:
— a beszerzési dokumentumban előre előírja a szállítók szakmai kapacitásainak halmozására
vonatkozó általános lehetőséget, de nem határozza meg az említett lehetőség végrehajtásának
rendszerét;
— ezt követően, a közbeszerzési eljárás során a szállítók szakmai kapacitásainak halmozására
vonatkozó egyes korlátozások előírásával közelebbről meghatározza a szállítók minősítésének
értékelését illető követelményeket;
— a minősítési követelmények pontosabb meghatározása miatt meghosszabbítja az ajánlattétel
benyújtási határidejét, és ezt a határidő–hosszabbítást a Hivatalos Lapban közzéteszi?
b) a szállítók kapacitásainak halmozására vonatkozó korlátozást nem kell világosan előre feltüntetni,
ha az ajánlatkérő tevékenységének adott jellege és a közbeszerzési szerződés különös jellemzői
miatt ez a korlátozás előrelátható és indokolható?

200. A Juzgado Contencioso-Administrativo Tarragona (Spanyolország) által 2015.
június 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-302/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Ellentétes-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkével és a 97/67/EK irányelvnek a
közösségi postai szolgáltatások belső piacának teljes megvalósítása tekintetében történő módosításáról
szóló, 2008. február 20-i 2008/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkével az olyan
nemzeti szabályozás, amely az egyetemes postai szolgáltatás finanszírozási eszközeként a
tevékenységéhez kapcsolódó adómentességet állapít meg?

201. A Sąd Okręgowy w Łodzi (Lengyelország) által 2015. június 22-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-303/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lengyel
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Lehet-e úgy értelmezni a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási
eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló,
1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikkének (1) bekezdését, hogy a
műszaki szabálynak minősített szabályok közlésének elmaradása esetén meg lehet különböztetni a
következményeket oly módon, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 36. cikke szerinti
korlátozások alá nem tartozó szabadságokat érintő szabályok esetén a közlés elmaradásának az kell
legyen a következménye, hogy e szabályokat nem lehet alkalmazni valamely meghatározott
eldöntendő eljárásban, míg a 36. cikk szerinti korlátozások alá tartozó szabadságokat érintő szabályok
esetén a nemzeti és egyben uniós bíróság vizsgálhatja azt, hogy e szabályok a közlés elmaradása
ellenére eleget tesznek-e a szerződés 36. cikke szerinti követelményeknek és alkalmazhatók?
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202. A Cour de cassation (Franciaország) által 2015. június 25-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-310/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK irányelv 5. és 7.
cikkét, hogy megtévesztő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül az olyan kapcsolt ajánlat,
amely előre telepített szoftverekkel rendelkező számítógép értékesítésére vonatkozik, ha a számítógép
gyártója viszonteladója közvetítésével információt nyújtott valamennyi előre telepített szoftverről,
azonban nem jelölte meg pontosan minden egyes elem árát?
2) Úgy kell-e értelmezni a 2005/29 irányelv 5. cikkét, hogy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak
minősül az olyan kapcsolt ajánlat, amely előre telepített szoftverekkel rendelkező számítógép
értékesítésére vonatkozik, amennyiben a gyártó csak e szoftverek elfogadására, vagy ennek hiányában
az adásvételtől való elállásra biztosít a fogyasztónak lehetőséget?
3) Úgy kell-e értelmezni az irányelv 5. cikkét, hogy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül
az olyan kapcsolt ajánlat, amely előre telepített szoftverekkel rendelkező számítógép értékesítésére
vonatkozik, amennyiben a fogyasztó számára lehetetlen ugyanattól a gyártótól szoftverek nélküli
számítógép beszerzése?

203. A Tribunal de commerce de Paris (Franciaország) által 2015. június 25-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-313/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia.
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
„Magában foglalja-e a 2004/12/EK irányelvvel módosított 94/62/EK irányelv 3. cikkében
meghatározott csomagolás fogalma a »gurigákat« (rudak, csövek, hengerek), amelyekre a fogyasztók
részére értékesített hajlékony termékek, például papír vagy műanyag fóliák vannak feltekerve?”

204. A Supreme Court of the United Kingdom (Egyesült Királyság) által 2015. június
26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-316/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: angol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Amennyiben valamely szexlétesítményre vonatkozó engedély megadásáért vagy megújításáért a
kérelmezőnek olyan, két részből összetevődő díjat kell fizetnie, amelynek egyik része a kérelem
adminisztrálásával kapcsolatos, és vissza nem téríthető, a másik rész pedig az engedélyezési rendszer
kezelésével, és a kérelem elutasítása esetén visszatérítendő:
(1) a második, visszatérítendő részt is magában foglaló díj megfizetésének kötelezettsége az uniós jog
szempontjából és minden további nélkül azt jelenti-e, hogy az alpereseket a kérelmükkel
összefüggésben olyan díj terhelte, amely ellentétes volt a belső piaci szolgáltatásokról szóló
2006/123/EK irányelv 13. cikkének (2) bekezdésével, amennyiben meghaladta a Westminster City
Council részéről a kérelmek elbírálásával kapcsolatban felmerült költséget?
(2) függ-e az a végkövetkeztetés, amely szerint az ilyen követelményt úgy kell tekinteni, mint amely
díjat – vagy ha úgy kell tekinteni, a Westminster City Council részéről a kérelmek elbírálásával
kapcsolatban felmerült költségeket meghaladó díjat – foglal magában, további (és ha igen, mely)
követelmények hatásától, például:
(a) annak bizonyítása, hogy a második, visszatérítendő rész a kérelmező számára valamiféle
költséget vagy veszteséget jelentett, vagy valószínűleg fog jelenteni,
(b) a második, visszatérítendő rész mértéke és az az időtartam, amíg azt a visszatérítésig
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visszatartják, vagy
(c) a Westminster City Council részéről a kérelmek elbírálásával kapcsolatban felmerült
költségekben (és így a vissza nem téríthető költségben) elért bármiféle megtakarítás, amely
abból ered, hogy az összes kérelmezőnek előre meg kellett fizetnie a két részből összetevődő
díjat?

205. A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2015. június 26-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-317/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Az olyan korlátozások alkalmazására is kiterjed-e a korlátozások harmadik országokra történő
alkalmazása fenntartásának az EUMSZ 64. cikk (1) bekezdésében rögzített elve, amelyek a szóban
forgó meghosszabbított utólagos adómegállapítási elévülési időhöz hasonló nemzeti szabályozás
alapján vannak hatályban, amely olyan esetekben is alkalmazható, amelyek nem közvetlen
befektetéssel, pénzügyi szolgáltatások nyújtásával vagy értékpapírok tőkepiacokra történő
bevezetésével függnek össze?
2) Olyan korlátozásokra is vonatkozik-e a pénzügyi szolgáltatások nyújtásával összefüggő
tőkemozgásra vonatkozó korlátozások alkalmazása fenntartásának az EUMSZ 64. cikk (1)
bekezdésében rögzített elve, amelyek a szóban forgó meghosszabbított utólagos adómegállapítási
elévülési időhöz hasonlóan sem a szolgáltatóra nem vonatkoznak, sem a szolgáltatások nyújtásának
feltételeit vagy szabályait nem határozzák meg?
3) Az EUMSZ 64. cikk (1) bekezdése értelmében vett „pénzügyi szolgáltatások nyújtásával
összefüggő tőkemozgás” körébe tartozik-e a jelen ügyben szereplőhöz hasonló olyan helyzet is,
amelyben a tagállamok egyikében lakóhellyel rendelkező személy (értékpapír) számlát nyitott egy
Unión kívüli banknál, és a válasz attól függ-e, hogy az említett bank ennek keretében végez-e
tevékenységeket, és ha igen, milyen mértékben, a számlatulajdonos részére?

206. A Tribunale Amminiatrativo Regionale per il Piemonte (Olaszország) által 2015.
június 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-318/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 49. és 56. cikkét, valamint a
letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadsága, az egyenlő bánásmód, a hátrányos megkülönböztetés
tilalma és az arányosság elvét, hogy azokkal ellentétes a 2006. évi 163. sz. D.Lgs. 122. cikkének (9)
bekezdésében és 253. cikkének (20a) bekezdésében foglalt, Olaszországban jelenleg hatályos azon
rendelkezés, amely a határon átnyúló érdeket képviselő, értékhatárt el nem érő építési beruházásra
irányuló szerződések odaítélésére irányuló eljárásban a kirívóan alacsony értékű ajánlatok automatikus
kizárását írja elő?

207. A Cour constitutionnelle (Luxembourg) által 2015. június 29-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-321/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
„A módosított, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei kereskedelmi rendszerének
létrehozásáról szóló, 2004. december 23-i törvény 13. cikkének (6) bekezdése összeegyeztethető e az
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének
létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK
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európai parlamenti és tanácsi irányelvvel, különösen a kibocsátási egységek ott előírt kereskedelmi
rendszere struktúrájával, amennyiben az lehetővé teszi a hatáskörrel rendelkező miniszter számára,
hogy előírja az ugyanezen törvény 12. cikke (2) és (4) bekezdésének megfelelően kiosztott, de fel nem
használt kibocsátási egységek kártérítés nélküli teljes vagy részleges visszaadását, azzal, hogy e kérdés
kiterjed arra is, hogy ténylegesen sor kerül-e a kiosztott, de fel nem használt kibocsátási egységek
visszaadására, mitöbb, igenlő válasz esetén a visszaadás minősítésére, illetve az ilyen kibocsátási
egységek esetleges vagyontárgynak minősítésére?”

208. A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2015. június
29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-322/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Ellentétes-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 56. cikkével az Autorità di
garanzia delle Telecomunicazioni 397/13/CONS. sz. megtámadott határozatának és a hivatkozott
nemzeti jogi szabályozás Autorità által megjelölt módon értelmezett azon kapcsolódó
rendelkezéseinek alkalmazása, amelyek az olasz fogyasztók részére kínált gazdasági tevékenységekre
vonatkozó (szükségszerűen az olasz számviteli normák szerint elkészített), „a rendszerrel kapcsolatos
összetett gazdasági jelentés” benyújtását írják elő, amelyet versenyvédelmi célok indokolnak, de
amely szükségszerűen kapcsolódik az Autoritànak a szóban forgó ágazatban meglévő pluralizmus
védelmére vonatkozó különböző és korlátozottabb intézményi céljaihoz, és amelynek a szóban forgó
ágazatra vonatkozó nemzeti szabályozás (az audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatások egységes
szövege) hatálya alá nem tartozó két szolgáltató – közelebbről a kizárólag az ír jog szerinti társult
vállalkozása részére szolgáltatást nyújtó belföldi szolgáltató, valamint ez utóbbira hivatkozással a
belföldön székhellyel nem rendelkező és alkalmazottak bevonásával tevékenységet nem folytató
szolgáltató – a címzettje, vagyis a Szerződés 56. cikkét sértő, az Európai Unión belül a
szolgáltatásnyújtás szabadságát korlátozó intézkedésnek minősül-e?

209. Az Administratīvā apgabaltiesa (Lettország) által 2015. július 1-jén benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-326/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lett
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A [2006/112/EK tanácsi] irányelv 132. cikke (1) bekezdése f) pontjának értelmében vett személyek
önálló csoportjáról lehet-e szó, ha a csoport tagjai az Európai Unió olyan eltérő tagállamaiban
telepedtek le, amelyekben az irányelv hivatkozott rendelkezései nem összehangolt, különböző
követelmények alapján kerültek átültetetésre?
2) A tagállam korlátozhatja-e egy jogalany számára az irányelv 132. cikke (1) bekezdésének f)
pontjában előírt mentesség alkalmazását, ha a jogalany megfelelt a saját tagállamában a mentesség
alkalmazásához szükséges valamennyi feltételnek, azonban a csoport többi tagjának tagállamaiban
irányadó nemzeti jogszabályokban olyan korlátozásokkal ültették át a hivatkozott rendelkezést,
amelyek megakadályozzák, hogy más tagállambeli jogalanyok saját államukban a megfelelő
hozzáadottértékadó-mentességet alkalmazhassák?
3) Elfogadható-e az irányelv 132. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti mentesség alkalmazása
néhány szolgáltatás esetén e szolgáltatások hozzáadottértékadó-alanyisággal rendelkező
igénybevevőjének tagállamában, ha a szolgáltatásnyújtó mint hozzáadottértékadó-alany más
tagállamban az általános szabályok szerint hozzáadottérték-adót alkalmazott e szolgáltatásokra, vagyis
úgy vélte, hogy az ilyen szolgáltatások után azok igénybevevőjének tagállamában hozzáadottértékadófizetési kötelezettség keletkezik az irányelv 196. cikke alapján?
4) Az irányelv 132. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében vett „személyek önálló csoportját”
önálló jogi személyként kell-e értelmezni, amelynek fennállását a személyek önálló csoportjának

21

alapítására vonatkozó egyedi megállapodással kell igazolni?
Amennyiben az erre a kérdésre adandó válasz szerint a személyek önálló csoportja nem feltétlenül
tekintendő önálló szervezetnek, úgy kell-e értelmezni, hogy a személyek önálló csoportja kapcsolt
vállalkozások olyan csoportját képezi, amelyben a vállalkozások szokásos gazdasági tevékenységük
keretében kereskedelmi tevékenységük megvalósítására egymás között kölcsönös támogatási
szolgáltatásokat nyújtanak, és e csoport fennállása a szolgáltatásra irányuló aláírt szerződésekkel és a
transzferárakra vonatkozó dokumentációval igazolható?
5) Korlátozhatja-e egy tagállam az adóalanynak az irányelv 132. cikke (1) bekezdésének f) pontjában
előírt hozzáadottérték-adó alóli mentességét, ha az adóalany az ügyletekre felárat alkalmazott a
székhely szerinti tagállam közvetlen adózás területére vonatkozó szabályozásában foglalt
követelménynek megfelelően?
6) Alkalmazható-e az irányelv 132. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti mentesség a harmadik
államból származó szolgáltatásokra? Másképpen fogalmazva, egy harmadik állambeli jogalany lehet-e
az irányelv hivatkozott rendelkezésének értelmében vett, személyek önálló csoportjának azon tagja,
amely a csoport keretében a csoport többi tagjának nyújt szolgáltatásokat?

210. Az Østre Landsret (Dánia) által 2015. július 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal
iránti kérelem (C-327/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: dán
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus
hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló, 2002. március 7-i 2002/22/EK
irányelv (Egyetemes szolgáltatási irányelv), beleértve annak 32. cikkét, megtiltja-e a tagállamoknak
olyan szabályok elfogadását, amelyek nem teszik lehetővé egy vállalkozás számára a tagállammal
szemben olyan kereset előterjesztését, amelyben az említett irányelv II. fejezetében nem szabályozott,
további kötelező szolgáltatások biztosítása nettó költségeinek külön megtérítését kéri, ha a
vállalkozásnak az említett irányelv II. fejezetében szabályozott, egyetemes szolgáltatási
kötelezettségeihez tartozó egyéb szolgáltatásaiból származó nyeresége meghaladja a további kötelező
szolgáltatások biztosításához kapcsolódó veszteséget?
2) Az Egyetemes szolgáltatási irányelv megtiltja-e valamely tagállamnak olyan szabályok elfogadását,
amelyek alapján a vállalkozások csak akkor részesülhetnek az ezen irányelv II. fejezetének hatálya alá
nem tartozó, további kötelező szolgáltatások nyújtása nettó költségeinek a tagállam részéről történő
megtérítésében, ha a nettó költségek méltánytalan terhet jelentenek a szóban forgó vállalkozások
számára?
3) A második kérdésre adandó nemleges válasz esetén dönthet-e úgy a tagállam, hogy az említett
irányelv II. fejezetének hatálya alá nem tartozó, további kötelező szolgáltatás nyújtásához nem
kapcsolódik méltánytalan teher, amennyiben a vállalkozás az egyetemes szolgáltatási kötelezettséghez
tartozó valamennyi szolgáltatásnyújtásból, és különösen azon szolgáltatások nyújtásából, amelyeket a
vállalkozás az egyetemes szolgáltatási kötelezettség hiányában is nyújtott volna, összességében
nyereségre tett szert?
4) Az Egyetemes szolgáltatási irányelv megtiltja-e a tagállamoknak olyan szabályok elfogadását,
amelyek értelmében a kijelölt vállalkozásnak az említett irányelv II. fejezetében szabályozott,
egyetemes szolgáltatási kötelezettségeihez kapcsolódó nettó költségeit a kérdéses
szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó valamennyi bevétel és kiadás különbségeként kell kiszámítani,
beleértve azon bevételeket és kiadásokat is, amelyek a vállalkozásnál az egyetemes szolgáltatási
kötelezettség hiányában is létrejöttek volna?
5) Amennyiben a szóban forgó nemzeti szabályok (lásd az 1–4. kérdést) olyan további kötelező
szolgáltatásra is alkalmazandóak, amelyet nem csak Dániában, hanem Dániában és az EUMSZ II.
melléklete értelmében tengerentúli országnak vagy területnek minősülő Grönlandon egyaránt nyújtani
kell, érvényes-e az 1–4. kérdésre adandó válasz a kötelezettség Grönlandra vonatkozó részére is,
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amennyiben a dán hatóságok egy Dániában bejegyzett vállalkozás számára írnak elő kötelezettséget,
és a vállalkozás nem végez egyéb tevékenységet Grönlandon?
6) Az 1–5. kérdésre adandó válaszok szempontjából milyen jelentősége van az EUMSZ 107. cikk (1)
bekezdésének és az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdésének, valamint az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával
megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami
támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i bizottsági határozatnak?
7) Az 1–5. kérdésre adandó válaszok szempontjából milyen jelentősége van a többek között az
Egyetemes szolgáltatási irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében, 3. cikkének (2) bekezdésében és (4),
(18), (23) és (26) preambulumbekezdésében, valamint IV. mellékletének B. részében szereplő
minimális versenytorzulás elvének?
8) Amennyiben az Egyetemes szolgáltatási irányelv rendelkezéseivel ellentétesek az 1., 2. és 4.
kérdésben hivatkozott nemzeti szabályozások, e rendelkezések vagy korlátozások közvetlen hatállyal
rendelkeznek-e?
9) Milyen különösebb tényezőket kell figyelembe venni annak értékelésekor, hogy a 3.17. pontban
szereplő kérelmekre a nemzeti jogban megállapított határidő és annak alkalmazása összhangban van-e
a jóhiszemű együttműködés, egyenértékűség és tényleges érvényesülés uniós jogi elvével?

211. A Sąd Najwyższy (Lengyelország) által 2015. július 3-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-329/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lengyel
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkét, hogy az energiáról
szóló, 1997. április 10-i törvény 9a. cikke (8) bekezdésének 2006-ban, az energiáról szóló törvény,
valamint a környezetvédelemről szóló törvény módosításáról szóló, 2005. március 4-i törvény (Dz. U.
2005., 62. szám, 552. alszám) 1. cikkének 13. pontja alapján hatályos szövegében az egyidejű
hőtermelés mellett megtermelt villamos energia átvételére vonatkozóan előírt kötelezettség állami
támogatást képez?
2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén úgy kell-e értelmezni az Európai Unió működéséről
szóló szerződés 107. cikkét, hogy az a tagállamnak betudandóan eljáró energiavállalat, amelyet az
állami támogatásnak minősített kötelezettség terhel, a nemzeti bíróság előtti eljárásban hivatkozhat az
említett rendelkezés megsértésére?
3) Az első és második kérdésre adandó igenlő válasz esetén úgy kell-e értelmezni az Európai Unió
működéséről szóló szerződésnek az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkének (3) bekezdésével
összefüggésben értelmezett 107. cikkét, hogy a nemzeti jogból eredő kötelezettségnek az Európai
Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkével való összeegyeztethetetlensége kizárja annak
lehetőségét, hogy bírságot szabjanak ki a kötelezettséget nem teljesítő vállalkozással szemben?

212. A Tribunale di Treviso (Olaszország) által 2015. július 6-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-332/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Az indokolásban hivatkozott közösségi ítélkezési gyakorlat által értelmezett 2006. november 28-i
2006/112/EK irányelv rendelkezéseivel ellentétes-e a fent megjelölt, Olaszországban hatályos
szabályozáshoz (a 633/1972. sz. d.p.r. 19. cikke) hasonló olyan tagállami nemzeti szabályozás, amely
büntetőjogi szempontból is kizárja a levonáshoz való jog gyakorlásának lehetőségét, amennyiben nem
kerültek benyújtásra a héabevallások, és különösen az azon évet követő második évre vonatkozó
bevallás, amely évben az adó levonásának joga keletkezett?
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2) A 2006. november 28-i 2006/112/EK irányelv rendelkezéseivel ellentétes-e a fent megjelölt,
Olaszországban hatályos szabályozáshoz (a 633/1972. sz. d.p.r. 25. és 39. cikke) hasonló olyan
tagállami szabályozás, amely büntetőjogi szempontból is kizárja az olyan, beszerzésről szóló
számláknak a héalevonás céljából történő figyelembe vételét, amelyeket az adóalany semmilyen
módon nem vett nyilvántartásba?

213. A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2015. július 6-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelmek (C-333/15. és C-334/15. sz. ügyek)1
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet 43. és 44. cikkét,
hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely kizárja a támogatható hektárszámok
köréből a mezőgazdasági termelő által bejelentett állandó legelők valamennyi a termelőt megillető
rendes jogosultságok meghatározásánál adott napon figyelembe vett terület méretét meghaladó
területet és e területek bevonását, és ebből következően szántóföld legelőkkel való felváltását ahhoz a
feltételhez köti, hogy a termelő a legelőket ténylegesen állattenyésztésre használja az adott üzleti
évben azon területek tekintetében, amelyekre a támogatási jogosultságokat aktiválni kívánja?
Abban az esetben pedig, ha az előző kérdésre adandó válasz nemleges lenne:
2) Arra figyelemmel, hogy a támogatási rendszerek keretében kizárja e rendszerek olyan
kedvezményezettjeinek kifizetését, „akikről megállapították, hogy mesterségesen teremtették a
támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket azzal a céllal, hogy az adott
támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jussanak, úgy kell e értelmezni 2003. szeptember 29i 1782/2003/EK tanácsi rendelet 29. cikkét, hogy az nem teszi lehetővé a tagállamok számára (az
állandó legelők) „támogatható hektárszámát” csökkentő általános intézkedések elfogadását olyan
általános feltételezések tényként, történő beállításával, amelyek szerint a kedvezményezett a támogatás
megszerzéséhez szükséges körülményeket mesterségesen teremtette meg, az adott mezőgazdasági
termelővel kapcsolatban az e mezőgazdasági termelő tevékenysége és az általa tanúsított magatartás
konkrét bizonyítása nélkül?

214. Az Appeal Commissioners (Írország) által 2015. július 6-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-344/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: angol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Ha valamely közjog által szabályozott szerv olyan tevékenységet végez, mint a díjfizetés ellenében
való úthasználat biztosítása, és ha a tagállamban vannak olyan magánszervezetek, amelyek a nemzeti
törvényi rendelkezések alapján az érintett közjogi szervvel kötött megállapodással összhangban díjakat
szednek különböző díjköteles utakkal összefüggésben, akkor úgy kell-e értelmezni a 2006/112/EK
tanácsi irányelv 13. cikke [(1) bekezdésének] második albekezdését, hogy az érintett közjogi szervet
versenyhelyzetben lévőnek kell tekinteni az érintett magánüzemeltetőkkel úgy, hogy jelentős
versenytorzulást eredményezőnek kell tekinteni a közjogi szerv nem adóalanykénti kezelését, azon
tények ellenére, hogy
a) nincs és nem is lehet valós verseny az érintett közjogi szerv és a magánüzemeltetők között, és
b) nincs arra vonatkozó bizonyíték, hogy reális esély lenne arra, hogy magánüzemeltető jelenik meg a
piacon azzal a céllal, hogy olyan díjköteles utat építsen, amely versenyhelyzetbe kerül a közjogi
szerv által üzemeltetett díjköteles úttal?
2) Ha nincs vélelem, akkor milyen gyakorlatot kell követni annak megállapítása érdekében, hogy
1

A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek.
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fennáll-e a 2006/112/EK tanácsi irányelv 13. cikke [(1) bekezdésének] második albekezdése
értelmében vett jelentős versenytorzulás?

215. A Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgium) által 2015. július 7-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-339/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvet, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti törvény, amely abszolút jelleggel megtiltja
mindenki számára a száj-és fogápolásra vonatkozó reklámozást, ahogyan ezt a fogápolásra vonatkozó
reklámról szóló, 1958. április 15-i belga törvény 1. cikke teszi?
2) A belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlatairól szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 3. cikkének (3) bekezdése értelmében vett, „a termékek egészségi és biztonsági
vonatkozásaira alkalmazandó szabálynak” tekintendő-e a száj-és fogápolásra vonatkozó reklám
tilalma?
3) Úgy kell-e értelmezni a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvet, hogy azzal ellentétes a fogorvosi tevékenység gyakorlásának szabályozásáról szóló,
1934. június 1-jei királyi rendelet 8d. cikkéhez hasonló, olyan nemzeti szabályozás, amely részletesen
meghatározza, hogy a fogorvos rendelőjén a nyilvánosság számára elhelyezett reklámfeliratnak az
egyszerűséget illetően milyen követelményeknek kell megfelelnie?
4) Úgy kell-e értelmezni a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások,
különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i
2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti törvény,
amely abszolút jelleggel megtiltja mindenki számára a száj-és fogápolásra vonatkozó reklámozást,, és
amely az elektronikus (weboldalon keresztüli) kereskedelmi reklámot is megtiltja, ahogyan ezt a
fogápolásra vonatkozó reklámról szóló, 1958. április 15-i belga törvény 1. cikke teszi?
5) Hogyan kell értelmezni „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásoknak” a
2000/31/EK irányelv 2. cikkének a) pontjában a 98/48/EK irányelvvel módosított 98/34/EK irányelv
1. cikkének 2. pontjára hivatkozva meghatározott fogalmát?
6) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 49. és EUMSZ 56. cikket, hogy azokkal ellentétes az alapügyben
szereplőhöz hasonló, olyan nemzeti szabályozás, amely a közegészség védelme érdekében teljes
reklámtilalmat ír elő a fogászati ellátás vonatkozásában?

216. A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2015. július 13-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-355/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A Bíróság C-100/12. sz. Fastweb SpA ügyben 2013. július 4-én hozott ítéletének elveire tekintettel
úgy kell-e értelmezni a 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelvnek a közbeszerzési szerződések
odaítélésére vonatkozó jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása tekintetében történő
módosításáról szóló 2007/66/EK irányelvvel módosított, az árubeszerzésre és az építési beruházásra
irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására
vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 89/665/EGK
irányelv 1. cikkének (3) bekezdését, hogy a szerződés odaítéléséről szóló döntéssel
(keretmegállapodás megkötéséről szóló döntéssel) és a szerződéskötéssel szembeni jogorvoslat
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(beleértve a kártérítésnek a 89/665 irányelv 2. cikkének (7) bekezdése által előírt megítélését is) akkor
is megtagadható attól az ajánlattevőtől, akinek ajánlatát az ajánlatkérő jogerősen kizárta, és aki ezért
nem az irányelv 2a. cikke szerinti érintett ajánlattevő, ha csak két ajánlattevő nyújtott be ajánlatot, és a
nyertes ajánlattevő – akinek a szerződést odaítélték – ajánlatát a nem érintett ajánlattevő álláspontja
szerint szintén ki kellett volna zárni?
Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén:
2) A Bíróság C-100/12. sz. Fastweb SpA ügyben 2013. július 4-én hozott ítéletének elveire tekintettel
úgy kell-e értelmezni a 89/665 irányelv 1. cikkének (3) bekezdését, hogy a nem (az irányelv 2a. cikke
szerinti) érintett ajánlattevő számára csak akkor biztosítandó jogorvoslat,
a) ha a jogorvoslati eljárás irataiból egyértelműen kiderül, hogy a nyertes ajánlattevő ajánlata nem
szabályszerű?
b) ha a nyertes ajánlattevő ajánlata azonos okokból nem szabályszerű?

217. A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2015. július 13-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelmek (C-369/15., C-370/15. C-371/15. és C-372/15. sz. ügyek)2
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A 2013/448/EU határozat ellentétes-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés 296. cikkével
és az Alapjogi Charta 41. cikkével abban a tekintetben, hogy a korrekciós tényezőt olyan
mechanizmus útján határozták meg, amely az indokolási kötelezettséget megsértve nem teszi lehetővé
az érintett létesítmények üzemeltetői számára, hogy megismerjék az elfogadásakor figyelembe vett
adatokat, számításokat és feltételeket?
2) A 2013/448/EU határozat azáltal, hogy az általa véghezvitt módon meghatározza és megállapítja az
ipari kibocsátások felső határát és az ágazatközi korrekciós tényezőt, melyekről a 2003/87/EK irányelv
10a. cikkének (5) bekezdése és a 2011/278/EU határozat 15. cikke rendelkezik, sérti-e az említett,
2003-as irányelv 10a. cikkének (1) bekezdését és 23. cikkének (3) bekezdését azon körülmény miatt,
hogy azt nem az 1999/468/EK határozat által meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási
bizottsági eljárás keretében dolgozták ki?
3) Tekintettel arra, hogy a 2013/448/EU határozat és/vagy a 2011/278/EU határozat 15. cikke
aszimmetriát teremtenek:
— a [2003/87/EK irányelv] 10a. cikke (5) bekezdésének a) és b) pontja által szabályozott számítási
alap és
— az említett irányelv 10a. cikkének (1) és (4) bekezdése által a kibocsátási egységek ingyenes
kiosztására előírt feltételek között azáltal, hogy az előzőnek nem képezik részét a hulladékgázok
elégetésével és a kapcsolt hőenergiatermeléssel kapcsolatos villamosenergia-termelésből eredő
kibocsátások, amelyek a hivatkozott irányelv I. mellékletében foglalt létesítményekből származnak,
míg az utóbbi szerint ingyenes kiosztás körébe tartoznak az ilyen kibocsátások:
a) A 2013/448/EU határozat és/vagy 2011/278/EU határozat 15. cikke sérti-e a 2003/87/EK
irányelvnek a 3. cikke u) pontjával és az említett 10a. cikke (1) bekezdése harmadik
albekezdésének záró mondatával összefüggésben értelmezett 10a. cikkének (5) bekezdését
annak megállapításával, hogy a hulladékgázok elégetésével és a hőtermeléssel olyan
intézményekben termelt kibocsátások, amelyek az említett irányelv I. mellékletébe tartozó
villamosenergiát termelnek, minden esetben „villamosenergia-termelő” kibocsátásoknak
minősülnek az ipari kibocsátási felső határ meghatározása szempontjából, és ezért azokat ki kell
zárni e számításból?
b) Még ha az előző kérdésre nemleges válasz adandó is, a 2013/448/EU határozat és/vagy
2
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2011/278/EU határozat 15. cikke sértik-e 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (5) bekezdését
és/vagy ezen irányelv céljait abban a tekintetben, hogy az ipari kibocsátások felső határának a
hivatkozott irányelv által szabályozott számítási alapjából kizárják a hulladékgázokból történő,
valamint a kapcsolt hőtermelés keretében folytatott villamosenergia-termeléshez kapcsolódó, és
az említett irányelv I. mellékletében foglalt létesítményekből származó kibocsátásokat, amelyek
tekintetében ugyanakkor térítésmentes kibocsátási egységek oszthatók ki ugyanazon irányelv
10a. cikkének (1) és (4) bekezdése alapján?
4) A 2013/448/EU bizottsági határozat, és adott esetben a 2011/278/EU határozat, amelyet az előbbi
hajt végre, ellentétesek-e az irányelv l0a. cikkének (12) bekezdésével amiatt, hogy az ágazatközi
korrekciós tényezőt olyan ágazatokra is kiterjesztik, amelyeket a 2010/2/EU bizottsági határozat (6)
(jelenleg 2014/746/EU határozat (7)) a CO2-kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentős mértékben
kitett ágazatokként határoz meg, és ebből eredően csökkentik a kiosztott térítésmentes kibocsátási
egységeket?
5) A 2013/448/EU határozat sérti-e a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (5) bekezdését azáltal, hogy
az Európai Bizottság a 2005 és 2007 közötti időszakban megvalósult azon hitelesített kibocsátások
meghatározásához, amelyre az említett bekezdés a) és b) pontja hivatkozik:
a) Figyelmen kívül hagyta az [Autonóm] Közösség független ügyleti jegyzőkönyvében nem szereplő
kibocsátásokat, jóllehet olyan kibocsátásokról volt szó, amelyeket nem volt kötelező bejelenteni az
adott időszakban?
b) A 2008 utáni évek hitelesített kibocsátásainak releváns számadatait – a lehetséges mértékben –
extrapolálta az 1,74 %-os tényező fordított irányban történő alkalmazásával?
c) Kizárt valamennyi, 2011. június 30-a előtt bezárt létesítményből eredő kibocsátást?

218. A Korkein hallinto-oikeus (Finnország) által 2015. július 14-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-368/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: finn
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A 2002/39/EK irányelvvel és a 2008/6/EK irányelvvel módosított 97/67/EK postai irányelv 9.
cikkének értelmezésekor az e cikk (1) bekezdése értelmében vett, az egyetemes szolgáltatások körén
kívül eső szolgáltatásnak vagy a (2) bekezdés értelmében vett, az egyetemes szolgáltatások körébe
tartozó szolgáltatásnak tekintendő-e a szerződéses ügyfelek postai küldeményeinek a szétosztása, ha a
postai vállalkozás megállapodik az ügyfeleivel a szétosztás feltételeiben, és az ügyfeleknek külön
megállapodás szerinti díjat számít fel?
2) Ha a szerződéses ügyfelek postai küldeményeinek a fent említett szétosztása esetében az egyetemes
szolgáltatások körén kívül eső szolgáltatásról van szó, akkor úgy kell-e értelmezni a 9. cikk (1)
bekezdését és a 2. cikk 14. pontját, hogy az ilyen jellegű postai szolgáltatások nyújtása az
alapeljárásban szereplőhöz hasonló körülmények között a postáról szóló törvényben előírthoz hasonló
egyedi engedélyhez köthető?
3) Ha a szerződéses ügyfelek postai küldeményeinek a fent említett szétosztása esetében az egyetemes
szolgáltatások körén kívül eső szolgáltatásról van szó, akkor úgy kell-e értelmezni a 9. cikk (1)
bekezdését, hogy az e szolgáltatásokra vonatkozó engedély csak a postai irányelv 2. cikkének 19.
pontja értelmében vett alapvető követelményeknek való megfelelés biztosításához szükséges
feltételekhez köthető, és hogy az említett szolgáltatásokra vonatkozó engedélyekhez nem köthetők az
irányelv 9. cikkének (2) bekezdése értelmében vett, az adott szolgáltatások minőségére, rendelkezésre
állására és teljesítésére vonatkozó feltételek?
4) Ha csak az alapvető követelményeknek való megfelelés biztosításához szükséges feltételekhez
köthetők a szerződéses ügyfelek postai küldeményeinek a fent említett szétosztására vonatkozó
engedélyek, akkor az alapeljárás tárgyát képezőhöz hasonló, olyan feltételek, amelyek a postai
szolgáltatás szétosztási feltételeire, a küldemények szétosztásának gyakoriságára, a címmódosítási és
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kézbesítésfelfüggesztési szolgáltatásra, a küldemények címkézésére és a gyűjtőhelyekre vonatkoznak,
olyan feltételeknek tekinthetők-e, amelyek megfelelnek a 2. cikk 19. pontja értelmében vett alapvető
követelményeknek, és a 9. cikk (1) bekezdésével összhangban az alapvető követelményeknek való
megfelelés biztosításához szükségesek?

219. A Cour administrative (Luxemburg) által 2015. július 24-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelmek (C-401/15., C-402/15. és C-403/15. sz. ügyek)3
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
A hátrányos megkülönböztetés tilalmára vonatkozó követelményeknek a munkavállalók Unión belüli
szabad mozgásáról szóló 2011. április 5-i 492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke
(2) bekezdésének és az EUMSZ 45. cikk 2. bekezdésének rendelkezései tekintetében és a külföldi
lakóhellyel rendelkező, felsőfokú tanulmányokhoz nyújtott pénzügyi támogatást igénylő felsőoktatási
hallgatót Luxemburg – amely tagállamban a határ menti munkavállalót foglalkoztatták, illetve
amelyben tevékenységét a felsőfokú tanulmányokhoz nyújtott pénzügyi támogatásról szóló 2000.
június 22-i törvénybe az Európai Unió Bírósága C-20/12. sz. ügyben 2013. június 20-án hozott
ítéletének közvetlen következményeként a 2013. július 19-i törvénnyel beillesztett 2bis. cikk feltételei
szerint végezte – társadalmához és munkaerőpiacához kapcsoló kötődés valódi foka
figyelembevételének keretében történő hasznos teljesítése érdekében
— úgy kell-e tekinteni az említett hallgatóra vonatkozó azon követelményt, hogy az említett határ
menti munkavállaló „gyermekének” kell lennie, mint amely egyenértékű azzal, hogy ő az „első
fokú egyenesági leszármazottja, akinek a hozzá fűződő rokonsági viszonya jogilag bizonyított”,
amelynél a hangsúly a hallgató és a határ menti munkavállaló közötti rokonsági kapcsolaton van,
amely feltételezhetően megalapozza a fent említett kötődést, vagy
— arra kell-e a hangsúlyt fektetni, hogy a határ menti munkavállaló „továbbra is biztosítja a hallgató
eltartását” anélkül, hogy szükségszerűen jogi értelemben vett rokonsági kapcsolat fűzné a
hallgatóhoz, többek között azáltal, hogy elegendő mértékű életközösségbeli kapcsolat áll fenn
közte és a hallgató valamely olyan szülője között, akihez fűződő rokonsági kapcsolata jogilag
megalapozott?
— e második nézőpontból, ha a határ menti munkavállaló – feltételezhetően nem kötelező –
hozzájárulása nem kizárólagos, hanem párhuzamosan áll fenn a szülő vagy szülők
hozzájárulásával, akik a hallgatóval rokonsági kapcsolatban állnak és ezáltal vele szemben
főszabály szerint törvényes tartási kötelezettség terheli őket, meg kell-e annak felelnie bizonyos
tartalmi szempontoknak?

220. A Supreme Court (Írország) által 2015. július 27-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-413/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: angol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A Foster és társai kontra British Gas plc ítélet (C-188/89) 20. pontjában az annak vizsgálatára
megállapított szempontrendszert, hogy mi tekintendő a tagállamhoz tartozó szervnek, úgy kell-e
értelmezni, hogy az abban foglalt feltételek
a) konjunktívak vagy
b) diszjunktívak?
2) Amennyiben a Foster és társai kontra British Gas plc ítéletben (C-188/89) említett külön
3
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szempontok ehelyett olyan tényezőknek tekintendők, amelyeket megfelelően figyelembe kell venni
egy átfogó értékelés érdekében, az említett ítéletben megnevezett külön tényezők mögött van-e olyan
alapvető elv, amelyet a bíróságnak alkalmaznia kell annak vizsgálata során, hogy az adott szerv az
államhoz tartozik-e?
3) Ahhoz, hogy valamely szerv a tagállamhoz tartozzon, elégséges-e az, ha a tagállam erre a szervre
széles körű felelősséget ruházott az uniós jogi kötelezettségek teljesítésének állítólagos indokával,
vagy pedig ezenfelül szükséges-e az, hogy
a) az ilyen szervnek különleges hatáskörei legyenek, vagy hogy
b) az a tagállam közvetlen ellenőrzése és felügyelete mellett működjön?

221. A Court of Appeal (Írország) által 2015. augusztus 5-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-429/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: angol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Lehet-e egy menedékjog iránti kérelmet, amelyet [a harmadik országok állampolgárainak, illetve a
hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való
elismerésének feltételeiről és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2004.
április 29-i 2004/83/EK tanácsi irányelv] szerinti tagállami kötelezettségek végrehajtására hozott
nemzeti jogszabály szerint bírálnak el, megfelelő összehasonlítási alapnak tekinteni egy kiegészítő
védelmi jogállás iránti kérelem tekintetében az egyenértékűség elve alapján?
2) Amennyiben az első kérdésre igenlő választ kell adni, van-e jelentősége ebből a szempontból annak,
hogy az ilyen kiegészítő védelmi jogállás iránti kérelmek benyújtására rendelkezésre álló határidő azt
a fontos célt szolgálja, hogy a nemzetközi védelemre irányuló kérelmeket ésszerű időn belül bírálják
el?

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok
Büntető ügyszak
5. A Bíróság elnökének 2015. június 5-i végzése – (az Eparchiako Dikastirio Larnakas
[Ciprus] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-390/14. sz. ügy)4
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

6. A Bíróság (nagytanács) 2015. július 16-i ítélete (a High Court of Ireland [Írország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Minister for Justice and Equality kontra
Francis Lanigan (C-237/15. PPU. sz. ügy)5
A 2009. február 26-i 2009/299/IB tanácsi kerethatározattal módosított, az európai elfogatóparancsról
és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi
kerethatározat 15. cikkének (1) bekezdését és 17. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a végrehajtó
igazságügyi hatóságnak az e 17. cikkben megállapított határidők lejárta után is meg kell hoznia az
európai elfogatóparancs végrehajtásáról szóló határozatot.
A kerethatározatnak a 17. cikkével összefüggésben, illetve a Charta 6. cikkének fényében értelmezett
12. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az ilyen helyzetben nem ellentétes azzal, hogy a keresett személyt
továbbra is fogva tartsák a végrehajtó tagállam jogának megfelelően, még akkor sem, ha e személy
4
5

A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 11. szám, Büntető ügyszak 11. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 8. szám, Büntető ügyszak 7. sz. alatt.
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fogva tartásának teljes időtartama e határidőket meghaladja, amennyiben ez az időtartam – tekintettel
az alapeljárásban szóban forgó ügyben folytatott eljárás jellemzőire – nem bizonyul eltúlzott
jellegűnek, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia. Ha a végrehajtó igazságügyi
hatóság úgy határoz, hogy az említett személy fogva tartását megszünteti, akkor e hatóságnak e
személy ideiglenes szabadon bocsátásakor minden szükségesnek ítélt intézkedést meg kell tennie
szökésének megakadályozása érdekében, és gondoskodnia kell arról, hogy a tényleges átadásához
szükséges érdemi feltételek mindaddig biztosítva legyenek, amíg az európai elfogatóparancs
végrehajtásáról végleges határozatot nem hoznak.

Gazdasági ügyszak
30. A Bíróság (hatodik tanács) 2015. június 11-i végzése (Juzgado de Primera Instancia
[Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, SA kontra Fernando Quintano Ujeta, María Isabel Sánchez García (C602/13. sz. ügy)6
1) A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április
5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 6. cikkének (1) bekezdését, valamint 7. cikkének (1) bekezdését úgy kell
értelmezni, hogy azokkal nem ellentétesek az olyan nemzeti rendelkezések, amelyek egy jelzáloghitelszerződés keretében a késedelmi kamatok mérséklését írják elő, amennyiben e nemzeti rendelkezések:
— nem sértik az e szerződéssel kapcsolatos, jelzálogtárgyra vezetett végrehajtási eljárásban eljáró
nemzeti bíróságnak a késedelmi kamatokra vonatkozó kikötés „tisztességtelen” jellegére irányuló
értékelését, és
— nem akadályozzák azt, hogy e bíróság megszüntesse e kikötést, amennyiben arra a következtetésre
jut, hogy azt ezen irányelv 3. cikkének (1) bekezdése értelmében „tisztességtelen” jellegűnek kell
minősíteni.
2) A 93/13 irányelvet úgy kell értelmezni, hogy – amennyiben a nemzeti bíróság megállapította egy
eladó vagy szolgáltató és egy fogyasztó között létrejött szerződés valamely kikötésének
„tisztességtelen” jellegét a 93/13 irányelv 3. cikkének (1) bekezdése értelmében – az a körülmény,
hogy e kikötést nem hajtották végre, önmagában nem akadályozhatja azt meg, hogy a nemzeti bíróság
minden, az említett kikötés „tisztességtelen” jellegéből eredő jogkövetkezményt alkalmazzon.

31. A Bíróság harmadik tanácsa elnökének 2015. június 17-i végzése (a Krajský súd v
Prešove [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-328/14. sz. ügy)7
A Bíróság harmadik tanácsának elnöke elrendelte az ügy törlését.

32. A Bíróság (hatodik tanács) 2015. július 8-i végzése (Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción no 1 de Miranda de Ebro [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti
kérelme) – Banco Grupo Cajatres SA kontra María Mercedes Manjón Pinilla,
Comunidad Hereditaria formada al fallecimiento de D. M. A. Viana Gordejuela (C90/14. sz. ügy)8
1) A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április
5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének (1) bekezdését, 4. cikkének (1) bekezdését, 6. cikkének (1)
bekezdését, valamint 7. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az ezen irányelv hatálya alá
tartozó szerződés kikötései tisztességtelen jellegének a nemzeti bíróság általi értékelése során e
bíróság köteles figyelembe venni az érintett szerződés tárgyát alkotó áruk vagy szolgáltatások jellegét,
a szerződéskötés időpontjában fennálló, azt kísérő összes körülményre hivatkozva.
A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 3. szám, Gazdasági ügyszak 7. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 11. szám, Gazdasági ügyszak 36. sz. alatt.
8
A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 6. szám, Gazdasági ügyszak 16. sz. alatt.
6
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2) A 93/13 tanácsi irányelv 6. cikkének (1) bekezdését, valamint 7. cikkének (1) bekezdését úgy kell
értelmezni, hogy azokkal nem ellentétesek az olyan nemzeti rendelkezések, amelyek egy jelzáloghitelszerződés keretében a késedelmi kamatok mérséklését írják elő, amennyiben e nemzeti rendelkezések:
— nem sértik az e szerződéssel kapcsolatos, jelzálogtárgyra vezetett végrehajtási eljárásban eljáró
nemzeti bíróságnak a késedelmi kamatokra vonatkozó kikötés „tisztességtelen” jellegére irányuló
értékelését, és
— nem akadályozzák azt, hogy e bíróság megszüntesse e kikötést, amennyiben arra a következtetésre
jut, hogy azt ezen irányelv 3. cikkének (1) bekezdése értelmében „tisztességtelen” jellegűnek kell
minősíteni.

33. A Bíróság (hatodik tanács) 2015. július 9-i ítélete (a Judecătoria Câmpulung
[Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Maria Bucura kontra SC Bancpost
SA (C-348/14. sz. ügy) 9
1) Az 1998. február 16-i 98/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a fogyasztói
hitelre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló,
1986. december 22-i 87/102/EGK tanácsi irányelv 1. cikke (2) bekezdésének a) pontját, valamint a
fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i
93/13/EGK tanácsi irányelv 2. cikkének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy e rendelkezések
alkalmazásában a „fogyasztó” fogalmába tartozik az a természetes személy, aki az eladóval vagy
szolgáltatóval kötött szerződés keretében az adóstárs helyzetében van, feltéve, hogy olyan célból jár el,
amely saját kereskedelmi vagy szakmai tevékenységi körén kívül esik.
2) A 93/13 irányelv 6. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a nemzeti bíróság,
amennyiben rendelkezésére állnak az e tekintetben szükséges ténybeli és jogi elemek, hivatalból
köteles vizsgálni a fogyasztó és az eladó vagy szolgáltató között létrejött szerződés feltételeinek e
rendelkezés értelmében vett tisztességtelen jellegét.
3) A 93/13 irányelv 3–5. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a fogyasztói hitelszerződés feltételeinek az
ezen irányelv 3. cikke (1) és (3) bekezdése értelmében vett tisztességtelen jellege megítélésekor a
nemzeti bíróságnak az e szerződés megkötését kísérő összes körülményt figyelembe kell vennie. E
tekintetben meg kell vizsgálnia, hogy a szóban forgó ügyben tájékoztatták-e a fogyasztót a
kötelezettségvállalását esetlegesen befolyásoló valamennyi olyan tényezőről, amelyek révén felmérheti
különösen az általa felvett hitel teljes költségét. E vizsgálat során meghatározó szerepe van egyrészt
annak, hogy ezek a feltételek világosak és érthetőek-e ahhoz, hogy azok révén az átlagos – azaz a
szokásosan tájékozott, ésszerűen figyelmes és körültekintő – fogyasztó felmérje e költséget, másrészt
annak a körülménynek, hogy a fogyasztói hitelszerződés nem tesz említést az e szerződés tárgyát
képező áruk és szolgáltatások jellegénél fogva elengedhetetlennek tekintett, különösen a módosított
87/102 irányelv 4. cikkében foglalt információkról.

34. A Bíróság (negyedik tanács) 2015. július 16-i ítélete (a Bundesgerichtshof
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Coty Germany GmbH kontra
Stadtsparkasse Magdeburg (C-580/13. sz. ügy)10
A szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv 8. cikke (3) bekezdésének e) pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan
nemzeti rendelkezés, mint amelyről az alapügyben szó van, amely valamely bankintézetnek korlátlanul
és feltétel nélkül lehetővé teszi azt, hogy az ezen irányelv 8. cikke (1) bekezdésének c) pontja keretében
történő, valamely számlatulajdonos nevére és címére vonatkozó tájékoztatást a banktitokra hivatkozva
megtagadja.

9

A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 11. szám, Gazdasági ügyszak 37. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 3. szám, Polgári ügyszak 15. sz. alatt.
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Munkaügyi ügyszak
46. A Bíróság első tanácsa elnökének 2015. június 11-i végzése (az Eparchiako Dikastirio
Lefkosias [Ciprus] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-189/14. sz. ügy)11
A Bíróság első tanácsának elnöke elrendelte az ügy törlését.

47. A Bíróság (harmadik tanács) 2015. július 9-i ítélete (a Tribunal Supremo
[Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – María José Regojo Dans kontra
Consejo de Estado (C-177/14. sz. ügy)12
1) A „határozott időre alkalmazott munkavállaló”-nak az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a
határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i
1999/70/EK tanácsi irányelv mellékletében szereplő, a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló,
1999. március 18-án kötött keretmegállapodás 3. szakaszának 1. pontja szerinti fogalmát akként kell
értelmezni, hogy azt alkalmazni kell az olyan munkavállalóra, mint az alapeljárás felperese.
2) A határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló keretmegállapodás 4. szakaszának 1. pontját akként
kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló, olyan nemzeti
szabályozás, amely – objektív okokkal alátámasztott indokolástól függetlenül – a kisegítő
alkalmazottakat kizárja az olyan, szolgálati idő alapján, háromévenként járó juttatásokhoz való jog
alól, amelyekben például a határozatlan időre kinevezett köztisztviselők részesülnek, amennyiben e
juttatás folyósítása tekintetében e két munkavállalói kategória helyzete összehasonlítható, aminek
vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata.

48. A Bíróság (első tanács) 2015. július 9-i ítélete (az Arbeitsgericht Verden
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ender Balkaya kontra Kiesel
Abbruch- und Recycling Technik GmbH (C-229/14. sz. ügy)13
1) A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1998. július
20-i 98/59/EK tanácsi irányelv 1. cikke (1) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal
ellentétes az olyan nemzeti szabályozás vagy gyakorlat, amely a munkavállalói létszám ezen
rendelkezés szerinti kiszámításakor nem veszi figyelembe a tőketársaság igazgatóságának az
alapügyben szóban forgóhoz hasonló olyan tagját, aki tevékenységét e társaság valamely másik
szervének utasítása alapján és felügyelete alatt végzi, e tevékenységéért díjazásban részesül, és maga
nem rendelkezik részesedéssel az említett társaságban.
2) A 98/59 irányelv 1. cikke (1) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy az e rendelkezés
értelmében vett munkavállalónak kell tekinteni az alapügyben szóban forgóhoz hasonló olyan
személyt, aki a munkáltató általi díjazás nélkül, de a foglalkoztatás elősegítéséért felelős állami
hatóságok elismerésével és pénzbeli támogatásával, ismeretszerzés vagy ismeretbővítés, illetve
szakképzés céljából, szakmai gyakorlat formájában ténylegesen dolgozik.

49. A Bíróság (negyedik tanács) 2015. július 16-i ítélete (a Symvoulio tis Epikrateias
[Görögország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Konstantinos Maïstrellis kontra
Ypourgos Dikaiosynis, Diafaneias kai Anthropinon Dikaiomaton (C-222/14. sz. ügy)14
Az 1997. december 15-i 97/75/EK tanácsi irányelvvel módosított, az UNICE, a CEEP és az ESZSZ
által a szülői szabadságról kötött keretmegállapodásról szóló, 1996. június 3-i 96/34/EK tanácsi
A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 7. szám, Munkaügyi ügyszak 22. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 9. szám, Munkaügyi ügyszak 28. sz. alatt.
13
A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 10. szám, Munkaügyi ügyszak 33. sz. alatt.
14
A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 8. szám, Munkaügyi ügyszak 26. sz. alatt.
11
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irányelv, valamint a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a
foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 2006/54/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az a
nemzeti szabályozás, amely a közszolgálati alkalmazottat megfosztja a szülői szabadsághoz való jogtól
olyan helyzetben, amikor felesége nem dolgozik, és semmilyen hivatást sem gyakorol, kivéve, ha a
feleséget súlyos betegség vagy fogyatékosság miatt alkalmatlannak minősítik a gyermek nevelésével
kapcsolatos szükségletek kielégítésére.

Polgári ügyszak
40. A Bíróság (harmadik tanács) 2015. július 14-i végzése (a Tribunal de Relação de
Coimbra [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sociedade Portuguesa de
Autores CRL kontra Ministério Público, Carlos Manuel Prata Pereira Sá Meneses,
Sandra Carla Ferreira Cardoso, Doros Bar Lda (C-151/15. sz. ügy)15
A művek nyilvánossághoz közvetítésének az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok
egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és
a tanácsi irányelv 3. cikkének (1) bekezdése értelmében vett fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az
magában foglalja a valamely rádióállomás által sugárzott zeneművek és zenei-irodalmi művek
kihangosítókhoz vagy erősítőkhöz csatlakoztatott rádiókészüléken keresztül egy kávézó-étterem
üzemeltetője által, az e létesítményben jelen lévő vendégek részére történő közvetítését.

41. A Bíróság (ötödik tanács) 2015. július 16-i ítélete (a Landgericht Düsseldorf
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Huawei Technologies Co. Ltd
kontra ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH (C-170/13. sz. ügy)16
1) Az EUMSZ 102. cikket akként kell értelmezni, hogy valamely szabványosító szervezet által
kidolgozott szabványhoz nélkülözhetetlen szabadalom azon jogosultja, amely e szervezet előtt
visszavonhatatlan kötelezettséget vállalt arra, hogy harmadik személyeknek tisztességes, ésszerű és
hátrányosmegkülönböztetés-mentes, „FRAND” („fair, reasonable and non-discriminatory”) feltételek
mellett ad hasznosítási engedélyt, e cikk értelmében nem él vissza az erőfölényes helyzetével azáltal,
hogy szabadalombitorlási keresetet indít a szabadalma megsértésének abbahagyására vagy az e
szabadalom felhasználásával előállított termékek visszavonására kötelezés iránt, amennyiben:
—

az említett kereset megindítását megelőzően egyrészt figyelmeztette az állítólagos
szabadalombitorlót a vele szemben kifogásolt szabadalombitorlásra, megjelölve az említett
szabadalmat, és kifejtve, hogy azt milyen módon bitorolták, másrészt pedig, miután az állítólagos
szabadalombitorló kifejezte azt a szándékát, hogy FRAND-feltételek mellett licenciaszerződést
kössön, ilyen feltételek mellett konkrét és írásbeli licenciaajánlatot juttatott el e
szabadalombitorlóhoz, megjelölve különösen a hasznosítási díjat és annak számítási módszerét,
valamint

— a szóban forgó szabadalmat továbbra is hasznosító szabadalombitorló elmulasztja gondosan, az
adott tárgykörben elfogadott kereskedelmi szokásokkal összhangban és jóhiszeműen megfontolni
ezt az ajánlatot, amit objektív körülmények alapján kell meghatározni, különösen pedig
mentesnek kell lennie minden halogató taktikától.
2) Az EUMSZ 102. cikket akként kell értelmezni, hogy az az alapügyben vizsgáltakhoz hasonló
körülmények között egy erőfölényes helyzetben lévő és valamely szabványosító szervezet által
kidolgozott szabványhoz nélkülözhetetlen olyan szabadalom jogosultjának minősülő vállalkozással
szemben, amelynek kapcsán e vállalkozás e szervezet előtt kötelezettséget vállalt arra, hogy FRANDfeltételek mellett ad hasznosítási engedélyt, nem tiltja meg a szabadalmának állítólagos bitorlója
elleni olyan szabadalombitorlási kereset előterjesztését, amely az e szabadalom múltbeli hasznosítási
15
16

A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 7. szám, Polgári ügyszak 35. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél IV. évfolyam 8. szám, Polgári ügyszak 52. sz. alatt.
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cselekményeivel való elszámolásra vonatkozó adatok szolgáltatására, illetve ezen cselekmények címén
kártérítés megítélésére irányul.

42. A Bíróság (első tanács) 2015. július 16-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden
[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Diageo Brands BV kontra
Simiramida-04 EOOD (C-681/13. sz. ügy)17
1) A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és
végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 34. cikkének 1. pontját úgy
kell értelmezni, hogy az a körülmény, hogy a valamely tagállamban hozott határozat ellentétes az
uniós joggal, nem igazolja azt, hogy e határozatot ne ismerjék el a másik tagállamban azzal az
indokkal, hogy az sérti ezen állam közrendjét, amennyiben a hivatkozott téves jogalkalmazás nem
jelenti az uniós jogrendben, és így a megkeresett tagállam jogrendjében valamely lényegi
jelentőségűnek tekintett jogszabály vagy e jogrendekben valamely alapvetőnek elismert jog
nyilvánvaló megsértését. Nem jelenti azt az olyan hiba, amely az Európai Gazdasági Térségről szóló,
1992. május 2-i megállapodással módosított, a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/104/EGK tanácsi irányelv 5. cikkének (3) bekezdéséhez
hasonló rendelkezés alkalmazását érinti.
A megkeresett állam bíróságának, amikor megvizsgálja, hogy adott esetben fennáll-e ezen állam
közrendjének a nyilvánvaló megsértése, figyelembe kell vennie azt, hogy – kivéve azokat a rendkívüli
körülményeket, amelyek túlságosan nehézzé vagy lehetetlenné teszik a jogorvoslati lehetőségek
kihasználását a származási tagállamban – a jogalanyoknak e tagállamban ki kell használniuk minden
rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőséget annak érdekében, hogy megelőzzék az ilyen jogsértést.
2) A szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv 14. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az alkalmazandó azokra a költségekre, amelyek
a felek részéről a valamely tagállamban indított, a szellemi tulajdonjog megsértésének a megelőzése
érdekében a másik tagállamban foganatosított lefoglalással okozott kár megtérítése iránti kereset
keretében merültek fel, amikor az ezen kereset keretében az e másik tagállamban hozott azon
határozat elismerésének a kérdése merül fel, amely megállapítja e lefoglalás indokolatlan jellegét.

43. A Bíróság (nagytanács) 2015. július 16-i ítélete (az Administrativen sad Sofia-grad
[Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „CHEZ Razpredelenie Bulgaria” AD
kontra Komisia za zashtita ot diskriminatsia (C-83/14. sz. ügy)18
1) A személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének
alkalmazásáról szóló, 2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi irányelv, és konkrétan annak 1. cikke,
illetve 2. cikkének (1) bekezdése értelmében vett „etnikai származáson alapuló hátrányos
megkülönböztetés” fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az alapügyben szóban forgó körülményekhez
hasonló körülmények között – amikor az alapvetően roma származású lakosok lakta városrészben az
összes villamosenergiafogyasztás-mérőt a levegőben futó áramvezeték-hálózat részét képező
villanyoszlopokon, hat és hét méter közti magasságban helyezik el, miközben a többi városrészben az
ilyen fogyasztásmérőket két méternél alacsonyabb magasságban helyezik el – e fogalmat alkalmazni
kell, függetlenül attól, hogy az említett kollektív intézkedés azon személyeket érinti, akik bizonyos
etnikai származással rendelkeznek, vagy azokat, akik anélkül, hogy az említett származással
rendelkeznének, az előbbiekkel együtt az ezen intézkedésből következő, kevésbé kedvező bánásmódban
részesülnek, illetve különös hátrányt szenvednek el.
2) A 2000/43 irányelv 2. cikke (1) bekezdésének, illetve 2. cikke (2) bekezdése a) és b) pontjának a
rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti rendelkezés, amely előírja,
hogy ahhoz, hogy meg lehessen állapítani az ezen irányelv 3. cikkének (1) bekezdése által szabályozott
17
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A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 4. szám, Polgári ügyszak 18. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 6. szám, Polgári ügyszak 25. sz. alatt.
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területeken a faji vagy etnikai származáson alapuló, közvetlen vagy közvetett hátrányos
megkülönböztetés fennállását, az említett a) pontban hivatkozott kevésbé kedvező bánásmódnak, illetve
az említett b) pontban hivatkozott különös hátránynak jogok vagy jogos érdekek megsértését kell
jelentenie.
3) A 2000/43 irányelv 2. cikke (2) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy a jelen rendelkező
rész 1. pontjában leírt intézkedéshez hasonló intézkedés e rendelkezés értelmében vett közvetlen
hátrányos megkülönböztetésnek minősül, ha bebizonyosodik, hogy az említett intézkedést az érintett
városrész lakosságának többségére együttesen jellemző roma származáshoz kapcsolódó okokból
vezették be és/vagy tartották fenn, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell értékelnie, figyelembe
véve az ügy valamennyi releváns körülményét, valamint a bizonyítási teher megfordulásával
kapcsolatos szabályokat, amelyek az említett irányelv 8. cikkének (1) bekezdésében szerepelnek.
4) A 2000/43 irányelv 2. cikke (2) bekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy:
— e rendelkezéssel ellentétes az olyan nemzeti rendelkezés, amely azt írja elő, hogy ahhoz, hogy faji
vagy etnikai származáson alapuló, közvetett hátrányos megkülönböztetés álljon fenn, a különös
hátránynak faji vagy etnikai származáshoz fűződő okokból kell bekövetkeznie;
— az említett rendelkezés értelmében vett „látszólag semleges” rendelkezés, feltétel vagy gyakorlat
alatt olyan rendelkezést, feltételt vagy gyakorlatot kell érteni, amelyeket színleg semlegesen – azaz
a védett tulajdonságtól eltérő, és azzal nem egyenértékű tényezők figyelembevételével –
fogalmaznak meg vagy alkalmaznak;
— az ugyanezen rendelkezés értelmében vett „különös hátrány” nem a súlyos, nyilvánvaló vagy
különösen jelentős egyenlőtlenség esetét jelöli, hanem azt jelenti, hogy különösen valamely adott
faji vagy etnikai származású személyek azok, akik hátrányba kerülnek a szóban forgó rendelkezés,
feltétel vagy gyakorlat miatt;
— feltéve, hogy a jelen rendelkező rész 1. pontjában leírt intézkedéshez hasonló intézkedés nem
minősül az említett irányelv 2. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében vett közvetlen hátrányos
megkülönböztetésnek, az ilyen intézkedés elvileg az említett 2. cikk (2) bekezdésének b) pontja
értelmében vett látszólag semleges gyakorlatnak minősülhet, amely valamely adott etnikai
származású személyeknek különös hátrányt okoz más személyekhez képest;
— az ilyen intézkedés csupán akkor igazolható objektív módon a villamosenergia-hálózat
biztonságának biztosítására és a villamosenergia-fogyasztás megfelelő nyomon követésére irányuló
szándékra tekintettel, ha az említett gyakorlat nem megy túl azon a szinten, amely e jogszerű célok
megvalósításához megfelelő és szükséges, és ha az okozott hátrányok az ekképpen kitűzött célokhoz
képest nem aránytalanul nagyok. Nem ez a helyzet, ha megállapításra kerül – amit a kérdést
előterjesztő bíróságnak kell ellenőriznie – vagy az, hogy léteznek más megfelelő és enyhébb
eszközök, amelyek lehetővé teszik az említett célok elérését, vagy – ilyen más eszközök hiányában –
az, hogy az említett intézkedés aránytalanul nagy mértékben sérti az érintett, alapvetően roma
származású lakosok lakta városrészben élő végső villamosenergia-fogyasztók azon jogos érdekét,
hogy olyan körülmények között férjenek hozzá a villamosenergia-szolgáltatáshoz, amelyeknek nincs
sértő vagy stigmatizáló jellege, és amelyek lehetővé teszi számukra azt, hogy rendszeresen
ellenőrizhessék a villamosenergia-fogyasztásukat.

44. A Bíróság (harmadik tanács) 2015. július 16-i ítélete (a Corte suprema di cassazione
[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A kontra B (C-184/14. sz. ügy)19
A tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok
elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló, 2008.
december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet 3. cikkének c) és d) pontját úgy kell értelmezni, hogy ha
valamely tagállam bírósága előtt kiskorú gyermek szülei különválására vagy házasságuk felbontására
vonatkozóan van eljárás folyamatban, és valamely másik tagállam bírósága előtt e gyermekkel
19

A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 7. szám, Polgári ügyszak 32. sz. alatt.
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kapcsolatos szülői felelősségre vonatkozó eljárás van folyamatban, az ugyanezen gyermek
vonatkozásában fennálló tartási kötelezettség megállapítására irányuló kérelem kizárólag az e
rendelet 3. cikkének d) pontja szerinti szülői felelősségre vonatkozó eljárásban járulékos jellegű.

45. A Bíróság (harmadik tanács) 2015. július 16-i ítélete (a Gerechtshof Den Haag
[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – TOP Logistics BV, Van Caem
International BV kontra Bacardi Co. Ltd, Bacardi International Ltd és Bacardi Co. Ltd,
Bacardi International Ltd kontra TOP Logistics BV, Van Caem International BV (C379/14. sz. ügy)20
A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/104/EGK
első tanácsi irányelv 5. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a valamely tagállamban vagy tagállamokban
lajstromozott védjegy jogosultja felléphet azzal szemben, hogy harmadik személy jövedékiadófelfüggesztési eljárás alá vonja az e védjeggyel ellátott árukat, miután azokat a jogosult beleegyezése
nélkül léptették be az Európai Gazdasági Térségbe és bocsátották szabad forgalomba.

46. A Bíróság (tizedik tanács) 2015. július 16-i végzése (Tribunal Supremo de Justiça
[Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – P kontra M (C-507/14. sz. ügy)21
A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a
határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet úgy kell értelmezni, hogy azt a
bíróságot kell az adott időpontban eljáró bíróságnak tekinteni, amelyhez a kereseti kérelmet vagy az
azzal egyenértékű okiratot abban az időpontban benyújtották, még akkor is, ha időközben az eljárást
az az javasló felperes kezdeményezésére felfüggesztették, anélkül, hogy arról az alperest értesítették
volna, vagy arról tudomása lett volna, illetve bármiképp beavatkozott volna, jóllehet a felperes ezt
követően nem mulasztotta el megtenni a számára a célból kötelező intézkedéseket, hogy az aktust
közöljék az alperessel, illetve értesítsék arról.

47. A Bíróság (első tanács) 2015. július 16-i végzése (Audiencia Provincial de Castellón
[Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Juan Carlos Sánchez Morcillo,
María del Carmen Abril García kontra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (C539/14. sz. ügy)22
A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i
93/13/EGK tanácsi irányelv Charta 7. cikkével és 47. cikkével összefüggésben értelmezett 7. cikkének
(1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az alapeljárásban szóban forgóhoz
hasonló azon nemzeti rendelkezés, amelynek értelmében a fogyasztó – jelzálogjog érvényesítése iránti
végrehajtási eljárás alá vont adósként – kizárólag akkor nyújthat be fellebbezést a végrehajtás ellen
emelt kifogást elutasító határozattal szemben, ha az elsőfokú bíróság nem adott helyt a végrehajtási
jogcím alapját képező szerződési feltétel tisztességtelen jellegére alapított kifogásnak, noha az eladók,
illetve szolgáltatók ezzel szemben az eljárást megszüntetését elrendelő bármely határozattal szemben
fellebbezést nyújthatnak be, függetlenül attól, hogy a határozat milyen kifogáson alapul.

A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 12. szám, Polgári ügyszak 53. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 3. szám, Polgári ügyszak 15. sz. alatt.
22
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 2. szám, Polgári ügyszak 9. sz. alatt.
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Közigazgatási ügyszak
157. A Bíróság elnökének 2015. április 28-i végzése (a Bundesverwaltungsgericht
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-445/14. sz. ügy)23
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

158. A Bíróság elnökének 2015. május 6-i végzése (a Commissione Tributaria
Provinciale di Cagliari [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-37/15. sz.
ügy)24
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

159. A Bíróság (kilencedik tanács) 2015. május 7-i végzése (Tribunalul Sibiu [Románia]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-496/14. sz. ügy)25
Az Európai Unió Bírósága nyilvánvalóan nem rendelkezik hatáskörrel a 2014. október 9-i
határozatban a Tribunalul Sibiu (Románia) által előterjesztett kérdés megválaszolására.

160. A Bíróság (kilencedik tanács) 2015. május 7-i végzése (a Tribunalul Sibiu
[Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-608/14. sz. ügy)26
Az Európai Unió Bírósága nyilvánvalóan nem rendelkezik hatáskörrel a 2014. november 20-i
határozatban a Tribunalul Sibiu (Románia) által előterjesztett kérdések megválaszolására.

161. A Bíróság (tizedik tanács) 2015. május 21-i végzése (a Nejvyšší správní soud [Cseh
Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Slovenská autobusová doprava
Trnava a.s. kontra Krajský úřad Olomouckého kraje (C-318/14. sz. ügy)27
Az EUMSZ 49. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan tagállami szabályozás, amely
kizárólag az e tagállamban fiókteleppel rendelkező külföldi fuvarozók számára előírja, hogy a városi
közúti tömegközlekedési tevékenység egyedül e tagállam területén való folytatásához külön engedélyt
szerezzenek, amelynek kiállítása a hatáskörrel rendelkező hatóságok diszkrecionális jogkörébe
tartozik.

162. A Bíróság (hetedik tanács) 2015. június 11-i végzése (a Nejvyšší správní soud [Cseh
Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – PST CLC a.s. kontra Generální
ředitelství cel (C-405/14. sz. ügy)28
1) Az egyes árucikkeknek a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló, 2004. március 1-i
384/2004/EK bizottsági rendelet mellékletében szereplő táblázat 2. pontja érvénytelen volt azon
időszakban, vagyis 2004. március 22-től2009. december 22-ig, amikor e rendelet hatályban volt.
2) Amennyiben az alapügyben szóban forgó termékek hőelvezetőből és ventilátorból állnak, és azokat
kizárólag számítógépbe történő beépítésre szánják, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak 20. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak 94. sz. alatt.
25
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak 47. sz. alatt.
26
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 78. sz. alatt.
27
A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak 193. sz. alatt.
28
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak 5. sz. alatt.
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vizsgálnia, e termékek tarifális besorolását a 2007. szeptember 20-i 1214/2007/EK bizottsági
rendelettel módosított, a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló,
1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletben előírt, a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére
vonatkozó általános szabályok alapján kell elvégezni.

163. A Bíróság (nagytanács) 2015. július 1-jei ítélete (a Bundesverwaltungsgericht
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Bund für Umwelt und
Naturschutz Deutschland e.V. kontra Bundesrepublik Deutschland (C-461/13. sz. ügy)29
1) A vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i
2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikke (1) bekezdése a) pontjának i–iii. alpontját
úgy kell értelmezni, hogy a tagállamok – eltérésre kapott engedély kivételével – kötelesek megtagadni
valamely egyedi projekt engedélyezését, ha az az ezen irányelvben előírt időpontban valamely felszíni
víztest állapotának romlását okozhatja, vagy valamely felszíni víztest esetében veszélyezteti a jó
állapot vagy a jó ökológiai potenciál és jó kémiai állapot elérését.
2) Valamely felszíni víztest „állapota romlásának” a 2000/60 irányelv 4. cikke (1) bekezdése a)
pontjának i. alpontjában szereplő fogalmát úgy kell értelmezni, hogy állapotromlás áll fenn, amint az
ezen irányelv V. melléklete értelmében vett minőségi elemek legalább egyikének az állapota egy
osztállyal romlik, még ha e romlás nem is jelenti az egészében vett felszíni víztest alacsonyabb
osztályba történő besorolását. Azonban, ha az e melléklet értelmében vett érintett minőségi elem már a
legalacsonyabb osztályban található, ezen elem bármely romlása a felszíni víztest e 4. cikk (1)
bekezdése a) pontjának i. alpontja értelmében vett „állapota romlásának” minősül.

164. A Bíróság (negyedik tanács) 2015. július 2-i ítélete (a Tribunale amministrativo
regionale per la Sicilia [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Davide
Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas kontra Ministero della Salute, Azienda
Sanitaria Provinciale di Catania (C-497/12. sz. ügy)30
A Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Olaszország) által 2012. október 9-i
határozatával benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem keretében előterjesztett és az e bíróság
által fenntartott kérdések elfogadhatatlanok.

165. A Bíróság (első tanács) 2015. július 2-i ítélete (a Schleswig-Holsteinisches
Oberverwaltungsgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) –
Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes SchleswigHolstein kontra Uta Wree (C-422/13. sz. ügy)31
A közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen
támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére
meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a
378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet 34. cikke (2) bekezdésének a) pontját úgy kell
értelmezni, hogy valamely, a lezárást követő utógondozási szakaszban lévő hulladéklerakó fedőrétegét
alkotó terület az e rendelkezés értelmében vett „mezőgazdasági területnek” minősül, amennyiben azt
ténylegesen állandó legelőként használják.

A kérdést l.: Hírlevél IV. évfolyam 12. szám, Közigazgatási ügyszak 207. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél IV. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak 24. sz. alatt.
31
A kérdést l.: Hírlevél IV. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak 191. sz. alatt.
29
30

38

166. A Bíróság (negyedik tanács) 2015. július 9-i ítélete (a Corte suprema di cassazione
[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ministero dell’Economia e delle
Finanze és társai kontra Francesco Cimmino és társai (C-607/13. sz. ügy)32
1) A 2000. július 25-i 1632/2000/EK bizottsági rendelettel módosított, a 404/93/EGK tanácsi
rendeletnek a Közösségbe irányuló banánbehozatal szabályainak tekintetében történő alkalmazására
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1998. október 28-i 2362/98/EK bizottsági
rendelet 7. cikkének a) pontját – e rendelet 11. cikkével összefüggésben – úgy kell értelmezni, hogy a
kereskedelmi tevékenység importőrként „függetlenül és saját számlájára” való folytatására vonatkozó
feltételnek a gazdasági szereplő nemcsak az e rendelkezés szerinti „új” piaci szereplőként való
regisztrációjához köteles eleget tenni, hanem ahhoz is, hogy a gazdasági szereplő – az Európai
Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról,
valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló, 1999. május 17-i
1257/1999/EK tanácsi rendelettel módosított, a banánpiac közös szervezéséről szóló, 1993. február
13-i 404/93/EGK tanácsi rendeletben előírt vámkontingensek keretében történő banánbehozatal
érdekében – ezt a minőségét megtarthassa.
2) A módosított 2362/98 rendelet 21. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal
ellentétesek az alapügybelihez hasonló ügyletek, amelyekkel valamely új piaci szereplő valamely más,
újként regisztrált piaci szereplő útján az Unióba való behozatal előtt megvesz valamely árut egy
hagyományos piaci szereplőtől, majd azt az Unióba való behozatal után ugyanezen közvetítő útján
újból eladja ennek a hagyományos piaci szereplőnek, amennyiben ezek az ügyletek visszaélésszerű
magatartásnak minősülnek, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell eldöntenie.
3) Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK,
Euratom tanácsi rendelet 4. cikke (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az alapügybeli körülmények
között a visszaélésszerű magatartás megállapításából az következik, hogy az a gazdasági szereplő,
amely mesterségesen hozza magát olyan helyzetbe, amely lehetővé teszi számára, hogy a
banánbehozatal tekintetében jogtalanul preferenciális vámtarifában részesüljön, köteles az érintett
termékek után megfizetni a vámot – adott esetben a nemzeti jogban szabályozott közigazgatási, polgári
jogi vagy büntetőjogi szankciók sérelme nélkül.

167. A Bíróság (első tanács) 2015. július 2-i ítélete (a Vestre Landsret [Dánia] előzetes
döntéshozatal iránti kérelme) – Johannes Demmer kontra Fødevareministeriets
Klagecenter (C-684/13. sz. ügy)
1) A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak
megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek
létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK,
1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendelet
módosításáról szóló, 2003. szeptember 29–i 1782/2003/EK tanácsi rendelet 44. cikkének (2)
bekezdését, valamint a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére
meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a
mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az
1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19–i 73/2009/EK tanácsi rendelet 34. cikke
(2) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy a repülőtéri leszállópályák, gurulóutak és
végbiztonsági pályák körüli, sajátos szabályok és korlátozások hatálya alá tartozó biztonsági
területből álló mezőgazdasági terület az érintett támogatásra jogosult területnek minősül azzal a
feltétellel egyrészt, hogy az e területet művelő mezőgazdasági termelő elegendő önállósággal
használhatja e területet a mezőgazdasági tevékenysége gyakorlása céljából, másrészt pedig, hogy a
nem mezőgazdasági tevékenység ugyanazon területen való végzéséből fakadó korlátozások ellenére a
mezőgazdasági termelőnek lehetősége van e tevékenységnek az említett területen való végezésére.
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2) A 73/2009 rendelet 137. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azon mezőgazdasági termelő, akit 2010.
január 1-je előtt értesítettek a támogatási jogosultságok számára való odaítélésének jogellenességéről,
nem hivatkozhat megalapozottan e cikkre e jogosultságok rendezésének érdekében.
A 2005. december 23–i 2184/2005/EK bizottsági rendelettel módosított, az 1782/2003 rendelet által
előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 21–i 796/2004/EK
bizottsági rendelet 73. cikkének (4) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a mezőgazdasági termelő
ésszerűen észlelhette volna azon területek érintett támogatásra való jogosultságának hiányát, amelyek
mezőgazdasági tevékenység végzésére való használata tekintetében egyáltalán nem rendelkezik
mozgástérrel, és/vagy amelyeken e termelőnek a nem mezőgazdasági tevékenység ugyanazon területen
való végzéséből fakadó korlátozások miatt nincs lehetősége e tevékenységek végezésére. Annak
értékeléséhez, hogy a tévedést e mezőgazdasági termelő ésszerűen észlelhette volna-e, a támogatás
kifizetésének időpontja az irányadó. Az említett 796/2004 rendelet 73. cikkének (4) bekezdése alapján
végzett értékelést az érintett évek mindegyikére külön kell elvégezni.
A 2184/2005 rendelettel módosított 796/2004 rendelet 73. cikkének (5) bekezdését úgy kell értelmezni,
hogy az alapeljárás tárgyát képező körülmények között a mezőgazdasági termelő jóhiszeműnek
tekintendő, ha őszinte meggyőződése volt, hogy az érintett területek támogathatók voltak. E
mezőgazdasági termelő jóhiszeműségének az említett 796/2004 rendelet 73. cikkének (5) bekezdése
szempontjából való értékelését az érintett évek mindegyikére nézve külön kell elvégezni, és e
jóhiszeműségnek a támogatás kifizetésének időpontját követő negyedik év végéig fenn kell állnia.

168. A Bíróság (második tanács) 2015. július 2-i ítélete (a Vrhovno sodišče [Szlovénia]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – NLB Leasing d. o.o. kontra Republika Slovenija
(C-209/14. sz. ügy)33
1) A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv
2. cikkének (1) bekezdését, 14. cikkét és 24. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy
amennyiben valamely ingatlanra vonatkozó lízingszerződés a tulajdonjognak e szerződés lejártakor a
lízingbevevőre történő átruházását, vagy azt írja elő, hogy a lízingbevevő rendelkezik ezen ingatlan
tulajdonjogának valamennyi alapvető részjogosítványával, mivel ezzel a lízingbevevőre ruházzák
többek között az említett ingatlan tulajdonlásával járó összes kockázatot és hasznot, és mivel az
esedékes részletek aktualizált értéke gyakorlatilag azonos a termék forgalmi értékével, az ügyletet
tárgyi eszköz beszerzésének kell tekinteni.
2) A 2006/112 irányelv 90. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az nem teszi lehetővé az
adóalany számára, hogy csökkentse adóalapját, amennyiben az általa nyújtott szolgáltatás
ellenértékéül szolgáló teljes összeget ténylegesen megkapta, vagy amennyiben – anélkül, hogy a
szerződés megszűnne, vagy attól elállnának – a szerződésben részes másik fél már nem köteles a
megállapodás szerinti ár adóalany részére történő megfizetésére.
3) Az adósemlegesség elvét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes, ha egyrészt valamely
ingatlanokra vonatkozó lízingszolgáltatást, másrészt pedig az ezen ingatlanok (lízingszerződés
szempontjából) harmadik személy részére történő átruházását a hozzáadottérték-adó szempontjából
elkülönülten adóztatják, amennyiben ezen ügyletek nem tekinthetők egységet képező ügyletnek, aminek
vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata.
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169. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2015. július 2-i ítélete (a Cour d’appel de Mons
[Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – État belge kontra Nathalie De
Fruytier (C-334/14. sz. ügy)34
A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös
hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK
hatodik tanácsi irányelv 13. cikke A. része (1) bekezdése b) és c) pontját úgy kell értelmezni, hogy nem
alkalmazandó az emberi eredetű szervek és minták orvosi elemzés, illetve orvosi vagy terápiás
gyógykezelés céljából olyan harmadik személy önálló vállalkozó által végzett szállítására irányuló
tevékenységre, akinek szolgáltatásaira kiterjed a társadalombiztosítás által a klinikák és
laboratóriumok részére fizetett térítés. Különösen az ilyen tevékenység nem részesülhet
hozzáadottértékadó-mentességben, az orvosi jellegű szolgáltatásokhoz szorosan kapcsolódó, az
említett 13. cikk A. része (1) bekezdésének b) pontjában előírt tevékenységként, mivel e harmadik
személy önálló vállalkozó nem minősíthető „közintézménynek”, és nem felel meg a közintézményekkel
szociális tekintetben összehasonlítható feltételek mellett működő „kórház”, „orvosi gyógykezelési
központ”, diagnosztikai központ” vagy az „egyéb hasonló jellegű hivatalosan elismert intézmény”
minősítésnek sem.

170. A Bíróság (hetedik tanács) 2015. július 9-i ítélete (a Tribunalul Maramureș
[Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Cabinet Medical Veterinar Dr.
Tomoiagă Andrei kontra Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca
prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș (C-144/14. sz. ügy)35
1) A 2009. december 22-i 2009/162/EU tanácsi irányelvvel módosított, a közös hozzáadottértékadórendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 273. cikkének első bekezdése
nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy kizárólag héabevallásoktól eltérő adóbevallások alapján
hivatalból nyilvántartásba vegyék az adóalanyokat a hozzáadottérték-adó beszedése céljából, még ha
e bevallások lehetővé tették volna is annak megállapítását, hogy ezen adóalanyok túllépték az említett
adó mentességi határértékét.
2) A jogbiztonság és a bizalomvédelem elvével nem ellentétes, ha valamely nemzeti adóhatóság úgy
határoz, hogy az állatorvosi szolgáltatások az alapügybelihez hasonló körülmények között
hozzáadottértékadó-kötelesek, mivel ez a határozat egyértelmű szabályokon alapul, és ezen
közigazgatási szervek gyakorlata nem olyan jellegű volt, amely ésszerű bizalmat keltett volna az
elővigyázatos és körültekintő gazdasági szereplőkben a tekintetben, hogy ezen adót az ilyen
szolgáltatásokra nem alkalmazzák, aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata.

171. A Bíróság (második tanács) 2015. július 9-i ítélete (a Raad van State [Hollandia]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Minister van Buitenlandse Zaken kontra K, A
(C-153/14. sz. ügy)36
A családegyesítési jogról szóló, 2003. szeptember 22-i 2003/86/EK tanácsi irányelv 7. cikke (2)
bekezdésének első albekezdését úgy kell értelmezni, hogy a tagállamok előírhatják a harmadik
országok állampolgárai számára, hogy olyan beilleszkedési vizsgát tegyenek, mint az alapügyben
szereplő, amely magában foglalja, hogy azt megelőzően, hogy az említett állampolgárok részére a
területükre történő családegyesítési célú beutazást és tartózkodást engedélyeznék, értékelik az érintett
tagállam nyelvére és társadalmára vonatkozó alapvető ismereteket, és amely különböző díjak fizetését
vonja maga után, ha az ilyen kötelezettség alkalmazási feltételei nem teszik lehetetlenné vagy
rendkívül nehézzé a családegyesítési jog gyakorlását. E feltételek – olyan körülmények között, mint az
alapügyben szereplő körülmények – lehetetlenné vagy rendkívül nehézzé teszik a családegyesítési jog
A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 182. sz. alatt.
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gyakorlását, mivel nem engedik az e vizsgának az érintettek általi letételét objektív módon akadályozó
sajátos körülmények figyelembevételét, valamint az ilyen vizsga díjának összegét túl magas szinten
állapítják meg.

172. A Bíróság (hetedik tanács) 2015. július 9-i ítélete (a Curtea de Apel Cluj [Románia]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean
kontra Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj (C-183/14. sz. ügy)37
1) A jogbiztonság és a bizalomvédelem elvével nem ellentétes az – olyan körülmények között, mint
amilyenek az alapeljárásban szerepelnek –, ha a nemzeti adóhatóság adóellenőrzést követően akként
határoz, hogy az ügyletek hozzáadottértékadó-kötelesek, és késedelmi pótlék megfizetését írja elő,
feltéve hogy e határozat világos és pontos szabályokon alapul, és e hatóság gyakorlata nem volt olyan
jellegű, hogy az elővigyázatos és körültekintő gazdasági szereplő tudatában ésszerű bizalmat keltsen
ezen adó ilyen ügyletekre történő alkalmazásának hiánya vonatkozásában, aminek vizsgálata a kérdést
előterjesztő bíróság feladata. Az ilyen körülmények között alkalmazott késedelmi pótléknak tiszteletben
kell tartania az arányosság elvét.
2) A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi
irányelvvel ellentétes az olyan nemzeti szabályozás – olyan körülmények között, mint amilyenek az
alapügyben szerepelnek –, amelynek értelmében az adóköteles ügyletek keretében felhasznált termékek
vagy igénybe vett szolgáltatások után esedékes vagy előzetesen megfizetett hozzáadottérték-adó
levonásához való jogot kizárólag azon indokkal tagadják meg az adóalanytól – aki azonban köteles
megfizetni az adót, amelyet be kellett volna szednie –, hogy ezen ügyletek teljesítésekor héaalanyként
nem volt nyilvántartásba véve, és e jogot tőle mindaddig megtagadják, amíg héaalanyként megfelelően
nyilvántartásba nem veszik, és az esedékes adó bevallását be nem nyújtja.

173. A Bíróság (második tanács) 2015. július 9-i ítélete (a Vrhovno sodišče [Szlovénia]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Petar Kezić s.p. Trgovina Prizma kontra
Republika Slovenija (C-331/14. sz. ügy)38
A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös
hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK
hatodik tanácsi irányelv 2. cikkének 1. pontját, valamint 4. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni,
hogy az alapügyben szereplőhöz hasonló körülmények között – miszerint valamely adóalany telkeket
vásárolt, amelyek közül egyeseket magánvagyonába, másokat pedig vállalkozása állóeszközeinek
körébe vont, és ezen telkek összességére adóalanyi minőségében bevásárlóközpontot építtetett, amelyet
azon telkekkel együtt értékesített, amelyeken ezen építmény állt – az ezen adóalany magánvagyonába
bevont telkek értékesítését héafizetési kötelezettség alá kell vonni, mivel az említett adóalany ezen
ügylet során adóalanyként járt el.

174. A Bíróság (hatodik tanács) 2015. július 15-i végzése (Corte suprema di cassazione
[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Agenzia delle Entrate kontra
Nuova Invincibile (C-82/14. sz. ügy)39
A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös
hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapítás szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK
hatodik tanácsi irányelv 2. és 22. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti
rendelkezés, mint az állam éves és több éves költségvetésének kialakítására vonatkozó
rendelkezésekről szóló 2002. december 27-i 289. sz. törvény 9. cikkének (17) bekezdése, amely a
A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak 143. sz. alatt.
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Catania, Ragusa és Siracusa megyét sújtó földrengés tekintetében a földrengés által érintett személyek
javára a szokásosan fizetendő hozzáadottérték-adó 90 %-os csökkentését írja elő az 1990-1992.
közötti időszak tekintetében, elsősorban visszatérítéshez való jogot biztosítva ebben az arányban a
hozzáadottérték-adó jogcímén már megfizetett összegek tekintetében, mivel e rendelkezés nem felel
meg az adósemlegesség elve követelményeinek, és nem teszi lehetővé az Olaszország területén
fizetendő teljes hoizzáadottérték-adó beszedésének biztosítását.

175. A Bíróság (tizedik tanács) 2015. július 15-i végzése (az Administrativen sad – Varna
[Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „Itales” OOD kontra Direktor na
Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Varna pri Tsentralno
upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (C-123/14. sz. ügy)40
A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv
hozzáadottértékadó-levonási jogra vonatkozó rendelkezéseit akként kell értelmezni, hogy azokkal
ellentétes, ha valamely tagállam adóhatósága úgy ítéli meg, hogy nem történt termékértékesítés, ami
végeredményben akadályát képezi annak, hogy a vevő levonhassa az e beszerzést terhelő
hozzáadottérték-adót, azon okból, hogy e vevő nem igazolta sem az érintett áruk származását, sem
pedig azt, hogy a beszállítója azoknak birtokában volt, miközben e hatóság nem állapította meg, hogy
e vevő hozzáadottértékadó-csalásban vett részt, valamint hogy tudta, vagy neki tudnia kellett volna,
hogy a szóban forgó ügylet ilyen csalás részét képezi.

176. A Bíróság (tizedik tanács) 2015. július 15-i végzése (az Administrativen sad – Varna
[Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „Koela-N” EOOD kontra Direktor
na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Varna pri Tsentralno
upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (C-159/14. sz. ügy)41
1) A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv
14. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, ha valamely tagállam
adóhatósága úgy ítéli meg, hogy nem történt termékértékesítés, ami végeredményben akadályát képezi
annak, hogy a vevő levonhassa az e beszerzést terhelő hozzáadottérték-adót, azon okból, hogy e vevő
az általa beszerzett árut nem vette át, hanem közvetlenül azon harmadik személy részére adta fel,
amelynek ezen árut továbbértékesítette, vagy azon okból, hogy e vevő közvetlen beszállítója nem vette
át az általa beszerzett árut, hanem azt közvetlenül neki adta fel.
2) Az, hogy az értékesítési láncon belül az adóalany előzetes beszállítói nem működtek együtt az
adóhatósággal, valamint az érintett áruk átrakodásának hiánya önmagában nem képez olyan objektív
körülményt, amely elegendő annak megállapításához, hogy ez az adóalany tudta, vagy neki tudnia
kellett volna, hogy a hozzáadottértékadó-levonási jogának megalapozására felhozott ügylettel
adócsalásban vesz részt. E két körülmény azonban olyan objektív tényező, amelyet figyelembe lehet
venni a tényállás valamennyi elemének és körülményének átfogó értékelése során annak megállapítása
érdekében, hogy az adóalany tudta-e, vagy neki tudnia kellett volna-e, hogy a levonási jogának
megalapozására felhozott ügylettel adócsalásban vesz részt.
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A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak 99. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak 112. sz. alatt.
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177. A Bíróság (harmadik tanács) 2015. július 16-i ítélete (a Stockholms tingsrätt
[Svédország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Abcur AB kontra Apoteket
Farmaci AB (C-544/13. sz. ügy) Apoteket AB és Apoteket Farmaci AB (C-545/13. sz.
ügy)42
1) Az emberi felhasználásra szánt azon gyógyszerek, mint amelyekről az alapügyekben szó van,
amelyeket orvosi rendelvényre adnak ki, és amelyek nem rendelkeznek a hatáskörrel rendelkező
tagállami hatóságok által vagy az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek
engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai
Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i 726/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet alapján kiállított forgalombahozatali engedéllyel, a 2004. március 31-i 2004/27/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek
közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
hatálya alá tartoznak, annak 2. cikkének (1) bekezdése alapján, ha azokat iparilag állították elő vagy
ipari folyamat bevonásával járó módszerrel gyártották. E gyógyszerekre csak akkor alkalmazható az e
módosított irányelv 3. cikkének 1. pontjában említett eltérés, ha azokat olyan orvosi rendelvény
alapján készítették el, amelyet az elkészítésük előtt állítottak ki, ennek pedig kifejezetten egy előzőleg
azonosított beteg számára kell történnie. Az említett gyógyszerekre csak akkor alkalmazható a 2004/27
irányelvvel módosított 2001/83 irányelv 3. cikkének 2. pontjában említett eltérés, ha azokat
közvetlenül azon gyógyszertár adta ki, amely azokat az általa ellátott betegek számára készítette. A
kérdést előterjesztő bíróság feladata annak értékelése, hogy az alapügyekben teljesülnek-e ezen
rendelkezések alkalmazási feltételei.
2) Még abban az esetben is, ha az emberi felhasználásra szánt azon gyógyszerek, mint amelyekről az
alapügyekben szó van, a 2004/27 irányelvvel módosított 2001/83 irányelv hatálya alá tartoznak, az e
gyógyszerekre vonatkozó olyan reklámozási gyakorlatok, mint amelyeket az alapügyekben említenek,
tartozhatnak a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a
2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv hatálya alá is, feltéve hogy ezen irányelv alkalmazási feltételei teljesülnek.

178. A Bíróság (ötödik tanács) 2015. július 16-i ítélete (a Cour de cassation
[Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Directeur général des finances
publiques kontra Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros SA
és Mapfre warranty SpA kontra Directeur général des finances publiques (C-584/13. sz.
ügy)43
Az 1991. december 16-i 91/680/EGK irányelvvel módosított, a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó
jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalapmegállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 13. cikke B. részének a)
pontját úgy kell értelmezni, hogy az e rendelkezés értelmében vett adómentes biztosítási ügyletnek
minősül az a szolgáltatásnyújtás, amelynek lényege, hogy a használt járművek viszonteladójától
független gazdasági szereplő átalányösszeg megfizetése ellenében biztosítást nyújt a jármű bizonyos
alkatrészeinek mechanikai meghibásodásával szemben. A kérdést előterjesztő bíróság feladata annak
vizsgálata, hogy az alapügyekben szereplőkhöz hasonló körülményekre figyelemmel az alapügyekben
szóban forgó szolgáltatás ilyen szolgáltatásnak minősül-e. Az ilyen szolgáltatás nyújtását, illetve a
használt gépjármű értékesítését főszabály szerint olyan különálló és független ügyleteknek kell
minősíteni, amelyeket a héa szempontjából elkülönítve kell kezelni. A kérdést előterjesztő bíróság
feladata annak meghatározása, hogy az alapügyek sajátos körülményeire tekintettel valamely használt
gépjármű értékesítése és az e gépjármű viszonteladójától független gazdasági szereplő által e
gépjármű bizonyos alkatrészeinek mechanikai meghibásodásával szemben nyújtott garancia
42
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A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak 23. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak 38. sz. alatt.
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olyannyira összekapcsolódnak-e, hogy azok egységes ügyletet képeznek, vagy éppen ellenkezőleg,
független ügyleteknek minősülnek

179. A Bíróság (első tanács) 2015. július 16-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH
(BVVG) által indított eljárás (C-39/14. sz. ügy)44
Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az olyan nemzeti jogszabály, mint amely
az alapeljárásban szerepel, és amely a mezőgazdasági üzemek érdekvédelmének biztosítása érdekében
megtiltja egy állami szerv számára, hogy nyilvános pályázat keretében egy mezőgazdasági
földterületet a legmagasabb ajánlatot tevő személy részére értékesítsen, ha az illetékes helyi hatóság
úgy ítéli meg, hogy ez utóbbi ajánlata kirívóan aránytalan az említett földterület becsült értékéhez
képest, nem minősülhet „állami támogatásnak”, feltéve hogy az említett jogszabály alkalmazása olyan
árat eredményezhet, amely a lehető legközelebb áll az érintett mezőgazdasági földterület piaci
értékéhez, aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata.

180. A Bíróság (harmadik tanács) 2015. július 16-i ítélete (a Tribunale di Milano
[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Unione Nazionale Industria
Conciaria (UNIC), Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie
Concianti, Accessori e Componenti (Unicopel) kontra FS Retail, Luna srl, Gatsby srl (C95/14. sz. ügy)45
A fogyasztók részére értékesített lábbelik fő részeihez felhasznált anyagok címkézésére vonatkozó
tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1994. március 23-i
94/11/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. és 5. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal
ellentétes az olyan tagállami szabályozás, mint amely az alapügy tárgyát képezi, amely többek között a
más tagállamból vagy harmadik országból származó, bőrből készült lábbelirészeknek a forgalmazását,
melyeket az utóbbi esetben már más tagállamban vagy az érintett tagállamban forgalomba hoztak,
tiltja abban az esetben, ha e termékek nem viselnek a származási országukra vonatkozó megjelölést.

181. A Bíróság (második tanács) 2015. július 16-i ítélete (a Bundesfinanzhof
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Beteiligungsgesellschaft Larentia
+ Minerva mbH & Co. KG kontra Finanzamt Nordenham (C-108/14. sz. ügy) és
Finanzamt Hamburg-Mitte kontra Marenave Schiffahrts AG (C-109/14. sz. ügy)46
1) A 2006. július 24-i 2006/69/EK tanácsi irányelvvel módosított, a tagállamok forgalmi adóra
vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes
adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 17. cikkének
(2) és (5) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy
— a leányvállalatai irányításában részt vevő és ez alapján gazdasági tevékenységet végző
holdingtársaság által viselt, e leányvállalataiban való részesedésszerzéshez kötődő költségeket a
holdingtársaság általános költségei részének kell tekinteni, és az e költségek után megfizetett
hozzáadottérték-adó főszabály szerint teljes egészében levonható, kivéve ha bizonyos utólag
végzett gazdasági tevékenységek a 2006/69 irányelvvel módosított 77/388 hatodik irányelv
alapján hozzáadottértékadó-mentesek, amely esetben a levonási jog csak az ezen irányelv 17.
cikkének (5) bekezdésében foglalt módszerrel érvényesíthető;
— a leányvállalatai közül egyesek irányításában részt vevő és a többi tekintetében ezzel szemben
gazdasági tevékenységet nem végző holdingtársaság által viselt, e leányvállalataiban való
A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak 74. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 120. sz. alatt.
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A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak 97. sz. alatt.
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részesedésszerzéshez kötődő költségeket csak részben kell az e társaság általános költségei
részének tekinteni, így az e költségek után megfizetett hozzáadottérték-adó csak a gazdasági
tevékenységhez kapcsolódó költségek arányában vonható le a tagállamok által meghatározott
megosztási feltételek alapján, amely tagállamok e hatáskörük gyakorlása során kötelesek
figyelembe venni a hatodik irányelv célját és szerkezetét – ennek felülvizsgálata a nemzeti
bíróságok feladata –, és kötelesek e tekintetben olyan számítási módot meghatározni, amely
objektíven tükrözi a felmerült költségeknek a gazdasági és nem gazdasági tevékenységre eső
tényleges arányát.
2) A 2006/69 irányelvvel módosított 77/388 hatodik irányelv 4. cikke (4) bekezdésének második
albekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az, ha a nemzeti szabályozás az egyetlen
hozzáadottértékadó-alanynak tekinthető személyek csoportja létrehozásának az e rendelkezésben
biztosított lehetőségét kizárólag a jogi személyiséggel rendelkező és az e csoport anyavállalatával
alárendeltségi viszonyban álló szervezetnek tartja fenn, kivéve ha e két követelmény a visszaélésszerű
gyakorlatok vagy magatartások megakadályozására, illetve az adócsalás és az adókikerülés elleni
küzdelemre irányuló célok szempontjából szükséges és megfelelő intézkedésnek minősül, amit a
kérdést előterjesztő bíróságnak kell megvizsgálnia.
3) A 2006/69 irányelvvel módosított 77/388 hatodik irányelv 4. cikkének (4) bekezdése nem tekinthető
közvetlen hatállyal rendelkezőnek, és nem teszi lehetővé az adóalanyoknak, hogy arra a tagállamukkal
szemben hivatkozzanak abban az esetben, ha annak jogszabályai nem összeegyeztethetők e
rendelkezéssel, és nem értelmezhetők annak megfelelő módon.

182. A Bíróság (második tanács) 2015. július 16-i ítélete (az Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ING Pensii – Societate de
Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA kontra Consiliul
Concurenței (C-172/14. sz. ügy)47
Az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az ügyfélkör felosztására irányuló olyan
megállapodások, mint amilyeneket az alapügyben a magánnyugdíjalapok kötöttek, versenyellenes célú
kartellnek minősülnek anélkül, hogy az e megállapodásokkal érintett ügyfelek száma releváns lenne a
belső piacon belüli verseny korlátozásának fennállására vonatkozó feltétel értékelése céljából.

183. A Bíróság (nagytanács) 2015. július 16-i ítélete (a High Court of Ireland [Írország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Kuldip Singh, Denzel Njume, Khaled Aly
kontra Minister for Justice and Equality (C-218/14. sz. ügy)48
1) Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és
tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a
64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a
90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április
29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikkének (2) bekezdését úgy kell
értelmezni, hogy az uniós polgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező volt házastársa,
akinek a házassága a házasság felbontására irányuló bírósági eljárás elindítását megelőzően legalább
három évig fennállt, ebből legalább egy évig a fogadó tagállamban, az említett rendelkezés alapján
nem tarthatja meg tartózkodási jogát e tagállamban, ha a házasság felbontására irányuló bírósági
eljárás elindítását megelőzően az uniós polgár házastárs távozott az említett tagállamból.
2) A 2004/38 irányelv 7. cikke (1) bekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy az uniós polgár
akkor is elegendő forrásokkal rendelkezik önmaga és családtagjai számára ahhoz, hogy ne jelentsen
terhet a fogadó tagállam szociális segítségnyújtási rendszerére tartózkodásának időtartama alatt, ha e
források részben a harmadik országbeli állampolgár házastárstól származnak.
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A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 124. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 135. sz. alatt.
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184. A Bíróság (második tanács) 2015. július 16-i ítélete (a Kecskeméti
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal
iránti kérelme) – Robert Michal Chmielewski kontra Nemzeti Adó- és
Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (C-255/14.
sz. ügy)49
A Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről
szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikkének
(1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint
amilyen az alapügyben szerepel, amely az ezen rendelet 3. cikke szerinti nyilatkozattételi
kötelezettség megsértését 50 000 eurót meghaladó összegű be nem jelentett készpénz esetén
ezen összeg 60 %-ának megfelelő összegű közigazgatási bírság megfizetésére kötelezéssel
szankcionálja.
185. A Bíróság (harmadik tanács) 2015. július 16-i ítélete (a Landgericht Köln
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sommer Antriebs- und
Funktechnik GmbH kontra Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG (C369/14. sz. ügy)50
Egyrészt az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2003. január 27-i
2002/96/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének (1) bekezdését és 3. cikkének a)
pontját, valamint I. A. mellékletének 6. pontját és I. B. mellékletének 6. pontját, másrészt az elektromos
és elektronikus berendezések hulladékairól szóló. 2012. július 4-i 2012/19/EU irányelv 2. cikke (1)
bekezdésének a) pontját és 3. bekezdésének b) pontját, 3. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontját,
valamint az I. mellékletének 6. pontját és II. mellékletének 6. pontját úgy kell értelmezni, hogy a
körülbelül 220–240 volt elektromos feszültséggel működtetett, az alapügybelihez hasonló garázskapumozgató motorok, amelyek rendeltetése az, hogy azokat a megfelelő garázskapuval együtt beépítsék az
épülethez tartozó berendezésekbe, továbbá azok az említett berendezésekről bármikor leszerelhetők,
oda újból felszerelhetők és/vagy azokkal a meglévő berendezések kiegészíthetők, az átmeneti
időszakban a 2002/96/EK irányelv és a 2012/19/EU irányelv hatálya alá tartoznak.

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt
XV. 2015. július 20-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Magyarország (C392/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: magyar
Kereseti kérelmek
— a Bíróság állapítsa meg, hogy Magyarország, mivel a közjegyzői hivatás gyakorlását
állampolgársági követelménynek rendelte alá, nem teljesítette az Európai Unió működéséről szóló
Szerződés 49. cikkéből eredő kötelezettségeit;
— kötelezze a Magyarországot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek
A Bizottság úgy ítéli meg, hogy az állampolgárság mint a közjegyzői hivatás gyakorlására előírt
feltétel hátrányosan megkülönböztető, és a letelepedés szabadsága aránytalan korlátozásának minősül.
Ily módon Magyarország nem teljesítette az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 49. cikkéből
49
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A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 154. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak 1. sz. alatt.
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eredő kötelezettségeit.
A Bizottság úgy véli, hogy jellegükből adódóan a közjegyzőknek a magyarországi jogszabályok által
biztosított funkciók nem kapcsolódnak a közhatalom gyakorlásához, következésképpen az
állampolgárságot mint a hivatás megkezdésének feltételét nem igazolhatja az Európai Unió
működéséről szóló Szerződés 51. cikkében foglalt kivétel.

XVI. A Bíróság 2015. június 4-i végzése – Mirelta Ingatlanhasznosító kft kontra Európai
Bizottság, európai ombudsman (C-576/14. P. sz. ügy)51
1) A Bíróság a fellebbezést elutasítja.
2) A Mirelta Ingatlanhasznosító kft maga viseli saját költségeit.

A Kúria uniós jogi tárgyú határozatai
Büntető ügyszak
1/2015. BJE határozat
1. Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX.
törvény 30. §-ának (1) bekezdésében foglalt specialitás szabálya nem akadályozza a magyar bíróságot
abban, hogy a büntetőeljárás lefolytatása céljából átadott terhelt marasztalása esetén az átadott
személlyel szemben a korábbi jogerős elítéléséhez kapcsolódó, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012.
évi C. törvény szerinti jogkövetkezményeket teljes körűen alkalmazza.
2. Amennyiben a terhelt a Magyarországra történő átadása során a specialitás szabályának
alkalmazásáról nem mondott le és az átadása alapját képező bűncselekményt a Magyarországon vele
szemben korábban jogerősen kiszabott szabadságvesztés végrehajtásának próbaideje alatt követte el,
a felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának utólagos elrendelése nem sérti az Európai Unió
tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény 30. §-ának (1)
bekezdésében foglalt specialitás szabályát, ezért ahhoz a külföldi igazságügyi hatóság hozzájárulása
nem szükséges.
3. Amennyiben a terhelt a Magyarországra történő átadása során a specialitás szabályának
alkalmazásához fűződő jogáról nem mondott le és az átadó külföldi állam igazságügyi hatóságától az
Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. számú
törvény 30. §-ának (2) bekezdésének g) pontja szerinti hozzájárulás nem került beszerzésre, akkor az
átadás előtt elkövetett, az átadás iránti kérelemben nem szereplő ítélettel kiszabott, végrehajtásában
próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának utólagos elrendelése az erre irányuló, a
büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 572. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti különleges
eljárásban sérti a specialitás elvét.

Gazdasági ügyszak
Gfv.VII.30.247/2015/4.
A 2014. évi XXXVIII. törvény, illetve XL. törvény alapján folyó perben csak azon ÁSzF rendelkezések
tisztességtelensége vizsgálható, amelyek egyoldalú hiteldíj emelését tették lehetővé.
2014. évi XL. tv. (a továbbiakban: Elszámolási Törvény)
I. Az EU Bíróság a C-618/10 számú Banco Espanol ügyben (a továbbiakban: Banco Espanol ügy)
kifejtett jogi álláspontjából következően, a tisztességtelen szerződési feltétel bíróság általi
módosítására nincs lehetőség, a bíróságnak a tisztességtelennek talált ÁSZF rendelkezést el kell
51

A fellebbezést l.: Hírlevél VI. évfolyam 4. szám, Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt, IV. sz. alatt.
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hagynia, azt ki kell metszenie. Ezt az elvet követve, a Kúria rögzíti, a Törvény hatálya alá tartozó
tisztességtelen ÁSZF rendelkezés „kimetszése” során figyelemmel kell lenni arra, hogy a kimetszett
rendelkezés elhagyásával a megmaradt ÁSZF rendelkezés alkalmazható-e. Ha igen, az utóbbi
rendelkezést fenn kell tartani, arra a tisztességtelenség megállapítása nem terjedhet ki, legalábbis jelen
per keretei között. Amennyiben azonban önmagában nem alkalmazható a jelen perben nem vizsgálható
megmaradt ÁSZF rendelkezés, az egész szerződéses rendelkezés tisztességtelensége állapítandó meg.
A tisztességtelennek talált ÁSZF rendelkezés helyébe csak akkor léphet az adott nemzeti jog
diszpozitív szabálya, ha anélkül az adott szerződés alkalmazására nincs mód [EU Bíróság C-26/13
számú, Kásler ítélet (a továbbiakban: Kásler-ügy)]. Ilyen feltétel azonban a jelen eljárás tárgyát nem
képezte, ilyen rendelkezés tisztességtelenségének megállapítására nem került sor a jogerős ítéletben,
ilyet maga az alperes sem állított. Ez értelemszerűen abból következik, hogy az egyoldalú
hiteldíjemelésre vonatkozó rendelkezések egészének kimetszése sem eredményezi a szerződés
egészének érvénytelenségét, azt, hogy a szerződésben foglalt egyéb rendelkezések ne lennének
alkalmazhatók.
II. Az elsőként hivatkozott 13/93/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: Fogyasztói Irányelv) 1. cikk
(2) bekezdése azt rögzíti, hogy azok a feltételek, amelyek kötelező érvényű törvényi vagy rendeleti
rendelkezéseket, valamint olyan nemzetközi egyezmények alapelveit vagy rendelkezéseit tükrözik,
amelyeknek a tagállamok vagy a közösség az aláírója, különösen a fuvarozás területén, nem tartoznak
az irányelv hatálya alá. Az első fordulatban szereplőket – amelyeknek az adott jogvita eldöntése
szempontjából jelentőségük lehet – a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a
továbbiakban: régi Ptk.) 209. § (6) bekezdése (korábban (5) bekezdése), illetve a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:102. § (4) bekezdése átültette a
magyar jogba.
Az alperes felülvizsgálati kérelmében arra hivatkozik e körben, hogy a perben vizsgált általános
szerződési feltételek kógens jogszabályi rendelkezéseket tükröznek vissza, ezért nem tartoznak a
Fogyasztói Irányelv hatálya alá, tisztességességük a 2014. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Törvény)
alapján nem vizsgálható. Ezzel lényegében azt állítja, hogy a Törvény, a 2/2012. (XII.10.) PK
véleményen alapuló joggyakorlat, uniós jogot sért.
Az EU Bíróság joggyakorlata értelmében a Fogyasztói Irányelv 1. cikk (2) bekezdése olyan szerződési
feltételekre vonatkozik, amelyek a szerződő felekre a felek választásától függetlenül alkalmazandó
nemzeti jogi rendelkezéseket tükröznek, vagy automatikusan - vagyis a felek ilyen irányú eltérő
megállapodása hiányában - alkalmazandóak (C-92/11. sz. RWE Vertrieb AG ügy, 26. pont; C-34/13.
sz. Kusionová ügy, 78-79. pontok). Az alperes által hivatkozott C-92/11. sz. RWE Vertrieb AG ügyben
az EU Bíróság említett megfogalmazása olyan tagállami szabályozással kapcsolatban született, amely
a gázellátók számára a fogyasztókkal szabványtarifák alapján szerződéskötési kötelezettséget írt elő,
és az így létrejött tarifális szerződésekre vonatkozó általános szerződési feltételeket közvetlenül,
rendeleti úton határozta meg. A rendelet értelmében a jogszabály által előírt általános szerződési
feltételek a rendelet erejénél fogva a tarifális szerződések részét képezték. A megfogalmazásból
egyértelmű, hogy a kötelező erejű törvényi vagy rendeleti rendelkezéseknek a vitatott szerződési
feltétel tartalmát kell meghatározniuk olyan egyértelműséggel, hogy az a felek döntése ellenére vagy
annak hiányában is a szerződés részévé válhasson. Az alperes által hivatkozott jogszabályi előírások,
amelyek bizonyos szerződési feltételek alkalmazására nyújtanak lehetőséget, nem határoznak meg
olyan konkrét szerződési tartalmat, amely a felek rendelkezése ellenére vagy annak hiányában a
szerződés részévé válhat. Ennek megfelelően ezen jogszabályhelyekhez kapcsolódó szerződési
feltételek nem esnek a Fogyasztói Irányelv 1. cikk (2) bekezdésének hatálya alá, így tisztességességük
az uniós jog alapján vizsgálható. A 2/2012. (XII.10.) PK vélemény és az azon alapuló joggyakorlat
ezzel összhangban áll.
A Kúria változatlanul irányadónak tekinti tehát a 2/2012. (XII.10.) PK véleményében kifejtetteket. A
perben releváns időszakban a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. tv.
(a továbbiakban: régi Hpt.) és a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi
CCXXXVII. tv. (a továbbiakban: Hpt.) egyoldalú hiteldíjemelést szabályozó rendelkezései nem zárták
ki, hogy a bíróság vizsgálja az egyoldalú kamat-, költség-, díjemelésre vonatkozó ÁSZF rendelkezések
tisztességtelenségét, mert azok a feltételrendszer egészét illetően nem kógens jogszabályi
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rendelkezéseket tükröznek vissza. Ugyan az egyoldalú hiteldíj módosításra vonatkozó jogszabályi
rendelkezések folyamatosan szigorodtak, de olyan szabályozás nem volt érvényben a perben releváns
időszakban, amelynek minden eleme jogszabály kógens rendelkezése által lett volna meghatározva. A
régi Ptk. 209. § (6) bekezdésében, illetve a Ptk. 6:102. § (4) bekezdésében írtak a vizsgált időszakban
nem zárták ki a feltételrendszer egésze tisztességtelenségének vizsgálatát. Az ok-listában írt feltételek
tisztességessége, esetleg az, hogy azok maradéktalanul megfelelnek kógens jogszabályi
rendelkezéseknek, nem jelenti azt, hogy a feltételrendszer egésze is tisztességes, megfelel például a
2/2014. PJE határozat 2. pontja által továbbértelmezett, az egyértelmű és érthető megfogalmazás,
illetve az átláthatóság elvének.
A hivatkozott PK véleményben, PJE-ben a Kúria nem alkotott jogot, ráadásul nem visszamenőleges
hatállyal, kizárólag a jogszabályi rendelkezéseket értelmezte. A PK véleményben, a PJE-ben
kifejtettek azt tartalmazzák, ahogy mindig is a jogszabályt helyesen értelmezni kellett. Az
Alkotmánybíróság is osztotta tartalmilag a megelőzően írtakat a 34/2014. (XI.14.) és 2/2015. (II.2.)
számú határozataiban.
A fentieket támasztja alá az EU Bíróság joggyakorlata is. Nem tekinthető a jogszabályi követelmények
megváltozásának az, ha az EU Bíróság az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (a
továbbiakban: EUMSz) 267. cikk alapján ráruházott hatáskörében eljárva, valamely közösségi
jogszabályra vonatkozóan kifejti, megmagyarázza és pontosítja e szabály jelentését és terjedelmét, azt
ahogyan az adott közösségi jogot a hatálybalépésének időpontjától értelmezni és alkalmazni kell,
illetőleg értelmezni és alkalmazni kellett volna. Az így értelmezett szabályt a bíróságok
alkalmazhatják, és azt alkalmazniuk is kell az értelmezés iránti kérelemről határozó ítélet előtt
keletkezett jogviszonyokra is (C-92/11. sz. RWE Vertrieb AG ügy, 58. pont).
II. Az alperes érvelt a Fogyasztói Irányelv 3. cikk (1) bekezdésében és 5. cikkében foglaltakkal is.
Az irányelv 3. cikk (1) bekezdése szerint az egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel abban az
esetben tekinthető tisztességtelennek, ha a jóhiszeműség követelményével ellentétben, a felek
szerződésből eredő jogaiban és kötelezettségeiben jelentős egyenlőtlenséget idéz elő. A jelen perben
vizsgálandó egyoldalú hiteldíjemelés éppen a fentieknek megfelelő tényállást jelenti.
Az alperes által ugyancsak hivatkozott Fogyasztói Irányelv 5. cikke értelmében az ÁSZF-ekben
szereplő feltételeknek világosnak és érthetőnek kell lenniük. Álláspontja szerint uniós jogba ütközik a
világosság és átláthatóság követelményének alkalmazása a 2009. május 22-e előtti, egyedileg meg
nem tárgyalt szerződési feltételek tisztességtelenségének vizsgálata során. Ezen érvelése nem
helytálló. Figyelemmel azonban arra, hogy jelen eljárásban a 2010. november 26-a után alkalmazott
ÁSZF-ek rendelkezései vizsgálhatók, ennek nincs jelentősége. A perben irányadó időszakban a
világosság és átláthatóság követelményének az alperes által sem vitatottan érvényesülni kellett.
A Kúria vizsgálva a feltételrendszer tisztességessége megítélésével kapcsolatos alperesi álláspontot a
következőkre mutatott rá. Már több eseti döntésében (Gfv.VII.30.376/2014/5, Gfv.VII.30387/2014/6.)
kifejtette, az egyoldalú kamat-, költség-, díjemelést lehetővé tevő ÁSZF rendelkezések egy
feltételrendszert alkotnak. Vannak olyan szerződéses rendelkezések, amelyek tisztességtelensége az
egész feltételrendszer, mások csak a feltételrendszer egy részének tisztességtelenségét, és emiatt
érvénytelenségét eredményezik. Téves az az álláspont, amely az egyoldalú szerződésmódosítás
feltételrendszerét az ok-listában szereplő feltételekkel azonosítja. Önmagában az, hogy az ok-listában
írt feltételek nem tisztességtelenek, esetleg maradéktalanul megfelelnek jogszabály tételes, kimerítő
szabályozásának, és emiatt azok tisztességtelensége nem is vizsgálható (régi Ptk. 209. § (6) bekezdés,
Ptk. 6:102. § (4) bekezdés) nem jelenti azt, hogy maga a feltételrendszer egésze nem lehetne
tisztességtelen, például azért mert a fogyasztó nem láthatta előre, hogy az ok-listában felsorolt
feltételek megváltozása miként, milyen mértékben hat ki fizetési kötelezettségeire. Általánosságban
elmondható, hogy a per tárgyát képező ÁSZF rendelkezések egyetlen alkalmazási időszakban sem
feleltek meg a 2/2014. PJE határozat 2. pontjában tovább értelmezett, az egyértelmű és érthető
megfogalmazás, illetve az átláthatóság elvének. Ezek az elvek ugyanis követelményül állították – a
Kásler ügyben kifejtettekre is tekintettel – hogy az ÁSZF rendelkezés legyen olyan, amely alapján a
fogyasztó átlátja, az ok-listában foglalt feltételek bekövetkezése ténylegesen miként hat ki fizetési
kötelezettségeire; amely alapján az emelések jogszerűségét ellenőrizni tudja.
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A 2/2012. (XII.10.) PK vélemény 8. b. pontjában a Kúria akként foglalt állást, hogy az ok-listában
szereplő feltételek tisztességtelensége egyenkénti vizsgálat tárgyát képezheti, és önmagában egy vagy
több feltétel tisztességtelensége a feltételrendszer részleges érvénytelenségét okozza, nem hat ki a
többi feltételre. Ez a megállapítás azonban csak akkor igaz, ha egyébként a feltételrendszer ok-listán
kívüli egyéb elemei tisztességesek. Ebből következően, az egyes ok-lista feltételek
tisztességtelenségének egyenkénti vizsgálata akkor szükséges, elengedhetetlen, ha a feltételrendszer
más részei tisztességesek, vagyis megfelelnek a 2/2012. (XII.10.) PK vélemény 6. pontjában kifejtett,
és a 2/2014. PJE határozat 2. pontjában továbbértelmezett elveknek, így elsődlegesen az egyértelmű és
érthető megfogalmazás, valamint az átláthatóság elvének. Ha ezen említett elvek a feltételrendszer
egésze tekintetében nem valósultak meg, a feltételrendszer egésze tisztességtelen, függetlenül attól,
hogy az alkalmazott ok-listában szereplő feltételek egyike-másika, esetleg mindegyike maradéktalanul
megfelel a Törvény 4. § (1) bekezdése által felállított követelményeknek, vagy az ok-lista feltétel
tisztességtelensége jogszabály kimerítő szabályozása folytán bírósági vizsgálat tárgyát nem képezheti.
Az alperes a felülvizsgálati kérelmében maga sem állította, hogy a per tárgyát képező ÁSZF-ek
bármely alkalmazási időállapotban maradéktalanul megfeleltek volna a 2/2014. PJE határozat 2.
pontjában foglaltaknak.
IV. A felülvizsgálati kérelem IV. fejezetének utolsó pontjában az alperes azt állította, hogy a per
tárgyává tett ok-lista feltételek a 275/2010. (XII.15.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm.
rendelet) összhangban levő rendelkezések. A korábban részletesen kifejtettekre tekintettel a Kúria csak
utal arra, hogy önmagában az, ha egy ÁSZF-ben az ok-listában szereplő feltételek a tételes jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelnek, az sem jelenti, hogy maga a feltételrendszer egésze tisztességes, vagy
a feltételrendszer egészének tisztességtelensége bíróság által ne volna vizsgálható, figyelemmel a régi
Ptk. 209. § (6) bekezdésében, a Ptk. 6: 102. § (4) bekezdésében foglaltakra.

Munkaügyi ügyszak
Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.
Polgári ügyszak
Pfv.I.21.120/2015/5.; Pfv.I.20.375/2015/5.
Külföldi határozat végrehajtási tanúsítvánnyal ellátása iránti ügyben az adós akkor hivatkozhat
eredményesen arra, hogy az eljárást megindító iratot nem kézbesítették a részére megfelelő időben
ahhoz, hogy védelméről gondoskodhasson, ha a távollétében hozott határozattal szemben, amennyiben
lehetősége volt rá, jogorvoslatot terjesztett elő.
A 44/2001/EK rendelet (a továbbiakban: a Brüsszel I. rendelet) helyébe 2015. január 10-étől a
joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 1215/2012/EU rendelet
(Brüsszel I. rendelet átdolgozás) lépett, azonban a felek jogvitájának elbírálására a Brüsszel I.
rendeletet kell alkalmazni, mivel a Brüsszel I. rendelet átdolgozás a 2015. január 10. napján vagy azt
követően indított eljárásokra alkalmazandó.
A Brüsszel I. rendelet 34. cikkének 2. pontja az alperes (jelen esetben az adós) védelmét szolgálja. Az
eljárást megindító irat kézbesítésének olyan időben kell megtörténnie, hogy az alperesnek elegendő
ideje legyen ahhoz, hogy a védekezésre felkészüljön. Tekintettel arra, hogy az Európai Unió tagállamai
különböző határidőket állapítanak meg, illetve a kézbesítés szabályszerűségét eltérően meghatározott
időközök betartásától teszik függővé, a feltétel teljesülését mindig a konkrét esetre vonatkozóan kell
megvizsgálni.
Az adott esetben a L.-i Járásbíróság 2008. március 27-én a végrehajtást kérő (a per felperese) 2008.
február 9-i keresetének nyilvános kézbesítését rendelte el az adós részére, figyelemmel arra, hogy az
adós ismeretlen helyen tartózkodott. A L.-i Járásbíróság mulasztási ítéletét 2008. május 15-én hozta
meg, ítéletét előzetesen végrehajthatóvá nyilvánította. A mulasztási ítélet kézbesítése az adós részére
2008. szeptember 28-án hivatalból megtörtént, az adós a mulasztási ítélet ellen nem élt jogorvoslattal.
Az ítélet kiadmányát a kézbesítés időpontjának igazolása céljára a L.-i Járásbíróság 2008. október 23án adta ki a végrehajtást kérő részére.A jogerős mulasztási ítélet alapján a L.-i Járásbíróság 2008.
november 18-án költségmegállapító végzést hozott, amelyet 2009. május 3-án hivatalból kézbesítettek
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az adósnak. A költségmegállapító végzés kiadmányát végrehajtás céljára 2009. július 27-én adta ki a
L.-i Járásbíróság a végrehajtást kérő részére.
A Brüsszel I. rendelet 34. cikk 2. pontja – a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról és a
bírósági határozatok végrehajtásáról szóló 1968. évi Brüsszeli Egyezményhez képest – egy új
szabállyal egészült ki, amely az alperestől (jelen esetben az adóstól) megköveteli azt, hogy a
távollétében hozott határozattal szemben, amennyiben lehetősége van rá, jogorvoslatot nyújtson be.
Ellenkező esetben nem tud eredményesen hivatkozni arra, hogy a kézbesítés nem volt szabályszerű,
illetve nem biztosított elegendő időt a védekezéshez. Az új szabály bevezetésének az volt a célja, hogy
az eljárás során elkövetett hibákról lehetőleg „tárgyközelben” a határozatot hozó államban döntsenek.
A Brüsszel I. rendelet 34. cikk 2. pontja alkalmazásához arra is szükség van, hogy a határozatot hozó
állam jogrendszere lehetővé tegye a határozat elleni jogorvoslat benyújtását. Ennek megfelelően az az
alperes, aki a vele szemben hozott mulasztási ítélet elleni kifogást nem nyújtja be, nem hivatkozhat
arra, hogy a bírósági meghallgatáshoz fűződő jogát megsértették. Az adott esetben az adós a
mulasztási ítélet ellen jogorvoslatot nem terjesztett elő, habár ettől nem volt elzárva, így mulasztása az
ő terhére esik.
A másodfokú bíróság helyesen értékelte az adós terhére, hogy nem tudta bizonyítani a mulasztási
ítélet esetében a Brüsszel I. rendelet 34. cikk 2. pontjában foglaltakat, azaz azokat a tényeket és
körülményeket, amelyek az alperes védelmét szolgálják. Nem volt indokolt továbbá az illetékes német
hatóság megkeresése sem, mert annak eredményeként az adós védekezését illető lényegi változás nem
volt várható.
Csupán utal arra a Kúria: a Brüsszel I. rendeletet megelőzően alkalmazott Brüsszeli Egyezmény
időszakában az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: Európai Unió Bírósága) gyakorlata az volt,
hogy rendszertani okokból elutasította azt, hogy az alperestől megkövetelje a távollétében hozott
határozattal szembeni jogorvoslat benyújtását [Minalmet GmbH contra Brandeis C-123/91. sz. ügyben
1992. november 12-én hozott ítélet (Határozatok Tára 1992, I-05661.)].
Ezzel szemben az Európai Unió Bírósága a Brüsszel I. rendelet 34. cikke 2. pontjának alkalmazása
szempontjából a C-283/05 számú ASML Netherlands BV kontra Semiconduktor Industry Services
GmbH ügyben kifejezésre juttatta azt, hogy a mulasztási határozat szabályszerű kézbesítése – vagyis
az ennek alakiságára vonatkozó valamennyi szabály tiszteletben tartása - nem szükségszerű feltétele
annak, hogy az alperest a határozatot megtámadó eljárás kezdeményezésére „lehetőséggel bírónak”
lehessen tekinteni.

Pfv.V.21.347/2015/6.
Közérdekű kereset alapján ÁSZF rendelkezések tisztességtelenségének vizsgálata.
A feltételrendszer egésze ÁSZF-beli szabályozásának tisztességtelensége a bíróság általi
szerződésmódosítással nem szüntethető meg, ezért az önmagában nem alkalmazható, a feltételrendszer
részét képező tisztességes rendelkezés is osztja az egész feltételrendszer sorsát, vagyis az egész
feltételrendszer tisztességtelenségét kell megállapítani. Ugyanakkor az Európai Unió Bírósága C618/10. számú Banco Espanol, illetve a C-26/13. számú Kásler ügyben hozott ítéleteiből az
következik, hogy a tisztességtelen feltételt kell elhagyni, más ÁSZF rendelkezések érintetlenül
hagyása mellett, ha azok a tisztességtelen rendelkezések nélkül alkalmazhatók. Ennek megfelelően
abban az esetben sor kerülhet a tisztességtelen rendelkezés „kimetszésére”, ha a kiiktatott rendelkezés
nélkül a tisztességes rendelkezések alkalmazhatóak.

Közigazgatási ügyszak
Kfv.II.35.742/2014/4.
A mezőgazdasági támogatás elnyeréséhez nem elegendő a terület rendelkezésre állása; a
kérelmezőnek a jogszabályban előírt többletfeltételeket is teljesítenie kell.
A Kúria Kfv.IV.35.069/2014/4. számú döntésében megfogalmazott érvelés szerint a jogszerű
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földhasználat igazolásának kötelezettsége részben nem ellentétes az uniós/közösségi joggal,
részben viszont hozzájárul a költségvetési források jogszerű felhasználásának hatékonyabb
követhetőségéhez. Ezért az a tárgyilagos mérlegelés szerinti szükséges feltétel. Mindemellett az
igazolás az ágazati sajátosságokhoz igazodó, bárki által hozzáférhető nyilvántartásból lekérhető,
így az adatigazolás kötelezettsége nem tekinthető aránytalan tehernek sem. Emellett a
kötelezettség azért sem lehet aránytalan teher a termelőnek, mert a támogatási feltételként előírt
igazolási kötelezettség a megfelelő alakiság mellett létrejött földhasználatot igazoló ügyleti
megállapodással is teljesíthető (lsd. 22/2011.(III.25.) VM rendelet 1.§ 8. pont). A hazai
szabályozást vizsgálva megállapította e döntésében a Kúria azt is, hogy a jogszerű földhasználat
igazolása szempontjából a tagállami szabályozás homogén csoportnak tekintette a támogatási
kérelmet benyújtó valamennyi termelőt, ezért e kötelezettség nem minősíthető hátrányosan
megkülönböztető jellegűnek sem.
Az adott támogatási évben a vonatkozó szabályozás előírta a jogszerű földhasználat igazolásának
kötelezettségét. Annak elsődleges,– de nem kizárólagos – forrásaként a földhasználati nyilvántartás
részletes szabályairól szóló 356/2007.(XII.23.) Korm. rendeletet jelölte meg.
A Kúria Kfv.IV.35.176/2014/4. számú eseti döntésében rámutatott arra – és ezt az érvelést a jelen
ügyben is irányadónak kell tekinteni- , hogy az 22/2011.(III.25.) VM rendelet 1.§ 8. pontja szerint
„jogszerű földhasználó: a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007.
(XII.23.) Korm. rendelet szerinti földhasználati nyilvántartásba (a továbbiakban: földhasználati
nyilvántartás) - amennyiben e rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti, az egyes támogatási
jogcímekre vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek - a tárgyév június 9-ei dátum
szerinti állapotnak megfelelően földhasználóként bejegyzett ügyfél, vagy az az üg yfél, akinek
földhasználati joga önhibáján kívüli okból nem került a földhasználati nyilvántartásba
bejegyzésre és a földhasználati jogosultságát igazoló egyéb bizonyító erejű okirattal
rendelkezik”. Az 5.§ (1) bekezdése értelmében –- egyezően az 25/2011.(IV.7.) VM rendelet 3.§ (2)
bekezdésében foglaltakkal - „[e]gységes kérelmet az a mezőgazdasági termelő nyújthat be, aki a
támogatás alapjául szolgáló terület vonatkozásában e rendelet 1.§ 8. pontja alapján jogszerű
földhasználónak minősül. Az ügyfél földhasználati jogosultságát az MVH a jogosultságra
irányuló ellenőrzései során vizsgálja.”
A kérelem benyújtásakor hatályos hazai szabályozás értelmében a támogatás benyújtásának feltétele a
földhasználat jogszerűsége volt, amelyet elsődlegesen földhasználati nyilvántartási adatokkal, annak
hiányában pedig egyéb bizonyító erejű okiratokkal lehetett bizonyítani.
A Kúria a perbelihez hasonló ténybeli alapból származó jogkérdéseket vizsgáló Kfv.IV.35.319/2013.
számú határozatában az Európai Unió Bíróságának (a továbbiakban: Európai Unió Bírósága) esetjoga
alapján {C-375/08, Indokolás: [38], valamint [46]-[90] bekezdései} arra a következtetésre jutott, hogy
az uniós és a hazai költségvetési források védelme indokolhatja azt, hogy a hazai szabályozás a
támogatás megszerzését a jogszerű földhasználat hitelt érdemlő igazolásához kösse. A támogatás
alapjául szolgáló parcellák jogszerű jogcím igazolása esetén tekinthetők úgy, hogy a mezőgazdasági
termelő rendelkezésére állnak. A Kúria a szabályozás ezen módját nem ítélte aránytalan intézkedésnek
és diszkriminatívnak sem. A hazai szabályozás ugyanis nem tette kizárólagossá a földhasználati
nyilvántartás adatainak alkalmazását, a jogszerű használat egyéb okiratokkal is igazolható volt az
eljárásban. Emellett az igazolási kötelezettség a támogatásért folyamodó valamennyi termelő esetében
fennállt.
Mind a hatóságok, mind a bíróság tisztázta a tényállást, ezt bizonyítja, hogy megalapozottan
rögzítették, a felperes által megjelölt földterületek egy részére az igényelt támogatás azért nem
folyósítható, mert a felperes ezekre a területekre nem bejegyzett földhasználó. E tényt a felperes sem a
közigazgatási eljárásban, sem a perben nem cáfolta. Az elsőfokú bíróság helyesen fejtette ki, hogy a
földterület rendelkezésre állása egy azok közül a feltételek közül, amelyek alapján a támogatás
odaítélhető, de nem kizárólagos feltétel. Erre nézve rögzítette a Kúria Kfv.IV.35.449/2012/4. számú
eseti döntésében, hogy a jogszerű földhasználat igazolása hiányában önmagában a földhasználat ténye
nem eredményezheti a támogatás megszerzését. A tényleges földhasználat mellett elsődlegesen az
szükséges, hogy az igénylő az adott területre bejegyzett földhasználó legyen. A felperes a terület egy
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részére nem volt bejegyzett földhasználó, és az 22/2011.(III.25.) VM rendelet 1.§ 8. pontjának
második fordulata értelmében nem tudta igazolni, hogy a bejegyzés önhibáján kívüli okból maradt el,
de lényegében egyéb okirattal igazolható a használat jogcíme. A vitatott terület másik részén pedig
nem is lehetett volna a földhasználati jogát bejegyezni, mivel azt jogszerűen csak tulajdonostársa
hasznosíthatta, így a támogatást is csak ő igényelhette volna.

Kfv.II.35.770/2014/7.
Kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás esetén
a területi eltérés helyszíni ellenőrzéssel igazolható, megdöntve ezzel a MePAR nyilvántartás adatai
által igazolt tényeket. A kereseti kérelemhez kötöttség elve közigazgatási perben érvényesül.
A Kúria alaptalannak ítélte a felperes előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése iránti kérelmét,
tekintve, hogy az alapvetően nem az EUMSZ 267. cikk (1) bekezdésében megfogalmazottak szerinti
uniós jogi norma értelmezésére vonatkozott, hanem a belső jogi szabályok helyes értelmét kereste,
hipotetikus kérdések feltételével. Ilyen esetben az Európai Unió Bírósága nem jár el, ahogy erre a
Kúria a Kfv.IV.35.535/2014/5. számú ítéletében rámutatott. A felperes vitatta – az Alapjogi Charta 47.
cikkébe való ütközés kapcsán - a tisztességes eljáráshoz való jog érvényesülését, melyet az
Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése is tartalmaz. Az elsőfokú bíróság a Pp. hivatkozott
rendelkezéseit maradéktalanul betartotta. A felperes lényegében a közigazgatási perek sajátos
felülvizsgálati jellegét, korlátozottságát vitatta, holott ennek alapját az Alkotmánybíróság lefektette a
39/1997.(VII.1.) AB határozatában, de az Európai Unió Bírósága is vizsgálta a C-295/12. számú
ügyben, nem emelve kifogást az érdemi, de kereseti kérelemhez kötött felülvizsgálattal szemben. Ez
okból a Kúria nem látta indokát a kérdés feltevésének.

Kfv.IV.37.046/2014/6.
A Közbeszerzési Döntőbizottság nincs elzárva attól, hogy döntéseiben adott esetben az Európai Unió
jogát érvényesítse. Abban az időszakban, amikor a közbeszerzési eljárásban az előzetes vitarendezés
kötelező volt, ennek kezdeményezése a Döntőbizottsághoz fordulás - azaz e jogorvoslati lehetőséggel
való élés - előfeltételének tekintendő. Elmaradása a Döntőbizottság érdemi eljárásának akadályát
képezi
A 2007/66/EK irányelv (a továbbiakban: Jogorvoslati irányelv) 1. §-a a 89/665/EGK Irányelv
módosításait tartalmazza. Az 1 § (1) bekezdés harmadik mondata a hatékony és a lehető leggyorsabban
igénybe vehető jogorvoslat biztosításának kötelezettségéről szól. Az 1. cikk (4) bekezdés értelmében a
tagállamok előírhatják, hogy a jogorvoslati eljárást igénybe venni kívánó személy előzetesen értesítse
az ajánlatkérőt az állítólagos jogsértésről, és arról a szándékáról, hogy jogorvoslattal kíván élni,
amennyiben ez nem érinti a 2a. cikk (2) bekezdése szerinti szerződéskötési tilalmi időszakot vagy a 2c.
cikk szerinti, jogorvoslati kérelem benyújtására megállapított bármely más határidőt. Az 1. cikk (5)
bekezdése értelmében a tagállamok előírhatják, hogy az érintett személy először az ajánlatkérőhöz
forduljon jogorvoslatért. Ebben az esetben a tagállamok biztosítják, hogy az ilyen kérelem benyújtása
a szerződés lehetséges megkötésére azonnali felfüggesztő hatállyal bírjon.
Megállapítható, hogy a 2003. évi CXXIX. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) meghatározott előzetes
vitarendezési eljárás jogintézménye a jogorvoslati irányelv 1. cikk (4) és (5) bekezdése által nyújtott
lehetőség, sőt – az (5) bekezdése alapján – azt is lehetővé teszi, hogy jogorvoslati fórum legyen. A
magyar jogrendszerben az előzetes vitarendezés nem a Kbt. jogorvoslatokra vonatkozó fejezetében
nyert rögzítést, az a jogorvoslathoz vezető út egyik eljárási eleme volt. Célja nem vitásan egyrészt
abban foglalható össze, hogy lehetőséget teremtsen a Döntőbizottsághoz fordulás előtt a
megegyezésre, másrészt – s ez következik a Kbt. hatályban volt 324. § (2) bekezdéséből – előkészítse
a Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárást a felek álláspontjának rögzítésével.
A Kúria a fentiek alapján megállapította, hogy a Jogorvoslati irányelv felülvizsgálati kérelem által
megjelölt cikkeiből nem következik a belső jog félretétele akkor, amikor a Kbt.-ben meghatározott
kötelező elem, az előzetes vitarendezés nélkül kerül benyújtásra a jogorvoslati kérelem. Megjegyzést

54

érdemel, hogy az előzetes vitarendezés jogintézménye épp a Jogorvoslati irányelvre történő
hivatkozással került bevezetésre a 2008. évi CVIII. törvény 40. §-a által [lásd a 2008. évi CVIII.
törvény 113.§ (d pontját], és ugyancsak a Jogorvoslati irányelv alapján történt az eshetőlegessé tétele a
2010. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Mód.tv.) útján.
Az a tény, hogy a Kbt.-ben az előzetes vitarendezés kezdeményezésére megadott határidők közösségi
joggal való összhangja vitatható, még nem jelenti az egész jogintézmény közösségi joggal való
ellentétét, még inkább nem jelenti azt, hogy a kötelező előzetes vitarendezés jogintézménye félretehető
akkor, amikor a Döntőbizottsághoz történő jogorvoslattal való élés egyik – törvényben meghatározott feltételéről van szó.
A Döntőbizottság felülvizsgálati kérelmében a jogorvoslathoz való jog elsőbbségére hivatkozott,
illetve arra, hogy a Jogorvoslati irányelv alapján a Kbt. előzetes vitarendezésre vonatkozó
rendelkezései tekintetében jogszerűen járt el. A felvetett problémát közbeszerzési ügyben a közvetlen
hatály szempontrendszerének az áttekintése alapján lehet eldönteni.
Az Európai Unió Bírósága már a Van Gend & Loos-ítélettel megnyitotta az utat a tagállami bíró
számára a közösségi rendelkezéssel ellentétes tagállami szabályozás alkalmazásának mellőzéséhez. A
Bíróság ezt később annyival egészítette ki a Becker-ügyben, hogy lefektette: a tagállami átültetés
elmaradása, vagy nem megfelelő átültetés esetén akkor lehet hivatkozni az adott irányelv szabályaira,
ha azok feltétlenek, kellően pontosak és a magánszemélyek részére az állammal szemben
érvényesíthető jogokat határoznak meg (Becker ítélet, C-8/81, EU:C:1982:7, 25. pont.). E döntések
már egyértelműen utaltak a közvetlen hatályra való hivatkozás asszimetrikus jellegére, amely egyfajta
védelemben részesítette a magánszemélyeket az átültetés tekintetében mulasztó tagállamokkal
szemben. Jelen esetben Magyarország átültette a Jogorvoslati irányelvet.
A Becker-ügy mellett a tilalom lefektetése kapcsán máig meghatározó Marshall(I)-ítélet szerint
egyrészt magánszeméllyel szemben nem lehet közvetlenül az irányelvre hivatkozni, másrészt a
határidőre nem vagy nem megfelelően átültetett irányelv nem szolgálhat alapul kötelezettség
megállapításához magánszeméllyel szemben (Marshall(I) ítélet, C-152/84, EU:C:1986:84, 48. pont).
Az Európai Unió Bírósága a Dorsch Consult ítéletében kifejezetten a német szövetségi Közbeszerzési
Felülvizsgálati Bizottsággal kapcsolatban állapította meg a quasi bírósági jogállást (C-54/96,
EU:C:1997:413, 31. pont). Állást foglalt abban is, hogy az igazságszolgáltatási tevékenység tágabban
értelmezhető, valamint egyértelműen a quasi bírósági jogállás mellett szól az előzetes döntéshozatali
kezdeményezési lehetősége (Dorsch Consult ítélet, EU:C:1997:413, 36-38. pontok).
A Kbt. 333. § (1) bekezdése szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság az Európai Bíróság előzetes
döntéshozatali eljárását kezdeményezi az Európai Közösséget létrehozó szerződésben foglalt
szabályok szerint.
Tekintettel az előzetes döntéshozatali eljárás megindíthatóságára, valamint az Európai Unió Bírósága
esetjogi követelményeinek való megfelelésre, a Kúria – összhangban a Kfv.IV.37.642/2013/11. számú
ítéletében foglaltakkal – megállapította, hogy az ügyben lehet az alperesre quasi bíróságként tekinteni.
Ez adott esetben korlátozza a fordított vertikális közvetlen hatály tilalmának hivatkozhatóságát, hiszen
annak központi eleme az alperes hatósági mivolta.
A fentiek figyelembevételével a Kúria a következőkre jutott: még ha a Kúria el is fogadja, hogy egy
vertikális hatályú rendelkezésről van szó, amennyiben a felperesi önkormányzattal, mint egy állami
szervvel szemben magánfél érdekében - hivatalból - hivatkozott az irányelvre az alperes, mint uniós
jog szerinti bíróság, az irányelv 1.§ (3)-(5) bekezdésének vertikális közvetlen hatálya akkor sem
állapítható meg, mivel e rendelkezések nem feltétlenek. Az irányelvi rendelkezés közvetlen hatályára
való hivatkozás lehetőségét egyértelműen kizárja az irányelv 1. cikk (5) bekezdésének szóhasználata „a tagállamok előírhatják” - ami miatt nem áll fenn a feltétlen, kellően pontos jelleg az adott
rendelkezésnél. Ezért a közvetlen hatály fennállásának egyik feltétele nem valósult meg, így a magyar
jogi szabály (az előzetes vitarendezés kötelező jellegének) félretételét nem alapozhatta volna az
alperes közvetlenül az irányelvre.
Az alperes az ügy felülvizsgálati tárgyalásán becsatolta az Európai Unió Bíróságának C-406/08.
számú ítéletét, mint álláspontja alátámasztására szolgáló döntést. A Kúria megállapította, hogy az
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Európai Unió Bíróságának hivatkozott ítélete az Jogorvoslati irányelv 1. cikk (1) bekezdésre
vonatkozott, jelen ügyben a Kúria előtt az 1. cikk (5) bekezdéséből következő szempontok
alkalmazása vált kérdésessé. Megállapítható továbbá, hogy a C-406/08. számú ítélet tárgyával
ellentétben jelen eljárásban nem a határidő számítás és nem a jogvesztő határidő
meghosszabbíthatósága - bíróság általi mérlegelése – az ügy tárgya, hanem a Közbeszerzési
Döntőbizottsághoz benyújtandó jogorvoslati kérelem törvény által előírt kötelező kellékének (az
előzetes vitarendezésnek) az elmaradása. Jelen eljárásban a nemzeti bíróságnak nem volt mérlegelési
jogköre: az előzetes vitarendezésre vonatkozó adatokat nélkülöző alaki hiányos jogorvoslati kérelmet
érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

Kfv.IV.35.066/2015/5.
Igazolt a jogszerű földhasználat akkor, ha egyéb földhasználó hiányában a felperes igazolja
tulajdonosi jogát az igényelt parcella vonatkozásában.
A kérelem idején hatályos 73/2009/EK rendelet (a továbbiakban: EK rendelet) 124. cikke a támogatás
megszerzésének feltételeként a földterület mezőgazdasági termelő részére történő „rendelkezésére
állását” írja elő. A Kúria eddigi gyakorlatában – figyelemmel az Európai Unió Bírósága esetjogára {C375/08, Indokolás: [38], valamint [46]-[90] bekezdései} is – arra a következtetésre jutott, hogy az
uniós és a hazai költségvetési források védelme indokolhatja azt, hogy a hazai szabályozás a támogatás
megszerzését a jogszerű földhasználat hitelt érdemlő igazolásához kösse. A támogatás alapjául
szolgáló parcellák jogszerű jogcím alapján történő használata esetén tekinthetők úgy, mint amelyek a
mezőgazdasági termelő rendelkezésére állnak (elsőként: Kfv.IV.35.319/2013/3. számú, legutóbb:
Kfv.IV.35.567/2014. számú ítélet).
A perben alkalmazandó 32/2012. (IV. 2.) VM rendelet (a továbbiakban: Eljárási rendelet) 3. § (2)
bekezdése értelmében „[e]gységes területalapú támogatás iránti kérelmet az a mezőgazdasági termelő
nyújthat be, aki a támogatás alapjául szolgáló terület vonatkozásában az Egységes kérelem rendelet
alapján jogszerű földhasználónak minősül”. Az Egységes kérelem rendelet 1. § 8. pontja értelmében:
„[e]gységes területalapú támogatás iránti kérelmet az a mezőgazdasági termelő nyújthat be, aki a
támogatás alapjául szolgáló terület vonatkozásában az Egységes kérelem rendelet alapján jogszerű
földhasználónak minősül”. A hivatkozott rendelkezések értelmében a támogatási kérelem
elfogadásának alapja a kérelmező jogszerű földhasználata.

Kfv.III.35.107/2015/7.
Az adómentes közösségen belüli értékesítésre bizonylatokat benyújtó adózó Áfa fizetésre kötelezése
ellentétes az uniós joggal, ha a bizonylatok, bár hamisnak bizonyultak, az adózó adókijátszásban való
részvételét nem állapították meg, és az adózó meghozott minden lehetséges ésszerű intézkedést, annak
érdekében, hogy a termékértékesítés ne vezessen adókijátszáshoz.
Az 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 89.§ (1) bekezdése - mellyel tartalmában
azonos a 2006/112/EK tanácsi irányelv 138. cikk (1) bekezdése – szerint mentes az adó alól /.../ a
belföldön küldeményként feladott vagy belföldről fuvarozott termék értékesítése igazoltan belföldön
kívülre, de a Közösség területére, függetlenül attól, hogy a küldeménykénti feladást vagy a fuvarozást
akár az értékesítő, akár a beszerző vagy - bármelyikük javára - más végzi, egy olyan másik
adóalanynak, aki (amely) ilyen minőségében nem belföldön, hanem a Közösség más tagállamában jár
el, vagy szintén a Közösség más tagállamában nyilvántartásba vett adófizetésre kötelezett, nem
adóalany jogi személynek. A 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 99.§ (2) bekezdése
alapján ha az adózót adómentesség, adókedvezmény illeti meg, azt okirattal vagy más megfelelő
módon köteles bizonyítani.
Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint kizárólag akkor vonatkozik adómentesség a Közösségen belüli
termékértékesítésre, ha a termékkel való tulajdonosként történő rendelkezési jog átszáll a vevőre, és az
értékesítő igazolja, hogy e termékeket feladták vagy elszállították egy másik tagállamba, és a termék e
feladás vagy szállítás során ténylegesen elhagyta a termékértékesítés helye szerinti tagállam területét.
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(C-409/04. (Teleos)-ügy 42. pont és C-273/11. (Mecsk-Gabona)-ügy 31. pont). Az ítélkezési gyakorlat
szerint az adómentességhez való jogát valószínűsítő bizonylatokat benyújtó értékesítő részére az
utólagos hozzáadott érték adó fizetés előírása ellentétes az uniós joggal, ha a benyújtott bizonylatok
bár hamisnak bizonyulnak, az értékesítő adókijátszásban való részvételét nem állapították meg, és
utóbbi minden lehetséges ésszerű intézkedést meghozott annak érdekében, hogy az általa lebonyolított
Közösségen belüli termékértékesítés ne vezessen adókijátszáshoz. (Teleos 68. pont).
Az elsőfokú bíróság úgy a közigazgatási eljárásban, mint a perben folytatott bizonyítás eredményének
iratszerű és okszerű értékelésével állapította meg, hogy megdőlt azoknak az okiratoknak a hitelessége,
melyekkel felperes az adómentes termékértékesítéseket az Art. 99.§ (2) bekezdése szerint igazolni
kívánta.
A Kúria abban tartotta megalapozottnak a felülvizsgálati kérelmet, hogy a jogerős ítélet a Teleos 68.
pontjára nézve nem felel meg a Pp. 221.§ (1) bekezdésének, az elsőfokú bíróság nem tett
maradéktalanul eleget indokolási kötelezettségének abban a körben, mely az adókijátszásban való
felperesi részvétel, illetve a lehetséges ésszerű intézkedések megtételének elmaradását öleli fel. Az
elsőfokú bíróság e téren S. L. perben tett tanúvallomásának egyes részeit, a felperes általi
felvételkészítések tényét, a V. O.-ról történt érdeklődés elmaradását, illetve az s.r.l. közösségi
adószámának 2010. február 1. napjával való megszűnését vette számba akként, hogy az ítélet 11.
oldalán rögzítettek szerint nem merült fel adat arra, hogy felperes a CMR-ek átpapírozásáról tudott
volna.
Az elsőfokú bíróságnak – abból eredően, hogy felperesnek a CMR-ek hamisításáról való tudomására
nem merült fel adat – részletesen meg kellett volna vizsgálnia azokat a tényeket, bizonyítékokat,
melyekből az adókijátszás felperes számára felismerhető lett volna, illetve amely tények, bizonyítékok
ismeretében felperes olyan intézkedést hozhatott volna, amellyel adókijátszásban való részvételét
elkerüli. E körben a Kúria ellentmondásként értékelte, hogy a felperes által tett konkrét intézkedést –
a felvételkészítést – az elsőfokú bíróság annak ellenére értékelte felperes terhére, hogy az okiratok
meghamisításában való részvételt bizonyítottnak látta volna. S. L. tanúvallomásán keresztül az
elsőfokú bíróság elfogadta ugyan, hogy felperes V. O.-val is tárgyalt, a tárgyalások részletei azonban
nem kerültek egyértelműen tisztázásra. Az s.r.l. adószámának megszűnése bár objektív adat, az ítélet
indokolásából nem állapítható meg, hogy mindezt az elsőfokú bíróság az adószám megszűnéséig is,
vagy csak az azt követően bonyolított ügyletekre vonatkoztatta. E körülmények tisztázásának –
különösen a V. O.ral való kapcsolatnak – azért van kiemelt jelentősége, mert amennyiben felperes a
releváns okiratok meghamisításáról nem tudott, és más objektív tény sem merül fel arra, hogy
felperesnek a hamisításról, és az ezzel összefüggő adókijátszásról tudnia kellett, úgy adófizetési
kötelezettsége a Teleos 68. pontja folytán nem keletkezik.

Kfv.I.35.116/2015/8.
Az ágazati különadó tv. 7. § adóalap összeszámítási szabályának EU ellenessége okán követendő
eljárás.
Az előzetes döntéshozatali eljárás rendkívüli lehetőséget ad az Európai Unió Bírósága (továbbiakban:
Bíróság) számára, hogy ítéleteivel lényeges megállapításokat tegyen uniós jogi kérdésekben. Annak
kezdeményezése azonban a tagállami bíróság hatáskörébe tartozó kérdés, ő dönt az előterjesztés
szükségessége felől, határozza meg a felmerült uniós jogi problémát és fogalmazza meg azokat kérdés
formájában. Az előterjesztés lényege tehát azon kérdés (vagy kérdések) feltevése, melynek
megválaszolása szükséges az ügy eldöntéséhez. A kérdések feltevésénél a legfontosabb korlát, hogy
nem irányulhat olyan válaszra, melynek megadására a Bíróságnak nincs hatásköre így: (1) nem
kérdezhet rá a belső jog és a közösségi jog összeegyeztethetőségére; (2) nem kérdezhet rá a belső
jogszabály értelmezésére; (3) nem irányulhat a közösségi jog alkalmazására; (4) a kérdés nem lehet
hipotetikus (pl. nem tételezhet fel olyan tényállást vagy tényállási elemet, mely az adott ügyben nem
valósult meg, és nem is valósulhat meg). (Egyébként ebből következően a perben kérdésként sem
merülhetett fel önmagában a legmagasabb adósáv progresszivitásának kérdése, hiszen a felperes az
összeszámítás szabálya miatt került ebbe az adósávba.)
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A Bíróságnak az értelmezést az előterjesztett ügy tényeire figyelemmel kell megadnia, tehát nincs
helye teljesen absztrakt értelmezésnek. Ennek a felfogásnak az alapja a „hasznos válasz” doktrínája. A
hasznos válasz fogalma azt a célszerűségből adódó követelményt jelenti, hogy a Bíróságnak olyan
értelmezésre kell szorítkoznia, mely a konkrét ügyben a nemzeti bíróság által felhasználható. A
Bíróságnak nem kell az adott kérdéssel kapcsolatos lehetséges tényállások mindegyikére vagy közel
mindegyikére értelmezést adni, hanem csak a konkrét ügyben felmerülő tények tükrében, konkrétan
kell értelmezést nyújtani.
A hibás kérdésfeltevést a Bíróság javítja oly módon, hogy átértelmezi azt hatáskörének megfelelően. A
perbeli esetben a Bíróság élt ezzel a lehetőséggel és az előterjesztő bíróság kérdését átfogalmazva
kizárólag az EUMSZ 49. és az EUMSZ 54. cikkeire vonatkoztatva vizsgálta, hogy a 2010. XCIV.
törvény (továbbiakban: ágazati különadó törvény) milyen hátrányos megkülönböztető hatással bír.
Ítéletében kifejtette, hogy a vállalatcsoportba tartozó, illetve az oda nem tartozó adózók közötti
különbségtétel nyilvánvalóan nem teremt közvetlen hátrányos megkülönböztetést, ugyanakkor azzal a
hatással jár, hogy hátrányos helyzetbe hozza a valamely csoporton belül más társaságokhoz kapcsolt
jogi személyeket azokkal a jogi személyekkel szemben, amelyek nem képezik ilyen vállalatcsoport
részét. Ezzel a szabályozás alkalmas lehet közvetett diszkrimináció megvalósítására, mégpedig a
különadó két sajátosságának kombinációjából fakadóan. Egyrészt a felső sávban megjelenő erősen
progresszív adómérték miatt, másrészt pedig azért, mivel az adó alapja nem az egyes vállalkozások
által elért tényleges árbevétel, hanem a csoporthoz kapcsolt valamennyi társaság összevont árbevétele,
ezáltal a vállaltcsoportba tartozó adóalanyokat fiktív árbevétel alapján adóztatják. Ezek következtében
a szabályozás hátrányosan érintheti a nemzetközi vállalatok magyar leányvállalatait.
A hátrányos megkülönböztetés fennállásáról a tagállami bíróságnak kellett dönteni a Bíróság azon
kikötése mellett, hogyha a különadó legfelső sávjába tartozó adóalanyok többnyire ténylegesen más
tagállamban székhellyel rendelkező társaságok kapcsolt vállalkozásai, akkor a bolti kiskereskedelmi
különadó ellentétes az uniós előírásokkal.
Az elsőfokú bíróság helytállóan értelmezte az uniós ítéletet és kifogástalanul teljesítette a Bíróság által
előírt szempontrendszer vizsgálatát is. Az ítélet 39. pontja egyértelműen fogalmazza meg, ha a felperes
olyan többnyire más tagállamban székhellyel rendelkező társaságnak a vállalatcsoportjába tartozó és a
különadó legfelső adósávjába eső adóalanynak e kapcsolódás folytán a kapcsolt vállalkozása, akkor az
uniós jogsérelem megvalósult. Márpedig az elsőfokú bíróság által elvégzett vizsgálódás alapján ez a
tény egyértelműen rögzítésre került, hiszen a két adóalany közötti kapcsolódást egyértelműen az
ausztriai székhelyű közös kapcsolt vállalkozás léte teremtette meg, így igazolt volt az a rejtett
hátrányos megkülönböztetés, amelyre vonatkozóan a Bíróság a tagállami bíróság vizsgálatát
lefolytatni rendelte. A perbeli tényállásban nem volt vitatott, hogy a felperes anyavállalata nem volt
adóalanya a különadónak. Ebből következően a Bíróság nem vizsgálhatta és nem is vizsgálta annak a
hipotetikus tényállásnak a közösségi jogi megítélését, ha anya- és leányvállalata is különadó alany.
Nem értett egyet a Kúria azzal az állásponttal sem, hogy a Bíróság ítéletének értelmezésekor az ítélet
megjelenésekor kiadott sajtóközleményt, vagy a Magyarország ellen a Bizottság által indított
kötelezettségszegési eljárást bármilyen módon tekintetbe kellett volna venni. A perbeli jogvita
elbírálásakor csak és kizárólag a Bíróság ítéletében foglaltak alapján kellett az elsőfokú bíróságnak a
tényállást megállapítania és az abban foglalt értelmezés alapján döntenie.
Miután a közösségi jogrendbe ütközés – az alperesi állásponttól eltérően – megállapításra került, az
elsőfokú bíróságnak rendelkeznie kellett arról a lefolytatandó eljárásról is ahol az ebből fakadó
jogsértő következmények korrigálásra kerülnek. Miután a 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban Art.)
124/B. §-a nem tartalmaz erre vonatkozó előírást, így a bíróságnak az Art. keretén belül kellett
megtalálnia az eljárási megoldást. Az önellenőrzés olyan jogintézmény, amelyre az adózó elévülési
időn belül jogosult. E jogintézmény akkor felel meg a céljának, rendeltetését akkor tölti be, ha
alkalmas azoknak a bevallásoknak a korrigálására is, amelyek beadására az Alaptörvénybe, közösségi
jogrendbe ütközés okán került sor. Így nem alapos az alperesnek az az álláspontja, hogy az elsőfokú
bíróság nem kötelezhette az önellenőrzés érdemi vizsgálatára. Az Art. 124/B. §-a lehetőséget nyújtott
érdemi vizsgálat nélkül a közösségi jogrendbe ütközés mielőbbi elbírálására, de ha bebizonyosodik a
jogsértés, akkor az adóhatóság feladata az önellenőrzés érdemi vizsgálata az Art. erre vonatkozó
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szabályai alkalmazásával. Így nem kerülhetett sor a felperesi kereset elutasítására, mert a bíróságnak
nem az önrevízió érdemi elbírálása – mint ahogy az adóhatósági eljárásnak sem –, hanem az uniós
jogsérelem megállapítása volt a feladata. Helytálló az elsőfokú bíróságnak az önellenőrzés számszaki
vizsgálatára adott utasítása is. Azáltal, hogy az árbevétel összeszámítás 7. §-ban foglalt szabálya az
uniós jogrendbe ütközés következtében nem alkalmazható, így a felperes adófizetési kötelezettségét
általa elért árbevétele figyelembe vételével kell kimunkálni.
A Kúria nem tartotta indokoltnak előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését. A felperes által
felvetett kérdések a felperes ügyéhez nem kapcsolódó, az érdemi jogvita eldöntésére kihatással nem
bíró, a tényálláshoz nem kapcsolódó felvetések. A perbeli jogvita megoldásához további uniós jog
értelmezésére nincs szükség, sőt felvetett kérdések inkább hipotetikusak, mert olyan tényeken
alapulnak, melyek az alapeljárásban nem következtek be. A felperes által indítványozott kérdések
többsége ráadásul a csatlakozó felülvizsgálati kérelmében nem kifogásolt jogértelmezésre irányult,
melyeket a Kúria a felülvizsgálati eljárás jellegéből adódóan nem tehetett vizsgálódása tárgyává, így e
körben előzetes döntéshozatali eljárást sem kezdeményezhetett.

Kfv.III.35.149/2015/6.
Jövedéki bírság kiszabásának jogszerűségi felülvizsgálata borok házasítása esetén.
A 606/2009/EK rendelet 8. cikk (1) bekezdése szerint bor csak abban az esetben készülhet
összekeverés vagy házasítás útján, ha az összekeveréshez, vagy a házasításhoz felhasznált összetevők
rendelkeznek a borkészítéshez szükséges valamennyi jellemzővel, valamint megfelelnek a
479/2008/EK rendeletben és az e rendeletben foglalt rendelkezéseknek. A 2004. évi XVIII. törvény (a
továbbiakban: Szbtv.) 20.§ (2) bekezdése értelmében az a borászati termék, melyet a jogszabályokban
meg nem engedett anyagok felhasználásával vagy a jogszabályokban meg nem engedett módszerrel
állítottak elő vagy kezeltek, nem minősül szőlőbornak. A 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban:
Jöt.) 86.§ (1) bekezdése kimondja, a külön jogszabályban meghatározott eljárástól eltérően bort
előállítani vagy kezelni, illetve az így előállított vagy kezelt bort értékesíteni, birtokolni tilos.
A 40 hektoliternyi szeszes folyadék nem habzó köztes alkoholterméknek minősül, melynek borral
való házasítása tiltott tevékenység. A felperessel szemben a Jöt. 115.§ (3) bekezdésére figyelemmel
jogszerűen került kiszabásra jövedéki bírság a teljes vegyített mennyiségre vonatkozóan.

Kfv.III.35.189/2015/5.
Számla szerinti gazdasági esemény hiányában az adólevonási jog sem gyakorolható.
2010-ben az áfalevonási jog tartalmi feltételeire irányadó szabályokat a 2006/112/EK irányelv (a
továbbiakban: Irányelv) 168. cikke és a 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 120.§-a,
míg a formai feltételekre vonatkozó rendelkezéseket az Irányelv 178. cikke és az Áfa tv. 127.§-a
határozták meg. Az általános forgalmi adóhoz kapcsolódó ügyekben minden esetben alkalmazandó a
vonatkozó magyar Áfa tv. mellett az adott európai uniós norma, jelen esetben az Irányelv. Ebben a
körben figyelembe veendők még az Sztv. 15.§ (3) bekezdésében, 165.§-ában és 166.§-ában írtak. A
perbeli jogvita elbírálásánál nem hagyhatók figyelmen kívül az Európai Unió Bíróságának C-80/11. és
C-142/11. egyesített ügyében (a továbbiakban: Mahagében-Dávid-ügy) és a C-324/11. számú ügyben
(a továbbiakban: Tóth-ügy) hozott ítéletei.
A Kúria a fenti két uniós bírósági ítéletben írtakra figyelemmel értékelte az alperesi határozatban és a
jogerős ítéletben foglaltakat.
A Tóth-ügyben hozott ítélet értelmében az adóalanyok azon joga, mely szerint az általuk fizetendő
adókból levonják az általuk beszerzett termékeket és igénybe vett szolgáltatásokat terhelő előzetesen
felszámított adót, az uniós szabályozás által bevezetett közös hozzáadottértékadó- rendszer egyik
alapelvét jelenti. Az adólevonás joga a hozzáadottértékadó-rendszer mechanizmusának szerves részét
képezi, és főszabály szerint nem korlátozható. (23., 24. pont)
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A Mahagében-Dávid-ügyben hozott ítélet 42. pontja szerint a nemzeti hatóságoknak és bíróságoknak
meg kell tagadniuk az adólevonás jogát biztosító előnyt, ha objektív körülmények alapján
megállapítható, hogy e jogra csalárd módon, vagy visszaélésszerűen hivatkoztak. Az 54. pontra
figyelemmel nem ellentétes az uniós joggal, ha azt követelik meg a gazdasági szereplőktől, hogy
tegyenek meg mindent tőlük ésszerűen elvárható intézkedést annak érdekében, hogy az általuk
teljesítendő ügylet ne vezessen adókijátszáshoz.
A Kúria a felhívott jogszabályokra és az Európai Unió Bíróságának irányadó ítéleteire tekintettel
hangsúlyozza, a jogerős ítélet megalapozottan foglalt állást az adólevonási jog gyakorolhatósága
körében. Az adóhatóság eleget tett kötelezettségének, objektív bizonyítékkal igazolta a levonási jog
alapjául szolgáló számla hiteltelenségét, azt, hogy a számlákban szereplő gazdasági események nem
történtek meg. A tényállás teljes körűen tisztázásra került, felperes nem jelölt meg olyan javára
szolgáló tényeket, körülményeket, melyeket a hatóság és a bíróság nem körültekintően tárt fel.

Kfv.I.35.200/2015/6.
Közösségen belüli adómentes termékértékesítés objektív feltétele az áru tényleges elszállítása egy
másik tagállamba. Ezt az adózónak kell igazolnia hitelt érdemlően.
A belföldi és a közösségi termékértékesítéssel kapcsolatos bizonyítás szabályai – figyelemmel az
Európai Unió Bírósága C-409/04 számú ún. Teleos és a C-273/11 számú ún. Mecsek-Gabona ügyben
hozott ítéleteire is – lényegesen eltérnek. A külföldi termékértékesítés esetében ugyanis a kiszállítás
megtörténtét egyértelműen az adózónak kell bizonyítania hitelt érdemlő módon. Az adómentes
termékértékesítés alapfeltétele, hogy az árunak ki kell mennie az országból és valamelyik uniós
tagállamba kell megérkeznie. Amennyiben ez nem történik meg, akkor a vizsgálat tárgya lehet az
adózó közrehatása, azaz, hogy tudta vagy kellő körültekintés mellett tudnia kellett volna, hogy az áru
nem hagyta el az ország területét.
Az ügy eldöntése szempontjából releváns tények körét tehát az anyagi jogi jogszabályi rendelkezések
határozzák meg. A Közösségen belüli termékértékesítésnek objektív feltétele a termék tényleges
elszállítása egy másik tagállamba, és mindezt a hazai és a közösségi jogi szabályozás, valamint a
következetes joggyakorlat értelmében is az adózónak kell igazolnia az Áfa tv. 89. § (1) bekezdése, és
az Art. 99. § (2) bekezdése alapján.
Jelen esetben az elsőfokú bíróság a rendelkezésre álló adatok alapján megállapította, hogy az
adómentes termékértékesítés feltételei nem álltak fenn, a felperes hitelt érdemlő okiratokkal azt nem
tudta alátámasztani. Az alperes a rendelkezésre álló bizonyítékok, adatok teljes körét az értékelés
körébe vonta. Számot adott arról, hogy ezen bizonyítékokat a döntésnél miként mérlegelte, melyet a
Kúria sem talált aggályosnak. A felperessel kapcsolatba került cégeket leellenőrizte, a gépjárműveket a
forgalmi rendszámuk alapján azonosította, nemzetközi és belföldi megkeresések keretében adatokat
szerzett be, személyesen meghallgatta a felperest, felperes házastársát. Mindezek alapján nem nyert
igazolást az értékesítés adómentességének fennállása.
z adókijátszó ügyletben történő részvételét a felperes kellő körültekintéssel, gondos eljárással
elháríthatta volna, különös tekintettel arra, hogy a közösségi termékértékesítés során az adóalanyok
fokozott gondossággal kötelesek eljárni. Elvárható az üzleti partnerek ellenőrzésére, az értékesítés
megfelelő pontosságú dokumentálása. Azon körülmények, melyeket az elsőfokú ítélet és az alperesi
határozat is részletesen felsorolt, mind alátámasztják, hogy a felperes nem tanúsította az adott
helyzetben elvárható kellő körültekintést.

Kfv.III.35.207/2015/4.
Az adóhatóság köteles az adólevonási jog alapjául szolgáló számlához kapcsolódó termékértékesítés
vagy szolgáltatásnyújtás jellegét is vizsgálni annak megítélése körében, hogy az ügylet az adózó
bevételszerző tevékenységéhez köthető-e
A vizsgált időszakban az áfalevonási jog tartalmi feltételeire irányadó szabályokat a 2006/112/EK
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irányelv (a továbbiakban: Irányelv) 168. cikke és a 2007.évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa
tv. ) 120.§-a, míg a formai feltételek szabályait az Irányelv. 178. cikke és az Áfa tv. 127.§-a határozták
meg. Az általános forgalmi adóhoz kapcsolódó ügyekben minden esetben alkalmazandó a vonatkozó
magyar Áfa tv. mellett az adott közösségi norma is, jelen esetben az Irányelv. Ebben a körben
figyelembe veendők a 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.). 15.§ (3) bekezdése, 106.§-ában, és
166.§ -ában írtak is.
Az Európai Unió Bírósága a C-80/11 és C-142/11 számú egyesített ügyekben (Mahagében-Dávid ügy)
általános jelleggel kifejtette, hogy az állandó ítélkezési gyakorlat szerint az adóalanyok azon joga,
hogy az általuk fizetendő héáből levonják az általuk beszerzett árukat és igénybe vett szolgáltatásokat
terhelő előzetesen felszámított adót, az uniós szabályozás által bevezetett közös héa rendszer egyik
alapelvét képezi. Az adólevonási jog főszabály szerint nem korlátozható, és az előzetesen
felszámítható adó teljes összege tekintetében azonnal érvényesül. (ítélet 37., 38. pontja)
Az Irányelv 168. cikkének a) pontja szerint az adóalany, amennyiben a termékeket és szolgáltatásokat
az adóköteles tevékenységének folytatása szerinti tagállamban adóköteles tevékenységéhez használja
fel, jogosult az általa fizetendő adó összegéből levonni a részére más adóalany által teljesített vagy
teljesítendő termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás után az ebben a tagállamban megfizetendő,
vagy megfizetett héá-t.
Az Áfa tv. 120.§ a) pontja értelmében 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, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan egy másik adóalany rá
áthárított.
Az alperes és az elsőfokú bíróság által hivatkozott C-118/11 számú ügyben (E.on-ügy) hozott
ítéletében az Európai Unió Bíróságának többek között abban kellett döntenie, hogy az Irányelv mely
feltételekkel teszi lehetővé az adóalany számára, hogy levonja az egyrészt egy gépjárműbérleti
szerződést, másrészt pedig egy lízingszerződés alapján történő gépjárműbérlet jogcímén megfizetett
áfát, és e feltételeknek mikor kell teljesülniük a levonáshoz való jog keletkezése tekintetében.
Ebben a körben fejtette ki az Európai Unió Bírósága azt az álláspontját, mely szerint olyan ügyletet
illetően, amelynek lényege valamely szolgáltatás megszerzése, mint például egy gépjármű bérlete, a
konkrét beszerzési ügyletnek főszabály szerint közvetlen és azonnali kapcsolatban kell állnia a héalevonására jogosító értékesítési ügylettel, ahhoz, hogy az adóalany jogosult legyen a héa-levonására,
és a levonás mértéke megállapítható legyen. (indokolás 46. pont) Emellett az Európai Unió Bírósága
rögzítette, az adóalany akkor is jogosult az adólevonásra, ha nem áll fenn közvetlen és azonnali
kapcsolat a konkrét beszerzési ügylet és a levonásra jogosító értékesítési ügylet között, amennyiben az
igénybe vett szolgáltatások az adóalany általános költségeinek részét képezik, és mint ilyenek, az
adóalany termékei vagy szolgáltatásai árának alkotóelemei. Az ilyen szolgáltatások ugyanis közvetlen
és azonnali kapcsolatban állnak az adóalany gazdasági tevékenységének egészével. (indokolás 47.
pont) A fenti pontokban említett esetekben a közvetlen és azonnali kapcsolat létezése azt feltételezi,
hogy az igénybe vett szolgáltatások költségeit beépítik az egyes értékesítési ügyletek, illetve az
adóalany által a gazdasági tevékenysége körében értékesített termékek vagy nyújtott szolgáltatások
árába. (indokolás 48. pont)
Nem lehet eltekinteni attól, hogy az Eon-ügyben az Európai Unió Bíróságának milyen konkrét
kérdéseket kellett megválaszolnia, és az alapul szolgáló ügy milyen tényálláson nyugszik. A gépjármű
bérlete egy azonnali szolgáltatás, melynek tárgya lényegesen eltér a felperes és a Kft. közötti
megbízási szerződésben szereplő üzletviteli tanácsadástól és piacszerzéstől. Ugyanis amíg a gépjármű
bérlet teljesítési időtartama egyértelműen meghatározható, és az adózó adóköteles gazdasági
tevékenysége érdekében történő felhasználása ellenőrizhető, addig a perbeli szerződésben szereplő
szolgáltatások nem eredménykötelmek, nem feltétlenül hoznak – és ha igen, nem azonnal – bevételt a
felperes számára. A megbízási szerződésre figyelemmel a Kft. felé kifizetett összeg nem képezi a
felperes általános költségeinek részét, ellentétben például a rezsiköltségekkel.
A legfelsőbb bírói fórum kiemelt jelentőséget tulajdonított az Eon ügy ítéletének 46. pontjában foglalt
azon kitételnek, mely „főszabály szerint” követeli meg a közvetlen és azonnali kapcsolatot a konkrét
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beszerzési ügylet és a levonásra jogosító ügylet között. Ez ugyanis azt jelenti, hogy figyelemmel kell
lenni a konkrét ügylet jellegére is. Amennyiben valamennyi beszerzési ügyletnek azonnali
kapcsolatban kellene állnia a levonásra jogosító értékesítési ügylettel, akkor a szolgáltatásnyújtások
jelentős része után az adózók nem élhetnének levonási jogukkal, mely ellentétes lenne a MahagébenDávid ügyben hozott ítélet 37. és 38. pontjában is lefektetett állandó ítélkezési gyakorlattal, mely a
héa-levonási jogot a hozzáadottértékadó-rendszer egyik alapelvének minősíti.
A piackutatással, megrendelésszerzéssel, üzletviteli tanácsadással kapcsolatos szolgáltatás nyújtások
nem minden esetben vezetnek oda, hogy azokból az adózónak konkrét megrendelése, és bevétele
keletkezzen, de ez nem jelenti azt, hogy ezen szolgáltatásokat az adózók ne az adóköteles
termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások érdekében használnák fel. Ezért az ilyen típusú teljesített
ügyletek után kiállított számlákban szereplő általános forgalmi adó – egyéb törvényes feltételek
fennállása esetén – levonható. Az alperesi érvrendszer elfogadása a gazdasági élet szereplői
szerződéses szabadságával szükségtelen korlátozásával járna. Az alapul szolgáló jogszabályok
értelmezése nem vezethet oda, hogy a szerződő fél által vállalt piaci kockázat következményeit az
adóhatóság a másodfokú határozatban kifejtettek szerint vonja le.
A fenti megállapítások a konkrét ügyre alkalmazva a Kúria hangsúlyozza, az alperes által sem
vitatottan a Kft. a szerződés szerint teljesített a felperes felé, mellyel a felperes bekerült az Erőmű
lehetséges kivitelezői közé. Mivel az Erőmű kivitelezési munkái még nem kezdődtek meg, ezért a
felperes ezzel kapcsolatban konkrét megrendelést nem kaphatott, de ennek ellenére a Kft. által nyújtott
szolgáltatást adóköteles tevékenysége érdekében használta fel, hasznosította, így jogosult a számlában
szereplő áfa levonására. A fentiekkel ellentétes alperesi és bírósági álláspont sérti az Áfa tv. 120.§ a)
pontjában foglaltak és ellentétes az Irányelv 168. cikkében írtakkal.

Kfv.III.37.392/2015/5.szám
Jelentős piaci erővel való visszaélés a kereskedelmi törvény alapján. A versenyhivatal döntésének
anyagi jogereje.
Nem ütközik a keresetváltoztatás tilalmába az Alapjogi Chartára, vagy az Európai Emberi Jogi
Egyezményre hivatkozás, tekintve, hogy az az ítéleti indokolások megfelelőségének vitatásával, a
bírósági eljárás jogszerűségével összefüggésben történt, ezért értelemszerűen a kereset tárgya nem
lehetett. Ugyanakkor megállapítható volt, hogy az Alapjogi Chartára hivatkozása teljes egészében
alaptalan, mivel az Alapjogi Charta kizárólag olyan esetben alkalmazható, amikor az uniós jog
végrehajtására kerül sor, erről azonban jelen ügyben nincs szó, ilyet felperes sem állított.

Kfv.III.37.448/2015/4.
A harmadik országbeli állampolgár családtag tartózkodási joga megszűnik akkor is, ha a családi
kapcsolat létesítése a tartózkodási jog megszerzése érdekében történt. A hatósági eljárás során
körültekintően vizsgálni és tisztázni kell azt, hogy a harmadik országbeli állampolgárral kötött
házassága érdekházasságnak minősül-e.
Szükségesnek tartja hangsúlyozni a Kúria, hogy a közigazgatási eljárás során az érdekházasság
megállapíthatóságának tisztázása céljából az első- és a másodfokú hatóság is meghallgatta a felperest
és magyar állampolgár házastársát. Ezen meghallgatások során nem vitásan egymásnak ellentmondó
állítások hangzottak el. Kapcsolatuk megítélése szempontjából alapvetően releváns tények és
körülmények tekintetében hiányos, ellentmondó és értékelhetetlen előadásokat tettek. Teljes
mértékben helytálló volt az alperesi hatóságok értékelése a meghallgatások tartalmát illetően, és az
abból levont következtetése is.
A jogerős ítélet indokolásában az elsőfokú bíróság leszögezi azt, hogy minden egyes bevándorló
esetében fennáll a tartózkodási engedély megszerzésére irányuló cél, ezt azonban nem tartja
összekapcsolhatónak a 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) 14. § (2) bekezdésével, amely
szerint a harmadik országbeli állampolgár családtag tartózkodási joga megszűnik akkor is, ha a családi
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kapcsolat létesítése a tartózkodási jog megszerzése érdekében történt. A Kúria álláspontja szerint
azonban az alperes helytállóan vizsgálta és értékelte e körben a rendelkezésére állt bizonyítékokat,
amikor azon következtetésre jutott, hogy a felperes és házastársa kapcsolata valódi házastársi
életközösségnek nem minősül, annak létesítésére a tartózkodási engedély megszerzése céljából került
sor, azaz érdekházasságnak tekinthető.
Helytállóan hivatkozott arra az alperes felülvizsgálati kérelmében, hogy az elsőfokú bíróság konkrét
indokát nem tudta annak adni, hogy egyes kijelentéseket, állításokat miért ragadott ki a házastársak
előadásából, és miért értékelte azt az alperestől eltérően. E nélkül a jogerős ítélet indokolása a Pp. 221.
§ (1) bekezdésében foglaltaknak sem felel meg. Megalapozottan kifogásolta azt is az alperes, hogy az
elsőfokú bíróság az érdekházasság megállapíthatósága körében önkényesen emelte be a
„kizárólagosan” kitételt, ilyet ugyanis a jogszabály nem tartalmaz.
A Kúria nem találta megállapíthatónak azt sem, amelyet az alperesi eljárásban az elsőfokú bíróság
kifogásolt, miszerint túl alacsonyra helyezte az alperes az érdekházasság megállapításához szükséges
bizonyítás szintjét. A Kúria megállapítása szerint az alperes a tényállás feltárása érdekében eljárási
kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, a másodfokú eljárás során is meghallgatta az ügyfeleket,
részletesen és körültekintően vizsgálta a felperesi kérelem elbírálásához szükséges valamennyi
releváns körülményt. Helyesen támaszkodott az Európai Unió Tanácsának 97/C/382/01 számú
állásfoglalásában, továbbá a 2004/38/EK irányelv és Bizottsági Közlemény iránymutatására.
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Emberi jogi közlemények

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei
Az adott időszakban nem vált véglegessé ilyen tárgyú határozat.
Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei
1. A Vasúti, Tengerészeti és Szállítómunkások Nemzeti Szövetségének („R. M. T.”)
Egyesült Királyság elleni ügye (31.045/10. sz. ügy)52
A kérelmező, a Vasúti, Tengerészeti és Szállítómunkások Nemzeti Szövetsége egy londoni székhelyű
szakszervezet, amelynek több mint 80.000 tagja van, akiket a közlekedési ágazat különböző területein
foglalkoztatnak az Egyesült Királyságban.
A kérelmező a sztrájkjog két jogszabályi korlátozásával kapcsolatos panaszt terjesztett elő.
Az első panasza az volt, hogy a nemzeti jogszabály túl szigorú és részletes a sztrájkról való szavazást
illetően. A kérelmező példaként hozta fel az EDF Energy Powerlink Ltd. társasággal kapcsolatos
helyzetet, amellyel 2009-ben keveredett vitába a fizetések és a munkafeltételek kapcsán. A
szakszervezet sztrájkfelhívást akart közzétenni, de a munkáltató beszerzett egy ideiglenes intézkedés,
amely megakadályozta ezt azon az alapon, hogy a szakszervezet elmulasztotta eléggé pontosan
meghatározni az érintett munkavállalók munkakörének leírását. A szakszervezet nem sokkal ezután új
szavazást szervezett, hogy eleget tegyen a jogszabályi feltételeknek, és a sztrájkra 2009 végén és 2010
elején sor került. Az EDF kedvezőbb ajánlatot tett, amelyet a szakszervezet tagjai elfogadtak, és a
következő áprilisban kollektív szerződésként hatályba is lépett.
A második panasza az volt, hogy nincs joga másodlagos vagy szolidaritási fellépésre. Az érdekvédelmi
fellépés e formáját 1980-ban korlátozták az Egyesült Királyságban és 1990 óta törvénytelen. A
kérelmező példáként hozta fel azt a helyzetet, amely két, a vasúti karbantartó ágazatban dolgozó
vállalattal, nevezetesen a Hydrex és Jarvis cégekkel kapcsolatos. A munkások egy húszfős csoportját,
akik a kérelmező tagjai, a Jarvistól a Hydrexhez helyezték át. E dolgozók sztrájkolni kezdtek, amikor a
vállalat két évvel később jelezte, hogy más munkavállalóinak a szintjére fogja korlátozni a
munkafeltételeiket. Bár ez oda vezetett, hogy a cég valamelyest megváltoztatta az ajánlatát, de a
dolgozók úgy döntöttek, hogy visszautasítják a módosított ajánlatot. Végül azonban a kérelmező
tagjainak a Hydrex munkaerején belüli nagyon kis számára tekintettel a nem volt más lehetőségük,
minthogy elfogadják az új feltételeket. A szakszervezet úgy vélte, hogy a sztrájk azért nem volt
hatékony, mert olyan kevés munkás vett benne részt. Szeretett volna szervezni egy szolidaritási
sztrájkot a nagyobb Jarvis cégnél – annak ellenére, hogy az nem is volt részese a munkaügyi vitának –
hogy így növelje a Hydrexre gyakorolt nyomást, de ezt a törvény egyértelműen megtiltotta.
A kérelmező – az Egyezmény 11. cikkére hivatkozással - azt állította, hogy sztrájk-szavazásra való
felhívás korlátozása és a szolidaritási sztrájk teljes tilalma korlátozta tagjai érdekeinek megvédésére
való képességét.
A sztrájk-szavazásra való felhívással kapcsolatos panaszt a Bíróság elfogadhatatlannak nyilvánította,
mivel nem volt alap annak megállapítására, hogy a szakszervezet jogaiba beavatkoztak azon kívül és
azon felül, hogy a törvényben meghatározott követelményeket sérelmezte. A kérdés annak a fényében
kellet megítélni, hogy a szakszervezetnek az ideiglenes intézkedés után két hónappal sikerült
lebonyolítania a sztrájkot, és hogy ez a fellépés arra indította az EDF-et, hogy a szakszervezeti
tagoknak kedvezőbb ajánlatot tegyen. Az ajánlatot elfogadták, és az nem sokkal azután kollektív
52

Az ítélet 2014. szeptember 8-án vált véglegessé.

64

szerződésként hatályba is lépett. Végső soron tehát az EDF-helyzet a valóságban sikeres kollektív
fellépés volt a szakszervezet részéről a tagjai nevében.
Ez volt az első alkalom, hogy a Bíróságnak foglalkoznia kellett azzal a kérdéssel, vajon a másodlagos
fellépéshez való jog az Egyezmény 11. cikkének hatálya alá tartozik-e. A Bíróság úgy ítélte, hogy a
kérelmező hivatkozhat az Egyezmény 11. cikkére. Úgy találta először is, hogy a másodlagos fellépést
a vonatkozó ILO-egyezmény és az Európai Szociális Charta is védi, és következetlenség lenne a
Bíróság részéről, ha a szakszervezetek egyesülési jogának szűkebb értelmezését fogadná el, mint
amely a nemzetközi jogban uralkodik. Másodszor, és más szerződő államokban tapasztalható helyzetet
illetően, a Bíróság észlelte, hogy közülük számosnak régóta bevett gyakorlata, hogy elfogadja a
szolidaritási sztrájkot a szakszervezeti cselekvés törvényes formájaként.
A Bíróság tehát elfogadta, hogy a másodlagos fellépés törvényi tilalma beavatkozást jelentett a
kérelmező szakszervezet egyesülési jogába. Ezt a beavatkozást törvény írta elő, a szakszervezetek és a
munkaügyi viszonyok rendezéséről szóló 1992. évi törvény 224. szakasza. Továbbá, kielégítőnek
találta, hogy a tilalom mások jogai és szabadságai védelmének törvényes célját követte, amely kör
magában foglalja nemcsak a munkaügyi jogvitában közvetlenül részt vevő munkáltatókat, de a
nemzetgazdaság és a köz szélesebb érdekeit, amelyeket esetleg érinthet a másodlagos fellépés zavaró
hatása, amely az elsődleges sztrájkénál nagyságrenddel nagyobb lehet.
A Bíróság továbbá emlékeztetett arra, hogy az Egyezmény megköveteli, hogy a szakszervezetek
képesek legyenek megvédeni tagjaik érdekeit. Ami ezért a Bíróság számára fontos volt, az az a
terjedelem, amelyben a kérelmező szakszervezet képes volt az adott körülmények között érvényesíteni
a tagjai érdekeit, a Jarvissal szembeni másodlagos fellépésre vonatkozó tilalom ellenére. A tényállás
alapján a kérelmező szakszervezet a munkaügyi vitában munkáltatóként megjelenő Hydrex
vonatkozásában gyakorolni tudta a munkaügyi jogait. Képes volt képviselni tagjait, a nevükben
tárgyalni a Hydrex-szel, és munkahelyükön sztrájkot szervezni, bár korlátozott mértékben, és
korlátozott eredményekkel. Az a tény, hogy a szakszervezet meg volt győződve arról: a másodlagos
fellépés sikerre vezetett volna, csak feltételezés tárgya lehet.
A Bíróság hangsúlyozta, ezen az elismerten érzékeny jogpolitikai területen az állam mozgástere
(„mérlegelési jogköre”) abban, hogy a szakszervezetek szabadságát szabályozza olyan ügyekben, mint
a kérelmezőé – amely a szakszervezetek másodlagos vagy járulékos vonatkozásait érinti – széles. Így
különösen, a demokratikusan megválasztott parlamentek elvileg jobb helyzetben vannak, mint a
nemzetközi bíró, hogy értékeljék, szociális vagy gazdasági okokból mi áll a köz érdekében, és mely
jogszabályi intézkedések a legalkalmasabbak a hazai viszonyok között annak érdekében, hogy a
választott társadalom-, gazdaság- vagy az iparpolitikát megvalósítsák.
A mérlegelési jogkör ezért széles, még ha az Egyesült Királyság egyike is a tagállamok azon kis
csoportjának, amely megtiltja a másodlagos fellépést a foglalkoztatási viszonyok területén. A Bíróság
végkövetkeztetését nem befolyásolta az Európai Szociális Charta és az ILO-egyezmény alapján
létrehozott, szakosított nemzetközi felügyeleti szerveknek az Egyesült Királysággal szembeni kritikája
sem, mivel álláspontjuk eltér a Bíróságétól abban, hogy az általános jellegű.
Valójában a másodlagos fellépés tilalma – két kormányváltás mellett – az Egyesült Királyságban több
mint 20 éve érintetlen, ami támogatására és indokai elfogadására vonatkozó demokratikus konszenzust
mutat.
A Bíróság ezért arra a következtetésre jutott, hogy a szakszervezet különleges helyzetének tényállása
nem utalnak a szakszervezet egyesülési jogába való indokolatlan beavatkozásra. Annak sincs alapja,
hogy úgy ítéljék: az a mód, ahogyan a másodlagos fellépés tilalma működött a szakszervezetnek a
Hydrex-szel folytatott egyezkedésével kapcsolatban, aránytalan volt. A kérelmező ügyének
tényállásából adódóan ezért az Egyezmény 11. cikkét nem sértették meg.
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2. Agtaj Agcsa oglu Tahirov Azerbajdzsán elleni ügye (31.953/11. sz. ügy)53
A kérelmező független jelöltként indult a 2010. november 7-ei azeri parlamenti választásokon. A
választási törvény előírásainak megfelelően összegyűjtött 450 ajánlást benyújtotta a Választókerületi
Választási Bizottsághoz, mely 2010. október 11-én tájékoztatta a kérelmezőt, hogy az őt támogató
ajánlások érvényességét megvizsgálta és ülésén megvitatta, hogy a kérelmezőt jelöltként
nyilvántartásba vegye-e. Másnap a kérelmező nyilvántartásba vételét megtagadták. Egy, a
Választókerületi Választási Bizottság által létrehozott szakértői munkacsoport szerint az ajánlások egy
része érvénytelen volt, mivel állítólag ugyanattól a személytől származtak, illetve egyes érintett
választók lakcímadatai hiányosak voltak.
A kérelmező 2010. október 4-én panaszt nyújtott be a Központi Választási Bizottsághoz, elsősorban
arra hivatkozva, hogy a választási törvény értelmében meg kellett volna hívni, hogy az ajánlások
érvényességének vizsgálata iránti eljárásban részt vehessen. Állította továbbá, hogy azon
megállapítást, mely szerint 127 aláírás „ugyanattól a személytől származott”, tényekkel nem
támasztották alá, és egyes választók hiányos lakcímadatait helyesbíteni lehetett volna, ha erre
lehetősége lett volna. Panaszához csatolta 91 érintett szavazó nyilatkozatát, akik [ezúton]
megerősítették aláírásuk hitelességét.
A Központi Választási Bizottság a saját munkacsoportjával is elvégeztette a vizsgálatot; a kérelmezőt
azonban erre az eljárásra sem hívták meg. A munkacsoport megállapította, hogy a kérelmező által
átadott 600 ajánlásból 178 érvénytelen, a fennmaradó 422 ajánlás pedig nem éri el a törvényi
minimumot. A Központi Választási Bizottság 2010. október 17-én kelt határozatával a kérelmező
panaszát elutasította, és a Választókerületi Választási Bizottság határozatát helybenhagyta. A
kérelmező jogorvoslati kérelmét mind a Bakui Fellebbviteli Bíróság, mind a Legfelsőbb Bíróság
alaptalannak találta, anélkül, hogy érveit részletesen megvizsgálta volna.
A kérelmező – az Első kiegészítő Jegyzőkönyv 3. cikkére hivatkozva – sérelmezte, hogy
nyilvántartásba vételi kérelmének elutasítása megsértette a szabad választásokon jelöltként való
fellépéshez fűződő jogát, továbbá – az Egyezmény 14. cikkére hivatkozással – azt állította, hogy
ellenzéki nézetei miatt hátrányos megkülönböztetést alkalmaztak vele szemben.
A Bíróság elfogadta a Kormányzat előadását, miszerint a 450 ajánlás összegyűjtésére vonatkozó
kötelezettség azt a törvényes célt szolgálta, hogy csökkentse az esélytelen jelöltek számát. Ezt
követően azt vizsgálta, hogy e választhatósági feltételnek való megfelelés igazolására szolgáló eljárást
oly módon folytatták-e le, hogy az – az azeri választási törvény előírásainak megfelelően – elégséges
garanciákat nyújtson az önkényes döntés ellen. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (a
továbbiakban: EBESZ) a 2010. november 7-ei választásokról szóló jelentése azonban aggodalmát
fejezte ki a Választókerületi Választási Bizottságok pártatlanságával, az eljárás átláthatóságával,
valamint a nyilvántartásba vétel kisebb technikai hibák miatti megtagadásával kapcsolatban. A jelentés
szerint a Központi Választási Bizottság az elutasítások ellen benyújtott 175 panasz többségét
megfelelő vizsgálat nélkül elutasította. A 2010. évi választásokat követően az Európai Bírósághoz kb.
30 kérelem – köztük a kérelmezőé – érkezett olyan jelöltektől, akiknek a nyilvántartásba vételét a
támogató ajánlások érvénytelenségére hivatkozva megtagadták.
Bár a kérelmező – és sok más jelölt – nyilvántartásba vételét az ajánlások állítólagos hiteltelenségére
hivatkozva tagadták meg, a Kormányzat nem adott konkrét tájékoztatást a kérelmező ajánlóíveit
vizsgáló munkacsoport tagjainak szakképesítésével és bizonyítványaival kapcsolatban. E szakértők
arra a következtetésre jutottak, valószínű, hogy az aláírások egy része hamis, ugyanakkor nem
folytattak további vizsgálatot, holott a Központi Választási Bizottság munkacsoportokra vonatkozó
szabályzata további lépéseket is lehetővé tesz a helyzet tisztázása érdekében. Mindezek alapján a
Bíróság úgy ítélte meg, hogy a választási bizottságok döntése önkényes volt.
Sőt, az önkényesség ellen a választási törvényben biztosított eljárási garanciák (a jelölt jogát, hogy az
ajánlóívek ellenőrzésekor jelen legyen, vagy a vizsgálatról készült jelentést 24 órával a választási
bizottság ülése előtt megkapja) egyikét sem tartották tiszteletben. A kérelmezőt így megfosztották attól
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a lehetőségtől, hogy a munkacsoport megállapításait az eljárás során vitassa; e helyzet – az EBESZ
jelentése szerint – rendszer-jellegűnek tűnt. Ezen túlmenően a kérelmező által előtárt megalapozott
érvekkel sem a Központi Választási Bizottság, sem a hazai bíróságok nem foglalkoztak, és a
döntéseiket sem indokolták megfelelően.
Mindezek alapján a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a választási bizottságok és a bíróságok
eljárásából nyilvánvalóan hiányzott a jogállamiság fenntartására és a választások tisztaságának
védelmére irányuló valós szándék, és a kérelmező számára nem biztosítottak megfelelő garanciákat a
jelöltként való nyilvántartásba vételét megtagadó önkényes döntés megelőzésére, ezáltal megsértve az
Első kiegészítő jegyzőkönyv 3. cikkét. Erre tekintettel a Bíróság úgy ítélte meg, hogy nem szükséges
megvizsgálni az ügyet az Egyezmény 14. cikke alapján is.
A Bíróság a kérelmező javára 7.500 Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

3. Benieamin Manole és a „Román Gazdák Testülete” Románia elleni ügye (46.551. sz.
ügy)54
A második kérelmező egy 48 gazdából álló csoport, melynek az első kérelmező is tagja.
A 2003 előtt az önfoglalkoztató munkavállalók is alakíthattak szakszervezetet. Egy 2003-as
jogszabályváltozás következtében az egyéni vállalkozók már csak meglévő szakszervezetekhez
csatlakozhattak, azonban új szakszervezetet nem hozhattak létre. Ezzel összhangban az első kérelmező
kérelmét, hogy a második kérelmezőt szakszervezetként (Sindicatul Agricultorilor „Cultivatorii Directi
din Romania”) vegyék nyilvántartásba, elutasították.
Az első kérelmező fellebbezett a döntés ellen. A megyei bíróság 2006. május 30. napján hozott
határozatában helybenhagyta a kérdéses szakszervezet bejegyzését elutasító határozatot, megerősítve,
hogy csak munkaszerződéssel foglalkoztatottak és közszolgák hozhatnak létre szakszervezetet; erre
nincs lehetősége a gazdáknak és más önfoglalkoztatóknak, akik csak már meglévő szakszervezetekhez
csatlakozhatnak.
A kérelmezők – az Egyezmény 11. cikkére hivatkozással – azt állították, hogy a gazdák csoportjának
szakszervezetként való bejegyzésének román bíróságok általi elutasítása az egyesülési joguk
megsértésének minősül.
A Bíróság úgy találta, hogy az alperes Állam beavatkozott az Egyezmény 11. cikkében biztosított jog
gyakorlásába, amennyiben elutasította, hogy a második kérelmezőt szakszervezet-jellegű
egyesületként vegyék nyilvántartásba. A beavatkozás a szakszervezetekről szóló 54/2003. számú
törvény akkor hatályos, vonatkozó rendelkezésein alapult, amely szerint csak alkalmazottak és
közszolgák állíthatnak fel szakszervezeteket; az kizárta az önfoglalkoztató gazdákat. Megállapítva,
hogy a beavatkozás törvényes célt követett, nevezetesen a társadalmi és gazdasági rend biztosítását
azáltal, hogy fenntartja a törvényi különbséget a szakszervezetek és más egyesületek között, a Bíróság
arról igyekezett megbizonyosodni, hogy vajon a szóban forgó beavatkozás szükségszerű-e egy
demokratikus társadalomban.
A Bíróság észlelte, hogy azok az államok, amelyek – miként Románia 1930-ban – ratifikálták a
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 11. számú Egyezményét a (mezőgazdasági jellegű) társulások
jogairól, vállalták, hogy ugyanolyan társulási és egyesülési jogokat biztosít a mezőgazdasággal
foglalkozóknak, mint az ipari munkavállalóknak, és hatálytalanít bármely olyan törvényi vagy egyéb
rendelkezést, amely a mezőgazdaságban alkalmazottak esetében korlátozza az ilyen jogokat. Ennek
ellenére a Bíróság, figyelembe véve a vidéki foglalkoztatáshoz kapcsolódó érzékeny társadalmi és
politikai kérdéseket, és e tekintetben a nemzeti rendszerek közötti eltérések magas fokát, úgy ítélte,
hogy a Szerződő Államok széles mérlegelési jogkört kell engedni azon mód tekintetében, ahogyan az
egyesülési jogot biztosítják az önfoglalkoztató gazdáknak. Kiemelte azt is, hogy a hatályos jogi
szabályozás alapján a mezőgazdasági alkalmazottaknak és a szövetkezeti tagoknak joguk van
szakszervezetet létrehozni és azokhoz tartozni.
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A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Egyezmények és Ajánlások Alkalmazását vizsgáló Szakértő
Testületének (CEACR) az egyesülési szabadság és a szervezkedési jog védelméről szóló 87. számú
Egyezmény Románia általi alkalmazásával kapcsolatos általános megjegyzései fényében a Bíróság
nem talált elegendő alapot arra a következtetésre, hogy az önfoglalkoztató gazdák kizárása a
szakszervezet alapítás jogából az Egyezmény 11. cikkének megsértését jelentené. Észlelte továbbá,
hogy az események időpontjában hatályos jogi szabályozás, miként a most hatályos, nem korlátozza a
kérelmezők jogát, hogy szakmai szervezeteket alakítsanak olyan lényeges kiváltságokkal, melyek
képessé teszik arra, hogy a tagok közös érdekeit megvédjék a hatóságokkal való egyezkedés során.
A Bíróság tehát úgy találta, hogy a második kérelmező szakszervezetként való nyilvántartásba
vételének megtagadása nem lépte túl a nemzeti hatóságok számára e körben biztosított széles
mérlegelési jogkört, és így nem volt aránytalan. A Bíróság úgy ítélte: az Egyezmény 11. cikkét nem
sértették meg.

4. Saïd és Mohamed Bouyid Belgium elleni ügye (23.380/09. sz. ügy)55
A kérelmezők szüleikkel és testvéreikkel a belgiumi Saint-Josse-ten-Noode-ban, a helyi rendőrőrs
mellett laknak.
A kérelmezők előadták, hogy 2003. december 8-án, amikor az első kérelmező egy barátjával annak az
épületnek az ajtajánál álltak, ahol lakott, és csengetett, hogy engedjék be, mert otthon hagyta a kulcsát,
egy civil ruhás rendőr felszólította, hogy mutassa meg a személyi igazolványát. Ő megtagadta ezt,
kérve a rendőrt, hogy mutassa az igazolványát. A rendőr akkor a kabátjánál fogva megragadta, és a
rendőrőrsre vitte egy szobába, ahol megpofozta, amikor tiltakozott az őrizetbe vétele ellen. Egy aznap
kelt látlelet szerint az első kérelmező sokkos állapotban volt, és a bal arcán és a bal fülénél, a hallójárat
körül bőrpír volt tapasztalható. Másnap az első kérelmező panaszt nyújtott be a Rendfenntartó Szervek
Felügyeletét Ellátó Állandó Bizottsághoz, amely vizsgálati osztályának egyik munkatársa ki is
hallgatta.
Azt is előadták, hogy 2004. február 23-án, amikor a második kérelmezőt egy veszekedés miatt, amely
kapcsán feljelentés is történt, a Saint-Josse-ten-Noode-i rendőrőrsön kihallgatták, egy rendőr
megpofozta. Az aznap felvett látlelet a második kérelmező bal arcán zúzódásokra utalt. A második
kérelmező még aznap panaszt nyújtott be. A rendőrt 2004. május 5. napján a rendészeti szervek belső
ellenőrzésének igazgatója kihallgatta. A kihallgatás során a rendőr azt állította, hogy a második
kérelmező a kihallgatás során különösen tiszteletlen volt vele szemben, és hogy ő, bár valóban
megragadta a fiatalember karját, hogy az irodából kitessékelje, de nem ütötte meg.
A kérelmezők sértettként kívántak az eljárásban részt venni; ennek engedélyezése iránt 2004. június
17. napján nyújtottak be kérelmet. Az érintett rendőröket ellen hivatalos eljárásban elkövetett
bántalmazással vádolták, különösen szándékos testi sértéssel és támadással, valamint az Alkotmány
által biztosított jogokat és szabadságokat sértő önkényes cselekmény elkövetésével.
A vizsgálati osztály nyomozási bíró részére – kérelmére – küldött egy jelentést, melyben vázolta a
kérelmezők családja és a helyi rendőrség közti viszony alakulását. A jelentésben felsorolta a
családtagok ellen indított ügyeket, kiemelte a családnak a rendőrséggel való rossz viszonyát, és
hangsúlyozta azt az agresszív és provokatív viselkedést, amelyet a rendőrökkel szemben tanúsítottak.
A nyomozási bíró megküldte az iratokat a vádhatóságnak. A koronaügyész indítványozta a vádak
elejtését. A vádemelési csoport – az ügyész iratában foglaltakkal egyetértve – elrendelte az eljárás
megszüntetését. A legfőbb koronaügyész az eljárás megszüntetését elrendelő végzést helybenhagyta. A
Brüsszeli Fellebbviteli Bíróság Vádemelési Csoportja a végzést hatályában fenntartotta, megállapítva,
hogy „a nyomozás megállapításaiból kiderül, különösen az érdekelt felek ellentmondásos előadásai
alapján, hogy nincs bizonyíték a terheltek ellen”. A kérelmezők által előterjesztett felülvizsgálati
kérelmet a Semmítőszék 2008. október 29. napján elutasította.
A kérelmezők – az Egyezmény 3. cikkére, 6. cikkének 1. bekezdésére és 13. cikkére hivatkozással –
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sérelmezték, hogy a Saint-Josse-ten-Noode-i rendőrőrsön mindkettejüket megpofozták; állították,
hogy megalázó bánásmód áldozatai. továbbá sérelmezték, hogy panaszaik kivizsgálása nem volt
hatékony, továbbá hiányos, elfogult és túlzottan hosszú volt.
A tényállás megállapítása tekintetében a Bíróság észlelte, hogy a bántalmazás vélelmének
alkalmazásához a magát a 3. cikke megsértése áldozatának valló egyénnek ki kell mutatnia, hogy
bántalmazás nyomait viselték azután, hogy a rendőrség vagy más hasonló hatóság ellenőrzése alatt
voltak. Ennek érdekében az ilyen egyének általában sérüléseket vagy ütések nyomait leíró orvosi
igazolásokat nyújtanak be, amelyeknek a Bíróság jelentős bizonyító erőt tulajdonít. A Bíróság észlelte,
hogy a kérelmezők által csatolt látleletek, melyek még aznap, nem sokkal az után készültek, hogy a
rendőrőrsöt elhagyták, zúzódást említenek – egy pofon lehetséges következményét. Kiemelte továbbá:
senki sem vitatta, hogy a kérelmezőkön ilyen jelek nem voltak, amikor beléptek a rendőrőrsre. A
Bíróság úgy ítélte meg, hogy elégséges bizonyítást nyert: a látleletekben leírt zúzódások akkor
keletkeztek, amikor a kérelmezők rendőri őrizetben voltak. Megjegyezte továbbá, hogy a Kormányzat
nem terjesztett elő olyan bizonyítékot, amely alkalmas lett volna arra, hogy megkérdőjelezze a
kérelmezők állítását, mely szerint a zúzódás egy rendőr által adott pofonnak a következménye.
Mindezek alapján a Bíróság ezt a tényt bizonyítottnak tekintette.
A Bíróság emlékeztetett: ha valakit megfosztanak a szabadságától, vagy – általánosabban – ha
összeütközésbe kerül a rendfenntartó szervekkel, az erőszak bármilyen alkalmazása – ha azt az illető
magatartása nem teszi feltétlenül szükségessé – csorbítja az emberi méltóságot, és elvben sérti a 3.
cikkben garantált jogot. Hangsúlyozta: az „elvben” kifejezés nem értelmezhető úgy, hogy lehetnek
olyan helyzetek, amelyekben a jogsértésre nem lehet hivatkozni, mivel annak súlyossága a szükséges
szintet nem éri el. Az emberi méltóságba való bármilyen beavatkozás az Egyezmény lényegét sérti.
Ezért a rendfenntartó szervek által a magánszemélyekkel szemben tanúsított minden olyan magatartás,
amely aláássa az emberi méltóságot, az Egyezmény 3. cikkének megsértését eredményezi. Ez
vonatkozik különösen a testi erő alkalmazására magánszemélyekkel szemben abban az esetben, ha
annak magatartása nem tette feltétlenül szükségessé, függetlenül attól, hogy az milyen hatást gyakorolt
érintett személyre. Jelen esetben – rámutatva arra, hogy a Kormányzat nem állította: a pofon, amelyet
a kérelmezők sérelmeztek, megfelelt olyan testi erőszak alkalmazásának, amelyet azok magatartása
feltétlenül szükségessé tett, a Bíróság úgy találta, hogy a kérelmezők emberi méltóságát aláásták, ezért
az Egyezmény 3. cikkének sérelme megvalósult.
A Bíróság hangsúlyozta továbbá: egy rendőr által olyan személynek adott pofon, aki teljesen az ő
ellenőrzése alatt van, a személy méltósága elleni súlyos támadásnak minősül. A pofon jelentős hatást
gyakorol arra a személyre, aki kapja. Mivel az arcra irányul, a személy testének azt a részét érinti,
amely kifejezi a személyiségét, kinyilvánítja társadalmi hovatartozását, és azon érzékszerveinek
központjának minősül, amelyet a másokkal való kommunikációra használ.
A Bíróság emlékeztetett: az, hogy az áldozat a saját szemében megszégyenült, éppen elégséges ahhoz,
hogy az Egyezmény 3. cikke szerinti megalázó bánásmód megállapítható legyen. Nem vonta kétségbe,
hogy még egy olyan indulatból adott pofont is, amelynek nincs súlyos vagy hosszú távú hatása arra,
aki kapja, érezhet megalázónak e személy. Különösen igaz ez akkor, ha a pofont egy rendőr adja az
őrizetében lévő személynek, mivel rávilágít az alá-fölérendeltségre, amely az adott körülmények
között a köztük lévő kapcsolatot természeténél fogva jellemzi. Az, hogy az áldozatok tudták, hogy az
ilyen cselekmény jogellenes, felkelthette bennük az önkényes bánásmód, igazságtalanság és a
tehetetlenség érzetét. Ezen túlmenően azok, akik a rendőrség vagy más hasonló hatóság őrizetében
vannak, sebezhető helyzetben vannak, következésképpen a rendőrség kötelessége, hogy megvédje
őket. Azáltal, hogy az egyik rendőr a pofonnal megalázta őket, ezt a kötelezettséget vették semmibe.
A Bíróság megjegyezte: az, hogy a pofont egy felingerelt rendőr meggondolatlanul adta, az adott
körülmények között nem bír jelentőséggel. Az Egyezmény még a legnehezebb körülmények között is
a kínzás és az embertelen, megalázó bánásmód vagy büntetés abszolút tilalmát írja elő, tekintet nélkül
az érintett személy magatartására. Egy demokratikus társadalomban a bántalmazás soha sem
megfelelő válasz azokra a problémákra, amelyekkel a hatóságok szembesülnek.
Végül a Bíróság további szempontként kiemelte, hogy az első kérelmező az adott időpontban 17 éves,
tehát kiskorú volt. A bántalmazás pedig nagyobb lélektani hatást gyakorol egy kiskorúra, mint egy
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felnőttre. A Bíróság az Egyezmény 3. cikkével összefüggésben számos alkalommal hangsúlyozta a
kiskorúak sebezhetőségét. Ezért alapvető fontosságú, hogy a kiskorúakkal kapcsolatba kerülő
rendőrök megfelelően figyelembe vegyék a fiatal korukból adódó sebezhetőségüket.
Mindezek alapján az, hogy a kérelmezőket rendőrök megpofozták, miközben a Saint-Josse-ten-Noodei rendőrőrsön az ellenőrzésük alatt álltak, csorbította a méltóságukat. Ezért a 3. cikk sérelme mindkét
kérelmező vonatkozásában megállapítható.
A Bíróság megállapította, hogy miután a kérelmezők panaszt nyújtottak be, vizsgálat indult, és a
rendőröket hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazással vádolták, különösen szándékos testi sértéssel
és támadással, valamint az Alkotmány által biztosított jogokat és szabadságokat sértő önkényes
cselekmény elkövetésével. A vizsgálat a törvényes követelményekkel összhangban, nyomozási bíró
felügyelete alatt zajlott.
Ennek ellenére úgy tűnik, a nyomozási bíró semmilyen konkrét nyomozási intézkedést nem rendelt el
személyesen, pusztán csak megkérte a vizsgálati osztályt, hogy vegye figyelembe a kérelmezők
sértetti panaszát, hallgassa ki őket a panasz részleteinek tisztázása érdekében, készítsen jelentést a
kérelmezők családjának magatartásáról, állítson össze egy listát az ellenük folyó ügyekről és az általuk
benyújtott panaszokról, valamint fejtse ki, hogy ezek kapcsán milyen intézkedések történtek. A
nyomozási bíró elmulasztotta szembesíteni vagy szembesíttetni a kérelmezőket és az eljárt rendőröket,
illetve kihallgatni vagy kihallgattatni a látleleteket kiállító orvosokat és más tanúkat. A nyomozás
mindössze az érintett rendőrök más, a vizsgálati osztályhoz tartozó rendőrök általi meghallgatására,
valamint az utóbbiak által a feltárt bizonyítékokat összegző és a kérelmezők családjának általános
viselkedését leíró jelentés elkészítésére szorítkozott. Továbbá sem a koronaügyész indítványát, sem
pedig a Brüsszeli Elsőfokú Bíróság Vádemelési Csoportjának az eljárás megszüntetését elrendelő
végzését nem indokolták meg.
Mindezek a tényezők arra utalnak, hogy a nyomozó hatóságok nem fordítottak kellő figyelmet a
kérelmezők állításaira – holott azokat bizonyítékként előterjesztett orvosi igazolások alátámasztották –
vagy a jogalkalmazó általi megpofozást magába foglaló cselekmény természetére.
Végül a Bíróság kiemelte a nyomozás szokatlan hosszát. Ahogy korábban hangsúlyozta, a hatóságok
azonnali válaszát a bántalmazásra vonatkozó panasz kivizsgálása során lényegesnek tekinthető a
jogállamiság iránti elkötelezettségbe, valamint a jogellenes cselekményekben való összejátszásnak
vagy az ilyen cselekmények eltűrésének megakadályozásába vetett közbizalom fenntartása érdekében.
A Bíróság úgy ítélte, hogy a kérelmezők nem élvezhették a hatékony nyomozás előnyeit, így a
nyomozás tekintetében is megállapította az Egyezmény 3. cikkének a sérelmét.
A Bíróság a kérelmezők javára fejenként 5.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai
Büntető ügyszak
Bpkf.III.1.418/2015/2.
A minősített emberölés bűntettével vádolt, kifogásolható életvitelű vádlott esetében a szökés, elrejtőzés
veszélye fennáll, az előzetes letartóztatás enyhébb kényszerintézkedéssel nem váltható fel.
Az Ítélőtábla törvényesen járt el, amikor megállapította, hogy az előzetes letartóztatást megalapozó
okok változatlanul fennállnak, azokban változás nem történt. Továbbra is reális a szökés vagy az
elrejtőzés veszélye, így helyes indokok alapján rendelkezett az előzetes letartóztatás további
fenntartásáról.
Az Emberi Jogok Európai Bírósága eseti döntésében kifejtettek értelmében az előzetes letartóztatásról
szóló döntés során a bíróságnak az olyan tényt is meg kell vizsgálni, amely a közérdek fennállta
mellett vagy ellen szól, illetőleg az ártatlanság vélelméhez való jogot erősíti vagy azzal szemben áll.
Amennyiben a közérdek valódi követelményének speciális jelei fennállnak – mint jelen esetben a vád
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tárgyát képező cselekmény élet elleni volta, minősített jellege, kiemelkedően súlyos törvényi
fenyegetettsége és a vádlott mindebből fakadó, de előéletéből és feltárt személyiségéből is adódó
fokozott társadalomra veszélyessége -, ez nagyobb súllyal esik latba, mint az egyezmény 5. cikkében
lefektetett, az egyéni szabadság tiszteletben tartását előíró szabály. [Labita v. Italy (G.C.)
no26772/1995.]
A vádlott esetében az vizsgálandó, hogy az előzetes letartóztatás indokoltsága tényszerű alapon áll-e,
amely ésszerűen alátámasztott-e, az abból vont következtetés okszerű-e, s ekként a kényszerintézkedés
alkalmazása célszerű-e (EBH 2009.2025.).
A vád tárgyát életfogytiglani szabadságvesztéssel is fenyegetett, minősített – egy ember megölése
vonatkozásában befejezett – emberölés bűntettének kísérlete, valamint más súlyos bűncselekmény is
képezi. Ez a szökés, elrejtőzés veszélyét – az elsőfokú végzés 3. oldalának első bekezdésében
részletezett életvitelű vádlott esetében, valamint körülmények mellett - a jelen ügyben feltétlenül
megalapozza.
Az ítélőtábla azt is helyesen vizsgálta és állapította meg, hogy a vádlottal szemben enyhébb
kényszerintézkedés nem rendelhető el. Ezt az is alátámasztja, hogy a vád tárgyává tett
bűncselekmények szorosan kötődnek a terhelt lakókörnyezetéhez, ekként házi őrizet vagy
lakhelyelhagyási tilalom elrendelésével nem lennének elérhetőek az előzetes letartóztatás
elrendelésével elérni kívánt célok.
Mindezekre tekintettel a Kúria megállapította, hogy az előzetes letartóztatás alapjául szolgáló ok – a
szükségesség és arányosság elvét is szem előtt tartva - továbbra is fennáll.

Bfv.I.446/2015/15.
A kiutasítás nem sérti a terhelt családi élete tiszteletben tartásához fűződő jogát, amennyiben nem
tartózkodik legalább tíz éve jogszerűen Magyarország területén, és ennek során ismeretlen helyre
távozott, illetve nem valós nevét közölte a hatósággal.
Az 1978. évi IV. törvény 61. §-ának (1) bekezdése alapján azt a nem magyar állampolgár elkövetőt,
akinek az országban tartózkodása nem kívánatos, Magyarország területéről ki kell utasítani. A
kiutasított köteles az ország területét elhagyni, és a kiutasítás tartama alatt nem térhet vissza. A
törvényhely (6) bekezdése szerint pedig a Magyarországon szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező személy, illetve a Magyarországon letelepedettként vagy bevándoroltként tartózkodási
joggal rendelkezővel szemben kiutasításnak csak olyan bűncselekmény elkövetése miatt lehet helye,
amit a törvény öt évi vagy azt meghaladó szabadságvesztéssel rendel büntetni.
A felhívott törvényhely (7) bekezdésének c) pontja alapján azonban kiutasításnak csak tíz évi, vagy azt
meghaladó tartamú szabadságvesztés kiszabása esetén lehet helye azzal szemben, akinek a családi élet
tiszteletben tartásához való joga sérülne, feltéve, ha az elkövetőnek az országban tartózkodása a
közbiztonságot jelentősen veszélyeztetné.
Az elbíráláskor hatályban lévő 2012. évi C. törvény 59. § (1) bekezdése a fentiekkel azonos
rendelkezést tartalmaz. A (4) bekezdés b) pontja pedig az 1978. évi IV. törvény 61. § (7) bekezdés c)
pontjával azonos rendelkezést foglal magába.
Nem vitás, hogy a családi élet fenntartása kiemelten kezelt érdek. Az Emberi Jogok Európai
Egyezményének az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett 8. cikke rendelkezik a magán- és családi
élet tiszteletben tartásához való jogról; eszerint mindenkinek joga van arra, hogy magán- és családi
életét, lakását és levelezését tiszteletben tartsák. E jog gyakorlásában a hatóság csak a törvényben
meghatározott olyan esetekben avatkozhat be, amikor az egy demokratikus társadalomban, a
nemzetbiztonság, a közbiztonság, vagy az ország gazdasági jóléte érdekében zavargás vagy
bűncselekmény megelőzése, a közegészség, vagy az erkölcsök védelme, avagy mások jogainak és
szabadságainak védelme érdekében szükséges. Ezért a fenti alapelvek védelme érdekében - az Emberi
Jogok Európai Bírósága gyakorlatának megfelelően - korlátozható az államnak az a szabadsága, hogy
meghatározza: a külföldiek közül kit enged a területére belépni és ott tartózkodni.
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Ugyanakkor a közbiztonság fenntartása olyan legitim cél, amelynek elérése – a szükséges arányosság
keretei között – indokolhatja a családi élethez való jog korlátozását. Ennek megfelelően a kiutasítás
esetleges alkalmazásának mérlegelése során a törvényi feltételek fennállásán túl a bíróságnak vizsgálni
kell az elbírált bűncselekmény jellegét és súlyát, a bűncselekmény elkövetésének körülményeit, a
főbüntetés mértékét, az elkövető magyarországi tartózkodásának jogcímét és azt, hogy mióta
tartózkodik az országban, az elkövetés és az elbírálás között eltelt időt és az érintett ez idő alatt
tanúsított magatartását, és mindenekelőtt családi és személyi körülményeit, a házassága fennállásának
hosszát, illetve az annak ténylegességére utaló egyéb körülményeket.
A családi élet tiszteletben tartásának vizsgálata körében jelentősége van annak is, hogy a terheltnek
vannak-e gyermekei, ha igen, milyen korúak, illetve azt, hogy milyen súlyú nehézségekkel kellene a
házastársnak szembenéznie, ha egy másik országban folytatnák családi életüket.
A fenti körülmények fennállását, illetve hiányát azonban - az Emberi Jogi Bíróság által is vizsgált
szempontok alapján - a bíróság állapítja meg mérlegelési körében eljárva. Ennek során kell
figyelemmel lennie a bíróságnak arra is, hogy a törvénnyel kihirdetett szerződésekből Magyarországra
háruló kötelezettségek értelmében a kiutasítás sérti-e a kiutasítandó személy emberi jogait, ezen belül
a családi és magánélete tiszteletben tartásához fűződő jogát.
A kiutasítás alkalmazását kizáró körülmények a felülvizsgálattal érintett ügyben a II. rendű terhelt
esetében nem voltak megállapíthatóak. A felülvizsgálati eljárásban kötelezően irányadó tényállás
szerint a II. rendű terhelt házasságot kötött, előzetes letartóztatását megelőzően házastársával egy
albérletben élt. Ezen túlmenően nem tartalmaz adatot arra, hogy a II. rendű terheltet család, illetve
gyermek eltartásának kötelezettsége is terhelné. Mindebből az is következik, hogy a házasságkötés
tényét az eljárt bíróságok figyelembe vették és értékelték, azonban nem találták megállapíthatónak erre
figyelemmel az 1978. évi IV. törvény 61. § (7) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállását.
Az irányadó tényállás alapján megállapítható, hogy nem teljesült a felhívott törvény 61. § (7) bekezdés
a) pontjában foglalt azon kitétel, hogy a II. rendű terhelt Magyarország területén legalább tíz éve
jogszerűen tartózkodik. A II. rendű terhelt B. A. néven érkezett 2014. augusztus 17-én
Magyarországra, de ezt követően ismeretlen helyre távozott, ezért a menekült státusz elismertetése
iránti eljárást vele szemben megszüntették. A BÁH Regionális Igazgatósága pedig 2011. március 29én kelt határozatával kiutasította az Európai Unió területéről és öt évre beutazási és tartózkodási
tilalmat rendelt el vele szemben. A határozat végrehajtását még aznap felfüggesztették, és
idegenrendészeti őrizetbe vételét rendelték el. 2014. március 8. napján O. H. néven előállították, és B.
A. néven érkezett személlyel való azonosságát állapították meg. Erre figyelemmel pedig – függetlenül
a házasságkötés tényétől – a II. rendű terhelt magyarországi tartózkodási jogcímére, és egyéb
körülményeire figyelemmel a kiutasítás elrendelésére – kizáró ok hiányában – a büntetőjog
szabályainak megsértése nélkül került sor.

Bpkf.III.1.473/2015/2.
Az előzetes letartóztatás okainak meglétét és e kényszerintézkedés szükségességét a bíróság nem csak
olyan körülményekre alapozhatja, amelyek a bizonyosság erejével megállapíthatóak. Elégséges az is,
ha a döntés olyan adatokon alapul, amelyek tényszerűsége más adattal alátámasztott, és ez ésszerű
érvet szolgáltat arra a következtetésre, hogy e kényszerintézkedés alkalmazása a törvény céljai
érdekében szükségszerű, célszerű.
Az Ítélőtábla törvényes indokok alapján, megalapozottan döntött a személyi szabadságot elvonó
legsúlyosabb kényszerintézkedés további fenntartásáról. Végzésének indokolásában helytállóan
mutatott rá, hogy az I. rendű vádlott vietnámi állampolgár, aki kétségtelenül rendelkezik tartózkodási
engedéllyel, de Magyarországon sem bejelentett állandó lakóhelye, sem legális munkahelye és
jövedelme nincs. Mindezeket, valamint a vád tárgyává tett cselekmények tárgyi súlyát is figyelembe
véve, szabadlábra kerülése esetén alappal lehet tartani attól, hogy a hatóság elől megszökne, illetve
elrejtőzne.
A Kúria már több határozatában is kifejtette, hogy az előzetes letartóztatás okainak meglétét és e
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kényszerintézkedés szükségességét a bíróság nem csak olyan körülményekre alapozhatja, amelyek a
bizonyosság erejével megállapíthatóak. Elégséges az is, ha a döntés olyan adatokon alapul, amelyek
tényszerűsége más adattal alátámasztott, és ez ésszerű érvet szolgáltat arra a következtetésre, hogy e
kényszerintézkedés alkalmazása a törvény céljai érdekében szükségszerű, célszerű.
Jelen esetben ilyen adat az, hogy az I. rendű vádlottat korábban már Magyarországon elítélték
jövedéki orgazdaság vétsége miatt, és a jelen ügyben terhére rótt bűncselekményekben kezdeményező,
irányító szerepet töltött be. A szökés, elrejtőzés veszélyére kell viszont következtetni abból a tényből,
hogy a vád tárgyává tett bűncselekményekért - bizonyítottságuk esetén - 20 évig, vagy akár életfogytig
terjedő szabadságvesztés büntetés is kiszabható. Mindezekre figyelemmel az előzetes letartóztatás
megszüntetésére, vagy enyhébb személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés alkalmazására az
eljárás jelenlegi szakaszában nem kerülhet sor.

Bpkf.I.1420/2015/2.
Az előzetes letartóztatást megszüntető végzés megváltoztatása és lakhelyelhagyási tilalom elrendelése.
A Kúria nem értett egyet az Ítélőtábla azon álláspontjával, mely szerint a vádlott személyi
körülményeit a kényszerintézkedés tárgyában meghozott döntés során olyan súllyal kell figyelembe
venni, hogy vele szemben a kényszerintézkedés megszüntetése indokolt.
Ahogyan azt a Legfőbb Ügyészség is átiratában kifejtette, a vád tárgyává tett cselekmény tárgyi súlya
mellett a kiszabható büntetés mértéke megalapozza a Be. 129. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt
szökés, elrejtőzés veszélyét.
Az előzetes letartóztatás fenti indokai ellen ható körülmények, mint a vádlott szoros kapcsolata
családjával, kiskorú gyermekével, a vádlott büntetlen előélete, az előzetes letartóztatásban töltött
hosszabb idő, a legszigorúbb kényszerintézkedés elrendelését ugyan nem teszik indokolttá, azonban a
büntetőeljárási célok elérése érdekében a lakhelyelhagyási tilalom elrendelésével biztosítható
ellenőrzés - önmagában a vádlottal szemben megfogalmazott vádirati tényállás jellegénél és súlyánál
fogva – indokolt.
Ezért a Kúria a Be. 384. § szerint tanácsülésen eljárva a Be. 372. § alapján a Fővárosi Ítélőtábla
végzését megváltoztatta, és a Be. 137. § szerint a vádlottal szemben lakhelyelhagyási tilalmat a Be.
137. § (6a) bekezdésben rögzített időpontig rendelte el.

Bpkf.II.1.522/2015/2.
16 évi nem jogerősen kiszabott szabadságvesztés indokolja a vádlott előzetes letartóztatásának további
fenntartását. Az ítélőtábla határozatának helybenhagyása.
Az ítélőtábla törvényesen járt el, amikor felülvizsgálta a vádlott előzetes letartóztatásának
indokoltságát, s azt megalapozottan, helyes indokkal és okból továbbra is fenntartotta.
A vádlott esetében az vizsgálandó, hogy az előzetes letartóztatás indokoltsága tényszerű alapon áll-e,
amely ésszerűen alátámasztott-e, az abból vont következtetés okszerű-e, s ekként a kényszerintézkedés
alkalmazása célszerű-e (EBH 2009.2025.).
A Kúria maradéktalanul egyetértett az ítélőtábla álláspontjával.
A nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés 16 évi tartamából a szökés, elrejtőzés veszélye [Be.
327. § (2) bekezdés] kétségtelenül következik. Ezen következtetés levonhatóságára az ítélkezési
gyakorlat töretlen (utóbb például: BH 2009.8., BH 2004.403., BH 2004.134.III.).
A Kúria külön is rámutat: a Be. 327. § (2) bekezdésének és a Bv. tv. 37. § (1) bekezdésének
összevetéséből következik, hogy a nem jogerős ítélettel kiszabott legalább öt évi szabadságvesztés
esetén az előzetes letartóztatás elrendelésének vagy fenntartásának van végrehajthatóságot biztosító
szempontja, s ennek megfelelő rendeltetése is (hasonlóképpen: BH 2004.135.). A jelen ügyben
kiszabott 16 év szabadságvesztés kapcsán ez a rendeltetés kifejezetten hangsúlyos.
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Mindez egyben azt is jelenti, hogy az előzetes letartóztatás a jelen esetben szükségszerű és arányos
kényszerintézkedés. Az eljárás célja a személyi szabadság ennél enyhébb korlátozásával nem
biztosítható. Az I. r. vádlottnak a nem jogerős ítéletben számba vett személyi körülményei nem
képeznek kellő ellensúlyt. Az ott megállapítottak szerint: kiskorú gyermeke nincs, fogvatartása előtt
internetes kereskedésből biztosította megélhetését, vagyonát képező ingatlana hitellel terhelt. Személyi
körülményei – nős családi állapota mellett - sem jelentenek olyan visszatartó erőt, ami kiküszöbölné
azt a kockázatot, hogy szabadlábra kerülve az őt fenyegető nem jogerős szabadságvesztés elől
elszökjön, elrejtőzzön és elérhetetlenné váljon. Helyhez nem kötött, állandónak sem tekinthető
munkája szökésének veszélyét semlegesíteni nem tudja.
Az ügyében így értékelt konkrét tények szökésének veszélyét nemcsak valószínűsítik, de azt fokozottá
is teszik.

Gazdasági ügyszak
Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.
Munkaügyi ügyszak
Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.
Polgári ügyszak
Pfv.II.21.697/2014/15.
Jogszabályi felhatalmazás hiányában a bíróság nem rendelheti el az alperes kötelező járóbeteg
szakrendelés keretében történő gyógykezelését. Amennyiben az érintett személynek nincs
betegségtudata csak a kötelező intézeti gyógykezelés jöhet szóba, amennyiben a veszélyeztető
magatartás ezt indokolttá teszi.
Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló Rómában, 1950. november 4-én kelt és
Magyarországon az 1993. évi XXI. törvénnyel kihirdetett egyezmény 5. cikke 1. pontjával
összhangban Magyarország Alaptörvénye 4. cikkének második bekezdése úgy rendelkezik, hogy
senkit nem lehet szabadságától másként, mint törvényben meghatározott okból és törvényben
meghatározott eljárás alapján megfosztani.
A fentiekre tekintettel az Eütv. az alapelvek között rögzíti, hogy a beteg személyes szabadsága és
önrendelkezési joga kizárólag az egészségi állapota által indokolt, e törvényben meghatározott
esetekben és módon korlátozható (Eütv. 2. § (1) bekezdés). Ilyen eset, ha a beteg pszichés állapotának
akut zavara következtében saját, vagy más életére, testi épségére, egészségére közvetlen és súlyos
veszélyt jelent (Eütv. 188. § c) pont), illetve, ha a beteg mentális zavara következtében saját vagy
mások életére, testi épségére, egészségére jelentős veszélyt jelent,....de a megbetegedés jellegére
tekintettel a sürgős intézeti gyógykezelésbe vétel nem indokolt (Eütv. 188. § b) pont).
A veszélyeztető magatartás közvetlen fennállása – a sürgősségi gyógykezelés – hiányában az Eütv.
200. § (1) bekezdése alapján a kötelező gyógykezelés elrendelése lehet indokolt.
A Eütv.-nek a pszichiátriai betegek gyógykezelésére és gondozására vonatkozó szabályai garanciális
jellegűek. A személyi szabadság korlátozása - a fent hivatkozottak alapján – csak bírósági eljárás
keretében és a törvényben meghatározott módon történhet, azaz a bíróság kizárólag a jogszabályban
meghatározott – a sürgősségi vagy a kötelező - gyógykezelésről rendelkezhet.
A jogszabályi előírás alapján a bíróságnak, amennyiben a kötelező gyógykezelés elrendelését sem
találja szükségesnek, a kérelmet el kell utasítania, annak megalapozottsága esetén viszont kizárólag az
intézeti gyógykezelés elrendeléséről dönthet. Az eljárt bíróságok „köztes” megoldása – a jószándékot
nem vitatva – éppen azokat a szigorú anyagi- és eljárási szabályokat sérti, amelyek az eljárásban a
személyi szabadság korlátozásának törvényi garanciái.
A jelen esetben az eljárt bíróságok a szakértői véleményekből kiindulva a garanciális, anyagi jogi
jogszabály súlyos megsértésével jártak el, amikor olyan kezelési módot rendeltek el, amelynek nincs
jogszabályi alapja, ezáltal megsértették a Pp. 259. §-a alapján alkalmazandó Pp. 213. § (1) bekezdését
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is, mert olyan rendelkezést hoztak, amelyre a kérelmező kérelme nem terjedt ki.
A jogerős végzésben elrendelt önkéntes ambuláns kezelés igénybevételére történő kötelezés, illetve
annak kötelező intézeti gyógykezelésre való „átváltása” nem hajtható végre. Törvényi szabályozás
hiányában ugyanis nem határozható meg, hogy milyen magatartás minősül a kezelés megtagadásának,
mikor, milyen feltételek megvalósulásakor állapítható meg az önkéntes kezelés visszautasítása, vagy
az azon való részvétel elmulasztása, ezáltal a kötelező intézeti gyógykezelés „hatályba lépése”. Nem
tisztázott az sem, hogy az intézet kötelezettsége-e a részvétel elmulasztásának jelzése és a végzésből
nem állapítható meg egyértelműen az sem, hogy az önkéntes kezelés meghiúsulása esetén külön
végzéssel kell-e a bíróságnak rendelkeznie, vagy jelen végzés második része lép „automatikusan”
hatályba.

Pfv.II.20.532/2015/4.
A kötelezett életkörülményeinek, vagyoni viszonyainak részletes vizsgálatát követően - mérlegeléssel állapítható meg a gyermektartásdíj mértéke, ha a kötelezett a per folyamata alatt munkaviszonyát
megszünteti, ingatlanait és autóit eladja, illetve elajándékozza és állítása szerint már csak a
munkaügyi központtól kap támogatást.
Az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett, az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről
szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény (Emberi Jogok Európai Egyezménye) 6. cikk
1. bekezdésének rendelkezését követve az Alaptörvény „Szabadság és felelősség” című része XXVIII.
cikkének (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 XXIV. cikk a közigazgatási
hatósági eljárásokra vonatkozóan fogalmazza meg a tisztességes eljárás követelményét. Az
Alaptörvény „Az állam” című részének 28. cikke kimondja, hogy a bíróságok a jogalkalmazás során a
jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel összhangban értelmezik.
1.1. A Pp. 2. § (1) bekezdése az igazságszolgáltatás egyik alapelveként rögzíti az Alaptörvény
XXVIII. cikke (1) bekezdésében alapjogként meghatározott, a tisztességes eljáráshoz való jogot. Az
Alkotmánybíróság több, legutóbb a 7/2013. (III. 1.) AB határozatában kifejtette, hogy az indokolt bírói
döntéshez fűződő jog a hivatkozott Alaptörvényi rendelkezésben foglalt tisztességes eljárás
alkotmányos követelményrendszerén belül jelentkezik. Az Alaptörvény 28. cikke a bíróságokkal
szemben azt a követelményt fogalmazza meg, hogy ítélkezésük során a jogszabályokat az
Alaptörvénnyel összhangban értelmezzék és alkalmazzák. Az alkotmányos előírás ugyanakkor
kizárólag az eljárási törvényekben foglaltak szerint kötelezheti a bíróságot a döntésének alapjául
szolgáló indokok bemutatására.
A bizonyítékok mérlegelésének módját a Pp. 206. § (1) bekezdése szabályozza, mely szerint a bíróság
a tényállást a felek előadásainak és a bizonyítási eljárás során felmerült bizonyítékoknak az
egybevetése alapján állapítja meg; a bizonyítékokat a maguk összességében értékeli, és meggyőződése
szerint bírálja el. A bíróság mérlegelése kiterjed egyrészt az egyes bizonyítékok bizonyító erejének
megállapítására, másrészt a bizonyítékok egybevetésére, és a maguk összességében való értékelésére.
Mindezekből következtetés útján alakul ki a bíróság belső meggyőződése arról, hogy az ügyre
vonatkozó tények valósak, illetve bizonyítottak-e vagy sem.
A bírói mérlegelés korlátját az ítélet indokolásának tartalmi követelményeire vonatkozó Pp. 221. § (1)
bekezdése szabályozza, előírva, hogy az ítélet indokolásában elő kell adni a bíróság által megállapított
tényállást, az arra vonatkozó bizonyítékok megjelölésével, és a bíróságnak az ítélet indokolásában meg
kell említenie azokat a körülményeket, amelyeket a bizonyítékok mérlegelésénél irányadónak vett,
utalnia kell azokra az okokra, amelyek miatt valamely tényt nem talált bizonyítottnak, vagy amelyek
miatt a felajánlott bizonyítást mellőzte. A mérlegelés ugyanis annak az ítéletben történő részletes
kifejtését jelenti, hogy a bíróság egyes bizonyítékoknak milyen indokok miatt, milyen bizonyító erőt
tulajdonított, más bizonyítékokat miért nem fogadott el, és a tényállásban rögzített tényeket milyen
bizonyítékok alapján állapította meg.
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A másodfokú bíróság ítélete az eljárásjogi követelményeknek maradéktalanul megfelelt, a tényállás
kiegészítésével, az elsőfokú-, és a másodfokú eljárásban feltárt bizonyítékok okszerű, teljes körű és
hibátlan mérlegelésével állapította meg a tényállást, az arra alapított döntését részletesen, minden
körülményre, a bizonyítékok értékelésének módjára is kiterjedően megindokolta. Ezzel eleget a Pp.
221. § (1) bekezdésében foglaltaknak és ennek megfelelően a bírósággal szemben támasztott, az
indokolt bírói döntésre vonatkozó kötelezettség alkotmányos követelményének.
1.2. A tisztességes eljáráshoz való jog a független és pártatlan bírósághoz való jogon keresztül
érvényesül. Az Alkotmánybíróság ma is irányadónak tekinti a 67/1995. (XII. 7.) AB határozatban
megfogalmazottakat, amely szerint: a pártatlan bírósághoz való alkotmányos alapjog az eljárás alá
vont – az adott esetben értelemszerűen a polgári perben félként eljáró – személy iránti előítéletmentesség és elfogulatlanság követelményét támasztja a bírósággal szemben. Ez egyrészt magával a
bíróval, a bíró magatartásával, hozzáállásával szembeni elvárás, másrészt az eljárás szabályozásával
kapcsolatos objektív követelmény: el kell kerülni minden olyan helyzetet, amely jogos kétséget kelt a
bíró pártatlansága tekintetében (21/2014. (VII. 15.) AB határozat.
Nyilvánvaló, hogy nem sérti a pártatlan bírósághoz való alkotmányos alapjogot, a Pp. alapelvét, hogy
a bíróság az erre hivatkozó féllel szemben hátrányos, illetve neki nem tetsző döntést hozott. Arra pedig
a felperes alaptalanul hivatkozott, hogy a perben eljárt bíróságok a bizonyítékokat egyoldalúan, az
ellenérdekű fél javára értékelték. A Kúria utal arra is, hogy ezek a hivatkozások a bíróval szembeni, a
Pp. 13. § (1) bekezdés e) pontja szerinti relatív kizárási okoknak sem tekinthetők. Önmagukban
ugyanis nem valószínűsítik, hogy az ügy elfogulatlan megítélése az adott ügyben eljáró bírótól,
illetőleg a másodfokú bíróság tanácsától nem várható el, ezért nem vezetnek kizáráshoz.

Közigazgatási ügyszak
Kfv.II.37.306/2015/5.
I. A rendőrség bármely tömegrendezvényen mérlegelheti az adott körülményeket az oszlatás
elrendelése előtt, mivel a gyülekezési törvény alapján oszlatási kötelezettsége nem keletkezik.
II. Csapaterő alkalmazása esetén a rendőrnek egyéni intézkedésre nincs módja.
I. A Kúria az 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 92.§-a alapján vizsgálta, hogy lehet-e
panaszt előterjeszteni arra alapozva, hogy a rendőri intézkedés elmaradt, a rendőrség valamely
intézkedést - perbeli esetben a demonstráció feloszlatását a 1989. évi III. törvény (a továbbiakban:
Gytv.) 14.§ (1) bekezdése ellenére - elmulasztott. A Kúria megállapította, hogy az ilyen tartalmú
panasz előterjesztésére jelen ügyben a felperesnek azon az alapon volt lehetősége, hogy a helyszínen
tartózkodott, ahol az események során alapjogi sérelem érte, összességében úgy érezte, hogy a hatóság
részéről nem kapott kellő védelmet, és az általa hiányolt intézkedés az Rtv. VI. fejezetébe tartozó, 59.§
szerint szabályozott. A fentiekre tekintettel a Kúria egyetértett azzal, hogy a bíróság a panaszeljárás
jogszerűségét érdemben vizsgálta.
II. A Gytv. 11.§ (2) bekezdése szerint a rendőrség a szervező kérésére köteles közreműködni a rend
biztosításában, ilyen kérés azonban a szervező részéről nem érkezett. Ennek ellenére a rendőrség a
közrend védelme érdekében felkészült a rendezvény biztosítására, e körben számos előzetes
intézkedést tett, úgymint a települést közbiztonsági szempontból átminősítette, fokozott ellenőrzést
rendelt el, közlekedésrendészeti intézkedéseket foganatosított, végrehajtási tervet készített. Ezek közül
is kiemelendő a cigány származású lakosság képviselőivel való egyeztetés, mely során a rendőrség
javasolta e csoport tagjainak elszigetelését, a házaik védelmében való maradást (végrehajtási terv 1.4.
pontja, műveleti terv 1.4. pontja, 1.5. pontja), amelynek ellenére a cigány lakosság - az iratanyag
részét képező felvételek tanúsága szerint - a félelem minden jele nélkül, a kerítésekre felkapaszkodva
követte az eseményeket.
A felperes tévedett a tömegoszlatás elmaradása tekintetében akkor, amikor a Gytv. 2.§ (3) bekezdésére
és a 14.§ (1) bekezdésére hivatkozott. A Gytv. 12.§ (1) bekezdése az oszlatás alkalmazását kivételes
intézkedésnek tekinti, és olyan rendezvények esetén teszi lehetővé, amelyek fokozott kockázattal,
illetőleg várhatóan súlyos következményekkel járhatnak. A vizsgált rendezvény a megjelölt szervező
által előre bejelentett, a hatóság által tudomásul vett gyűlés volt, amelyre végrehajtási tervvel,
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rendbiztos közreműködése mellett, csapaterő alkalmazásával készült a rendőrség.
A Gytv. elsődleges célja a véleménynyilvánítási szabadság biztosítása, mivel a vélemény
kifejezésének joga mindenkit megillet, függetlenül a gyűlésre okot adó közéleti esemény jellegétől,
idejétől. E jog szükségtelen korlátozása, illetőleg lehetőség szerint erőszak alkalmazása nélküli
biztosítása a főfeladat. A Gytv. oszlatásra vonatkozó rendelkezése e szabadságjog kivételes
korlátozását lehetővé teszi ugyan, de magából a törvény céljából és szelleméből is levezethető, hogy
nem kógens rendelkezés, ennek folytán a rendőrségnek önmagában a Gyvt. alapján nem állt fenn
oszlatási kötelezettsége, legfeljebb lehetősége.
Hangsúlyozandó, hogy a békés gyülekezéshez való jog kaphat védelmet, a rendőrségnek a rendezvény
körülményeit alapul véve kell dönteni, elsősorban erőszak nélkül kell elérnie a törvényes rend
biztosítását. Az érdekek, körülmények mérlegelése során szerepet kap az is, hogy a gyűlések
alapvetően konfrontatív jellegűek. Ezért a gyűlés megtartásából eredő konfliktus, és az alapvető jog
gyakorlásával szükségszerűen együtt járó alapjogi korlátozások (pl. szabad mozgás rövid ideig tartó
korlátozása) nem elegendő indokok a gyülekezési jog korlátozására.
A rendőrség tevékenységének jogszabályi alapját az Rtv. teremti meg, ezért az oszlatás elrendelésének
kapcsán az Rtv. szabályaihoz képest a Gytv. háttér-jogszabály. A rendőrség tehát jogszerűen vette
figyelembe az Rtv. 16.§ (1) bekezdése alapján a 15.§ (2) bekezdésében megfogalmazott arányosság
követelményét, és ezért az oszlatás lehetőségét mérlegelhette. E körben alapvető szempont volt miként ez a bíróságok több eseti döntésében is kifejtésre került (Kfv.II.29.121/2011/7.,
Kfv.IV.37.690/2009/7., EBH.2010. 2276.) -, hogy a rendezvény elvesztette-e békés jellegét vagy sem.
A felvételek és az iratanyag alapján is megállapítható volt, hogy a rendezvényen voltak békétlenségek,
azok azonban különböző helyszínen és időben, egymástól elszigetelten történtek, nem voltak
összehangoltak, rövid időn belül befejeződtek. Az alapvető jogok biztosának jelentése III./B.
pontjában (12. oldal) is megállapította, hogy „bár történtek erőszakos cselekmények (kődobálás) a
felvonulás alatt, a rendezvény összbenyomása nem vált erőszakossá, vagyis az nem veszítette el békés
jellegét.” Így az elsőfokú bíróság indokoltan jutott arra a következtetésre, hogy a demonstráció
összességében nem vesztette el békés jellegét, a rendőrség a rendezvényt kézben tartotta, miként ezt a
Központi Nyomozó Főügyészség határozatában megállapította, annak ellenére, hogy voltak
szélsőséges cselekmények, amelyeket a felperes alappal kifogásolt.
Erre figyelemmel az oszlatás törvényi feltétele hiányzott, az Rtv. 16.§ (1) bekezdés második mondata
alapján helye sem lehetett, hiszen az elszigetelt erőszakos cselekmények rövid időn belül, még az
esetleges rendőri intézkedések megtétele előtt, illetőleg esetenként rendőri intézkedésre befejeződtek.
Ugyanakkor megjegyzi a Kúria, hogy a rendőrségnek a szónoklatok azonnali és helyszíni elemzését
nem kell elvégeznie, mivel a gyülekezés egészének, jellegének megítélése a feladata. A résztvevők
„fegyverei” kiszűrésére nem volt mód, tekintettel a nagy létszámú demonstrálóra. A „fegyveres
támadás” kődobálás által valósult meg, amely fegyverhez a helyszínen jutottak hozzá az elkövetők.
Megállapítható, hogy a támadások elhárítására a rendőrség sorfallal védte a célszemélyek otthonait,
folyamatos kapcsolatban állt – a csapaterőre figyelemmel – a parancsnokkal, követve annak
utasításait.
A rendőrség az arányosság követelményének vizsgálatánál megalapozottan hivatkozott arra, hogy az
oszlatásnak súlyos következményei lehettek volna, amely a lakosság veszélyeztetését,
nagyságrendekkel nagyobb kárt eredményezhetett volna, mint a rendőrség által mederben tartott,
nagyrészt békés lefolyású demonstráció tovább engedése. A Kúria hangsúlyozza, hogy a helyzet
értékélését, a szükséges teendőket az adott helyzetben, rövid idő alatt kellett a rendőrségnek
elvégeznie, és a szakmai szempontokra tekintettel dönteni az érintettekre (lakosság, demonstrálók,
etnikai kisebbség) nézve legkisebb kockázattal járó intézkedés mellett, figyelemmel arra is, hogy az
oszlatás elrendeléséhez szükséges jogszabályi feltételek sem voltak meg, mivel mire a csapaterő
alkalmazása miatti sajátos információáramlás és utasításadás lezajlott, a kődobálás befejeződött [BM.r.
15.§-a, Rtv. 16.§ (1) bekezdés]. Éppen ezért a felperes tévedett akkor, amikor a már bekövetkezett
események mellett nem tartja lényegesnek az intézkedés jövőbeni hatásának mérlegelését.
Alaptalan az a felperesi érvelés, hogy a rendőrség nem tett semmit az ő, illetve a cigány lakosság
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védelme érdekében, hiszen számos ismertetett intézkedést végrehajtott (a különös súlyt kapott
kődobálásnál pl. szoros rendőrsorfal biztosította a helyi lakosok és vagyontárgyaik biztonságát, mely
védelem rövid ideig tartó elégtelen volta nem teszi semmivé az intézkedést). Az sem igaz, hogy a
rendőrség célszerűségi szempontból nem oszlatta fel a rendezvényt, hiszen a megtett intézkedések
kiválasztásának, illetve az egyes erőszakos események miatti fellépések szempontja a törvény által
előírt arányosság volt.
A felperes kifogásolta, hogy rendőrség nem intézkedett helyben és azonnal a szabálysértéseket és
bűncselekményeket elkövetőkkel szemben (kiemelés, igazoltatás, előállítás), nem lépett fel egyenként
ellenük, eleget téve az Rtv. 13.§-ában foglalt általános intézkedési kötelezettségnek. Az Rtv. 13.§-ában
foglalt általános kötelezettség, generális szabály, amellett a rendőrségnek az egyéb speciális, Rtv.,
Szolgálati Szabályzat és ORFK utasítás rendelkezéseit kellett követnie. Az alperes és az elsőfokú
bíróság is helyesen foglalt állást e kérdésben, tekintettel arra, hogy a rendőrség csapaterőt alkalmazva
sajátos taktikát és intézkedési rendet követve járt el az Rtv. 58.§-ában és 60.§-ában foglaltak szerint, és
az egyéni intézkedések helyett az együttes biztosítás módját választotta. A csapaterő alkalmazása
értelemszerűen azzal a következménnyel járt, hogy az erre az intézkedésre vonatkozó speciális
szabályoknak kellett érvényt szerezni, ami felülírta az Rtv. 13.§ (1) bekezdés és 33.§ (1) bekezdés
előírásait. A rendőrség tehát - szintén előre megtervezetten és bejelentett módon - csapaterőt
alkalmazott, amely intézkedési mód nem tette lehetővé a rendőrök számára az egyéni fellépést, a
csapaterő parancsnokának utasítása szerint kellett eljárniuk [Rtv. 60.§ (1) bekezdése]. A csapaterő
alkalmazása a Szolgálati Szabályzatban foglaltak betartását követeli meg a rendőrtől, ennek az
iratanyag tanúsága szerint a rendőrök eleget tettek [Szolgálati Szabályzat 51.§ (1) bekezdése]. Ezen
intézkedési fajta szabályainak a rendőrség megfelelt, erről tanúskodik a Központi Nyomozó
Főügyészség határozata, amely a felperes panaszában foglalt felvetésekkel egyező körben vizsgálta a
rendőrség tevékenységét. A Kúria az elsőfokú bírósággal egyetértve rámutat arra, hogy a csapaterő
parancsnokát terhelte az arányosság követelményének való megfelelés felelőssége.
A rendőrség gondoskodott arról, hogy a szabálysértést vagy bűncselekményt elkövetők felelősségre
vonhatók legyenek. A történtekről a rendőrség eseménynaplót vezetett, videó- és fényképfelvételeket
készített, az események után több szabálysértési és büntető eljárás indult a felelősség megállapítása
céljából. Az utóbb kezdeményezett eljárások eredményessége nincs kihatással a rendezvény idején tett
intézkedések jogszerűségére, mert azokat az adott körülmények tükrében és a vonatkozó jogszabályok
alapján kell minősíteni.
Összességében a Kúria megállapította, hogy a rendőrség a körülményeket mérlegelve, az arányosság
követelményét és a vonatkozó jogszabályokat szem előtt tartva döntött az intézkedések megtételéről,
kellően alátámasztva a kiválasztott és mellőzött intézkedések szükségességét, a rendőrszakmai döntés
megalapozottságát, és azt megalapozottan minősítette törvényesnek az elsőfokú bíróság.

Kfv.III.37.392/2015/5.szám
Jelentős piaci erővel való visszaélés a kereskedelmi törvény alapján. A versenyhivatal döntésének
anyagi jogereje.
Nem ütközik a keresetváltoztatás tilalmába az Alapjogi Chartára, vagy az Európai Emberi Jogi
Egyezményre hivatkozás, tekintve, hogy az az ítéleti indokolások megfelelőségének vitatásával, a
bírósági eljárás jogszerűségével összefüggésben történt, ezért értelemszerűen a kereset tárgya nem
lehetett.
Az Európai Emberi Jogi Egyezmény 6. cikke és 13. cikke a tisztességes eljárás és hatékony
jogorvoslathoz való jogot tartalmazza. Ezeket a szabályokat a felperes az ítéleti indokolási
kötelezettség vonatkozásában hivatkozta annak ellenére, hogy az indokolási kötelezettséget – ahogy
felperes helyesen utalt rá – a Pp. 221. §-a, a kereseti kérelemhez kötöttséget a Pp. 3. §-a, a tisztességes
eljárás követelményét pedig a Pp. 2. §-a szabályozza. Mivel felperes nem mutatta be felülvizsgálati
kérelmében, hogy az Európai Emberi Jogi Bíróság mely esetjoga ad okot a Pp. 2. §. és 3. §-a, illetve a
Pp. 221. §-a szerinti hazai bírói gyakorlat szerinti értelmezéstől való eltérésre, és a Kúria nem ismert
olyan gyakorlatot, amely a hazai elfogadott szokásos értelmezéstől eltérne, vagy akár csak szükségessé
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tenné e nemzetközi egyezmény tükrében való értelmezését a polgári perrendtartásnak, ezért a
vizsgálatot a vonatkozó Pp. rendelkezések alapján és annak irányadó hazai gyakorlatát követve
végezte el, amely értelemszerűen megfelel az Európai Emberi Jogi Egyezmény által támasztott
követelményeknek is.

Köf.5017/2015/3.
A helyi önkormányzatoknak az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában adott rendeletalkotásra
való felhatalmazása nem szolgálhat arra, hogy az önkormányzat meghatározott társadalmi csoportot,
vagy jól körülhatárolható személyi kört valamely település elhagyására vagy valamely településen
való letelepedés megnehezítésére használjanak.
11. A Kúria a Köf.5.003/2015/4. számú határozatában – részben az Ltv. kereteinek túllépése, részben
az Etv.-be ütközés miatt – megsemmisítette Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet 23. § (3)
bekezdését. E szabály értelmében az önkormányzat térítési díjat akkor fizet az alacsony
komfortfokozatú lakások bérlőinek, ha a város közigazgatási határán kívül vásárolnak lakóingatlant és
arra 5 éves időtartamra elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre az önkormányzat által. A
Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy ezek a bérlők a szociálisan rászorulók köréből
kerülnek ki, azaz a rendelet egy meghatározó személyi kört a város közigazgatási határán kívüli
költözés esetén részesít térítési díjban. Miskolc Megyei Jogi Város fenti tartalmú rendelkezése a
megsemmisítés folytán már nincs hatályban.
12. A Kúria Önkormányzati Tanácsa észlelte, hogy a „más önkormányzat által elköltözés céljából
nyújtott pénzbeli térítés helyi intézkedéseiről” címmel több önkormányzat is rendeletet alkotott. A
Kúria előtt – szintén a kormányhivatal kezdeményezésére – a Köf.5015/2015. számon eljárás indult
Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának azonos című és azonos rendelkezéseket tartalmazó rendelete
ellen, azonban az önkormányzat az eljárás alatt rendeletét hatályon kívül helyezte, így a Kúria
Önkormányzati Tanácsa az eljárást megszüntette.
13. Jelen ügyben az indítványozó részben az Alaptörvényben foglalt, részben törvényekben található
rendelkezésekbe ütközőnek véli az Ör. egészét és egyes rendelkezéseit tételesen is. Az Ör. 1. §-a
szerint a szabályozás célja, hogy a más önkormányzatok által nyújtott támogatásban részesülő
személyek ne részesüljenek előnyben Szerencs közigazgatási területén, ha a városban kívánnak
letelepedni vagy telepedtek le. Az Ör. célja szerint szintén egy pontosan meghatározható személyi kört
érint, ezen személyek letelepedését. Az Ör. 3. §-a szerint e személyek nem kapnak önkormányzati
támogatást, önkormányzati segélyt és adósságkezelési szolgáltatást, a közfoglalkoztatásban nem
részesíthetők előnyben, továbbá nem vásárolhatnak önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant, nem
szerezhetik meg önkormányzati lakás bérleti jogát.
14. Az ügyben elsőként az állapítható meg, hogy a fenti juttatások és lehetőségek megvonása nem egy
előnyben részesítésből való kimaradást jelent – ahogy az Ör. 1. §-a fogalmaz – hanem hátrányos
megkülönböztetést. A fenti támogatások, segélyek, de akár a közfoglalkoztatás vagy az alacsony
összegű lakásbérlés lehetősége is egyértelműen a rászorulókról való gondoskodás miatt került a
jogrendszerbe, az önkormányzati szabályozásnak törvényi rendelkezéseken kell nyugodnia, törvényi
rendelkezésekhez kötött. Sem a Szoctv. sem az Ltv. nem tartalmaz olyan szabályt, amely alapján e
juttatásokat meg lehetne vonni olyanoktól, akik más önkormányzat területéről költöztek az adott
településre. A közfoglalkoztatásra vonatkozó szabályok sem engednek ilyen különbségtételt, illetve
nem hatalmaznak fel ilyen tartalmú önkormányzati szabályozásra.
15. A Kúria már több döntésében rögzítette, hogy önkormányzati rendeletben felhatalmazás hiányában
nem lehet a szociális támogatás feltételévé tenni nem szociális célú szempontokat (Köf.5.051/2012/6.,
Köf.5.008/2013/8., Köf.5.051/2014/3. számú határozat). Jelen ügyben egyértelmű, hogy a szociális
támogatásokhoz való hozzáférés azon az alapon történő lehetetlenné tétele, hogy a támogatást igénylő
olyan önkormányzat területéről érkezett, ahol az elköltözés ösztönzésére térítési díjat kapott, nem
szociális szempont. E körben nincs helye önkormányzati szabályozásnak. Helyesen mutatott rá az
indítványozó arra is, hogy a rendelet – a támogatások summás megvonásával – a Szoctv. 7. § (1)
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bekezdésének sérelmével is járhat. E szabály szerint a települési önkormányzat, tekintet nélkül
hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulónak rendkívüli települési támogatást, étkezést,
illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti.
Önmagában már e törvényi rendelkezés is megalapozhatja a rendelet egészének törvényellenességét.
16. Az indítványozó hivatkozott az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdésére is, amely szerint
Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín,
nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás,
vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. A Kúria a
Köf.5.003/2015/4. számú határozatában rámutatott, hogy az emberi jogokat védő nemzetközi és hazai
fórumok (pl. a strasbourgi Emberei Jogok Európai Bírósága, vagy az Alkotmánybíróság) közel azonos
módszereket alkalmaznak a diszkrimináció megítélése kapcsán. Ezek szerint, ha nem az alapjogokat
érintő megkülönböztetésről van szó, akkor a megkülönböztetés elfogadható, ha legitim cél érdekében,
egymással összehasonlítható helyzetben lévő jogalanyok között, ésszerű indok alapján történik a
különbségtétel. Más – és szigorúbb – a diszkrimináció megítélése, ha az alapjogokat érint. Ebben az
esetben az alapjog-korlátozás szükségességi/arányossági tesztje az irányadó. Ezen túlmenően a faji,
etnikai alapon történő hátrányos megkülönböztetés megállapítására és annak megszüntetésére, illetve
adott esetben szankcionálására egyes jogrendszerekben (lásd pl. az amerikai alkotmányjogot) sor kerül
már akkor is, ha az egyének közötti megkülönböztetés alapja valamilyen gyanús indok (suspect
classification). Jelen ügyben a megkülönböztetés a szociális juttatásokhoz való hozzáféréshez
kapcsolódik. Ha ezen hozzáférés korlátozása nem szociális szempontokat tükröz, akkor alappal
vethető fel, hogy a szabályozásnak nincs legitim célja.
17. Az Etv. 4. § b) pontja szerint az egyenlő bánásmód követelményét a helyi önkormányzatok
kötelesek betartani. Az Etv. 9. §-a szerint közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül az a
közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek nem minősülő, látszólag az egyenlő bánásmód
követelményének megfelelő rendelkezés, amely a 8. §-ban meghatározott tulajdonságokkal rendelkező
egyes személyeket vagy csoportokat lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz, mint
amelyben más, összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport volt, van vagy lenne. Az Etv.
8. §-a által meghatározott tulajdonság között szerepel a vagyoni helyzet [8. § q) pont], de minden más
egyéb helyzet, tulajdonság vagy jellemző [8. § t) pont]. Nyilvánvaló, hogy a más önkormányzat
területéről azon elköltözöttek, akik ott térítési díjat kaptak jól körülhatárolható csoportot képeznek. Így
az Ör. által nevesített juttatások megvonása valójában az Etv. által meghatározott tiltott
diszkriminációt valósít meg.
18. Törvénysértő – az Etv. 8. § és 9. §-át, a Szoctv.- és az Ltv.-t is sérti – az az önkormányzati
szabályozás, amely a szociális támogatásokhoz való hozzáférést ellehetetleníti a más önkormányzat
által elköltözés céljából nyújtott pénzbeli térítési díjban részesülők számára. A Kúria Önkormányzati
Tanácsa a törvénysértő önkormányzati rendeletet a Bszi. 55. § (2) bekezdés a) pontja alapján
megsemmisítette.
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