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Európai uniós jogi közlemények

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek
Büntető ügyszak
14. A Landgericht Saarbrücken (Németország) által 2015. augusztus 28-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-458/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Érvénytelen-e a Liberation Tigers of Tamil Eelam felvétele a terrorizmus elleni küzdelem érdekében
egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló,
2001. december 27-i 2580/2001/EK tanácsi rendelet 2. cikkének (3) bekezdésében előírt listára a 2007.
augusztus 11. és 2009. november 27. közötti időszak tekintetében, különösen a 2007. június 28-i
(2007/445/EK), a 2007. december 20-i (2007/868/EK), a 2008. július 15-i (2008/583/EK), a 2009.
január 26-i (2009/62/EK) tanácsi határozatok és a 2009. június 15-i 501/2009/EK rendelet alapján?

Gazdasági ügyszak
27. Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2015. július 15-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-375/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell e értelmezni a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló 2007/64/EK irányelv (1) (a
továbbiakban: a pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló irányelv) 41. cikkének (1) bekezdését a 36.
cikkének (1) bekezdésével összefüggésben, hogy tartós adathordozón bocsátják az ügyfél
rendelkezésére azt az (elektronikus) információt, amelyet a bank az internetes banki szolgáltatás (a
továbbiakban: e-bank szolgáltatás) keretében küld meg az ügyfél e mail postafiókjába, és így az ügyfél
ezen információhoz az e bank szolgáltatás internetes oldalán történő belépést követően, kattintás útján
hozzáférhet?
2) Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén:
Úgy kell-e értelmezni a pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló irányelv 41. cikkének (1) bekezdését a
36. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben, hogy ilyen esetben
a) a bank az információt tartós adathordozón adja ugyan át, de azt nem bocsátja az ügyfél
rendelkezésére, hanem csak elérhetővé teszi számára, vagy
b) voltaképpen csak az információ elérhetővé tételéről van szó, tartós adathordozó használata nélkül?

28. A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2015. július 23-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-398/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A 2003. június 30-i 196. sz. d.lgs. által átültetett 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv 6. cikkének e) pontjában előírt, a személyes adatoknak az érintettek azonosítását csak
az adatok gyűjtése vagy további feldolgozása céljai eléréséhez szükséges ideig lehetővé tevő formában
történő tárolására vonatkozó elvnek kell-e elsőbbséget élveznie, és következésképpen azzal ellentétes-
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e az 1968. március 9-i 68/151/EK első tanácsi irányelvben , valamint a c.c. 2188. cikkében és a
nemzeti jogban az 1993. december 29-i 580. sz. törvény 8. cikkében előírt, a cégnyilvántartással
megvalósított hozzáférési rendszer, amennyiben az megköveteli, hogy az abban szereplő, természetes
személyekkel kapcsolatos adatokat időbeli korlátozás nélkül bárki megismerhesse?
2) Következésképpen az 1968. március 9-i 68/151/EK első tanácsi irányelv 3. cikke lehetővé teszi-e,
hogy – a cégnyilvántartásban közzétett adatokhoz való korlátlan időtartamban és meg nem határozott
címzettek által való hozzáféréstől eltérve – ezek az adatok ebben a kettős értelemben többé ne
legyenek „hozzáférhetők”, hanem az adatkezelő által esetenként elvégzett értékelés alapján korlátozott
ideig, illetve meghatározott személyek számára álljanak csak rendelkezésre?

29. Az Audiencia Provincial de Cantabria (Spanyolország) által 2015. augusztus 7-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-431/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Összeegyeztethető-e azon elvvel, [amely szerint a tisztességtelen feltételek nem jelentenek
kötelezettséget a fogyasztóra nézve] és a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott
tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 6. és 7. cikkével a
fogyasztókkal kötött szerződésben foglalt, tisztességtelen jellege miatt semmis küszöb-kikötés
visszaható hatályának korlátozása?
2) Összeegyeztethető-e a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről
szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 6. és 7. cikkével az olyan joghatások fenntartása,
amelyek a fogyasztókkal kötött szerződésekbe foglalt, tisztességtelen jellege miatt semmisnek
nyilvánított küszöb-kikötés által megszűntek?
3) Összeegyeztethető-e a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről
szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 6. és 7. cikkével a fogyasztókkal kötött
szerződésben foglalt, tisztességtelen jellege miatt semmis küszöb-kikötés visszaható hatályának
korlátozása a gazdasági rend súlyos zavaraival kapcsolatos kockázat megállapítása és a jóhiszeműség
okán?
4) Amennyiben az előző kérdésre igenlő válasz adandó, a fogyasztókkal kötött szerződésben foglalt
tisztességtelen feltétel semmisségének megállapítása iránti egyéni kereset gyakorlása esetén,
összeegyeztethető-e a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről
szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 6. és 7. cikkével az, amit gazdasági rend súlyos
zavarainak kockázata feltehetően jelenthet vagy azon konkrét gazdasági adatokat figyelembe véve
kell-e azt meghatározni és értékelni, amelyek alapján megállapítják, hogy milyen makrogazdasági
hatással jár a visszaható hatály biztosítása?
5) A fogyasztókkal kötött szerződésben foglalt tisztességtelen feltétel semmisségének megállapítása
iránti egyéni kereset gyakorlása esetén, összeegyeztethető-e a fogyasztókkal kötött szerződésekben
alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 6. és 7.
cikkével a gazdasági rend súlyos zavarainak kockázata, azon gazdasági hatásokra figyelemmel,
amelyekkel az egyéni keresetek nagy számú fogyasztó általi potenciális gyakorlása járna? Vagy éppen
ellenkezőleg, a fogyasztó által indított konkrét egyéni kereseteknek a gazdaságra gyakorolt hatásukra
figyelemmel kell-e ezt értékelni?
6) Ha a harmadik kérdésre igenlő választ kell adni, összeegyeztethető-e a fogyasztókkal kötött
szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi
irányelv 6. és 7. cikkével bármely eladó vagy szolgáltató magatartásának absztrakt értékelése a
jóhiszeműség megállapíthatásához?
7) Vagy, éppen ellenkezőleg, az említett jóhiszeműséget esetenként kell-e vizsgálni és értékelni, az
eladó vagy szolgáltató által a szerződéskötéskor és a tisztességtelen feltétel szerződésbe foglalásakor
tanúsított konkrét magatartásra figyelemmel, a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott
tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 6. cikkének
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értelmezésében?

Munkaügyi ügyszak
27. A Verwaltungsgericht Wien (Ausztria) által 2015. július 8-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-341/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Összeegyeztethető-e a 2003/88/EK irányelv 7. cikkével az olyan nemzeti szabályozás, mint a
Wiener Besoldungsordnung 1994 (1994. évi bécsi közszolgálati illetmény-szabályzat) 41a. § -a (2)
bekezdésének szóban forgó rendelkezése, amely főszabály szerint nem biztosít a 2003/88 irányelv 7.
cikke értelmében vett szabadsághelyettesítő juttatásra való jogosultságot azon munkavállaló számára,
aki a foglalkoztatási jogviszonyt meghatározott időpontban saját kezdeményezésére megszünteti?
Nemleges válasz esetén [összeegyeztethető-e a 2003/88 irányelv 7. cikkével] az olyan nemzeti
rendelkezés, amely úgy rendelkezik, hogy minden olyan munkavállaló, aki saját kezdeményezésére
megszünteti a munkaviszonyát, köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a munkaviszony
megszűnéséig felhasználja a ki nem vett szabadságot, és szabadsághelyettesítő juttatásra való
jogosultság a munkaviszony munkavállaló kezdeményezésére történő megszüntetése esetén csak akkor
keletkezik, ha a munkavállaló akkor sem lett volna abban a helyzetben, hogy a szabadsághelyettesítő
juttatás iránti kérelem alapjául szolgáló teljes szabadságot felhasználja, ha a szabadságnak a
munkaviszony megszüntetése iránti kérelem napjától kezdődő kiadását kérte volna.
2.Azt kell-e feltételezni, hogy csak akkor áll fenn szabadságmegváltásra való jogosultság, ha a
munkavállaló, aki munkaképtelenség miatt nem volt abban a helyzetben, hogy szabadságát
közvetlenül foglalkoztatási jogviszonyának megszűnése előtt felhasználja, a) munkáltatóját
indokolatlan késedelem nélkül (tehát főszabály szerint a foglalkoztatási jogviszony megszűnése előtt)
tájékoztatta (például betegség miatti) munkaképtelenségéről, és b) (például betegség miatti)
munkaképtelenségét indokolatlan késedelem nélkül (tehát főszabály szerint a foglalkoztatási
jogviszony megszűnése előtt) igazolta (például orvosi igazolással)?
Nemleges válasz esetén összeegyeztethető-e a 2003/88 irányelv 7. cikkével az olyan nemzeti
rendelkezés, amely úgy rendelkezik, hogy csak akkor áll fenn szabadságmegváltásra való jogosultság,
ha a munkavállaló, aki munkaképtelenség miatt nem volt abban a helyzetben, hogy szabadságát
közvetlenül foglalkoztatási jogviszonyának megszűnése előtt felhasználja, a) munkáltatóját
indokolatlan késedelem nélkül (tehát főszabály szerint a foglalkoztatási jogviszony megszűnése előtt)
tájékoztatta (például betegség miatti) munkaképtelenségéről, és b) (például betegség miatti)
munkaképtelenségét indokolatlan késedelem nélkül (tehát főszabály szerint a foglalkoztatási
jogviszony megszűnése előtt) igazolta (például orvosi igazolással)?
3.Az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata szerint (lásd a Bíróság C-342/01. sz., Gomezügyben 2004. március 18-án hozott ítéletének 31. pontját, a C-282/10. sz., Dominguez-ügyben 2012.
január 24-án hozott ítéletének 47–50. pontját és a C-337/10. sz. Neidei-ügyben 2012. május 3-án
hozott ítéletének 37. pontját) a tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy a munkavállaló számára
jogszabályban a 2003/88 irányelv 7. cikke által garantált minimális jogosultságot meghaladó mértékű
szabadságra vagy szabadsághelyettesítő juttatásra való jogosultságot biztosítsanak. A 2003/88 irányelv
7. cikke által biztosított jogosultságok mindemellett közvetlenül gyakorolhatók (lásd a Bíróság C282/10. sz., Dominguez-ügyben 2012. január 24-án hozott ítéletének 34–36. pontját és a C-118/13. sz.,
[Bollacke]-ügyben 2014. június 12-én hozott ítéletének 28. pontját).
A 2003/88 irányelv 7. cikkének ezen értelmezésére tekintettel azt idézi-e elő az olyan helyzet,
amelyben a nemzeti jogalkotó bizonyos személyi kör számára az irányelv említett rendelkezésében
előírtakat jóval meghaladó mértékű szabadsághelyettesítő juttatásra való jogosultságot biztosít, hogy a
2003/88 irányelv 7. cikkének közvetlen alkalmazhatósága miatt azokat a személyeket is az irányelv
említett rendelkezésében előírtakat jóval meghaladó, a nemzeti szabályozás által csak az e rendelkezés
által kedvezményezett személyek számára biztosított mértékű szabadsághelyettesítő juttatás illeti meg,
akik számára a nemzeti jogszabály az irányelvvel ellentétesen nem biztosít szabadsághelyettesítő
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juttatásra való jogosultságot?

28. A Juzgado de lo Social no. 33 de Barcelona (Spanyolország) által 2015. július 22-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-395/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a hátrányos megkülönböztetésnek az Európai Unió Alapjogi Chartája 21.
cikke (1) bekezdésében megállapított általános tilalmát, hogy a cikk tilalmának és védelmének hatálya
alá tartozhat az addig az időpontig szakmailag megfelelőnek tekintett munkavállaló pusztán azon tény
miatt történő elbocsátására vonatkozó munkáltatói döntés, hogy munkahelyi baleset következtében
átmenetileg – határozatlan ideig – munkaképtelen helyzetben volt, és a társadalombiztosítás alapján
egészségügyi és anyagi ellátásban részesült?
2) Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Alapjogi Chartájának 30. cikkét, hogy a nyilvánvalóan
önkényes és tényleges ok nélküli felmondással érintett munkavállalónak nyújtott védelmet a nemzeti
jogszabályokban minden olyan felmondás tekintetében elő kell írni, amely alapvető jogot sért?
3) Az Európai Unió Alapjogi Chartája 3., 15., 31. cikkének, 34. cikke (1) bekezdésének, valamint 35.
cikke (1) bekezdésének (az egyiknek, többnek vagy az összesnek) a hatálya és/vagy védelme alá
tartozik-e az a munkáltatói döntés, amely az addig szakmailag megfelelőnek tekintett munkavállaló
pusztán azon tény miatt való elbocsátására irányul, hogy munkahelyi baleset következtében
átmenetileg – határozatlan ideig – munkaképtelen helyzetben volt, és a társadalombiztosítás alapján
egészségügyi és anyagi ellátásban részesült?
4) Abban az esetben, ha a fenti három kérdésre (vagy közülük valamelyikre) igenlő választ kell adni és
a Bíróság azt az értelmezést adná, hogy az a munkáltatói döntés, amely az addig szakmailag
megfelelőnek tekintett munkavállaló pusztán azon tény miatt való elbocsátására irányul, hogy
munkahelyi baleset következtében átmenetileg – határozatlan ideig – munkaképtelen helyzetben volt,
és a társadalombiztosítás alapján egészségügyi és anyagi ellátásban részesült, az Európai Unió
Alapjogi Chartája valamely rendelkezésének vagy rendelkezéseinek hatálya és/vagy védelme alá
tartozik, a nemzeti bíróság a magánszemélyek közötti jogvita megoldására alkalmazhatja-e ezeket akár
azért, mert – attól függően, hogy „jogról” vagy „elvről” van szó – horizontális hatállyal rendelkeznek,
vagy akár „az uniós joggal összhangban való értelmezés elvének” alkalmazása okán?
Amennyiben az első négy kérdésre nemleges választ kell adni, megfogalmazódik egy ötödik kérdés:
5) A „fogyatékosságon alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetés” – mint a 2000/78 irányelv (2)
1. 2. és 3. cikkében foglalt megkülönböztetési indok – fogalmába tartozik-e az a munkáltatói döntés,
amely az addig szakmailag megfelelőnek tekintett munkavállaló pusztán azon tény miatt való
elbocsátására irányul, hogy munkahelyi baleset következtében átmenetileg – határozatlan ideig –
munkaképtelen helyzetben volt?

29. A Varhoven administrativen sad (Bulgária) által 2015. július 24-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-406/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: bolgár
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Lehetővé teszi-e a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 5. cikkének (2)
[bekezdése] a tagállamok számára, hogy csak a munkavállalónak minősülő fogyatékossággal élő
személyek esetében rögzítsék jogszabályban az elbocsátással szembeni különleges előzetes védelmet,
az ugyanolyan fogyatékossággal élő köztisztviselők esetében azonban ne?
2) Lehetővé teszik-e a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános
kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv 4. cikke és további
rendelkezései az olyan nemzeti szabályozást, amely csak a munkavállalónak minősülő
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fogyatékossággal élő személyek számára biztosít az elbocsátással szembeni különleges előzetes
védelmet, az ugyanolyan fogyatékossággal élő köztisztviselők számára azonban nem?
3) Lehetővé teszi-e a 2000/78 irányelv 7. cikke, hogy csak a munkavállalónak minősülő
fogyatékossággal élő személyek számára legyen biztosított az elbocsátással szembeni különleges
előzetes védelem, az ugyanolyan fogyatékossággal élő köztisztviselők számára azonban ne?
4) Az első és harmadik kérdésre adandó nemleges válasz esetén: A jelen ügy bemutatott tényeire és
körülményeire tekintettel a nemzetközi és közösségi jogi rendelkezések tiszteletben tartása
megköveteli-e, hogy a nemzeti jogalkotó által előírt, a munkavállalónak minősülő fogyatékossággal
élő személyek elbocsátásával szembeni különleges előzetes védelem az ugyanolyan fogyatékossággal
élő köztisztviselőkre is alkalmazandó?

30. A The Labour Court, Ireland (Írország) által 2015. augusztus 13-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-443/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: angol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Nemen alapuló hátrányos megkülönböztetésnek minősül-e és ellentétes-e a 2000/78/EK irányelv, 2.
cikkével valamely foglalkoztatói ellátási rendszer keretén belül olyan szabály alkalmazása, amely a
túlélő hozzátartozó ellátásának kifizetését a biztosított halálát túlélő élettársára korlátozza és
megköveteli, hogy a biztosított és túlélő élettársa a biztosított 60. életévének betöltése előtt élettársi
kapcsolatot létesítsen, jóllehet a nemzeti jog nem tette lehetővé számukra az élettársi kapcsolat
létesítését a biztosított 60. életévének betöltését megelőzően, miközben a biztosított és élettársa ezen
időpontot megelőzően tényleges életközösséget létesített.
Az 1. kérdésre adandó nemleges válasz esetén:
2. Életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetésnek minősül-e és ellentétes-e a 2000/78/EK irányelv
6. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett 2. cikkével az, hogy valamely ellátást nyújtó
intézmény a foglalkoztatói ellátási rendszer keretében a rendszerben biztosított személy túlélő
élettársát a biztosított halála esetén megillető túlélő hozzátartozói nyugellátást olyan követelményhez
köti, hogy a biztosított és élettársa a biztosított 60. életévének betöltése előtt élettársi kapcsolatot
létesítsen, amennyiben:
(a) az a meghatározott életkor, amelynek betöltése előtt a biztosítottnak élettársi kapcsolatot kell
létesítenie, nem szerepel a biztosításmatematikai számítások szempontjai között, és
(b) a biztosított és élettársa számára a nemzeti jog alapján a biztosított 60. életévének betöltése előtt
nem volt lehetősége élettársi kapcsolatot létesíteni, noha a biztosított és élettársa ezen időpontot
megelőzően tényleges életközösséget létesített.
A 2. kérdésre adandó nemleges válasz esetén:
3. 2000/78/EK irányelv 6. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett 2. cikkel ellentétes
hátrányos megkülönböztetésnek minősül-e, ha az akár az 1., akár a 2. pontban bemutatott,
foglalkoztatói ellátási rendszerben alkalmazandó jogosultsági korlátozások a rendszer keretében
biztosított személy életkorából és szexuális irányultságából együttesen következtek?

Polgári ügyszak
64. Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2015. július 8-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-342/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni az ügyvédi szolgáltatásnyújtás szabadsága tényleges gyakorlásának
elősegítéséről szóló 77/249/EGK irányelv 1. cikke (1) bekezdésének második mondatát, hogy a
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tagállamnak lehetősége van arra, hogy az ingatlanok tulajdonjogának keletkezéséhez vagy
átszállásához szükséges okiratokon szereplő aláírások eredetiségének hitelesítését kivonja az ügyvédi
szolgáltatásnyújtás szabadsága alól, és e tevékenység gyakorlásának jogát a közjegyzők számára tartsa
fenn?
2) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 56. cikket, hogy azzal nem ellentétes a nyilvántartás helye
szerinti állam (Ausztria) olyan nemzeti rendelkezése, amely szerint az ingatlanok tulajdonjogának
keletkezéséhez vagy átszállásához szükséges okiratokon szereplő aláírások eredetisége hitelesítésének
joga a közjegyzők számára van fenntartva, mégpedig azzal a következménnyel, hogy az aláírás
eredetiségéről az állandó jelleggel a Cseh Köztársaságban működő ügyvéd által a működésének helye
szerinti államban tett nyilatkozatot a nyilvántartás helye szerinti államban nem ismerik el annak
ellenére, hogy az említett nyilatkozat a cseh jog alapján a hivatalos hitelesítés joghatásával bír,
különösen mert
a) a Cseh Köztársaságban az állandó jelleggel ott működő ügyvéd által az ingatlan-nyilvántartásban
történő feljegyzésre irányuló kérelmen szereplő aláírás eredetiségéről tett nyilatkozatnak a
nyilvántartás helye szerinti államban történő elismerésének a kérdése olyan, ügyvéd általi érdemi
szolgáltatásnyújtást érint, amelyre az állandó jelleggel a nyilvántartás helye szerinti államban
működő ügyvédeknek nincs lehetőségük, és az említett nyilatkozat elismerésének megtagadására
ezért nem vonatkozik a korlátozások tilalma,
vagy
b) az említett fenntartás a (jogügyletekről készült) okiratok tekintetében a jogszerűség és jogbiztonság
biztosításának céljával és így közérdeken alapuló nyomós ok által igazolható, és az ezen túlmenően
az említett célnak a nyilvántartás helye szerinti államban történő eléréséhez is szükséges?

65. Az Audiencia Provincial de Les Illes Balears (Spanyolország) által 2015. július 16-án
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-380/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Összeegyeztethető-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkében megállapított bíróság
előtti hatékony jogorvoslat elvével a spanyol polgári perrendtartás 698. cikkének (1) bekezdése,
amennyiben az említett rendelkezés bármikor megakadályozhatja azon bíróságot, amely előtt a
végrehajtható okirat semmissége iránt indított rendes eljárás folyamatban van, abban, hogy az
ugyanezen, semmisnek tekintett okiraton alapuló, jelzálogtárgyra vezetett végrehajtási eljárást
ideiglenesen felfüggessze?
2) Amennyiben az előző kérdésre igenlő válasz adandó a tekintetben, hogy a spanyol rendelkezés
összeegyeztethetetlen az Európai Unió Alapjogi Chartájának jelzett cikkével, abból következően
alkalmazható-e a jelen ügyre az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata, és különösen az első
tanácsának 2014. július 17-i ítéletében (C-169/14) megállapított gyakorlat?

66. Az Oberlandesgericht Düsseldorf (Németország) által 2015. július 30-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-419/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Ellentétes-e a közösségi formatervezési mintáról szóló, 2001. december 12-i 6/2002/EK tanácsi
rendelet 33. cikke (2) bekezdésének első mondatával a lajstromozott közösségi formatervezési minta
bitorlása miatti igények közösségi formatervezésiminta-oltalmi lajstromba nem bejegyzett hasznosító
általi érvényesítése?
2. Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: a közösségi formatervezési minta kizárólagos
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hasznosítója érvényesítheti-e a közösségi formatervezési mintáról szóló, 2001. december 12-i
6/2002/EK tanácsi rendelet 32. cikkének (3) bekezdése értelmében az oltalom jogosultjának engedélye
mellett önállóan indított jogvitában a saját kárának megtérítésére vonatkozó igényeket, vagy csak a
maga az oltalom jogosultja által az őt megillető közösségi formatervezésiminta-oltalom bitorlása miatt
indított jogvitába avatkozhat be a hivatkozott rendelkezés (4) bekezdése értelmében?

67. A Varbergs tingsrätt (Svédország) által 2015. augusztus 28-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-455/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: svéd
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Az eljáró bíróság köteles-e a Brüsszel-II. rendelet 23a. cikke, vagy egyéb rendelkezés alkalmazásakor
– e rendelet 24. cikke ellenére – a silutei elsőfokú bíróság által 2015. február 18-án hozott határozat
elismerését megtagadni, és ennek következtében a jelen ügy tárgyát képező felügyeleti joggal
kapcsolatos eljárást lefolytatni?

Közigazgatási ügyszak
222. A Judecătoria Balș (Románia) által 2015. május 28-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-245/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: román
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Mennyiben értelmezhető az 1073/2009/EK rendelet 2. cikkének 3. pontjában szereplő „függetlenül
attól, hogy ki szervezi meg azokat” fordulat oly módon, hogy menetrend szerinti szállítási szolgáltatást
gazdasági szereplő is szervezhet saját munkavállalóinak a munkahelyre, illetve a munkahelyről történő
szállítása céljából?
2) Mennyiben értelmezhető az 561/2006/EK rendelet 3. cikkének a) pontjában szereplő „menetrend
szerinti személyszállítási szolgáltatás, ha a kérdéses menetrend szerinti szolgáltatás 50 km-t meg nem
haladó útszakaszon történik” fordulat oly módon, hogy annak hatálya a munkahelyükre vagy a
munkahelyükről utazó munkavállalókra is kiterjed?

223. A Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
(Szlovénia) által 2015. június 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C296/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: szlovén
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Úgy kell-e értelmezni a 2004/18/EK irányelvet és különösen
— a 2001/83/EK irányelvvel, különösen annak 83. cikkével,
— a 2002/98/EK irányelvvel, különösen 4. cikkének (2) bekezdésével,
— az EUMSZ-szal, különösen annak 18. cikkével
összefüggésben értelmezett 23. cikkének (2) bekezdését, 23. cikkének (8) bekezdését és 2. cikkét,
hogy azzal ellentétes az iparilag előállított, „szlovén vérplazmából nyert” gyógyszerekre vonatkozó (a
Szlovén Köztársaság nemzeti szabályozásán, azaz a ZZdr-2 6. cikkének 71. pontján alapuló) igény?
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224. A Bundesfinanzgericht (Ausztria) által 2015. július 7-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-340/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Három önálló vállalkozásnak (adóalanynak) minősül-e három olyan személyegyesülés, amelyek
egyetlen család különböző tagjaiból állnak, e minőségükben a beszállítóikkal és a hatóságokkal
szemben kifelé önálló magatartást tanúsítanak, két gazdasági eszköz kivételével saját termelési
tényezőkkel rendelkeznek, a termékeiket azonban nagyrészt egy olyan tőketársaságon keresztül
értékesítik közös márkanév alatt, amelynek üzletrészei a személyegyesülések tagjai, valamint további
családtagok tulajdonában állnak?
2) Amennyiben a három személyegyesülés nem minősül három önálló vállalkozásnak (adóalanynak),
a) az értékesítő tőketársaságot vagy
b) a három személyegyesülés tagjaiból álló személyegyesülést, amely e minőségében sem a beszerzési
oldalon, sem az értékesítési oldalon nem jelenik meg a piacon, vagy
c) a három személyegyesülésből és a tőketársaságból álló személyegyesülést, amely e minőségében
sem a beszerzési oldalon, sem az értékesítési oldalon nem jelenik meg a piacon, kell önálló
vállalkozásnak tekinteni?
3) Amennyiben a három személyegyesülés nem minősül három önálló vállalkozásnak (adóalanynak), a
vállalkozói (adóalanyi) minőség megvonása
a) visszamenőleges hatállyal,
b) csak a jövőre nézve vagy
c) egyáltalán nem
megengedett, ha a személyegyesüléseket az adóhatóság a vizsgálatai alapján először önálló
vállalkozásoknak (adóalanyoknak) ismerte el?
4) Amennyiben a három személyegyesülés három önálló vállalkozásnak (adóalanynak) tekintendő,
ezek bortermelőként és így mezőgazdasági termelőként térítési átalányban részesülő mezőgazdasági
termelőnek minősülnek, ha ezek a gazdaságilag együttműködő személyegyesülések önmagukban a
mezőgazdasági termelőkre vonatkozó térítésátalány-rendszer hatálya alá tartoznak ugyan, azonban a
tőketársaság, a három személyegyesülés tagjaiból álló önálló személyegyesülés vagy a tőketársaságból
és a három személyegyesülés tagjaiból álló önálló személyegyesülés az üzemnagyság vagy a jogi
forma alapján a nemzeti jog szerint ki van véve a térítésátalány-rendszer hatálya alól?
5) Amennyiben a mezőgazdasági termelőkre vonatkozó térítésátalány-rendszer alkalmazása a három
személyegyesülés esetében kizárt, ez a kizárás
a) visszamenőleges hatállyal,
b) csak a jövőre nézve vagy
c) egyáltalán nem érvényes?

225. A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2015. július 13-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-360/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének (3) bekezdését, hogy e rendelkezés alkalmazandó a
nyilvánosság számára hozzáférhető elektronikus hírközlő hálózat céljára történő kábelfektetéssel
összefüggő ásási munkálatok elvégzésének időpontjához, helyszínéhez és módjához való hozzájárulás
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iránti kérelem elintézéséért valamely tagállami szerv által beszedett illetékekre?
2) Úgy kell-e értelmezni a 2006/123/EK irányelv III. fejezetét, hogy az tisztán belföldi helyzetekben is
alkalmazható?
3) Úgy kell-e értelmezni a 2006/123/EK irányelvet annak (9) preambulumbekezdésére figyelemmel,
hogy az nem vonatkozik az olyan nemzeti szabályozásra, amely azt írja elő, hogy a nyilvánosság
számára hozzáférhető elektronikus hírközlő hálózat céljára történő kábelfektetéssel, -karbantartással és
-eltávolítással összefüggő ásási munkálatok tervezett elvégzését be kell jelenteni az önkormányzati
testületnek, miközben az önkormányzati testület nem tilthatja meg a bejelentett tevékenységeket, de
feltételeket köthet ki a tevékenységvégzés helyszínére, időpontjára és módjára, valamint a
létesítmények közös használatának előmozdítására és a tevékenységeknek a többi talajszint alatti
építmény üzemeltetőivel való egyeztetésére vonatkozóan?
4) Úgy kell-e értelmezni a 2006/123/EK irányelv 4. cikkének 6. pontját, hogy e rendelkezés annak
ellenére alkalmazandó a nyilvánosság számára hozzáférhető elektronikus hírközlő hálózat céljára
történő kábelfektetéssel összefüggő ásási munkálatok elvégzésének helyszínére, időpontjára és
módjára vonatkozó hozzájárulásról szóló határozatra, hogy az érintett tagállami szerv nem tilthatja
meg e munkálatokat?
5) a) Amennyiben a 2006/123/EK irányelv 13. cikkének (2) bekezdése az előző kérdésekre adandó
válaszokra tekintettel alkalmazandó a jelen ügyben: Közvetlen hatállyal bír-e e rendelkezés?
b) Az 5. a) kérdésre adandó igenlő válasz esetén: ebben az esetben valamennyi kérelmezési eljárás
becsült költségei alapján, a jelen ügy tárgyát képezőhöz hasonló valamennyi kérelem költségei
alapján, vagy az egyes kérelmek költségei alapján számíthatók e ki a felszámítandó költségek a
2006/123/EK irányelv 13. cikkének (2) bekezdése alapján?
c) Az 5. a) kérdésre adandó igenlő válasz esetén: milyen kritériumok alapján kell a közvetett és fix
költségeket a 2006/123/EK irányelv 13. cikkének (2) bekezdésével összhangban konkrét
engedélykérelmekhez számítani?

226. A Finanzgericht Düsseldorf (Németország) által 2015. július 14-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-365/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Úgy kell-e értelmezni a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK
tanácsi rendelet 241. cikkét, hogy az abban hivatkozott nemzeti jognak a tényleges érvényesülés uniós
jogi elvére figyelemmel azokban az esetekben is elő kell írnia a behozatali vámok visszafizetett
összege után a vámösszeg megfizetésének időpontjától a visszafizetendő összeg kifizetéséig terjedő
időszakra történő kamatfizetést, amelyekben a visszafizetés iránti igényt nem érvényesítették valamely
nemzeti bíróság előtt?

227. A Commissione Tributaria Regionale di Roma (Olaszország) által 2015. július 16-án
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-378/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Ellentétes-e a levonási jog gyakorlását illetően a 2006/112/EK irányelv 168., 173., 174. és 175.
cikkének a közösségi jogban meghatározott arányosság, tényleges érvényesülés és arányosság elvein
alapuló értelmezésével az a nemzeti szabályozás (konkrétan a 633/1972 D.P.R. 19. cikkének (5)
bekezdése és 19a. cikke) és a nemzeti adóhatóság azon gyakorlata, amelyek a gazdasági szereplő
forgalmának összetételére történő hivatkozást az úgynevezett járulékos ügyletek meghatározása során
is megkövetelik olyan számítási módszer előírása nélkül, amely a beszerzések tényleges összetételén
és rendeltetésén alapul, és amely továbbá objektíven [eredeti 10. o.] tükrözi a felmerült költségeknek
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az adóalany által folytatott egyes – adóköteles és adómentes – tevékenységekre eső tényleges arányát?

228. A Conseil d'État (Franciaország) által 2015. július 16-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-379/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A nemzeti bíróságnak, az uniós jog rendes bíróságának, minden esetben előzetes döntéshozatal
iránti kérelmet kell-e az Európai Unió Bírósága elé terjesztenie annak érdekében, hogy az értékelje,
hogy helye van-e a nemzeti bíróság által az uniós joggal ellentétesnek ítélt rendelkezések hatálya
ideiglenes fenntartásának?
2) Az ezen első kérdésre adandó igenlő válasz esetén, a Conseil d’État részéről a környezeti kihatással
bíró egyes tervek és dokumentumok értékeléséről szóló, 2012. május 2-i rendelet 1. cikke általa
jogellenesnek ítélt rendelkezései hatályának 2016. január 1–jéig való fenntartására vonatkozóan
esetlegesen hozott határozat igazolható különösen környezetvédelemhez kapcsolódó kényszerítő
megfontolással?

229. A Raad van State (Belgium) által 2015. július 17-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelmek (C-387/15. és C-388/15. sz. ügy)1
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
A regionális RUP (területfejlesztési terv) olyan városrendezési előírásokat tartalmaz, amelyek kötelező
jelleggel szabályozzák, hogy azon területek fejlesztésére (konkrétan tengeri kikötői és vízhez kötött
létesítmények, logisztikai parkok, víziút-infrastruktúrák, valamint közlekedési és szállítási
infrastruktúrák tekintetében), amelyeken olyan természeti értékek találhatók (egy természetes
élőhelytípus területe vagy egy olyan faj élőhelye, amelynek számára az érintett különleges
természetmegőrzési területet kijelölték), amelyek hozzájárulnak az érintett különleges
természetmegőrzési területek megőrzésével kapcsolatos célkitűzésekhez, csak egy állandó élőhely
(Natura 2000 területen kijelölt) természeti magterületeken történő kialakítása után és a flamand
természetvédelmi hatóságnak a természeti magterületek tartós kialakításának sikerére vonatkozó
előzetes véleményét – amelynek az említett rendelkezések végrehajtására vonatkozó városrendezési
engedély megadása iránti kérelem részét kell képeznie – követően a flamand kormány által hozott
határozat alapján van lehetőség.
Figyelembe vehetők-e ezek a városrendezési előírások a természeti magterület azokban feltételezett
pozitív jellegű fejlesztésével együtt az élőhelyirányelv 6. cikkének (3) bekezdése értelmében vett
esetleges jelentős hatások meghatározásakor és/vagy hatások vizsgálatának elvégzésekor, vagy e
városrendezési előírások csak az élőhelyirányelv 6. cikkének (4) bekezdése értelmében vett
„kiegyenlítő intézkedéseknek” tekinthetők, amennyiben teljesülnek az utóbbi rendelkezés szerinti
feltételek?

230. A Trybunał Konstytucyjny (Lengyelország) által 2015. július 20-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-390/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lengyel
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Érvénytelen-e a 2006/112/EK irányelvnek a hozzáadottérték-adó kedvezményes mértéke
tekintetében történő módosításáról szóló, 2009. május 5-i 2009/47/EK tanácsi irányelvvel módosított,
a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv III.
1

A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek.
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mellékletének 6. pontja azért, mert a jogalkotási eljárásban megsértették az Európai Parlamenttel
történő konzultáció lényeges eljárási szabályát?
2) Érvénytelen-e az első kérdésben hivatkozott 2006/112/EK irányelv III. mellékletének 6. pontjával
összefüggésben értelmezett 98. cikkének (2) bekezdése azért, mert sérti az adósemlegesség elvét
annyiban, amennyiben kizárja a kedvezményes adómérték digitális formában kiadott könyvekre és
egyéb elektronikus kiadványokra történő alkalmazását?

231. A Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Spanyolország) által 2015. július 20án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-391/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A lojális együttműködés és az irányelvek hatékony érvényesülésének alapelvére tekintettel úgy kelle értelmezni a 89/665 irányelv 1. cikkének (1) bekezdését és 2. cikke (1) bekezdésének a) és b)
pontját, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint a Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público 310. cikkének (2) bekezdése (jelenleg az RDLeg 3/2011, que aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 40. cikkének (2) bekezdése) által
megállapított szabályozás, mivel megakadályozza a közbeszerzéssel kapcsolatos rendkívüli kereset
megindítását az ajánlatkérő szerv olyan előkészítő aktusával szemben, mint amilyen azon ajánlattevő
ajánlatát elfogadó határozat lehet, akivel kapcsolatban a nemzeti és uniós szabályozásban előírt
műszaki és gazdasági alkalmasság igazolására vonatkozó rendelkezések megszegésére hivatkoznak?
2) Az első kérdésre adandó esetleges igenlő választól függően, a 89/665 irányelv 1. cikkének (1)
bekezdése és 2. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja közvetlen hatállyal rendelkezik-e?

232. A Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) által 2015. július 21-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-393/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lengyel
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Nem tiltja-e a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi
irányelv 168. cikke és 169. cikkének a) pontja, hogy a valamely tagállamban héanyilvántartásba vett
olyan állandó telephely esetében, amely túlnyomórészt vállalaton belüli tevékenységet végez egy
másik tagállamban letelepedett anyaegysége számára, és szórványosan adóköteles tevékenységet is
abban a tagállamban, amelyben nyilvántartásba vették, az adóalany annak ellenére levonja az
előzetesen megfizetett héát azon tagállamban, amelyben az állandó telephelyet nyilvántartásba vették,
hogy ezen adó olyan tevékenységekhez kapcsolódik, amelyeket az anyaegység valamely más
tagállamban végez?

233. A Curtea de Apel București (Románia) által 2015. július 29-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-416/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: román
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A [791/2011/EU végrehajtási rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál
szitaszövetek behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámnak a Tajvanon vagy Thaiföldön
feladott, akár Tajvanról vagy Thaiföldről származóként, akár nem ilyenként bejelentett egyes üvegszál
szitaszövetek behozatalára történő kiterjesztéséről szóló] 21/2013/EU tanácsi végrehajtási rendeletet
úgy kell értelmezni, mint amely azon importokra is vonatkozik, amelyeket az uniós illetőségű
személyek szállítottak Tajvanból 2013. január 17-ét megelőzően, azaz 2012-ben, azonban a [Kínai
Népköztársaságból származó egyes üvegszál szitaszövetek behozatalára vonatkozó végleges
dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló] 791/2011
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tanácsi végrehajtási rendelet (2) elfogadását követően?
2) A 21/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelet 1. cikkében meghatározott végleges dömpingellenes
vám alkalmazandó-e akkor is, ha uniós illetőségű személyek 2013. január 17-ét megelőzően és a
[791/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál
szitaszövetek behozatalával szemben bevezetett dömpingellenes intézkedéseknek a Tajvanban és
Thaiföldön feladott – akár Tajvanból és Thaiföldről származóként, akár nem ilyenként bejelentett –
egyes üvegszál szitaszövetek behozatala révén történő lehetséges kijátszására vonatkozó vizsgálat
megindításáról szóló] 437/2012/EU bizottsági rendelet (3) elfogadását megelőzően, de a 791/2011
tanácsi rendelet elfogadását követően importáltak Tajvanból?

234. A Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgium) által 2015.
július 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-420/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Ellentétes-e a járműnyilvántartásról szóló, 2001. július 20-i királyi rendelet 2. és 3. cikke az Európai
Unió működéséről szóló szerződés 18., 20., 45., 49. és 56. cikkével annyiban, amennyiben az Európai
Unió Belgiumon kívüli másik tagállamában lakóhellyel rendelkező személy tulajdonában lévő, ez
utóbbi tagállamban regisztrált járművek Belgiumban való közlekedése – még akkor is, ha csak az
országon való átutazásról van szó – a belgiumi regisztráció feltételéhez kötött, ha a személy
Belgiumban is lakóhellyel rendelkezik?

235. A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2015. augusztus 10én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-436/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: litván
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK,
Euratom tanácsi rendelet 3. cikkének (1) bekezdése értelmében mi minősül „többéves programnak”?
2) Az olyan projekt, mint a 2001/LT/16/P/PE/003. sz., „az Alytus régió hulladékgazdálkodási
rendszerének létrehozása”, amelyhez a 2002. december 23-i PH/2002/9380 bizottsági határozattal
módosított, a 2001 LT 16 P PE 003 intézkedés jóváhagyásáról szóló, 2001. december 13-i
PH(2001)5367. sz. bizottsági határozat támogatást nyújtott, megfelel-e az Európai Közösségek
pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet 3.
cikkének (1) bekezdésében meghatározott „többéves program” fogalmának?
3) Amennyiben a második kérdésre igenlő válasz adandó: mi minősül az Európai Közösségek
pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet 3.
cikkének (1) bekezdése szerinti eljárásokra alkalmazandó elévülési idő kezdő időpontjának?

236. A High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court) (Egyesült
Királyság) által 2015. augusztus 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem
(C-445/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: angol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Ahhoz, hogy valamely termék a speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerekről szóló,
1999/21/EK bizottsági irányelv 1. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerint speciális gyógyászati
célokra szánt tápszernek minősüljön,
a. objektív módon fenn kell-e állnia, hogy
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i. az adott betegségben, rendellenességben szenvedő vagy orvosi kezelésre szoruló állapotban (a
továbbiakban: a javallat szerinti állapot) lévő valamennyi azon beteg, akinek diétás ellátására a
terméket értékesítik, vagy
ii. az ilyen betegek alcsoportja
a mindennapi élelmiszerek vagy bizonyos bennük lévő tápanyagok vagy metabolitok felvétele,
emésztése, felszívódása, feldolgozása vagy kiválasztása korlátozott, csökkent vagy zavart, vagy
más orvosilag meghatározott, a javallat szerinti állapot által kiváltott tápanyagszükséglettel
rendelkezzék? Vagy
b) Másodlagosan, elegendő-e az is, ha a gyártó a terméket az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontja
szerint „orvosilag meghatározott” használatára szánja, abban az értelemben, hogy: i. a gyártó a
terméket a javallat szerinti állapotban lévő betegeket kezelő klinikai orvosok kizárólag orvosi
felügyelet melletti használatára szánja, és ii. a felelős felügyelő klinikai orvos az egyes betegekre
vonatkozóan meg tudja állapítani, hogy az ilyen termékek megfelelnek-e a javallat szerinti
állapotban lévő beteg diétás ellátásának, mivel a klinikai orvos ésszerűen úgy ítéli meg, hogy az
ilyen betegnek a javallat szerinti állapottal kapcsolatos speciális táplálkozási igénye áll fenn?
c) Amennyiben az 1. kérdés a) pontjának ii. pontjára igenlő válasz adandó, akkor i. a javallat szerinti
állapotban lévő betegek között milyen arányban kell fennállnia a korlátozott, csökkent vagy zavart
képességnek vagy orvosilag meghatározott tápanyagszükségletnek, vagy pedig nincs erre
minimális arány, és ii. szükséges-e, hogy a betegek ezen alcsoportját a termék értékesítésének
időpontjában előre körülhatárolható legyen?
d) Amennyiben az 1. kérdés b) pontjára igenlő válasz adandó, akkor mik azok a „speciális táplálkozási
igények”, amelyek vonatkozásában a termék használatának a 3. cikk szerint biztonságosnak,
hasznosnak és hatékonynak kell lennie?
2) Az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában foglalt azon kifejezést illetően, hogy „akik diétás ellátása
nem oldható meg kizárólag a hagyományos étrend megváltoztatásával, más különleges táplálkozási
célokra szánt élelmiszerekkel vagy a kettő kombinációjával”, hogyan kell értékelni az étrend
megváltoztatásának lehetőségét? Különösen:
a) Relevánsak-e ezen értékelés során az étrendváltoztatásra vonatkozó biztonsági és gyakorlati
megfontolások? Ha igen, hogyan kell azokat figyelembe venni?
b) A hagyományos étrend megváltoztatásának ilyen lehetőségét (és adott esetben a biztonsági és
gyakorlati megfontolásokat) a következőképpen kell-e értékelni:
i. Általánosságban és előre, a következőkre hivatkozva: i. valamely jellemző étrenden élő jellemző
személy, az ilyen személyre jellemző azon képességgel, hogy az étrendjét megváltoztassa; vagy
ii. a javallat szerinti állapotban lévő, az ilyen betegre jellemző étrenden élő tipikus beteg, az
ilyen betegre jellemző azon képességgel, hogy az étrendjét megváltoztassa; vagy iii. a beteg
valamely más feltételezett jellemzői?
ii. Egyénenként és a beteg kezelése során, a felügyelő klinikai orvos megítélése alapján, úgy hogy
elegendő, ha a gyártó a terméket indokoltan klinikailag hasznosnak tartja amiatt, hogy a
felügyelő klinikai orvos betegspecifikus indokok alapján (például betegspecifikus biztonsági
vagy gyakorlati indokok alapján) eldöntheti, hogy a javallat szerinti állapotban lévő egyes
személyek számára valamely speciális tápszer klinikailag előnyösebb az étrendváltoztatás többi
formájával szemben? Vagy
iii. Más módon, és ha igen, hogyan?
c) A „hagyományos étrend megváltoztatása” magában foglalja-e az étrend-kiegészítőkre vonatkozó
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2002/46/EK irányelv szerinti „étrend-kiegészítők, vagy
a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról
szóló, 1925/2006/EK rendelet hatálya alá tartozó „dúsított élelmiszerek” használatát?
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d) Amennyiben az adott betegségben, rendellenességben szenvedő vagy orvosi kezelésre szoruló
állapotban lévő betegek valamely csoportja számára külön figyelmeztetés nélkül nehézséget jelent
felidézni, hogy hagyományos étrend szerint táplálkozzon, a speciális gyógyászati célokra szánt
diétás élelmiszerekről szóló 1999/21/EK bizottsági irányelv szerinti gyógyászati célokra szánt
diétás élelmiszernek minősülhet-e az a termék, amelyet abból a célból alakítottak ki, hogy
megkönnyítse az ilyen betegeknek a hagyományos étrend részét képező tápanyagok fogyasztását?

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok
Büntető ügyszak
Az adott időszakban nem tettek közzé ilyen tárgyú határozatot.
Gazdasági ügyszak
35. A Bíróság elnökének 2015. július 8-i végzése (az Amtsgericht Hannover
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-257/15. sz. ügy)2
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

36. A Bíróság (második tanács) 2015. szeptember 2-i ítélete (az Augstākā tiesa
[Lettország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Andrejs Surmačs kontra Finanšu
un kapitāla tirgus komisija (C-127/14. sz. ügy)3
1) A 2009. március 11-i 2009/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a
betétbiztosítási rendszerekről szóló, 1994. május 30-i 94/19/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
I. mellékletének 7. pontja alapján kizárt betétek e pontban szereplő felsorolása kimerítő oly módon,
hogy a tagállamok nemzeti jogukban nem határozhatják meg – a betétbiztosításból való kizárásuk
céljából – a betétesek olyan más kategóriáit, akik a betöltött tisztségek szempontjából nem tartoznak
az e pontban felsorolt fogalmak alá.
2) A 2009/14 irányelvvel módosított 94/19 irányelv I. mellékletének 7. pontját úgy kell értelmezni,
hogy a tagállamok mint vezetőket kizárhatják az említett irányelv által nyújtott biztosítás köréből
azokat a személyeket, akik a hitelintézetnél ellátott tisztségükre tekintettel – a tisztség megnevezésétől
függetlenül – olyan szintű tájékozottsággal és hozzáértéssel rendelkeznek, amely lehetővé teszi
számukra a valós pénzügyi helyzet és a hitelintézet tevékenységeihez kapcsolódó kockázatok
értékelését.

37. A Bíróság (negyedik tanács) 2015. szeptember 3-i ítélete (a Judecătoria Oradea
[Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-110/14. sz. ügy) 4
A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i
93/13/EGK tanácsi irányelv 2. cikkének b) pontját akként kell értelmezni, hogy egy olyan természetes
személyt, aki ügyvéd, és aki anélkül köt egy bankkal hitelmegállapodást, hogy a szerződés
meghatározná a hitel célját, „fogyasztónak” lehet tekinteni e rendelkezés értelmében, amennyiben az
említett szerződés nem kötődik ezen ügyvéd szakmai tevékenységéhez. Az a körülmény, hogy az
ugyanezen szerződésből eredő követelés fedezetéül olyan jelzálog-biztosíték szolgál, amelyről e
személy ügyvédi irodájának képviselőjeként állapodott meg, és amelyet az említett személy szakmai
tevékenységének gyakorlására szolgáló tárgyi eszközökön, például az ezen ügyvédi iroda tulajdonában
lévő ingatlanon alapítottak, e tekintetben nem bír relevanciával.
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 9. szám, Gazdasági ügyszak 19. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 6. szám, Gazdasági ügyszak 21. sz. alatt.
4
A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 7. szám, Gazdasági ügyszak 23. sz. alatt.
2
3

16

Munkaügyi ügyszak
Az adott időszakban nem tettek közzé ilyen tárgyú határozatot.
Polgári ügyszak

48. A Bíróság (negyedik tanács) 2015. szeptember 3-i ítélete (a Fővárosi
Törvényszék [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Iron &
Smith Kft. kontra Unilever NV (C-125/14. sz. ügy)5
1) A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2008. október 22-i
2008/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének (3) bekezdését úgy kell
értelmezni, hogy amikor valamely korábbi közösségi védjegy jóhírneve az Európai Unió
területének jelentős része – amely területrész adott esetben egybeeshet akár egyetlen tagállam
területével is, és e tagállamnak nem kell feltétlenül azonosnak lennie azzal a tagállammal,
amelyben a későbbi nemzeti védjegybejelentést benyújtották – tekintetében bizonyítást nyert,
úgy kell tekinteni, hogy e védjegy az Európai Unióban jóhírnevet élvez. Az ítélkezési gyakorlat
által a közösségi védjegy tényleges használatát illetően felállított szempontok, mint ilyenek,
nem relevánsak az ezen irányelv 4. cikke (3) bekezdése értelmében vett „jóhírnév”
fennállásának megállapításánál.
2) Amikor a korábbi közösségi védjegy az Európai Unió egy jelentős részében már jóhírnévre
tett szert, de annak a tagállamnak az érintett közönsége tekintetében, amelyben a
felszólalással érintett későbbi nemzeti védjegybejelentést tették, nem tett szert jóhírnévre, a
közösségi védjegy jogosultját megilletheti a 2008/95 irányelv 4. cikkének (3) bekezdésében
bevezetett oltalom, amennyiben bebizonyosodik, hogy e közönség kereskedelmi szempontból
nem elhanyagolható része ismeri e védjegyet, kapcsolatot létesít e védjegy és a későbbi
nemzeti védjegy között, továbbá az ügy valamennyi lényeges tényezőjét figyelembe véve
fennáll a közösségi védjegy e rendelkezés értelmében vett sérelmének tényleges és aktuális
veszélye, vagy ennek hiányában az ilyen sérelem jövőbeli bekövetkezésének komoly veszélye.
Közigazgatási ügyszak
186. A Bíróság kilencedik tanácsa elnökének 2015. július 16-i végzése (a Tribunal de
première instance de Bruxelles [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C299/15. sz. ügy)6
A Bíróság kilencedik tanácsának elnöke elrendelte az ügy törlését.

187. A Bíróság (második tanács) 2015. szeptember 2-i ítélete (a Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti
kérelme) – Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), Istituto Nazionale
Confederale Assistenza (INCA) kontra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero
dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze (C-309/14. sz. ügy)7
A 2011. május 11-i 2011/51/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a harmadik
országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003.
november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelvvel ellentétes az alapügyben szereplőhöz hasonló olyan
nemzeti szabályozás, amely az érintett tagállamban tartózkodási engedély kiállítását vagy megújítását
kérelmező harmadik országbeli állampolgárok által fizetendő illeték összegét legalább 80 euróban és
A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 7. szám, Polgári ügyszak 28. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak 184. sz. alatt.
7
A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 172. sz. alatt.
5
6
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legfeljebb 200 euróban rögzíti, amennyiben egy ilyen illeték az ezen irányelv által követett
célkitűzéshez képest aránytalan, továbbá akadályozhatja az ezen irányelv által biztosított jogok
gyakorlását.

188. A Bíróság (második tanács) 2015. szeptember 2-i ítélete (a cour administrative
d’appel de Versailles [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Groupe
Steria SCA kontra Ministère des Finances et des Comptes publics (C-386/14. sz. ügy)8
Az EUMSZ 49. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétesek az olyan adóintegrációs rendszerre
vonatkozó tagállami jogszabályok, amelyek biztosítják az integrációban részt vevő anyavállalat
részére a csoportban részt vevő belföldi társaságoktól kapott osztalék nettó összege 5 %-ának
megfelelő átalányösszegben rögzített költséghányad beszámításának semlegesítését, míg az ilyen
semlegesítést megtagadják tőle azon osztalékok tekintetében, amelyeket valamely másik tagállamban
székhellyel rendelkező leányvállalataitól kap, amelyek belföldi illetőségük esetén, objektív
kritériumoknak megfelelve – választásuk szerint – az adóintegrációs rendszer tagjai lehetnének.

189. A Bíróság (negyedik tanács) 2015. szeptember 3-i ítélete (a Mokestinių ginčų
komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti
kérelme) – „Fast Bunkering Klaipėda” UAB kontra Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (C-526/13. sz. ügy)9
A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv
148. cikkének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy az e rendelkezésben előírt adómentesség főszabály
szerint akkor sem alkalmazandó az ellátásra szolgáló termékek saját nevükben eljáró közvetítők
részére történő értékesítésére, ha az értékesítés időpontjában ismert, megfelelően bizonyított a
termékek végső felhasználása, és az ezt igazoló bizonyítékokat a nemzeti szabályozásnak megfelelően
benyújtották az adóhatósághoz. Mindazonáltal az olyan körülmények között, mint amelyek az
alapügyben szerepelnek, az említett adómentesség alkalmazható, ha az érintett termékek
tulajdonjogának az alkalmazandó nemzeti jogszabályokban előírt formákban az említett közvetítőkre
történő átruházására legkorábban ugyanazon időpontban került sor, amikor a nyílt tengeren közlekedő
hajók üzemeltetői e termékekkel ténylegesen úgy rendelkezhettek, mintha azok tulajdonosai lennének,
aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata.

190. A Bíróság (ötödik tanács) 2015. szeptember 3-i ítélete (a Corte suprema di
cassazione [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-89/14. sz. ügy)10
Az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló,
1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendelet 14. cikkével, valamint a 659/1999 rendelet
végrehajtásáról szóló, 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet 11 és 13. cikkével nem
ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint a családokat, a munkahelyeket, a foglalkoztatást és a
vállalkozásokat támogató sürgős rendelkezésekről, valamint a nemzeti stratégiai keret válságellenes
intézkedésekkel történő módosításáról szóló, a 2009. január 28-i 2. sz. törvény által módosításokkal
törvénnyé alakított 2008. november 29-i 185. sz. rendelettörvény 24. cikkének (4) bekezdése, amely a
794/2004 rendeletre utalva a közös piaccal összeegyeztethetetlennek minősített állami támogatás
visszatéríttetése tekintetében kamatos kamat alkalmazását írja elő, noha az e támogatást a közös
piaccal összeegyeztethetetlennek minősítő és a támogatás visszatéríttetését elrendelő határozatot e
rendelet hatálybalépését megelőzően fogadták el és közölték az érintett tagállammal.

A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak 199. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak 10. sz. alatt.
10
A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak 92. sz. alatt.
8
9
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191. A Bíróság (hetedik tanács) 2015. szeptember 3-i ítélete (a Landgericht Krefeld
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Colena AG kontra
Karnevalservice Bastian GmbH (C-321/14. sz. ügy)11
A kozmetikai termékekről szóló, 2009. november 30-i 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletet akként kell értelmezni, hogy a dioptria nélküli, színes és mintás kontaktlencsék nem
tartoznak e rendelet hatálya alá annak ellenére sem, hogy csomagolásukon szerepel az „A kozmetikai
termékekről szóló irányelv hatálya alá tartozó kozmetikai optikai segédeszköz” jelzés.

192. A Bíróság (hatodik tanács) 2015. szeptember 3-i ítélete (a Conseil d’État
[Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Établissement national des
produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) kontra Sodiaal International SA
(C-383/14. sz. ügy)12
Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK,
Euratom tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének negyedik albekezdését úgy kell értelmezni, hogy az
ott meghatározott elévülési időt nemcsak az e rendelet 5. cikke értelmében vett közigazgatási szankciók
kiszabását eredményező szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárásokban kell alkalmazni, hanem az
említett rendelet 4. cikke értelmében vett közigazgatási intézkedések elfogadását eredményező
eljárásokban is.

193. A Bíróság (harmadik tanács) 2015. szeptember 3-i ítélete (az Administrativen sad –
Varna [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Asparuhovo Lake Investment
Company OOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna
praktika” Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (C463/14. sz. ügy)13
1) A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvet
úgy kell értelmezni, hogy a „szolgáltatásnyújtás” fogalmába beletartoznak a valamely vállalkozás
számára elsősorban jogi, kereskedelmi és pénzügyi jellegű tanácsadási szolgáltatásnyújtásra irányuló
olyan átalányszerződések, amelyek keretében a szolgáltató a szerződés időtartamára a megbízó
rendelkezésére áll.
2) Az alapügyben szereplőkhöz hasonló, tanácsadási szolgáltatásokra irányuló átalányszerződéseket
illetően a 2006/112 irányelv 62. cikkének (2) bekezdését, valamint 63. cikkét és 64. cikkének (1)
bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az adóztatandó tényállás és az adófizetési kötelezettség azon
időszak lejártakor keletkezik, amelynek tekintetében a fizetésről megállapodtak, függetlenül attól, hogy
a szolgáltatás igénybevevője igénybe vette-e a szolgáltatásokat, és ha igen, milyen gyakran.

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt
XVII. 2015. szeptember 1-jén benyújtott kereset (T-503/15. sz. ügy)
A keresetlevél nyelve: angol
Kereseti kérelmek
A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:
— adjon helyt a jelen kérelemnek (keresetnek);
— változtassa meg a megtámadott határozatot, utasítsa el a felszólaló által a felszólalási osztály
A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 175. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak 198. sz. alatt.
13
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak 26. sz. alatt.
11
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határozata (2014. március 5-i B 2 156 383. sz. határozat) ellen benyújtott fellebbezést, és tartsa
fenn hatályában a felszólalási osztály említett határozatát;
— a felszólalót kötelezze az eljárási költségek viselésére.

Jogalap
— a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.

XVIII. 2015. szeptember 10-én benyújtott kereset (T-523/15. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Kérelmek
A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:
— előzetesen rendeljen ki szakértőt az ügy gazdasági elemzésére;
— semmisítse meg a határozatot abban a részében, amelyben az a Linpac esetében alkalmazhatónak
minősítette a kartellügyek esetében a bírságok alóli mentességről és a bírságok csökkentéséről
szóló bizottsági közlemény (a továbbiakban: közlemény) szerinti bírság alóli mentességet;
— semmisítse meg a határozatot abban a részében, amelyben az az Italmobiliare tekintetében is
betudta a szankcionált magatartásokat, és a bírságok egyetemleges megfizetésére kötelezte;
— csökkentse a kiszabott bírságok összegét;
— a Bizottságot kötelezze a költségek, kiadások és díjak megfizetésére.

Jogalapok és fontosabb érvek
A jelen kereset ugyanazon határozat ellen irányul, amelyet a T-522/15. sz., CCPL és társai kontra
Bizottság ügyben támadtak meg.
Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek négy jogalapra hivatkoznak.
1. Az első jogalap: a közlemény és az egyenlő bánásmód elvének megsértése azon okból, hogy a
Bizottság mentességet biztosított a Linpac számára, jóllehet ennek nem álltak fenn a közleményben
előírt szükséges feltételei.
2. A második jogalap: az EUMSZ 101. cikk megsértése, az Emberi jogok európai egyezménye (a
továbbiakban: Egyezmény) 6. cikkének (2) bekezdése és 7. cikke, az Európai Unió alapjogi chartája (a
továbbiakban: Nizzai Charta) 48. és 49. cikke szerinti jogbiztonság, a büntetések egyéniesítése,
valamint az ártatlanság vélelme elvének megsértése, az Egyezmény kiegészítő jegyzőkönyvének 1.
cikke, az Egyezmény 14. cikke, valamint a Nizzai Charta 17. és 21. cikke szerinti tulajdonhoz való
alapvető jog megsértése, továbbá a hátrányos megkülönböztetés tilalma és az egyenlő bánásmód
elvének megsértése, mivel a bizottság tévesen tudta be az Italmobiliaréval mint anyavállalattal
szemben az ellenőrzött társaságok által elkövetett cselekményekért való egyetemleges felelősséget.
3. A harmadik jogalap: az EUMSZ 101. cikk megsértése, a Szerződés 81. és 82. cikkében
meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanács
rendelet (HL L 1., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet 2. kötet 205. o.) 23. cikkének
megsértése, az 1/2003 rendelet 23. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján kiszabott bírságok
megállapításáról szóló iránymutatás (a továbbiakban: iránymutatás) megsértése, valamint az
arányosság és az egyenlő bánásmód elvének megsértése a szankciók kiszámítása következő
szempontjainak/paramétereinek meghatározása során: i) az eladások értéke; ii) súlyosság szerinti
összeg; iii) entry fee; iv) az alapösszeg kiigazításai; v) az 1/2003 rendelet 23. cikkének (2) bekezdése
szerinti törvényes felső határ; vi) a szankciók elégtelen csökkentése az eljárás hosszadalmas
időtartama okán, valamint, végül, az EUMSZ 101. cikk, az iránymutatás, valamint az indokolási
kötelezettség megsértése az említett iránymutatás 35. cikke alkalmazására irányuló kérelem elutasítása
tekintetében.
4. A negyedik jogalap: a felperesek azt kérik, hogy az Európai Unió Törvényszéke az 1/2003 rendelet
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31. cikke alapján gyakorolja érdemi bírósági hatáskörét, abban az esetben is, ha nem fogadja el a fenti
jogalapokat, és saját értékelésével helyettesítse a Bizottság értékelését, és, mindenesetre, csökkentse a
határozatban összességében kiszabott bírságokat.

A Kúria uniós jogi tárgyú határozatai
Büntető ügyszak
Bfv.II.364/2015/6.
A 2003. évi CXXX. tv. 31. §-ában írt specialitás szabályának sérelme nem felülvizsgálati okot képező
feltétlen eljárási szabálysértés és nem a büntető anyagi jog sérelme. Erre hivatkozva a felülvizsgálat
kizárt. A magánvádló a terhelt terhére felülvizsgálati indítványt nem terjeszthető elő. Az a törvényben
kizárt.
Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény
rendelkezései, - s közöttük a specialitás szabályát rögzítő 31. §-ának (1) bekezdése nem tekinthetők
büntető anyagi jogi szabálynak, hanem olyan eljárási jogi rendelkezések, amelyek megszegése nem
szerepel a Be. 416. § (1) bekezdésének c) pontjában taxatíve felsorolt eljárásjogi szabálysértések
körébe.
E kérdés kapcsán helyesen hivatkozott a Legfőbb Ügyészség arra, hogy a Kúria EBH2013.B.4.
számon közzétett elvi határozata minden bíróság számára kötelező. Attól - a bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 32. § (1) bekezdésének b) pontja alapján - a Kúria tanácsa
is csak jogegységi határozat kezdeményezésével, majd a jogkérdésben azzal ellentétes álláspontra
helyezkedő jogegységi határozat eredményeként térhetne el.
A Kúria jelen ügyben eljáró tanácsa azonban egyetértett a hivatkozott döntésben foglalt
iránymutatással, amely szerint a 2003. évi CXXX. törvény 31. §-ának (1) bekezdésében meghatározott
specialitás szabályának sérelmével lefolytatott büntetőeljárás, még az erre hivatkozás alapossága
esetén sem lehet alapja felülvizsgálati eljárás lefolytatásának.
Az I. rendű terhelt a Legfőbb Ügyészség átiratára tett észrevételében megjelölt felülvizsgálati ok, a
„nemzetközi szerződés sérelme”, olyan tartalommal, melyre a terhelt utalt, nem létezik. Ilyet a
felülvizsgálati okokat kimerítően felsoroló Be. 416. §-ának (1) bekezdése nem tartalmaz. A Be. 416. §
(1) bekezdésének g) pontja is csak a nemzetközi emberi jogi szerv által megállapított nemzetközi
szerződéses jogsértések orvoslása körében teszi lehetővé a felülvizsgálatot, de a terhelt ügyében
emberi jogi szerv nem járt el.
Mivel a kifejtettek értelmében a 2003. évi CXXX. törvény szabályainak megsértése alapján a fenti
felülvizsgálati okokra eredménnyel hivatkozni nem lehet ezért – amint arra a legfőbb ügyész helyesen
mutatott rá – a felülvizsgálat kizárt.
A specialitás szabályának megsértése kizárólag a Be. XIX. fejezetében szabályozott, a legfőbb ügyész
által kezdeményezhető jogorvoslat a törvényesség érdekében megnevezésű rendkívüli jogorvoslati
eljárásban lenne kiküszöbölhető. A Kúria azonban az I. rendű terhelt ellen folyamatban volt
büntetőeljárásban azt észlelte, hogy a bíróság által elbírált bűncselekmények ténybeli alapja a terhelt
ellen kibocsátott európai elfogatóparancsban szerepelt. A tettazonosság mellett pedig nincs jelentősége
annak, hogy az ott írt minősítés (garázdaság) eltér a jogerős ítéletben megállapított minősítéstől.
Egyebekben pedig a terhelt az átadásával érintett fogvatartása után 45 napon túl is Magyarországon
maradt és az eljárásban szabadlábon védekezett, így a specialitás elve a törvény 31. § (2) bekezdés a)
pontja alapján – még helytálló hivatkozás esetén - sem érvényesülne.

21

Bfv.I.956/2015/6.
A határmenti ingázók határforgalmi ellenőrzésére a Schengeni határellenőrzési kódex vonatkozik. Az a
határrendész, aki az ilyen személyek ellenőrzésére vonatkozó belső rendőrségi eljárási rendet kisebb
fokban megszegi, nem követ el a Btk. 438 § (1) bekezdése szerinti szolgálati vétséget.
A terhelt terhére megállapított bűncselekményt, az 1978. évi IV. törvény 348. § (1) bekezdése szerinti
szolgálatban kötelességszegés vétségét az követi el, aki őr-, ügyeleti vagy egyéb készenléti
szolgálatban elalszik, szeszes italt fogyaszt, rendeltetési helyét elhagyja, vagy a szolgálat ellátására
vonatkozó rendelkezést más módon súlyosan megszegi.
A jogerős ítéletben megállapított, és ekként a felülvizsgálati eljárásban is irányadó tényállás szerint a
terhelt 2013. június 1. napján 19 órától másnap 7 óráig útlevélkezelői szolgálatot látott el Cs. Közúti
Határátkelőhely belépő oldalán, a III. forgalmi sávban. Június 2-án 4 óra 20 perc körül belépésre
jelentkezett egy román rendszámú személygépkocsi két utassal. A terhelt az általa jól ismert
személyeket – őket határ menti ingázónak tekintve - a Schengeni kódex VII. melléklet 5.2. pontjára
figyelemmel a minimum-ellenőrzés elvégzése nélkül hagyta belépni a Magyar Köztársaság területére
úgy, hogy a gépjármű fülkén kívül fogadását elmulasztotta. A terhelt ezzel a magatartásával megszegte
a 8/2008. ORFK utasítás 61. pont a) alpontjában foglalt előírást.
A felülvizsgálati indítvány elbírálásakor a Kúriának elsőként abban a kérdésben kellett állást foglalnia,
hogy a terhelt követett-e el mulasztást, majd abban az esetben, ha igen, akkor az igényelt döntést, hogy
ez a mulasztás veszélyeztette-e a védett szolgálati forma rendeltetését legalább olyan fokban, mint a
törvényi tényállásban külön nevesített elkövetési magatartások.
Az útlevélkezelői szolgálati forma a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM
rendelet szerint a Rendőrség (általános rendőri feladatok végrehajtására létrehozott szerv)
határrendészeti szolgálati ágának egyik alapvető szolgálati formája (61. §), melynek célja a
határforgalom ellenőrzésének végrehajtása, és amelynek során az útlevélkezelő a Schengeni határellenőrzési kódexben, valamint a Határőrök gyakorlati kézikönyvében (Schengeni kézikönyv)
meghatározottakat hajtja végre.
Ekként a határrendészeti szolgálati ág keretében szervezett útlevélkezelői szolgálati forma nem
vitásan az 1978. évi IV. törvény 348. §-a (illetőleg a jelenleg hatályos Btk. 438. §-a) által védett
szolgálat.
Az útlevélkezelői szolgálatba beosztott rendőr (határrendész) határellenőrzési feladatait hazánknak a
schengeni övezethez való csatlakozását követően elsősorban nem belső (nemzeti) jogszabályok,
hanem a Szolgálati Szabályzat által is hivatkozott két közösségi jogi norma, a Schengeni határellenőrzési kódex, mint közvetlenül alkalmazandó közösségi rendelet és az Európai Közösségek
Bizottságának C(2006)5186. számú ajánlása a tagállamok illetékes hatóságai által a személyek
határokon történő ellenőrzése során használandó közös „Határőrök gyakorlati kézikönyve, az ún.
Schengeni kézikönyv” tartalmazza.
Ez természetesen nem zárja ki azt, hogy a Schengeni határ-ellenőrzési kódexet végrehajtó rendőr
(határrendész) konkrét szolgálati kötelmeit belső jogi előírások is pontosítsák, sőt, erre a kódex 7. cikk
(1) bekezdése kifejezetten lehetőséget is nyújt, e belső jogi előírások azonban – tartalmukban - nem
írhatják felül a határellenőrzés tekintetében az uniós jogot.
A Schengeni kódex 7. cikkének (2) bekezdése szerint a minimum-ellenőrzés célja a be- vagy
felmutatott úti okmányok alapján a külső határt átlépni kívánó személy személyazonosságának
megállapítása, amely a jogszerű birtokost határátlépésre jogosító okmányok gyors és egyszerű
ellenőrzéséből áll, és amennyiben célszerű, technikai eszközök segítségével és a megfelelő
adatbázisban található, kizárólag a lopott, a jogellenesen használt, az elveszett vagy az érvénytelenített
okmányokkal kapcsolatos információ felhasználásával, annak megállapítására, hogy azok érvényeseke, illetve találhatóak-e rajtuk hamisításra utaló jelek.
A Schengeni kódex 7. cikkének (2) bekezdését az Európai Parlament és Tanács 2013. június 26-i
610/2013/EU rendeletének 1. cikk 7. a) pontja 2013. július 19-i hatállyal kiegészítette a következő
szöveggel:
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„A szabad mozgás uniós jogával rendelkező személyek esetében az első albekezdésben említett
minimum-ellenőrzés az alkalmazandó eljárás.
A szabad mozgás uniós jogával rendelkező személyek minimum-ellenőrzése során azonban,
szúrópróbaszerűen, a határőrök lekérdezhetnek adatokat nemzeti és európai adatbázisokból annak
érdekében, hogy egy adott személy nem jelent-e valós, közvetlen és kellően komoly veszélyt a
tagállamok belső biztonságára, közrendjére vagy nemzetközi kapcsolataira, illetve veszélyt a
közegészségügyre.
A 2004/38/EK irányelvben megállapítottaknak megfelelően, az ilyen lekérdezés eredménye nem
veszélyeztetheti a szabad mozgás uniós jogával rendelkező személyeknek az érintett tagállam
területére történő beutazási jogát.”
Ezek a rendelkezések azonban 2013. június 2-án, a vádbeli időpontban még nem voltak hatályban.
A Schengeni kódex nem tartalmazott az elkövetéskor kifejezett definíciót a VII. melléklet 5. pontjában
szereplő és az egyszerűbb eljárást lehetővé tevő határ menti ingázókra, és ilyen definícója jelenleg
sincs. Külön fogalom-meghatározás nélkül kizárólag a VII. melléklet 5.2. pontjában írtakat lehet
alapul venni, amely szerint a határ menti ingázók azok, akik az azonos határátkelőhelyen történő
gyakori határátlépés miatt a határőrök előtt jól ismertek, és akikre vonatkozóan a SIS-ben vagy
valamely nemzeti adatállományban nem adtak ki figyelmeztető jelzést.
E személyeket csak szúrópróbaszerűen, váratlanul kell alapos ellenőrzéseknek alávetni annak
vizsgálatára, hogy rendelkeznek-e érvényes, a határátlépésre feljogosító okmánnyal és teljesítik-e a
szükséges beutazási feltételeket.
A VII. melléklet 5.3. pontja kiterjeszti továbbá az 5.2. pont rendelkezéseit más kategóriába tartozó, a
határt rendszeresen átlépő személyekre is, szintén anélkül, hogy az ilyen személyekre nézve fogalommeghatározást adna.
Egyértelmű tehát, hogy a Schengeni kódex 7. cikkében meghatározott minimum-ellenőrzéshez képest
a VII. melléklet 5. pontja szerinti határ menti ingázókra a vádbeli időpontban a közösségi jog enyhébb
ellenőrzési szabályokat tett lehetővé, azaz a minimum-ellenőrzés kötelező tartalmi eleme, a
határátlépésre jogosító okmányok gyors és egyszerű ellenőrzése – amely kiterjed azok jogszerűségére
– a határ menti ingázók esetében nem volt minden esetben kötelező; ehelyett őket csak
szúrópróbaszerűen kellett ellenőrizni.
Emellett – miután a szabályok ezt nem írták elő - akkor, ha nem került sor a szúrópróba-szerű
ellenőrzésre, nem kellett ellenőrizni a határt átlépő személy birtokában lévő szállítóeszközöket és
tárgyakat sem.
A vádhatóság és az eljárt bíróságok a terhelt terhére a Rendőrség Határrendészeti Szabályzatát
tartalmazó ORFK ut. 61. pont a) alpontjában foglalt azon kötelezettség elmulasztását rótták fel, mely
szerint a Schengeni Kézikönyvben meghatározott kötelező minimum-ellenőrzés keretében az ország
területére belépni szándékozó jármű fogadását és megszemlélését el kell végezni.
Az ORFK ut. 61. pontjának bevezető szövege azonban a Schengeni Kézikönyvben meghatározott
kötelező minimum-ellenőrzés végrehajtásáról rendelkezik. A minimum-ellenőrzés a Schengeni
Kézikönyv szerint - az előbbiekben kifejtetteknek megfelelően - mellőzhető volt a határ menti ingázók
esetében („A 7. cikktől eltérően, azokat a határ menti ingázókat...”), csak szúrópróba-szerűen kellett
azt végezni, ezért az ORFK utasításban részletezett eljárási rendet a határ menti ingázóknál sem
minden esetben, csupán a szúrópróbaszerűen végzett vizsgálatoknál kellett betartani.
A jármű fogadásának és megszemlélésének kötelezettsége az ORFK ut. rendszerében annak a
minimum-ellenőrzésnek a szabályai között kapott helyet, amelynek a mellőzésére a kódex a
határrendészt felhatalmazza. Ezért az ORFK ut. 61. pontjának hatályát csak akkor lehet kiterjeszteni a
határ menti ingázókra vonatkozó eljárásra, ha azok ellenőrzését nem mellőzi a határrendész, hanem az
ingázók szúrópróbaszerű ellenőrzését hajtja végre. Az nem vitás, hogy a határrendésznek az ORFKutasítás megfelelő rendelkezése alapján kell eljárnia. Akkor azonban, ha a jogszabály felhatalmazása
alapján a saját elhatározásából a szúrópróbaszerű ellenőrzéstől eltekint, az ellenőrzés eljárási
szabályainak megsértését nem lehet mulasztásként, a szolgálat ellátására vonatkozó rendelkezés
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megszegéseként értékelni.
Emellett az ORFK utasítás olyan követelményt nem tartalmaz, hogy a jármű fogadását és
megszemlélését – akár egy, akár két útlevélkezelő közreműködésével – a minimum-ellenőrzés
esetében is a fülkén kívüli ellenőrzés szabályai szerint kell elvégezni (ORFK ut. 54-56. pontok). Az
általános élettapasztalat szerint pedig az útlevélkezelői fülkében helyet foglaló határrendész az általa
jól ismert személyek azonosítását e szolgálati helyiségből is képes elvégezni.

Gazdasági ügyszak
Gfv.VII.30.206/2015/9.; Gfv.VII.30.207/2015/9.
Nem minősül egyedileg megtárgyaltnak a szerződés abból, hogy a fél több szerződéses ajánlat közül
választhatott.
A Kúria a jogerős ítélet felülvizsgálata körében először azt vizsgálta: a jogvita eldöntéséhez szükségese a felperesek által megjelölt körben, vagy más jogkérdések vonatkozásában előzetes döntéshozatali
eljárás kezdeményezése. A Kúria ennek eldöntése során abból indult ki, hogy a felülvizsgálati eljárás
tárgya a jogerős ítélet, illetve annak vizsgálata, hogy az a felülvizsgálati kérelemben megjelölt okokból
jogszabálysértő-e. A fentiek megítélését a jogerős ítélet meghozatalát követően kihirdetett törvények –
kivételes esetektől eltekintve – nem befolyásolhatják, mivel olyan jogszabályi rendelkezésbe nem
ütközhet egy jogerős ítélet, amely annak meghozatalkor még nem volt hatályos. A perbeli eljárásra a
2014. évi XXXVIII. évi törvény 16. §-a ugyan kihatott, de nem az ügy érdemére. Az Európai Unió
Bírósága vonatkozó joggyakorlata értelmében (C-428/93. sz. Monin Automobiles ügy, 15. pont; C434/90. sz. Lourenco Dias ügy, 19. pont) olyan kérdés előzetes döntéshozatali eljárás tárgyát nem
képezheti, amely az ügy érdemi elbírálását nem befolyásolja, ezért a Kúria a felperesek előzetes
döntéshozatali eljárás kezdeményezésére irányuló kérelmét elutasította.

Munkaügyi ügyszak
Mfv.I.10.644/2014/6.
A felülvizsgálati kérelem korlátai nem teszik lehetővé, hogy a Kúria olyan kérdést is vizsgáljon,
amelyben fellebbezés hiányában az elsőfokú ítélet jogerőre emelkedett.
Az elsőfokú bíróság ítéletében rögzítette, hogy az indokolás nélküli felmentés az Alapjogi Charta 30.
cikkébe, 47. cikkébe ütközik, valamint ellentétes az Európai Szociális Charta 24. cikkében
foglaltakkal. Egyebek mellett ezekre is figyelemmel állapította meg a jogviszony megszüntetés
jogellenességét. A fenti ítéleti megállapításokat a felek sem fellebbezéssel, sem csatlakozó
fellebbezéssel nem támadták. Az alperes fellebbezése ugyan utalt az uniós jogba ütközésre, annak
azonban indokát nem adta, a jogszabálysértést nem jelölte meg, az Alapjogi Chartára, illetve a
Szociális Chartára vonatkozó megállapításokat nem támadta.
A felülvizsgálati kérelem korlátai nem teszik lehetővé [Pp. 271. § (1) bekezdés a) pont], hogy a Kúria
olyan kérdést is vizsgáljon, amelyben fellebbezés hiányában az elsőfokú ítélet jogerőre emelkedett
(Pfv.IX.22.280/2000/5.). Tekintettel arra, hogy az alperes fellebbezése az Alapjogi Charta, illetve a
Szociális Charta hivatkozott előírásaira vonatkozóan nem tartalmazott konkrét, a jogszabálynak
megfelelő fellebbezési kérelmet, az erről szóló elsőfokú bírósági megállapítások jogerőre emelkedtek,
a másodfokú bíróságnak pedig nem volt módja már azokat vizsgálni, és ebben a körben
megállapításokat tenni. A felperes felülvizsgálati kérelmében helytállóan hivatkozott arra, hogy a
másodfokú döntés a Pp. 215. §-ába ütközik.

Mfv.I.10.039/2015/4.
A kormánytisztviselőt terheli annak bizonyítása, hogy a munkáltató visszaélt az indokolás nélküli
felmentés jogával. - A munkáltató hivatal képviselőjeként az elnök jogosult a perbeli képviseletre
ügyvédi irodának, ügyvédnek meghatalmazást adni akkor is, ha az SzMSz szerint egyes szervezeti
egységek hatáskörébe is tartozik jogi ügyek intézése.
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A Kúria az Európai Unió Bíróságánál előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezett az
Mfv.I.10.072/2013/6. számú végzésével. Az Európai Unió Bírósága a C-332/13. számú ügyben
meghozott végzésében összefoglalóan megállapította, hogy nem rendelkezik hatáskörrel a szóban
forgó ügyben, mivel a jogi helyzet nem tartozik az uniós jog alkalmazási körébe. Az Európai Unió
Bíróságának ezen végzése folytán a felülvizsgálati kérelemnek az Alapjogi Chartával összefüggő
érvelése nem képezhette a felülvizsgálati eljárás tárgyát, mivel a 2010. évi LVIII. törvény (Ktjv.)
megalkotásával Magyarország nem az Unió jogát hajtotta végre [végzés 13. pont; az Európai Unióról
és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 19. cikk (1) bekezdés, (3) bekezdés b) pont]. Ezért az
Alapjogi Charta megsértésére alaptalanul hivatkozott a felperes, ezen a jogcímen a felmentés
jogellenessége nem állapítható meg.

Polgári ügyszak
Pfv.VI.21.510/2015/4.
Az alperes által az adott időszakban alkalmazott, az egyoldalú szerződésmódosítást szabályozó
blankettaszerződések, üzletszabályzatok és Általános Szerződési Feltételek nem feleltek meg az
átláthatóság és az egyértelmű és érthető megfogalmazás elvének, ezért tisztességtelenek.
I. Az Alkotmánybíróság döntéseire is figyelemmel (34/2014. (XI.14.) AB határozat, 2/2015. (II.02.)
AB határozat) nem volt megállapítható, hogy az 2014. évi XXXVIII. törvény (Fkrtv.) bármely
szempontból ellentétben állna az uniós joggal. A 93/13/EGK Irányelv (Irányelv) 8. cikkének
értelmében nem kizárt, hogy a tagállamok az Irányelv által szabályozott területen olyan, a szerződéssel
összhangban álló szigorúbb rendelkezéseket fogadjanak el, amivel a fogyasztóknak magasabb szintű
védelmet biztosítanak. Nem volt tehát ok arra, hogy a bíróság az Fkrtv., vagy az 2014. évi XL.
törvényben (Elszámolási tv.) foglaltak mellőzésével, az 1959. évi IV. törvény (régi Ptk.), illetve a Pp.
egyéb általános szabályait, vagy közvetlenül az Európai Unió jogát alkalmazza az eljárásban.
II. Helyesen hivatkozott az alperes arra, hogy a jelen eljárásban a Kúria az a bíróság, amely köteles az
Európai Bírósághoz fordulni abban az esetben, ha az előtte folyó eljárásban a szerződések
értelmezésével, illetve az uniós aktusok érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatos kérdés
merül fel. A Kúria és az alsóbb szinten eljárt bíróságok kötelezettségei eltérőek az előzetes
döntéshozatali eljárás kezdeményezésével kapcsolatosan. A Kúriának ezért ebben az eljárásban nem
feladata a már eljárt bíróságok előzetes döntéshozatali eljárással kapcsolatos álláspontjának a
felülvizsgálata, ezzel kapcsolatosan a saját álláspontját kellett kialakítania.
Az Európai Unió Bíróságának irányadó gyakorlata értelmében azok a tagállami bíróságok,
amelyeknek a döntéseivel szemben a tagállami jog nem biztosít jogorvoslatot, kötelesek az eljárásban
felmerült uniós jogkérdéssel kapcsolatban előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére. Kivételt
jelent ez alól, ha a felmerülő kérdés az ügy elbírálása szempontjából nem releváns, a hivatkozott uniós
rendelkezést az Európai Unió Bírósága már értelmezte, vagy a közösségi jog helyes alkalmazása
annyira nyilvánvaló, hogy ezzel kapcsolatban ésszerű kétségnek nincs helye (283/81.sz. CILFIT ügy
21. pont).
A Kúria álláspontja szerint a felülvizsgálati kérelemben hivatkozott és az eljárás szempontjából
releváns uniós rendelkezéseket az Európai Unió Bírósága már értelmezte, illetve azok helyes
alkalmazásával kapcsolatban a Kúriának ésszerű aggálya nem merült fel, ezért az ügyben nem volt
helye előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének.
A jogbiztonság és bizalomvédelem elvével kapcsolatban előzetesen ki kell térni arra, hogy az
Alkotmánybíróság több más, de azonos tárgyú ügyben hozott az ebben a perben is felmerült kérdések
körében döntést. A 34/2014. (XI.14.) AB határozatával, valamint a 2/2015. (II.02.) AB határozatával
elutasította a Fkrtv. egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének a megállapítására és
megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezéseket. Megállapította, hogy a jogszabály nem sérti a
jogbiztonság elvét, a visszamenőleges hatályú jogalkalmazás tilalmát, a tisztességes eljáráshoz és
jogorvoslathoz való jogot. Nem sérült a normavilágosság elve és a bírói függetlenség sem.
Megállapítható azonban az is, hogy a tisztességtelenség fogalma 2004. május 1-től kezdődően
változatlan tartalommal alkalmazandó, a régi Ptk. rendelkezései alapján is az ilyen tartalmú
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jogviszonyokban. Nem tekinthető ezért a jogszabályi körülmények megváltozásának az, ha az Európai
Unió Bírósága az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSz) 267. cikk szerinti
hatáskörében eljárva valamely uniós jogszabályra vonatkozóan kifejti, megmagyarázza, pontosítja e
szabály jelentését és terjedelmét úgy, ahogyan azt a hatálybalépésének a kezdő időpontjától kezdődően
értelmezni és alkalmazni kellett volna, illetve ahogyan azt jelenleg is alkalmazni kell. Az így
értelmezett szabályt a bíróságok is alkalmazhatják, sőt alkalmazniuk is kell az értelmezést tartalmazó
ítélet meghozatala előtt keletkezett jogviszonyokra. Az Fkrtv. az egyedileg meg nem tárgyalt
szerződéses feltételek tekintetében határozott meg feltételeket, amelynek során a Kúria és az Európai
Unió Bírósága által felállított elveket alkalmazta és nem olyan tartalmi követelményeket, amelyek a
felperest 2004. május 1. napjától kezdődően az uniós és a magyar jog alapján ne terhelték volna (C92/11.sz. Vertrieb AG ügy 58.).
Az Fkrtv. egyedileg meg nem tárgyalt szerződéses feltételekre tekintettel tette lehetővé, hogy a
felperes közérdekű keresetben kérje azok érvénytelenségének a megállapítását. A jogszabály a
feltételek tartalmának a meghatározásakor a Kúria és az EU Bíróság által felállított elveket alkalmazta,
azokat, amelyek az alperest 2004. május 1-től már terhelték. Az egyoldalú szerződésmódosításra
vonatkozó jogszabályi környezet azóta több alkalommal is változott, ezért vizsgálni kellett az egyes
kikötések tekintetében azt, hogy a jogszabály módosítás kihatott-e azok tisztességes, vagy
tisztességtelen voltára. A tisztességtelenség azonban még olyan esetben is fennállhatott, ha a feltétel
megfelelt a 1996. évi CXII. törvényben (régi Hpt.), vagy a 275/2010. (XII.15.) Kormányrendeletben
foglaltaknak. Ezek a jogszabályok ugyanis nem jelentették a teljes körben történő szabályozását az
egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét tartalmazó szerződéses feltételeknek. Lehetnek tehát alapos
okai a pénzügyi intézmény egyoldalú szerződésmódosításának, de önmagában az ezeknek az
előírásoknak való megfeleléssel a felperes nem teljesítette a tisztességesség követelményét. A
meghatározott oklista például az egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő kikötésnek csupán az
egyik eleme. A Kormányrendelet is kizárólag csak a kamat mértékére hatást gyakorló okokat jelölte
meg és semmilyen módon nem rendelkezett a költségekről és a díjakról. A kamat tekintetében is
csupán annyit jelölt meg, hogy melyek azok a feltételek, amelyeknek a bekövetkezte esetén a
szerződés egyoldalúan módosítható. Nem rendezte teljeskörűen a módosításhoz szükséges egyéb
feltételeket, azok meghatározását ugyanis a felek szerződésére hagyta, amelyek vonatkozásában
viszont ugyancsak érvényesülnie kell a tisztességesség követelményének. A megfelelő és így
tisztességes szabályozáshoz szükséges tehát a további tartalmi elemek meghatározása is, azaz annak a
rendezése, hogy az oklistában szereplő feltételek bekövetkezte esetén milyen mértékű változás hat ki a
fogyasztó fizetési kötelezettségének a módosulására, felmérhetőnek kell lennie ennek alapján a
változás lehetséges mértékének és ismertetni kell a kötelezettségváltozás mechanizmusát. Mindennek
meg kell felelnie az átláthatóság követelményének és így a fogyasztó részéről ellenőrizhetőnek is kell
lennie. A szerződéses kikötésben mindezt a további elveknek megfelelően egyértelműen és érthetően
kell megfogalmazni, de meg kell felelnie a szabályozásnak az egyéb elvekben foglaltaknak is. A régi
Hpt. rendelkezései keretjellegű szabályozást tartalmaztak tehát, amelyet a pénzügyi intézmények által
alkalmazott általános szerződési feltételeknek kellett további, a tisztességesség követelményének
megfelelő tartalommal megtöltenie.
Az Irányelv 8a. Cikke szerinti kötelezettségre vonatkozó előírás a bizottság tájékoztatását szolgálja a
tagállami rendelkezésről és annak céljáról. A Bizottság ezt továbbítja a többi tagállamnak és az
Európai Parlamentnek, valamint konzultációt folytat az érdekelt felekkel. Az Irányelv azonban
előzetes tájékoztatási kötelezettséget nem ír elő, erre vonatkozó határidőt sem szab meg és nem
szabályozza a kötelezettség elmulasztásának a következményeit sem.
Az ilyen jellegű tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó uniós előírások – azaz ahol csak a Bizottság
tájékoztatása a cél anélkül, hogy ebből rá bármilyen eljárási jogosítvány és a tagállamra bármilyen
egyéb anyagi vagy eljárási kötelezettség hárulna – csak a tagállamok és a Bizottság kapcsolatát érintik.
Mindez tehát magánfelek részére nem keletkeztet olyan alanyi jogokat, amelyeknek a megsértése a
kötelezettség elmulasztásával megvalósulhatna. (380/87. sz Enichem Base ügy, 19-245.; C-235/95. sz.
AGS Assedic Pas- de– Calais ügy, 32.)
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Közigazgatási ügyszak
Kfv.V.35.546/2014/14.
A különadó törvény személyi hatálya az energiaellátók jövedelemadóját fizetőkre terjed ki, belföldi
adóalanyok tekintetében területi megkötöttség nélkül.
A felperes kereseti és felülvizsgálati kérelmében hivatkozott 2002/55/EK irányelv (Földgázpiaci
irányelv) és 2004/67/EK irányelv (Földgázbiztonsági irányelv) nem adójogi jogviszonyokat
szabályoznak, ezért a különadó kapcsán nem relevánsak, rendelkezéseik emiatt nem igényelnek
értelmezést, és nem vetik fel az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének szükségességét
sem. Tekintettel arra, hogy a felperes maga sem tudott megjelölni olyan közösségi jogi normát, amely
a különadóval azonos, vagy ahhoz legalább hasonló közvetlen (un. jövedelem típusú, árbevételt
terhelő) adóra vonatkozna, és e körben az adózásra nézve harmonizációs követelményeket fogalmazna
meg, tévesen hivatkozott a közösségi jog megsértésére.

Kfv.V.35.602/2014/6.
A nemzeti jogszabály, a közösségi joggal összhangban állóan lehetővé teszi az adóalanyoknak, hogy
ingatlan bérbeadása, értékesítése esetén adókötelessé tegyék a termékértékesítésüket,
szolgáltatásukat.
A 2006/112/EK irányelv (továbbiakban: Irányelv) 137. cikk (1) bekezdés d) pontja szerinti szabály
szerint a tagállamok engedélyezhetik adóalanyaiknak az adózás lehetőségének választását ingatlanok
bérbe-és haszonbérbe adása esetén. A 137. cikk (2) bekezdése pedig akként rendelkezik, hogy „a
tagállamok meghatározzák az (1) bekezdése értelmében választási jog gyakorlásának részletes
szabályait. A tagállamok korlátozhatják e választási jog hatályát”. Az ismertetett rendelkezésekből
egyértelműen megállapítható, hogy a közösségi jog a tagállamokra bízza, hogy engedélyezik-e vagy
sem, ha igen, akkor milyen feltételek mellett a választást.
A 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 86. § (1) bekezdés k) és l) pontjai értelmében
mentes az adó alól a beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése, kivéve az építési telek (telekrész)
értékesítését, valamint az ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbe adása.
Az Áfa tv. 88. § (1) bekezdés a) pontja és b) pontja, az előzőekben megjelölt közösségi jogszabályi
rendelkezéssel összhangban állóan, lehetővé teszi az adóalany számára, hogy a 86. §(1) bekezdés k) és
l) pontjában említett termékértékesítést, illetőleg szolgáltatásnyújtást adókötelessé tegye. E
törvényhely (5) bekezdése kimondja azt is, hogy az az adóalany, aki (amely) élt az (1) bekezdésben
említett választás jogával, attól választása évét követő 5. naptárév végéig nem térhet el. A 2003. évi
XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 22. § (1) bekezdés b) pontja, továbbá a 23. § (1) bekezdése
értelmében azonban az adóalanynak, (összhangban a közösségi jogi rendelkezéssel) év közben is
lehetősége van adókötelezettség választására ingatlan bérbeadása és értékesítése tekintetében. Ezt
azonban a tagállami nemzeti jogszabály akként rendezi az előzőekben ismertetett közösségi jog által
adott felhatalmazás alapján, hogy ezt csak a bérbeadási, értékesítési tevékenység megkezdésének
időpontjáig teheti meg. Abban az esetben, tehát ha az adóalany az első ingatlan bérbeadásig, illetve
értékesítéséig nem jelenti be az általános szabályok szerinti adózás választását, akkor e
tevékenységeket adómentesen kell számláznia. Ebben az esetben az általános szabályok szerint adózás
választására csak a következő adóév tekintetében van lehetősége, ha erre vonatkozó nyilatkozatát az
adott adóév december 31-ig az adóhatósághoz benyújtja.
Ingatlan bérbeadási, értékesítési tevékenység esetén áfa választásáról, adókötelessé tételről csak a
tevékenység felvételével, illetve megkezdésével egyidejűleg lehet nyilatkozni, amit az adóhatóság felé
legkésőbb a tevékenység megkezdését követő 15 napon belül kell bejelenteni az Art. 22. § (1)
bekezdése, 23. § (1) és (2) bekezdése értelmében, függetlenül attól, hogy tevékenységi köreit a
társasági szerződésben módosítja-e vagy sem. Mivel a felperes az alapeljárás során tett nyilatkozata
értelmében ingatlan bérbeadási tevékenységét 2012. októberében megkezdte, az ezt követően tett
bejelentését az elsőfokú bíróság helytállóan tekintette olyannak, amely nem felel meg a választási
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tevékenységre vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek.
A választás jogával kizárólag a jogszabály által meghatározott időben és módon lehet élni. Abban az
esetben tehát, ha a felperes alkalmi jelleggel a jövőben kívánja saját tulajdonú ingatlanát bérbe adni
vagy értékesíteni, és élni kíván a választás lehetőségével, akkor ezt tevékenységét be kell jelenteni az
adóhatósághoz és ezzel egyidejűleg élhet az adókötelezettség választásával. Ezt megelőzően a
tevékenység bejelentése nélkül e jogát nem gyakorolhatja jogszerűen, illetve részére ez a lehetőség
jogszerűen nem biztosítható.

Kfv.V.35.617/2014/6.; Kfv.V.35.627/2014/5.
Anyanyelv használatra vonatkozó jog megsértésére alapított felülvizsgálati kérelem elbírálása.
A határozatok megfelelnek a nemzeti jogi jogszabályi rendelkezéseknek, nem sértik a közösségi
normát sem, és összhangban állnak az Európai Unió Bírósága által hozott [C-324/11., C-80/11. és C142/11. számú] ítéletekben kifejtett jogi állásponttal. Az elsőfokú bíróság helytállóan rögzítette, hogy a
számlakibocsátó mulasztásai nem értékelhetők az adózó terhére, és érdemben vizsgálta, értékelte a
rendelkezésére álló valamennyi adatot annak eldöntése érdekében, hogy az adózó megtett-e minden
tőle elvárható ésszerű intézkedést annak érdekében, hogy az ügylet ne vezessen adókijátszáshoz.
Helytálló jogértelmezéssel állapította meg, hogy az adózó a jelentős beruházás esetén semmilyen
ésszerűen elvárható intézkedést nem tett meg, nem járt el kellő gondossággal, részese volt az
adókijátszásnak, tudott a szabálytalanságokról és mindezt objektív körülmények támasztják alá.
Az adóhatóság és az elsőfokú bíróság nem azért állapította meg, hogy az adózó adólevonási jogát
jogszerűtlenül gyakorolta, mert a számlakibocsátó nem jelentette be az általa foglalkoztatottakat,
hanem azért mert e gazdasági társaságok, az adózó által meg nem cáfolt adatok szerint, nem
rendelkeztek az építési munkálatok elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi feltételekkel, ezeket, az
adózó által tudottan nem végezhették, és nem is végezték el. A határozatok helytállóan ismertetik azt
is, hogy az adózó esetében a kellő körültekintés miért nem állapítható meg, és azt is, hogy milyen
objektív körülmények adnak alapot az ésszerű intézkedések megtételének hiányára.

Kfv.V.35.759/2014/5.
Visszaélésszerű magatartás akkor is lehetséges, ha az adott ügylet alapvető - és nem pusztán
kizárólagos - célja az adóelőny megszerzése.
Egy formailag szabályosan kiállított számla, ha az tartalmilag hiteltelen, nem adhat alapot az
adólevonási jog gyakorlására. Minden áfa- és HÉA-adóalanynak az adó megállapítása, ellenőrzése
céljából hiteles nyilvántartást kell vezetnie. Nem ellentétes a közösségi jog szabályaival, ha az
adóhatóság az adóalanytól megköveteli, hogy tartsa tiszteletben a számviteli szabályokat, feltéve, hogy
ezek nem haladják meg a helyes adó beszedéséhez, az adókijátszás elkerülésére irányuló célok
eléréséhez szükséges mértéket (C-18/13.).
Az első fokú bíróság tévesen tulajdonított kiemelt jelentőséget a Ptk. 117.§ (2) bekezdésének. A 2003.
évi XCII. törvény (Art.) 1.§ (7) bekezdése értelmében ugyanis a szerződéseket, ügyleteket és más
hasonló cselekményeket valódi tartalmuk szerint kell minősíteni. A szerződéseknek, ügyleteknek az
adózás szempontjából csak annyiban van jelentősége, amennyiben gazdasági eredménye kimutatható.
(Az Alkotmánybíróság a 724/B/1994. számú határozatában rámutatott arra, hogy az adójogi és polgári
jogi jogviszony egymástól elválik, az adójogi minősítés nem hat ki a felek polgári jogi jogviszonyára,
az adójogi minősítés kizárólag az adójogi jogviszonyban releváns.) Az adóhatóság jelen ügyben nem a
felperes és a számlakibocsátók közötti polgári ügyletek érvényességéről, hanem az adólevonásról
foglalt állást.
Az Európai Unió Bírósága (EUB) továbbá már több ügyben megállapította, hogy „a termékértékesítés
fogalma nem a tulajdon átruházásnak az alkalmazandó nemzeti jogszabályokban előírt formáira utal,
hanem magában foglal bármely, materiális javak átruházására irányuló ügyletet, amelynek során az
egyik fél feljogosítja a másik felet, hogy e javakkal úgy rendelkezzék, mintha tulajdonosa lenne” (C-
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118/11. sz. ítélet 39. pontja, C-320/88. sz. ítélet 7. pontja, C-185/01. sz. ítélet 32. pontja, C-78/12. sz.
ítélet 33. pontja, C-435/03. sz. ítélet 35. pontja, C-237/09. sz. ítélet 24. pontja, C-25/03. ítélet 64.
pontja). Ebből következően akkor minősül valamely ügylet a 2006/112/EK Irányelv 14. cikk (1)
bekezdése szerinti termékértékesítésnek, ha azáltal az adóalany oly módon ruház át materiális javakat,
amely feljogosítja a másik felet, hogy azokkal úgy rendelkezzék, mintha tulajdonos lenne, anélkül,
hogy az érintett javak feletti tulajdonjog megszerzésének formája befolyásoló lenne e tekintetben. Az
EUB ítéletek rögzítik azt is, hogy „a nemzeti bíróság feladata minden egyes esetben az adott
tényállástól függően meghatározni, hogy az érintett termék feletti tulajdonosként való rendelkezés joga
átruházásra került-e” (C-320/88. sz. ítélet 13. pontja, C-78/12. sz. ítélet 34. pontja, C-118/11. sz. ítélet
41. pontja).
Nem ért egyet a Kúria azzal a jogerős ítéleti megállapítással sem, mely szerint kereskedelmi ügyletnél
nem csupán a termék vevőhöz történő fizikai eljuttatása, hanem „a tulajdonjog átvitele is lehet
szolgáltatás tárgya”. A perbeli esetben ugyanis a láncolatban részt vevő felek nem szolgáltatás
nyújtásáról, hanem termékértékesítésről bocsátottak ki számlákat, és az ügyletek tárgya nem
„tulajdonjog átvitele”, hanem gépek adás-vétele volt.
Adóügyekben visszaélésszerű magatartás megállapítása nemcsak akkor lehetséges, ha az ügyletet
kizárólag adóelőny céljából, bármilyen más üzleti cél nélkül hajtják végre, hanem akkor is, ha az adott
ügylet alapvető – és nem pusztán kizárólagos – célja az adóelőny megszerzése. Az adóhatóságnak és a
nemzeti bíróságnak mindig vizsgálnia kell a konkrét ügylet(ek) gazdasági ésszerűségét, ezek tisztán
mesterséges jellegét, a gazdasági szereplők közötti jogi, gazdasági, személyes kapcsolatokat, és azt is,
hogy a közbeékelt gazdasági társaságok igénybevétele nem akadályozza-e a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések alkalmazását (C-425/06., C-103/09.).
A támogatás megszerzése természetesen nem jogellenes cél. Abban az esetben azonban, ha e cél
elérése érdekében az egymással szoros kapcsolatban álló felek nem valós tartalmú számlákat állítanak
ki, szerepük csupán olyan átszámlázásra korlátozódik, amely a beszerzési ár mesterséges, jelentős
megnövelését célozza egy magasabb összegű támogatás igénybevétele érdekében, akkor a jogellenes,
visszaélésszerű, rendeltetésellenes joggyakorlás megállapítható, az ennek keretében kibocsátott
számlákra alapítottan adólevonási jog nem gyakorolható (Kfv. VI. 35.647/2012/5.).

Kfv.I.35.106/2015/8.
Adólevonási jog csak az alakilag és tartalmilag hiteles számla alapján gyakorolható. Valamely
beszerzéshez kapcsolódó adólevonás akkor gyakorolható, ha az ügylet az adózó gazdasági
tevékenységével összefügg, ott hasznosul. Kétely esetén az egyedi ügyet konkrétan vizsgálni kell.
A Kfv.III.35.207/2015/4. számon meghozott ítéletben a Kúria visszautalt az Európai Unió Bíróságának
C-118/11. számú ún. Eon-ügyben hozott ítélete 46. pontjában foglaltakra, arra, hogy az Európai Unió
Bírósága „fő szabály szerint” követeli meg a közvetlen és azonnali kapcsolatot a konkrét beszerzési
ügylet és a levonásra jogosító ügylet között. Ez azt jelenti, hogy figyelemmel kell lenni a konkrét ügy
konkrét jellemzőire is. Amennyiben valamennyi beszerzési ügyletnek minden esetben azonnali
kapcsolatban kellene állnia a levonásra jogosító ügylettel, akkor például a szolgáltatásnyújtások
jelentős része után az adózók nem élhetnének a levonási jogukkal. Ez ellentétes lenne az Európai Unió
Bírósága egyéb ítéleteiben, így egyebek között az ún. Mahagében-Dávid ügyben hozott ítélet 37., 38.
pontjában lefektetett ítélkezési gyakorlattal is.
A Kúria utalt még az Európai Unió Bíróságának több további ítéletére. Így pl. a C-104/12. számú un.
Becker ügyben – visszahivatkozva további hasonló döntésre – az Európai Unió Bírósága kifejtette,
hogy azon kérdés megítélése, hogy egy adott ügylet és az adóalany tevékenysége között fennáll-e az
azonnali és közvetlen kapcsolat, az ezen adóalany által beszerzett termék vagy igénybe vett
szolgáltatás objektív tartalmától függ. Ez lényegében azt jelenti, hogy vizsgálni kell, hogy az adott
beszerzés egy további gazdasági folyamat érdekében történt-e, továbbá hogy a tényleges használatra
mely ok miatt nem került még sor.
Ennél fogva tehát jelen ügyben további bizonyítást igényel, hogy az egyébként ténylegesen beszerzett
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gumiszivattyú összefüggésbe hozható-e olyan szinten a felperes gazdasági tevékenységével, amely
megalapozhatja erre tekintettel az adólevonást. A megismételt eljárásban az alperesnek minden már
rendelkezésre álló, így a perben csatolt bizonyítékokat is, valamint a közösségi és hazai joggyakorlatot
figyelembe kell vennie annak megállapításához, hogy a felperesi gumiszivattyú vásárlási ügylet az áfa
levonására alkalmas-e. Alperes a beszerzett termék hasznosulásán túlmenően értékelhet minden
további, a számla kibocsátásával kapcsolatos, a levonási jogot alperes álláspontja szerint befolyásoló
körülményt.

Kfv.III.35.119/2015/8.
Közösségen belüli termékértékesítés adómentessége akkor állapítható meg, ha a termékkel való
tulajdonosi rendelkezés annak az ügyletnek a következményeként száll át a vevőre, melyhez
kapcsolódóan az értékesítő a termék feladását, valamint azt bizonyítja, hogy a termék a feladás vagy
szállítás során hagyta el ténylegesen a termékértékesítés helye szerinti tagállamot.
A 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 89.§ (1) bekezdése - mellyel tartalmában
azonos a 2006/112/EK tanácsi irányelv (a továbbiakban: 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 elsőfokú bíróság bizonyítottság hiányában kétségtelenül tévesen állapított meg
láncügyletet és háromszögügyletet, mert az s.r.l. és a Kft.1. közötti jogviszonyra semmilyen bizonyíték
nem merült fel, e körben bizonyítási eljárást - jogi álláspontjából eredően - az adóhatóság sem
folytatott.
Az Európai Unió Bíróságának (EuB) ítélkezési gyakorlata szerint kizárólag akkor vonatkozik
adómentesség a Közösségen belüli termékértékesítésre, ha a termékkel 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. (C-409/04. – Teleos-ítélet 42. pont és MecsekGabona 31. pont). Ennek tükrében az Áfa tv. 26-27.§ és 89.§ (1) bekezdés rendelkezéseinek (anyagi
jog), és az Art. 99.§ (2) bekezdésének (eljárásjogi norma) helyes értelmezése az, hogy Közösségen
belüli termékértékesítés jogcímen adómentesség ahhoz az ügylethez kapcsolódhat, mellyel okozati
kapcsolatban az áru a közösség más tagállamába kerül elszállításra. E feltétel teljesülésének
megállapíthatóságához nem kell szükségképpen sem láncértékesítést, sem háromszögügyletet
bizonyítani, mert mennyiben az adómentes értékesítés körülményei és a bizonyítékként hivatkozott
okiratok koherenciája nem alkalmas az oksági kapcsolat igazolására, és emellett az sem állapítható
meg, hogy az adózó minden ésszerű intézkedést meghozott annak érdekében, hogy az általa
lebonyolított Közösségen belüli termékértékesítés ne vezessen adókijátszáshoz (Teleos-ítélet 68. pont),
akkor az adómentesség feltétele nem áll fenn.
Előbbiek folytán az adóhatóság határozatának, és a jogerős ítélet jogszerűségének nem a Kft.1.
rendelkezési jogának, illetve a Kft.2. tevékenységének, adókijátszásban való esetleges érintettségének
volt elsődleges jelentősége, hanem annak, hogy adózó tudta-e kétséget kizáróan bizonyítani azt, hogy
a saját közreműködésével, saját telephelyéről az s.r.l.-nak Szlovákiába történt szállítások az s.r.l.-lel
kötött ügylet következményei voltak, és amennyiben nem, úgy adózó megtett-e minden ésszerű
intézkedést ahhoz, hogy adókijátszásban ne legyen érintett.
Az adóhatóság a bizonyítékok okszerű, iratszerű, a logika szabályainak is megfelelő értékelésével
állapította meg az adózót megillető adómentesség feltételeinek hiányát. Kétségtelen, hogy adózó az
s.r.l. részére mérlegjegyeket állított ki, és az s.r.l.-től átvételi elismervényekkel rendelkezett,
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ugyanakkor az adózó által birtokolt CMR-ek áru feladásakor adózó által ismert adattartalmából különösen a szlovákiai kiszolgáltatási hely és az s.r.l. honossága közötti eltérésre - felismerhetők
voltak az adómentesség feltételeit lerontó tények.
Az a tény, hogy az áru - adózó közreműködésével - az s.r.l. honosságától különböző tagállamba került
kiszállításra, az adózó által az áru feladásakor kiállított CMR-eken azonban sem az s.r.l., sem romániai
rendeltetési hely nem szerepelt, nem csak az adózó és az s.r.l. közötti ügylettel oksági kapcsolatban
való szállítást, de a Teleos-ítélet 68. pont szerinti feltételt sem teljesítette.
Az Art. 99.§ (2) bekezdéséből eredően az adómentesség bizonyításához adózó érdekkörébe tartozott az
s.r.l.-lel kötött szerződés tárgyát képező áru fuvarozására vonatkozó - egymással is koherens - olyan
okiratok birtoklása, mely az adózó számlakibocsátásának alapját képező szerződéssel szinkronban állt.
E feltétel azonban - függetlenül a CMR Egyezménytől - nem teljesült, adóhatóság és az elsőfokú
bíróság a CMR-ek áru feladáskori adattartalmát okszerűen értékelte.
A Euro Tyre-ügy tényállása - az EuB vonatkozó ítéletének 46. pontjára tekintettel - a perbelitől abban
különbözött, hogy - bár az s.r.l. a más tagállamba történő kiszállítás iránti szándékát az adózósel kötött
szerződésben kinyilvánította, e tagállamot nem nevezte meg, így értelemszerűen olyan, a Szlovák
Köztársaság általa s.r.l.-nek tulajdonított hozzáadott érték azonosító számot sem adhatott meg, mely
alapján a Közösségen belüli szállítást e termékértékesítéshez hozzá lehetett volna rendelni.
A Kúria mellőzte az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését, mert az Irányelv - különösen
annak 138. cikkének - értelmezése a perbeli ügyben egyértelmű volt, az Euro Tyre ítélet tényállása
pedig a perben releváns tényállással nem egyezett.

Kfv.I.35.120/2015/7.
A Közösségen belüli adómentes termékértékesítés jogszabályi feltételei fennálltát az adózónak kell
hitelt érdemlően bizonyítani. Gazdasági esemény hiányában a kellő körültekintés nem elemezhető.
Abban a felülvizsgálati kérelemben külön hangsúlyt kapott kérdéskörben, hogy a közösségi
értékesítéssel kapcsolatosan is vizsgálni kellett volna a felperes tudattartalmát, a Kúria mindenekelőtt
arra utal, hogy a közösségi adómentes értékesítés és a belföldi adólevonási joggal járó beszerzés
szabályai, ezen belül a jogok gyakorlását megalapozó bizonyítás szabályai részben egymástól eltérnek.
E különbségekre mutattak rá az Európai Unió Bírósága ítéletei, így egyebek közt a C-409/04. számú
Teleos és társai, valamint C-271/11. számú Mecsek-Gabona, továbbá a C-354/03., C-355/03. és C484/03. számú Optigen és társai, illetőleg a C-80/11. és C-142/11. számú Mahagében-Dávid egyesített
ügyekben hozott ítéletek, valamint az ezeken alapuló hazai ítélkezési gyakorlat is. A lényegi különbség
abban áll, hogy az adómentes Közösségen belüli értékesítés esetén a jogszabály az adózóra is telepít
kötelezettségeket a bizonyítás körében, az adómentesség törvényi feltételeként a termék más
tagállamba történő fuvarozását az adózónak kell hitelt érdemlően igazolnia, ehhez képest ugyanakkor
a belföldi beszerzéssel kapcsolatos ügyleteknél a bizonyítási kötelezettség döntően az adóhatóságon
nyugszik.
Ennek tükrében az elsőfokú bíróság helyesen fogalmazta meg a vizsgálandó kérdésköröket és az
eltérést is, továbbá e körben osztotta a Kúria az alperesi ellenkérelemben rögzített azon lényegi
megállapítást is, hogy jelen ügyben gyakorlatilag az egész konstrukció bizonyult hiteltelennek. Az
elsőfokú bíróság tehát helytállóan mutatott rá arra, hogy a kellő körültekintéssel kapcsolatos vita
lefolytatása, erre nézve további bizonyítás felvétele már nem volt indokolt. Nem az történt ugyanis,
hogy a felperes teljesített hiteles bizonylat alapján egy termékértékesítést csak tévedésbe ejtették
annak adómentessége kapcsán, mert tudomása ellenére azokat mégsem szállították el külföldre, hanem
sokkal inkább arról, hogy a felperes által teremtett sajátos szerződési környezetben a felperes nem
értékesített semmilyen árut a külföldi vevőnek, sem az erről szóló számla, sem az ahhoz kapcsolódó
CMR-ek nem hitelesek, a felperes a kiszállítás tényét olyan fuvarokmányokkal kívánta igazolni,
melyek mögött bizonyítottan nem volt tényleges fuvarozás.
A Kúria rámutat, hogy az Európai Unió Bírósága ítéletei a tudattartalom vizsgálata kötelező
előírásánál abból az alapfeltevésből indultak ki, hogy maga az adózó teljesítette az ügyletet, és
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vizsgálni azt kellett, hogy az adózó annak érdekében megtett-e mindent, hogy az általa teljesítendő
ügylet ne vezessen adókijátszáshoz. Ezen alapul a hazai joggyakorlat is, mellyel a felülvizsgált
elsőfokú
ítélet
nem
ellentétes.
(Kfv.I.35.225/2011/5.,
Kfv.I.35.200/15/6.,Kfv.V.35.308/14/5.,Kfv.V.35.306/12/6.)
Rögzíti a Kúria, hogy a felperes által hivatkozott két eseti döntésnek különböző okokból és jelentősen
eltérő tényállása volt, márpedig minden ügy egyedi tényállásából, az eset összes körülményének
értékelése alapján kell a következtetést levonni.
A belföldi beszerzéssel kapcsolatos körbeszámlázásos eljárás ugyancsak igazolódott, az alperesi
bizonyítékok ezt objektíven és egybehangzóan alátámasztották, ami a felperesi körültekintő
magatartást kizárja.

Kfv.III.35.145/2015/12.
A felülvizsgálati eljárásban a bizonyítékok ismételt értékelésére, felülmérlegelésére nem kerülhet sor,
amennyiben a jogerős ítéletben megállapított tényállás okszerű, logikus bizonyíték értékelésen alapul
és indokolási kötelezettségének más eljárás iratai és is felhasználhatók bizonyítékként, ha azokat az
adózóval ismerteti az adóhatóság.
Azt meghaladóan, hogy a felperes tudattartalmának vizsgálata - a számlákhoz köthető árualap hiánya,
fiktív ügyletek okán - nem merülhetett fel (melyből eredően a felperes által kiemelt Európai Bíróság
döntéseknek a konkrét ügyre hatása nem volt), a felperes - a közösségen belüli termékértékesítéshez
értelmezhetően - azt is alaptalanul állította, hogy önmagában a szlovák vevő adóalanyisága az
adómentes értékesítést megalapozza.
Kétségtelen, hogy a magyar jog a közösségen belüli termékértékesítések adómentességéhez szükséges
iratok listáját nem tartalmazza, azonban a 2006/112/EK irányelv 131. cikke egyrészt ilyen lista
kötelező felállításáról nem rendelkezik, másrészt a fizetendő adó P. felé kiállított számlák utáni
előírására nem okiratok elégtelensége, hanem egyebek mellett a felperes által rendelkezésre bocsátott hiányos tartalmú - okiratok figyelembe vételével került sor.

Kfv.IV.35.151/2015/4.
Igazolt a jogszerű földhasználat akkor, ha egyéb földhasználó hiányában a felperes igazolja
tulajdonosi jogát az igényelt parcella vonatkozásában.
A Kúria több támogatási időszak szabályozása alapján, több összefüggésben vizsgálta már a
területalapú támogatások megszerzésének jogi feltételeként a jogszerű földhasználat igazolásának
kötelezettségére vonatkozó szabályozásokat. Kialakult gyakorlatában – az Európai Unió Bíróságának
(a továbbiakban: EuB) eseti döntésére támaszkodva – több megállapítást is tett, amelyektől a jelen
esetben sem látott indokot az eltérésre.
A kérelem idején hatályos 73/2009/EK rendelet (a továbbiakban: EK rendelet) 124. cikke nem
kétségesen a támogatás megszerzésének feltételeként a földterület mezőgazdasági termelő részére
történő „rendelkezésére állását” írja elő. A Kúria eddigi gyakorlatában – figyelemmel az Európai Unió
Bíróságának (a továbbiakban: EuB) 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
hiteltérdemlő 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.35.066/2015. számú ítélet).
A perben alkalmazandó 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet (a továbbiakban: Jogcímrendelet 1.) és
25/2011. (IV. 7.) VM rendelet (a továbbiakban: Jogcímrendelet 2.) szövegszerűen egyező 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
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alapján jogszerű földhasználónak minősül”. A 34/2010. (IV. 9.) FVM rendelet (továbbiakban: Eljárási
rendelet 1.) értelmező rendelkezése (1. § 7. pontja) értelmében: „[j]ogszerű földhasználó: a
földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti
földhasználati nyilvántartásba (a továbbiakban: földhasználati nyilvántartás) a tárgyév május 31-i
dátum szerinti állapotnak megfelelően földhasználóként bejegyzett ügyfél, vagy az az ügyfél, akinek
földhasználati joga önhibáján kívüli okból nem került a földhasználati nyilvántartásba bejegyzésre és a
földhasználati jogosultságát igazoló egyéb bizonyító erejű okirattal rendelkezik;”. A 22/2011. (III. 25.)
VM rendelet (továbbiakban: Eljárási rendelet 2.) 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 ügyfél, akinek földhasználati joga önhibáján kívüli okból nem került a
földhasználati nyilvántartásba bejegyzésre és a földhasználati jogosultságát igazoló egyéb bizonyító
erejű okirattal rendelkezik”.
A két rendelkezés a jogszerű földhasználat irányadó dátumának meghatározásában különbözik csupán,
a két szabályozás egyező abban, hogy a jogszerű földhasználat a földhasználati nyilvántartás adataival
vagy az önhiba hiányának igazolása mellett bizonyító erejű dokumentummal támasztható alá. A
hivatkozott rendelkezések értelmében a támogatási kérelem elfogadásának alapja a kérelmező jogszerű
földhasználata.
A Kúria nem fogadta el a felperes azon érvelését, hogy az 1994. évi LV. törvény (továbbiakban: Tftv.)
11/A. §-a kizárja a földhasználati nyilvántartás adatainak alkalmazását a támogatási kérelmek
elbírálásakor. A Tft. hivatkozott rendelkezése értelmében: „[a] föld használatával összefüggésben
nyújtott költségvetési támogatást - az Európai Unió által finanszírozott közvetlen termelői támogatást
és annak nemzeti kiegészítését kivéve - igénybe venni csak az ingatlanügyi hatóság által nyilvántartott
földhasználatra lehet”. A Tft. rendelkezése arra a jogi helyzetre utal, amelyet a 2007. évi XVII. törvény
(a továbbiakban: Eljárási tv.) hozott létre a 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet (továbbiakban MePAR
rendelet) megalkotására vonatkozó felhatalmazásával. A perbelivel megegyező, illetve hasonló
támogatások esetében ugyanis az alperes eljárása nem a Tft. szerinti „közhiteles ingatlannyilvántartás”, hanem a MePAR nyilvántartás adataira épül.
A MePAR rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a MePAR rendszer az Eljárási tv. „(...) hatálya alá
tartozó, földterülethez kapcsolódó támogatások eljárásainak kizárólagos - állami tulajdonú - országos
azonosító rendszere.” Adattartalma – a MePAR rendelet 4. § (1) bekezdés a) – e) pontjai értelmében a fizikai blokkok határvonalaira, a fizikai blokkon belül a jogcím szerinti támogatható terület vagy
területek határvonalaira, a támogatható és nem támogatható területek mértékére, a blokkazonosítóra,
valamint ortofotókra vagy nagyon nagy felbontású űrfelvételekre terjed ki. A MePAR rendelettel
létrehozott nyilvántartás tehát a támogatható földterületek fizikai kiterjedésével kapcsolatos adatokat
és nem a parcellák jogi helyzetét mutatja. A MePAR nyilvántartás a földterületek támogathatóságára
vonatkozó adatokat tartalmazza, amely feltétele a támogatási kérelem pozitív elbírálásának.
Ugyanakkor nem jellemző adat a kérelmező igényelt földterülethez fűződő jogi kapcsolata
tekintetében. Az a tény, hogy a termőföldek nyilvántartási adatai a támogathatóság, valamint tulajdoni,
használati viszonyaik szempontjából esetlegesen eltérést mutatnak, nem eredményezi a jogszerű
földhasználat igazolásának támogatási feltétellé tételét, annak indokolhatóságát.
A Tft. felhatalmazása alapján [90. § (1) bekezdés c) pont] megalkotott, a földhasználati nyilvántartás
részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a
termőföldterületek – a MePAR nyilvántartásban támogathatóként, avagy éppen nem támogatható
földterületként kitűnő fizikai blokkokban elterülő parcellák – jogi viszonyait tartja nyilván. A
támogatási kérelmek elbírálására irányuló közigazgatási eljárásokban az alperes az Eljárási tv. 26. §
(3) bekezdés m) pontja – törvényi szabályként -, a „kötelezettségek betartásának ellenőrzése céljából”
teszi lehetővé a földhasználati nyilvántartás adatainak felhasználását, amely a perbeli esetben nem a
parcellák fizikai kiterjedésével, hanem azok jogi viszonyaival álltak összefüggésben.
Mindazonáltal a Tft. földhasználati nyilvántartás – így az R. - törvényi hátterét tartalmazó szabályai
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között, a 25/B. § (7) bekezdésében egyértelművé tette, hogy „[h]a a földhasználó személyére
vonatkozó bejelentés nem érkezett, a termőföld használójának a tulajdonost, illetőleg haszonélvezet
fennállása esetén a haszonélvezőt kell tekinteni”. A Tft. törvényi vélelméből következően, amennyiben
az igényelt területek esetében más földhasználó – jogosultsága hiteltérdemlő igazolása mellett –
ugyanazon földterület vonatkozásában támogatási igényt nem jelentett be, illetve földhasználata nem
igazolt, úgy az alperesnek vélelmeznie kell, hogy a földhasználó a tulajdonos. A jelen perben ez azt
eredményezi, hogy a felperes – a Jogcímrendeletekben, valamint az Eljárási rendeletekben foglalt
egyéb feltételek teljesülése esetében – a kérelmei benyújtása idején tulajdonában álló és más által
jogszerűen nem használt, igényelt földterület vonatkozásában jogszerű földhasználónak minősül.
Nem osztotta tehát a Kúria a[z elsőfokú] bíróság azon álláspontját, amely szerint a felperes jogszerű
földhasználati jogosultsága azon területek esetében sem állapítható meg, amikor az igényelt terület
tulajdonjogát – a kérelem benyújtásakori időben – tulajdoni lappal hitelt érdemlően igazolni tudta.
Ezen esetekben az alperes bizonyítási körébe tartozó kérdés, hogy érkezett-e a földhasználó
személyére vonatkozó olyan bejelentés, amely kétséget ébreszthetett a tulajdonosi, azaz a felperesi
földhasználat vonatkozásában. Ilyen kérelem hiányában a felperest a Tft. törvényi vélelme folytán
jogszerű földhasználónak kell tekinteni. Ezért ebben a tekintetben – a felülvizsgálati kérelemben
foglaltaknak megfelelően – a Kúria megállapította a Tft. 25/B. § (7) bekezdésének és a Pp. 221. § (1)
bekezdésének sérelmét.

Kfv.I.35.170/2015/4.
A felülvizsgálati eljárásban nincs helye a bizonyítékok felülmérlegelésének, ismételt egybevetésének.
A Közösségen belüli értékesítéshez kapcsolódó adómentesség szabályait a 2006/112 EK/irányelv 138.
cikke és a 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban Áfa tv.) 89. §-a tartalmazzák. A közigazgatási per
alapjául szolgáló adóügyi jogviszonyokat az Európai Unió Bíróságának Teleos-ügyben és MecsekGabona-ügyben hozott ítéletei figyelembevételével kell megítélni. Egyrészt vizsgálni szükséges, hogy
a közösségi termékértékesítés feltételei megvalósultak-e, másrészt a bizonylatok hamis volta esetén
pedig az értékesítő szerepét kell elemezni, és ha az adókijátszásban való részvétele nem állapítható
meg, illetve megtett minden lehetséges ésszerű intézkedést az adókijátszás elkerülésére, akkor nem áll
fenn áfa fizetési kötelezettsége (Teleos-ügy ítélete 42., 68. pontok, Mecsek-Gabona-ügy ítélete 31.
pont).
A termékértékesítés ténylegesen a felek között végbement, de az áruk nem kerültek kiszállításra a
Közösség más tagállamába, úgy már csak a felperes adókijátszásban való részvételének bizonyítása,
illetőleg annak igazolása maradt el, hogy megtett-e minden lehetséges ésszerű intézkedést az
adókijátszás elkerülésére. Miután az alperesi határozat 2010 októberében, a C-273/11. sz. (ún.
Mecsek-Gabona-)ügyben hozott ítélet előtt keletkezett, így az adóhatóság nem végezhette el az abban
kifejtett elvek szerinti vizsgálatot. Ugyan az alperesi határozat tartalmaz a felperes adókijátszásban
való részvételét szerinte alátámasztó szempontokat, azonban az nem teljes körű és a lefolytatott
vizsgálódás sem felel meg Mecsek-Gabona ítéletben rögzítésre került elveknek. Ezért helytálló az
elsőfokú bíróságnak az alperesi határozat hatályon kívül helyezésére vonatkozó rendelkezése, és annak
vizsgálatára történő utasítása, hogy a felperes a vevők és fuvarozók csalárd magatartásáról tudott-e,
tudhatott-e és megtett-e minden ésszerű intézkedést annak érdekében, hogy az adócsalásban való
részvételt megakadályozza. A bíróság nem vehette át az adóhatóság döntési kompetenciáját, miután e
körülmények elsőkénti értékelése az adóhatóság feladatát képezi.
A szlovák gazdasági társasággal létrejött termékértékesítés kapcsán helyesen tárta fel, hogy azt kell
eldönteni, hogy melyik értékesítés tekinthető a Közösségen belüli értékesítésnek. Ezzel kapcsolatban a
Kúria felhívta a figyelmet az Európai Unió Bíróságának Euro Tyre (C-430/09.) ügyére, melyben a
bíróság kifejtette, hogy a láncügyek alapját képező termékértékesítések közül csak egyetlen értékesítés
lehet adómentes, mégpedig az, amelyhez az ún. fuvarozásos értékesítés kapcsolódik. Így e
szempontból kell az adóhatóságnak ezt a termékértékesítést megvizsgálni és dönteni, hogy a felperes
helyesen alkalmazta-e a közösségi termékértékesítés szabályait.
Összegezve a Kúria álláspontja az, hogy az elsőfokú bíróság jogszerűen döntött az alperesi határozat
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jogszabálysértéséről, az új eljárásra adott iránymutatásai is megfelelnek az Európai Unió Bíróságának
C-273/11. számú magyar ügyben kifejtett elveknek.

Kfv.IV.35.181/2015/7.
Jogosulatlanul igénybe vett EMVA támogatás visszafizetéséhez kapcsolódó kamatszámítás esetén az
Európai Unió jogában meghatározott kamatszámítási időszak alkalmazásának a vizsgálata szükséges.
Jelen ügyben eldöntendő kérdés az volt, hogy a kamatszámítás kezdő időpontjaként az 2007. évi XVII.
törvény (a továbbiakban: Eljárási tv.) 69. § (5) bekezdésbe foglalt szabályt, vagy az Európai Unió
jogát (65/2011/EU bizottsági rendelet 5. cikk 2. pontját, illetve a 796/2004/EK rendelet 73. cikk (3)
bekezdését) kell-e figyelembe venni.
I. Az Eljárási törvény hatálybalépésekor a kamatszámításra irányadó 69. § (5) bekezdés a
következőképpen rendelkezett: „A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a mindenkori jegybanki
alapkamat kétszeres mértékének megfelelő kamattal növelten kell visszafizetni. A kamatszámítás
kezdő időpontja a jogosulatlanul igénybe vett támogatás ügyfél bankszámláján történő jóváírásának a
napja”. Látható tehát, hogy az Európai Unió jogának a kamatfizetéssel kapcsolatos alkalmazhatóságát
illetően nem tartalmazott rendelkezést. Az Eljárási törvény 2008. évi CXIV. törvénnyel történő
módosítását követően egészült ki a 69. § (5) bekezdés azzal a kitétellel, hogy a közvetlenül
alkalmazandó közösségi jogi aktus másként rendelkezése esetén nem alkalmazható az Eljárási törvény
69. § (5) bekezdésében foglalt kamatszámítási időszak. Noha a közvetlenül alkalmazható közösségi
jogi aktus elsődlegessége az Európai Unióhoz történt csatlakozásunkat követően irányadó a
jogalkalmazók számára, az Eljárási tv. 69. § (5) bekezdése esetén maga a jogalkotó is fontosnak
tartotta ennek külön hangsúlyozását. Az Eljárási tv. 69. § (5) bekezdésnek az ügyben alkalmazandó
releváns szövege szerint: „A kamat mértéke a kamatszámítás időszakának minden napjára a
mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A kamatszámítás kezdő időpontja amennyiben közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus másként nem rendelkezik - a
jogosulatlanul igénybe vett támogatás ügyfél fizetési számláján történő jóváírásának a napja.
Amennyiben közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus másként nem rendelkezik, a
kamatszámítás záró időpontja az intézkedésben való jogosulatlan részvételt megállapító határozat kelte
előtt visszafizetett támogatás tekintetében a visszafizetés napja, egyéb esetekben az intézkedésben való
jogosulatlan részvételt megállapító határozat kelte.”
Jelen ügyben a felperes állattartó telep korszerűsítéséhez igényelt az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján támogatást. Irányadó ezen
támogatási forma esetén a Bizottság 2011. január 27-én elfogadott 65/2011/EU rendelete, amely az
EMVA-ból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokra tekintettel jött létre. A 65/2011/EU rendelet a
szabálytalan kifizetések visszatérítése körében az 5. cikk 2. pontjában akként rendelkezik, hogy
„kamatot a visszafizetési kötelezettség kedvezményezettnek való bejelentése és a visszafizetendő
összeg tényleges visszafizetése vagy levonása közötti időszakra kell felszámítani.” Az ügyben
irányadó még a Bizottság 2004. április 21-én elfogadott 796/2004/EK rendelete, amelynek 73. cikk (3)
bekezdése hasonlóan rendelkezik: „A visszafizetési kötelezettségről a mezőgazdasági termelőnek
küldött értesítés és a visszafizetés vagy levonás között eltelt időszakra kamatot számítanak fel.” Tehát
mindkét Európai Uniós jogi előírás a visszafizetésre kötelezés elrendelése és a tényleges visszafizetés
közötti időszakot veszi (csak) figyelembe.
A fentiekhez képest a nemzeti szabályozás hosszabb időszakkal számol: az Eljárási tv. 69. § (5)
bekezdése kezdő időpontként a jogosulatlanul igénybe vett támogatás ügyfél fizetési számláján történő
jóváírás napját, záró időpontként pedig a visszafizetés napját, illetve az intézkedésben való
jogosulatlan részvételt megállapító határozat keltét veszi alapul.
Az Eljárási tv. 69. § (5) bekezdéséből azonban az is megállapítható, hogy a szigorúbb hazai
szabályozás kizárólag a közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus hiányában alkalmazható. A
65/2011/EU rendelet és a 796/2004/EK rendelet közvetlenül alkalmazható közösségi jog. Az is
megállapítható, hogy az Eljárási tv. fentebb bemutatott módosítása külön hangsúlyt helyezett a
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közösségi jog alkalmazhatóságára (nyilván a közösségi jog és a nemzeti jog közötti kollízió elkerülése
érdekében).
A fentieket is figyelembe véve a Kúria megállapította, hogy nem megalapozott az alperes azon érve
amely szerint az Európai Uniós normákba foglalt kamatszabályozás céljára és alapjára tekintettel nem
azonos az Eljárási tv. 69. § (5) bekezdésben foglalt kamatszabállyal, hiszen maga az Eljárási tv. e
szabálya hívja fel a figyelmet, hogy e körben külön is vizsgálandó az uniós jog.
II. A kifizetések azáltal váltak jogosulatlanná, hogy a felperes nem teljesítette a támogatási határozattal
jóváhagyott elszámolható kiadások összegének a 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 20. § (4) bekezdése
szerinti 80 %-át. Ugyanakkor a jogvita nem a fenti összeg visszafizetéséről, hanem annak kamatairól
szól. A felperes nem vitatta – mint ahogy az Európai Uniós jogi előírások fogalmaznak –, hogy a
„jogosulatlan kifizetések visszatérítése” hatálya alá tartozik. A felperes ezt elismerte, a jogosulatlanul
igénybe vett támogatást visszafizette.
A felülvizsgálati kérelem jogalap nélküli gazdagodásról szól, azonban megállapítható, hogy ezt a
polgári jogi fogalmat az Eljárási tv. nem használja. A hatóság nem hozhat közigazgatási határozatot
polgári jogi követelés tárgyában. Jelen ügyben az ügyfél az Eljárási tv. 69. § (1) bekezdés e) pontja
alapján vett jogosulatlanul részt az intézkedésben (ami nem azonos a jogalap nélküli gazdagodással). E
szabály szerint az is jogosulatlanul vesz részt az intézkedésben, aki a jogszabályban, illetve a pályázati
felhívásban meghatározott támogatási feltételeket - ideértve a támogatás kifizetését követő időszakra
vállalt kötelezettségeket is – megszegi. E kötelezettségszegés a 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 20. §
(4) bekezdésében foglaltak nem teljesítése volt.
III. Nem helytálló az alperesnek az Európai Unió Bírósága Masdar-ügyben hozott ítéletére való
hivatkozása sem (C-47/07). Ebben az ügyben egy moldáv projekttel („Mezőgazdasági vállalkozók
magánegyesülete szervezetének nyújtott segítség”) és egy orosz projekttel („Vetőmagok
hitelesítésének és vizsgálatának szövetségi rendszere”) kapcsolatos szerződéses viszonyokban
keletkezett jogvita volt az eljárás tárgya, az elsőfokú bíróságon folyó eljárás – többek között –
kártérítési igény miatt indult a jogalap nélküli gazdagodás tilalmának elvére (de in rem verso)
hivatkozva. Nyilvánvaló, hogy jelen ügyben a bíróság nem kártérítési igény alapján járt el.
Megállapítható továbbá, hogy a Metallgesellschaft Ltd. és társai (C-397/98. sz. ügy és az ahhoz
egyesített 410/98. sz. ügy) ügyben hozott Európai Unió Bíróságának ítélete sem releváns jelen ügy
eldöntésekor, nem a jelen ügyben irányadó kamatszámítás időpontjának meghatározására vonatkozó
közösségi jogi szabályokat értelmezi.

Kfv.III.35.227/2015/4.
A számlában szereplő gazdasági esemény számla szerint megvalósulása az áfalevonási jog alapvető
feltétele.
A vizsgált időszakban 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.) tv. 120.§-a, míg a formai feltételeket az Irányelv 178. cikke és az Áfa tv. 127.§-a határozták meg.
Az általános forgalmi adóhoz kapcsolódó ügyekben minden esetben alkalmazandó a magyar Áfa tv.
mellett az irányadó európai uniós norma, jelen esetben az Irányelv. Ebben a körben figyelembe
veendők még a 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 15.§ (3) bekezdésében, 165.§-ában, és
166.§-ában írtak.
Az Irányelv 168. cikk a) pontja szerint az adóalany, amennyiben a termékeket és szolgáltatásokat az
adóköteles tevékenységének folytatása szerinti tagállamban adóköteles tevékenységhez használja fel,
jogosult az átlag fizetendő adó összegéből levonni a részére más adóalany által teljesített vagy
teljesítendő termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás után, az ebben a tagállamban fizetendő vagy
megfizetett HÉÁ-t. Az áfa levonását ugyanolyan tartalommal szabályozza az Áfa tv. 120.§ a) pontja.
Az áfalevonási jog gyakorolhatósága körében irányadó az Európai Unió Bíróságának (a továbbiakban:
EUB) C-80/11. és C-142/11. számú egyesített ügyekben (a továbbiakban: Mahagében-Dávid-ügy) és a
C-324/11. számú ügyben (Tóth-ügy) hozott ítélete. A legfelsőbb bírói fórum a fenti két európai
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bírósági ítélet tükrében is értékelte az adóhatósági határozatban és a jogerős ítéletben foglaltakat.
A Tóth-ügyben hozott ítélet értelmében az adóalanyok azon joga, hogy az általuk fizetendő adóból
levonják az általuk beszerzett termékeket és igénybe vett szolgáltatásokat terhelő előzetesen
felszámított adót, az uniós szabályozás által bevezetett közös héa-rendszer egyik alapelvét képezi. Az
adólevonás joga főszabály szerint nem korlátozható. (23., 24. pont)
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 visszaélés szerűen hivatkoztak. Az 54. pontra
figyelemmel nem ellentétes az uniós joggal, ha azt követelik meg a gazdasági szereplőtől, hogy tegyen
meg minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést annak érdekében, hogy az általa teljesítendő ügylet
ne vezessen adókijátszáshoz. Ugyanakkor az EUB a Mahagében-Dávid-ügy ítéletének 44. pontjában
rögzítette, hogy az előterjesztett kérdések azon az előfeltevésen alapulnak, miszerint egyrészt a
levonási jog alátámasztására hivatkozott ügyletet a vonatkozó számla szerint teljesítették, másrészt a
számla tartalmazza az Irányelvben megkövetelt valamennyi információt, így az ezen Irányelvben a
levonási jog keletkezése és gyakorlása vonatkozásában előírt valamennyi érdemi és formai
követelmény teljesült.
A fentiekre is figyelemmel a Kúriának abban kellett döntenie, hogy a perbeli számlákban szereplő
gazdasági események – bérbeadás, bérbevétel – a számlákban szereplő felek között megvalósultak-e és
ezzel összefüggésben az adózó jogszerűen gyakorolta-e áfa-levonási jogát.
A felek és az elsőfokú bíróság által nem vitatottan az adóhatóság részletes bizonyítási eljárást
folytatott le, melynek során rendelkezésére álltak az adózó által becsatolt számlák,
teljesítésigazolások, szerződések, fuvarlevelek és szállítási dokumentumok. Az adóhatóság kapcsolódó
vizsgálatot folytatott le a Kft1.-nél, valamint a számlakibocsátóknál, emellett megkereséssel élt a
román adóhatóság felé, és nyilatkoztatta – többek között – az adózó ügyvezetőjét.
A felülvizsgálati bíróság nem értett egyet a jogerős ítélet azon megállapításával, mely szerint az
adóhatóság megsértette a tényállás feltárására és bizonyítékok értékelésére vonatkozó kötelezettségét,
mivel az általa tett megállapítások nagy része az adózó és az Srl. közötti szerződésre és jogviszonyra
vonatkoztak. Ugyanis a nemzeti adóhatóságnak és bíróságnak a teljes számlázási láncolatot szükséges
vizsgálnia a gazdasági esemény számla szerinti megvalósulása és az adóelkerülésre irányuló
magatartás vizsgálata során. Az adólevonás alapjául szolgáló számlák részét képezték a számlázási
láncolatnak, ezért az adóhatóságnak vizsgálnia kellett a láncolat elemeit, és az erre vonatkozóan
beszerzett bizonyítékokat is. A fentieket támasztja alá az EUB és a Kúria irányadó gyakorlata is (EUB
C-255/02. számú – Halifax – ügyben hozott ítélete; Kúria Kfv.I.35.275/2012/5. számú ítélete)
Az adóhatóság határozataiban helyesen állapította meg, miszerint a számlázási láncolatban az adózó
szerepe arra korlátozódott, hogy a géptulajdonos társaságoktól történő gépbérlés alapján nála
visszaigényelhető áfa keletkezzen. Ugyanakkor az adózó a közösségi ügyletek során adómentesen
számlázott az Srl. felé. Nem vitás, az adózó és a géptulajdonos társaságok eleget tettek az Áfa tv.
szerinti kötelezettségeiknek, és éltek az abban írt jogosultságaikkal. Az adóelőny abban jelent meg,
hogy a befogadott számlák után az adózó áfát vonhatott le és igényelhetett vissza, ugyanakkor a
Közösségen belüli számlakibocsátásra figyelemmel ehhez kapcsolódóan áfamentes számlát állíthatott
ki. Az adóelőny megvalósulása önmagában nem képezi akadályát az adólevonási jog gyakorlásának
abban az esetben, ha az egyéb feltételek megvalósultak, így a számlában szereplő gazdasági esemény a
számlakiállító és a számlabefogadó között ténylegesen létrejött.
A Kúria álláspontja szerint az adóhatóság által feltárt tények és ellentmondások abba az irányba
mutatnak, hogy az adózó részére a Kft2., a Kft3. és a Kft4. a munkagépeket nem adta bérbe, azokat az
Srl. nem az adózótől bérelte. Ezt támasztja alá, hogy a gépek az adózó és a géptulajdonos társaságok
közötti szerződések megkötését megelőzően kiszállításra kerültek Romániába, az adózó nem
rendelkezett információval a gépek bérbevétele, a gépek szállítása, illetve a közte és az Srl. között
állítása szerint megvalósult gazdasági eseménnyel kapcsolatban, és az adózó ügyvezetője a hatósági
eljárás során többször egymással ellentétes nyilatkozatokat tett.
Egyértelmű, a munkagépek a géptulajdonos társaságok rendelkezésére álltak, azokat kiszállították
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Romániába, ahol munkát végeztek velük. Azonban az adózó a perbeli gépeket nem vette bérbe azok
tulajdonosaitól, azokat nem is adta bérbe az Srl.-nek. A bérbevétellel és bérbeadással kapcsolatban
kiállított perbeli számlák fiktívek, az azokon szereplő gazdasági események nem jöttek létre, erre
tekintettel az adózó áfalevonási jogát jogszerűen nem gyakorolhatta. A fentiekkel ellentétes jogerős
ítéleti megállapítás sérti az Áfa tv. 120.§ a) pontját és az Sztv. 15.§ (3) bekezdését, 165.§ (3)
bekezdését, 165.§-át, valamint 166.§-át.

Kfv.II.37.237/2015/5.
Letelepedési engedélyt csak az kaphat, aki magyarországi egzisztenciáját képes megteremteni,
létfenntartásáról megfelelően tud gondoskodni.
A letelepedési engedély a harmadik országbeli állampolgár által megszerezhető tartózkodási
engedélyek közül a legmagasabb szintű, egyben azoktól minőségét illetően is eltér. A bírói ítéletek
rendre visszaigazolják azt a jogalkotói célt, amelyet a 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harmtv.)
IV. fejezetéhez, a letelepedésre vonatkozó szabályokhoz fűzött indokolásban fogalmazott meg,
miszerint „alapvető társadalmi érdek fűződik ahhoz, hogy csak az a személy kaphasson letelepedési
engedélyt, aki magyarországi egzisztenciáját képes megteremteni, létfenntartásáról megfelelően tud
gondoskodni”.
A fentiek egybecsengenek az 2003/109/EK irányelvben foglaltakkal, ennek megfelelően az uniós és a
hazai elvárás azonos, a letelepedési kérelmet előterjesztő személyeknek stabil anyagi háttérrel kell
rendelkezniük, amely egyfelől folyamatos, a mindennapi kiadásokat teljes körűen fedező bevételt,
másfelől többnyire vagyon (készpénz, ingó, ingatlan) tárgyakban megjelenő biztonsági tartalékot
jelent. A két kereső felnőtt - I.r. és II.r. felperesek - havi bevétele (211.231 forint) nem fedezi a KSH
által erre a családmodellre (két felnőtt és három gyermek, azaz öttagú család) kiszámított
létminimumot (283.668 forint). Ezen túlmenően a kérelmezők jelentős vagyonnal nem rendelkeznek,
így az elsőfokú bíróság helytállóan állapította meg, hogy a hatóságok mérlegelési jogkörükben eljárva
megalapozottan döntöttek, amikor a felperesek megélhetését nem látták biztosítottnak. A gépkocsi
értékmegjelölés nélkül nem értékelhető, továbbá a K. Kft., mint vállalkozás vagyona nem elkülönített
vagyon, ezért azt a megélhetés körében értékelni szintén nem lehetett.
A hamis adatközlés megvalósulása önmagában kizárja a letelepedési engedély kiadását. A Harm.tv.
33.§ (1) bekezdés a) és c) pontjai, továbbá a 114/2007.(V.24.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.)
95.§-ának együttes értelmezése egyfelől azt jelenti, hogy a harmadik országbeli állampolgár a magyar
jogi előírások betartásával létesít munkaviszonyt, érvényes munkavállalási engedéllyel és
munkaszerződéssel rendelkezik, mely alapján tényleges munkát végez. Ugyanakkor jelenti azt is, hogy
a jogszerű munkavégzés számára jövedelem szerzését eredményezi, amelynek jogszerűsége ugyancsak
feltétel. Az idézett jogszabályi rendelkezés a jogszerű munkavégzés mellett tehát egyszersmind a
jogszerű jövedelem megszerzését is előírja, a kettő együttesen igazolja a megélhetés biztosítottságát.
Jogértelmezési tévedés, hogy a jogalkotó miközben megköveteli a jogszerű kereső tevékenységet,
lemondana a jövedelem jogszerűségéről. A jogszerű jövedelem pedig az a jövedelem, amely után a
közterheket megfizették, amelynek mértékéről nem más, mint az adóhatóság rendelkezik megbízható
információval. Ezért az idegenrendészeti hatóság okkal tájékozódott a NAV-nál és fogadta el a NAV
által visszaigazolt jövedelmet jogszerű jövedelemként, e közlést valós adatként. Ennek kapcsán
egyértelműen megállapítható volt, hogy a 33.§ (2) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az I.r. és II.r.
felperesek által a letelepedési engedély megszerzése érdekében csatolt munkáltatói igazolással a hamis
adatszolgáltatás megvalósult, mivel az I.r felperes által feltüntetett jövedelem nem egyezett a NAV
által igazolt jövedelemmel. A felperesek valamennyi iratot, így különösen a letelepedés alapfeltételéül
szolgáló, a megélhetést igazoló iratot a letelepedési engedély megszerzése érdekében nyújtották be,
ezért annak tartalmától a hatóságnak nem volt módja eltekinteni.

Kfv.I.35.356/2015/4.szám
Bizonytalan történeti tényállásra adójogi jogkövetkezmény nem alapítható. A közigazgatási határozat
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alapján nem volt egyértelmű, hogy az adóhatóság szerint a kérdéses ügyletek létrejöttek-e vagy azok az
adózó és a számlakibocsátók között jöttek-e létre.
A per tárgya az abban elismerni kért ügyletek alapján a felperesi adózót megillető általános forgalmi
adólevonási jog gyakorlásának jogszerűsége volt. E körben a Kúria kiemeli, hogy az Európai Unió
Bírósága a C-80/11. és az egyesített C-142/11. (Mahagében-Dávid) egyesített ügyben, illetve a C324/11. számú (Tóth Gábor) ügyben előzetes döntéshozatali eljárás keretében már foglalkozott az
általános forgalmi adó levonhatósága körében történő eljárással. Az Európai Unió Bíróságának ítéletei
alapján megállapítható, hogy a közös hozzáadott-értékadórendszerről szóló 2006/112/EK tanácsi
irányelv 167., 168., 178., valamint 273. cikkének értelmezése kapcsán fogalmazta meg a bíróság a
levonási jog jogszerűségének elbírálása kapcsán a nemzeti bíróságok által értékelhető szempontokat.
Ugyanezen jogszabály értelmezésével foglalkozott az EUB C-285/11. (Bonik) ügyben, valamint a C151/2014 (Itales) ügyekben is. A jelen adóhatósági eljárásban is azt kellett vizsgálni, hogy az
adólevonási jogot érvényesíteni kívánó felperesnek e joga érvényesítésének fennállnak-e a törvényes
előfeltételei.
A Kúria korábbi eseti döntésében (Kfv.I.35.831/2012/4.), melyet a KGD. 2011.81. szám alatt is
közzétett megállapította, hogy az Európai Unió Bíróságának az említett irányelveken nyugvó
ítéleteiben megfogalmazottak alkalmazásánál alapvető különbséget kell tenni a között, hogy a levonási
joggal érintett gazdasági esemény nem valósult meg, vagy adóhatóság értékeli akként, hogy nem
valósult meg és ezt a számlakibocsátó oldalán kimutatható, a teljesítés ellen ható hibákkal kívánja
igazolni. Ha a felek között nincsen gazdasági esemény, akkor az Európai Unió Bíróságának ítéleteiben
kifejtettek egyáltalán nem alkalmazhatók. Erre csak akkor kerülhet sor, ha a felek között
megállapítható a gazdasági esemény, de a teljesítésnek a számlakibocsátó oldalán olyan hibái vannak,
amelyre a számla befogadójának semmiféle ráhatása nincs. A „tudta, vagy tudhatta” kritériumok csak
valós gazdasági esemény esetén vizsgálhatók. Ha az adóhatóság bizonyítja, hogy a szerződés fiktív, a
felek között nem történt gazdasági esemény, akkor fel sem merülhet az adóalany tudattartalmának
vizsgálata, mert nem a „számlakibocsátó érdekkörében elkövetett szabálytalanságra vagy csalásra
utaló körülményről” van szó.
A perben eljáró bíróság elsődlegesen arra alapította döntését, hogy az adóhatóság határozatának
indokolása nem következetes, abból levonható olyan következtetés, mely szerint egyáltalán nem
történt gazdasági esemény, olyan értelmezés is, miszerint csak a felek között nem jött létre, de olyan
értelmezés is, mely szerint a felperes egyenesen adókijátszásban vett részt. Nem egyértelmű tehát,
hogy mi az a történeti tényállás, amelyre a közigazgatási szerv alapította döntését, és mi az a
szempontrendszer, amelynek figyelembevételével a bíróságnak a közigazgatási határozat
törvényességét vizsgálnia kell. Nem tisztázott kellően, hogy melyiket vizsgálja a felperes keresete
alapján a bíróság.
Az ilyen tartalmú közigazgatási eljárásban a határozatot hozó szervnek abban kell állást foglalnia,
hogy a perbeli esetben történt-e tényleges gazdasági esemény. Amennyiben ugyanis gazdasági
esemény nem történt, az adólevonás jog érvényesítése nyilvánvalóan jogszerűen fel sem merül. Ezt
követően az adóhatóságnak azt kellett eldöntenie, hogy amennyiben történt gazdasági esemény, akkor
az a felek között jött-e létre. Ha megállapítható, hogy a felek között gazdasági esemény történt, akkor
vizsgálható, hogy a teljesítésnek a számlakibocsátó oldalán vannak-e hibái és azt, hogy arról kellő
körültekintés tanúsítása esetén a másik félnek tudnia kellett volna, vagy egyenesen tudott ezekről a
hibákról. Ha az adóhatóság azt bizonyítja, hogy a szerződés fiktív, tehát nem történt gazdasági
esemény, nyilvánvalóan nem merülhet fel az adóalany tudattartalmának vizsgálata és az e körben
lefolytatott bizonyítás szükségtelen.
A támadott közigazgatási határozat nem egyértelmű a tekintetben, hogy a kérdéses ügyletek
létrejöttéről, illetőleg arról, hogy azok adózó és a számlakibocsátók között jöttek-e létre, mi az
adóhatóság határozott álláspontja. Az elsőfokú határozatot helybenhagyó másodfokú adóhatósági
határozatból levonható olyan következtetés, mely szerint létrejött gazdasági esemény, de nem a felek
között, de ezt a keresettel támadható határozat egyértelműen indokolásában nem tartalmazza.
Az adóhatóságnak tehát abban kell határozottan állást foglalnia, hogy a felek között létrejött-e valós
gazdasági esemény. Amennyiben ilyen gazdasági esemény nem jött létre, a felperes tudattartalmának
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vizsgálata nem indokolt, a felperest megillető adólevonási jogot az e körben feltárt bizonyítékok
alapján kell elbírálni. Amennyiben a bizonyítás anyaga alapján az adóhatóság azt állapítja meg, hogy a
felek között jött létre a gazdasági esemény, akkor lehet helye a „tudta vagy tudhatta” kritériumok
vizsgálatának. Az Európai Unió Bíróságának döntéseiből ugyanis levezethető az az értelmezés,
miszerint nem ellentétes az uniós joggal, ha azt követelik meg a gazdasági szereplőktől, hogy tegyenek
meg minden tőlük ésszerűen elvárható intézkedés annak érdekében, hogy az általuk teljesítendő
ügyletek ne vezessen adókijátszáshoz. Ugyanakkor a nemzeti hatóságoknak és bíróságoknak meg kell
tagadniuk az adólevonási jog által biztosított előnyt, ha objektív körülmények alapján megállapítható,
hogy e jogra csalárd módon vagy visszaélésszerűen hivatkoztak (C-285/11. Bonik ügy).
Bizonytalan történeti tényállásra adójogi jogkövetkezmény nem alapítható. Bizonytalanként kell e
körben azt is értékelni, ha a közigazgatási adójogi eljárásban nincs határozottan megállapítva a
gazdasági esemény megtörténte, illetőleg az, hogy az a számlákon szereplő felek között, avagy mások
között jött létre. Ezért a közigazgatási eljárásban elengedhetetlen mindezek tisztázása, és az ehhez
szükséges bizonyítás lefolytatása.

Kfv.I.35.384/2015/4.
Az adóbírság és a késedelmi pótlék csak különös méltánylást érdemlő esetben csökkenthető. Ha az
adóhatóság a vizsgálata során valamely kérdésben semmilyen megállapítást nem tesz, az önmagában
nem jelenti, hogy az adózó gyakorlatát megfelelőnek minősítette. Csupán e körülményre jogos
várakozás nem alapozható.
A szankciók mérséklése vagy elengedése feltételeit pontosan rögzíti a jogszabály, megjelöli a
méltánylást érdemlő körülményeket, amelyeket az alperes a felülvizsgálati kérelmében részletesen
idézett is. Súlypontilag kiemelte a kellő körültekintést, az adózó vétlenségét, ugyanakkor utalt arra,
hogy az adózó tévedése, különösen, ha az nem először fordult elő, csak kivételesen vezethet
kedvezőbb megítéléshez.
A jövőbeni változással szemben védelmet nyújtó jogos várakozás elvére jogot alapítani, kedvezőbb
elbírálást érvényesíteni csak valamely tényleges, pozitív megállapításra, körülményre hivatkozással
lehet. Jelen esetben ilyen nem állt fenn, szemben a felperes által is hivatkozott ítéletekben foglaltakkal,
ahol a támogatás kiutalása megvalósult, illetve időközben megváltozott a jogszabály. A Legfelsőbb
Bíróság Kfv.I.39.221/2010/5. számú ítéletében kifejtette: „A közösségi jog még a jogbiztonság
követelményével szemben is elismeri annak szükségességét, hogy az érintettek jogos várakozását
tiszteletben tartsák. A Racke- és Decker-ügyek alapján megállapítható, hogy az érdeksérelem abban
áll, hogy a sérelmet szenvedő fél a szabályozás fennmaradásában bízva készít elő ügyleteket, tesz
valamit, a szabályozás megváltozása miatt azonban ezek értelmüket vesztik”.
A felperesnél az adóhatóság 2002-2004 évre ténylegesen valamennyi adónemre bevallások utólagos
vizsgálatát végezte, és ennek során bekérte a főkönyvi számlákat, melyeken külföldi út feltüntetése is
látható. Ugyanakkor a vizsgálati program szerint az szja és a reprezentáció vizsgálatát
szúrópróbaszerűen kellett a revizoroknak végezni. Az a körülmény tehát, hogy az adóhatóság a
vizsgálat során a külföldi utakkal kapcsolatban megállapítást nem tett, nem jelenti azt, hogy az ezzel
kapcsolatos felperesi elszámolási gyakorlatot helyesnek minősítette. Az a tény, hogy e tárgyban sem
pozitív, sem negatív megállapítás nincs a vizsgálati jegyzőkönyvben, semmiképpen nem tekinthető
olyan tényleges állásfoglalásnak, melyre jog alapítható. Tényleges megállapítás a későbbi vizsgálat
kapcsán született, amely azonban egyértelműen helytelennek minősítette a felperes elszámolási
gyakorlatát. Ez azonban nem jelenti, hogy az adóhatóság gyakorlata, jogértelmezése, vagy a
szabályozás megváltozott.

Kfv.I.35.410/2015/4.
Összetett jogügylet esetén vizsgálni kell, hogy melyik gazdasági cselekmény a domináns elem, az
határozza meg az adózás módját. Fordított áfa alkalmazásához valamennyi törvényi feltétel együttes
megléte szükséges.
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A Kúria megállapította, hogy nem megalapozottak azok az érvek, melyekre az alperes és az elsőfokú
bíróság a döntését alapozta, jogszerűtlenül tekintették az egyenes adózás szabálya alá tartozónak
felperesi jogügyletet. A Kúria rámutat arra, hogy a felek szándéka a szerződések valós tartalma szerint
nem termékértékesítésre, nem ablak „önálló adásvételére” irányult, hanem komplex szolgáltatás
igénybevételére, egy folyamatban lévő építési engedélyköteles építési munkához nyílászárók
leszállítására és beszerelésére. A jogügylet domináns célja nem egy tárgy vásárlása volt, hanem az
épülő ház elengedhetetlen részelemének, a nyílászárónak a beépítése, az épület „ablakkal ellátása”,
annak szakszerű beszerelése, azaz tehát a legyártás, leszállítás, valamint beszerelés ugyanazon
vállalkozótól való megrendelése. Erre tekintettel az 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban Áfa tv.)
kivételes szabályát, a 142. § (1) bekezdés b) pontját, a fordított adózás szabályait kellett alkalmazni.
Utalt a Kúria az Európai Unió Bírósága C-41/04. számú ún. Levob-ügyben hozott ítéletére, mely jelen
ügybeli tényálláshoz hasonló, összetett jogügylet (számítógépes program, mint árú vásárlása és annak
a vevő igényei szerinti átalakítása, telepítése) elemzése során mutatott rá, hogy amennyiben az
adóalanynak az átlagos fogyasztó részére teljesített két vagy több művelete, illetve cselekménye
annyira szorosan kapcsolódik egymáshoz, hogy azok gazdasági szempontból objektíve olyan egészt
alkotnak, amelynek elemekre bontása erőltetett lenne, e műveletek és cselekmények összessége a HÉA
alkalmazása szempontjából egységet képező ügyletnek minősül. Szolgáltatásnyújtásnak kell
minősíteni az ilyen egységet képező ügyletet abban az esetben, ha úgy tűnik, hogy a szóban forgó
átalakítás, telepítés nem csekély vagy járulékos jellegű, hanem éppen ellenkezőleg, lényeges szerepet
játszik abban, hogy a vevő a saját igényeinek megfelelően tudja a terméket használni.
A Kúria jelen ügyben erre is figyelemmel, valamint a beruházás jellege, az ahhoz szorosan kapcsolódó
Áfa tv. speciális 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján, és a felek jogügyletre vonatkozó szerződéses
akaratára is tekintettel a felperes álláspontját osztotta, amely szerint annak ellenére a szolgáltatási elem
dominál a jogügyletben, hogy a beépített ablak, mint tárgy tényleges értéke meghaladja a szerelés
költségét. Jelen esetben azonban ez a körülmény másodlagos a szerződéses cél mibenléte,
megvalósítása szempontjából. Nem volt ésszerű indok a szerződés tartalmát adójogi szempontból a
felek akaratától eltérően értelmezni, ezt a tényállás nem támasztotta alá. Nincs jogilag jelentősége azon
ítéleti érvelésnek, hogy az ablak időben előbb állt rendelkezésre, mint ahogy a beszerelés megtörtént,
ugyanis a fordított eset gyakorlatilag lehetetlen lett volna.
Jelen jogügylet az építési-szerelési munka tipikus esete, amelyre a fordított adózás szabályai
alkalmazandók. A szerződések tárgya építési engedélyes kivitelezéshez kapcsolódóan egyedi méretre
legyártott nyílászárók épületbe történő beépítése, amely eredmény akkor állt elő, amikor a nyílászárók
ténylegesen beépítésre kerültek, előre megadott helyen és épületbe. A nyílászárók vásárlása kizárólag
azok beszerelésével együtt merült fel. A rendelkezésre álló adatok alapján a perbeli jogvita eldönthető
volt, további tényállás tisztázásra nem volt szükség.

Kfv.III.37.502/2015/4.
A környezetkárosodásért, illetve a környezet veszélyeztetéséért való felelősség - ellenkező
bizonyításáig - annak az ingatlannak a környezetkárosodás, illetve környezetveszélyeztetés
bekövetkezésének időpontját követő mindenkori tulajdonosát és birtokosát (használóját)
egyetemlegesen terheli, amelyen a környezetkárosítást, illetve környezetveszélyeztető magatartást
folytatták. A tulajdonos kizárólag akkor mentesül az egyetemleges felelősség alól, ha kétséget kizáróan
bizonyítja, hogy a felelősség nem őt terheli és megnevezi az ingatlan tényleges használóját.
Az egyetemleges kötelezés jellege folytán a felelősség megosztása a közigazgatási eljárásban nem
lehetséges, még akkor sem, ha a felelősség pontos aránya egyébként ismert, ugyanis a költségek a
műszaki beavatkozás megvalósítási tervének költségeiben testesülnek meg. Az Európai Parlament és
Tanács 2004. április 21-i 2004/35/EK irányelv 8. cikk (3) bekezdésében megfogalmazott, a
„szennyező fizet” elv nem sérült, a kármentesítés során előírt egyetemleges kötelezés az uniós
előírásokkal nem ellentétes. A környezetszennyezés megszüntetését leginkább az egyetemleges
kötelezési mód biztosítja, ennek tehát garanciális jelentősége van. Az ennek során felmerülő költségek
megosztása közigazgatási eljárás keretén belül nem oldható meg, erre – utalással az 1995. évi LIII.
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törvény (a továbbiakban: Kvt.) 101. § (1) bekezdésében foglaltakra is – polgári jogi eljárás keretében
kerülhet sor. Megértve és osztva a felperesnek a költségek nagyságrendjével és viselésével kapcsolatos
aggályait, hangsúlyozza a Kúria, hogy a felelősségi arányok közigazgatási eljárás keretében történt
megállapításán túl a költségmegosztás ezen eljárásban nem történhet meg. A felelősség egyetemleges,
a felperes polgárjogi úton követelheti a többi felelősként rögzített cégtől a költségek megosztását.

Kfv.III.37.509/2015/6.
Engedély kiadása iránti eljárásban - eltérő rendelkezés hiányában - az eljárás folyamán megváltozó, a
határozat meghozatalakor hatályos anyagi jogi szabályokat kell alkalmazni.
A Kúriának abban kellett állást foglalnia, hogy a 480/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet, illetve az annak
alapjául szolgáló 2010/75/EU irányelv rendelkezéseit alkalmaznia kellett volna-e az alperesnek
eljárása során. A 480/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet rendelkezései anyagi jogi jellegűek, s nem
eljárásjogiak, így a felperesnek az eljárásjogi érvekre alapozott felvetései nem megalapozottak.
A Kúria véleménye szerint azonban megalapozottak az irányelv közvetlen hatályára vonatkozó
felperesi felvetések. Bár az irányelvek vertikális közvetlen hatályát általában tilalmazza az uniós jog,
azonban az irányelvek közvetlen hatálya tekinthető egyfajta szankciónak, amit az átültetés határidejét
elmulasztó, vagy az átültetési kötelezettséget nem teljesítő tagállammal szemben lehet alkalmazni. Az
Európai Bíróság esetjoga szerint el kell ismerni annak a lehetőségét, hogy magánszemély
kötelezetteknek is viselniük kell a környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó irányelv tekintetében
fennálló, tagállami jogalkotási kötelezettség késedelmes teljesítésének a következményeit [Wells ítélet,
C-201/02, EU:C:2004:12, 56-68. pontjai, valamint Salzburger Flughafen kontra Umweltanstalt ítélet
C-244/12, EU:C:2013:203, 44. pontja].
Jóllehet erre az ügyre a 2010/75/EU irányelv vonatkozik, azonban arra figyelemmel, hogy a
nyilvánosság jogorvoslathoz való jogai megegyeznek, ezen ítélet megállapításai e körben is
alkalmazandóak. Figyelemmel arra, hogy az adott ügyben a hatásvizsgálat lefolytatására
mindenképpen sort kellett keríteni, ezért ez szintén megalapozza a fenti elv alkalmazását. A
2010/75/EU irányelv rendelkezései kellőképpen pontosak és konkrétak, valamint feltétel nélküliek, így
a BAT-követelményekre vonatkozó rendelkezések közvetlen hatálya megállapítható.
Ezt támasztja alá az is, hogy a 2010/75/EU rendelet 80. cikke alapján a tagállamoknak az irányelv
rendelkezéseit 2013. január 7-éig kellett volna átvenniük, azaz eddig a napig kellett volna kihirdetni a
nemzeti jogba átültető nemzeti jogszabályokat. Az irányelv 82. cikke kimondja, hogy a BATrendelkezések tekintetében a rendelkezéseket 2014. január 7-étől kezdődően alkalmazni kell. A
felperesek is helyesen hivatkoztak rá, hogy az „alkalmazni kell” kitétel arra utal, hogy az egyébként
megismerhető, nyilvános és hozzáférhető irányelvi rendelkezések egy éves felkészülési időt adtak arra,
hogy a már meglevő engedéllyel rendelkező jogalanyok is az új előíráshoz igazítsák működésüket. Így
az „alkalmazni kell” megszövegezés alapján, ha nem lett volna folyamatban hatósági eljárás, akkor is
ennek megfelelően kellett volna a tevékenység folytatását kialakítania a III. r. alperesi beavatkozónak.
Így az alperesnek az eljárása során - amely csak 2014. április 3-án zárult le - figyelembe kellett volna
vennie ezeket a 2014. január 7-étől kezdődően alkalmazandó szabályokat.
A Kúria e körben megállapítja, hogy külön környezeti hatásvizsgálati eljárás hiányában is alkalmazni
kell ezeket a rendelkezéseket a korábban kiadott engedéllyel rendelkező szervezeteknek, s
tevékenységüket az új szabályokhoz kell igazítani, ugyanis ez az engedély ún. anyagi módosítása
esetének tekinthető, amikor is nem az engedélyt, hanem az annak alapjául szolgáló rendelkezéseket
módosítják. Tekintettel arra, hogy a perbeli eljárásra nincs olyan a Jat. 15. § (1) bekezdés a) pontjának
és a Pp. 339/A. §-ának rendelkezéseitől eltérő hatályba léptető rendelkezés, amely szerint a kérelem
beadásakor hatályos szabályokat kell alkalmazni, és az új szabályokat a jövőre nézve kell alkalmazni,
tehát nem merül fel, hogy ez a jogalkotás az engedélyt kérő terhére visszamenőlegesen hátrányos
volna, ezért ezen rendelkezések alapján a másodfokú határozat meghozatalakor már hatályban volt és
alkalmazandó szabályok szerint kellett volna a jövőbeni magatartási szabályokat előíró engedélyt
kiadni.
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Mindezekre figyelemmel helytálló a felpereseknek azon érvelése, hogy a 2010/75/EU rendeletnek,
valamint az azt a hazai jogba átültető 480/2013. (XII. 17.) Korm. rendeletnek a rendelkezéseit már a
másodfokú eljárásban is érvényesíteni kellett volna, ezért a Kúria álláspontja szerint az alperes
jogsértően hagyta figyelmen kívül ezen rendelkezések alkalmazását, s vette figyelembe a 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 2014. január 7-ét megelőző hatályos szabályait.

Kfv.III.37.483/2015/9.
Felépítmény építési engedély nélkül történt bővítése esetén a fennmaradási engedély megadhatósága
iránti eljárás mérlegelési jogkörbe tartozó, így a döntés felülvizsgálatára is ez irányadó. Megismételt
közigazgatási eljárás során a hatóságot a jogerős bírósági ítélet rendelkező része és indokolása is
köti, és ez egyben a megismétlendő eljárás körét, terjedelmét is meghatározza.
A Kúria álláspontja szerint az elsőfokú bíróság nem sértette meg az EUMSZ 267. cikkének előzetes
döntéshozatali eljárásra vonatkozó szabályait sem, ilyen eljárás kezdeményezése a tagállami bíróságok
részére fennálló lehetőség, a tagállami bíróság mérlegelés alapján jogosult dönteni az eljárás
megindításáról, annak indokoltságáról - ha nem egyértelmű számára az uniós jog rendelkezése.
Ugyanakkor utal arra is a Kúria, hogy a felülvizsgálati kérelemben nem került sor annak
megjelölésére, hogy az eljárt bíróság mennyiben, milyen vonatkozásban nem alkalmazta az uniós
jogot, konkrétan annak mely rendelkezését kellett volna alapul vennie, az erdőrészlettel kapcsolatos
esetleges kötelezettségszegési eljárás pedig a perbeli üggyel összefüggésbe nem volt hozható.
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Emberi jogi közlemények

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei
1. Gégény János Magyarország elleni ügye (44.753/12. sz. ügy) 14
A kérelmező 2001. október 19. napja óta különböző büntetés-végrehajtási intézetekben tölti
szabadságvesztés-büntetését.
A büntetést kezdetben a Szegedi Fegyház és Börtönben foganatosították, ahol a kérelmező 63 hónapot
töltött tizenegy másik fogvatartottal együtt három különböző, a mosdóhelyiséget is magában foglaló
27 m2 alapterületű zárkában. A zárkák mindössze egy vízcsappal és illemhellyel voltak felszerelve,
amelyet a lakórésztől csak egy függöny választott el. Az étkezőasztal a padlóhoz volt rögzítve,
mindössze egy méterre az illemhelytől. A kérelmező naponta egy órát tartózkodhatott szabad levegőn
egy 40x20 méteres zárt udvaron, ahova egyszerre 100-150 főt vittek sétára. Emellett heti három
alkalommal 30 percet edzhetett az edzőteremben, valamint hetente háromszor, alkalmanként hat óra
időtartamban középiskolai oktatásban vett részt.
Később a Budapesti Fegyház és Börtön „B” objektumában szintén 27 m2 alapterületű, szellőztető
rendszerrel nem rendelkező, élősködőkkel fertőzött zárkákon osztozott hét másik fogvatartottal. A
fogvatartottak heti egy alkalommal zuhanyozhattak, a kérelmező állítása szerint nem megfelelő
higiénés körülmények között, legfeljebb 1-2 percig. A kérelmező itt is naponta egy órát tölthetett a
szabad levegőn egy 20x20 nagyságú udvaron; ugyanakkor jelezte, hogy a 2009. június 20. és 2010.
május 12. közötti időszakban nem mehetett ki azokon a napokon, amikor könyvtárosi feladatokat látott
el.
Ezt követően átszállították a Budapesti Fegyház és Börtön „A” objektumába, ahol 8 m2 nagyságú
zárkákon két, 6,5 m2 nagyságú zárkákon pedig egy további fogvatartottal osztozott. A mosdót és a
lakórészt itt is csak egy függöny választotta el egymástól. A kérelmező a börtönudvaron napi egy óra
séta, heti kétszer 50 perc edzés és hetente egyszer 15 perc könyvtárlátogatás erejéig tartózkodhatott a
zárkáján kívül. A fogvatartottak hetente egyszer zuhanyozhattak, egy négy zuhanyrózsával felszerelt
zuhanyzóban, ahova egyszerre 25 fogvatartottak vittek be, ami – pusztán a fogvatartottak számánál
fogva – lehetetlenné tette a mozgást.
A kérelmezőt később visszaszállították a Budapesti Fegyház és Börtön „B” objektumába, ahol két évet
töltött öt különböző zárkában. A zárkák mérete 27 m2 volt, az abban fogvatartottak száma 8 és 10
között változott.
A kérelmező 2013. június 16. óta a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben, három másik fogvatartottal
együtt egy 8 m2 nagyságú zárkában tölti a szabadságvesztés-büntetését.
A kérelmező – az Egyezmény 3. cikkére hivatkozással – sérelmezte, hogy embertelen és megalázó
körülmények között tartották fogva több mint 13 évig, továbbá – az Egyezmény 13. cikkére
hivatkozással – azt, hogy panaszai orvoslására nem állt rendelkezésre hatékony jogorvoslat.
A Varga és mások Magyarország elleni ügyben15 a Bíróság már alaposan megvizsgálta a magyar
jogrendszerben a fogva tartás tárgyi feltételeivel kapcsolatos panaszok tekintetében rendelkezésre álló
jogorvoslatokat. A Bíróság abban az ügyben arra a következtetésre jutott: hogy nem mutatták ki, hogy
a magyar jogrendszer olyan hatékony jogorvoslatot kínál, amely az állított jogsértés vagy annak
folytatásának megakadályozására használható, és a kérelmező számára megfelelő és elégséges
orvoslást nyújt a fogva tartás nem megfelelő feltételeiből eredő panaszokkal kapcsolatban. Ezzel
összhangban a Bíróság úgy találta, hogy a kérelmezőknek nem állt rendelkezésére hatékony hazai
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jogorvoslat sérelmeikkel szemben, ami sértette az Egyezmény 13. cikkét. A Bíróság nem talált okot
arra, hogy jelen ügyben eltérjen ettől a következtetésétől. Kiemelve, hogy a kérelmező egy „védhető”
panaszt emelt az Egyezmény 3. cikke alapján, a Bíróság úgy találta, hogy az Egyezmény 13. cikkét
megsértették.
Ahogy azt a Bíróság korábban számos alkalommal megállapította, az Egyezmény 3. cikk a
demokratikus társadalom egyik alapvető értékét foglalja magába. Az Egyezmény abszolút jelleggel
tiltja a kínzást és az embertelen vagy megalázó bánásmódot vagy büntetést, tekintet nélkül az áldozat
magatartására. A Bíróság következetesen hangsúlyozta, hogy a jogsértés csak akkor állapítható meg,
ha az átélt szenvedés vagy megaláztatás túlmegy az adott törvényes bánásmóddal vagy büntetési
formával szükségképpen együtt járó megaláztatási vagy szenvedési elemet. A szabadságkorlátozó
intézkedések gyakran foglalnak magukba ilyen elemet.
Az Egyezmény 3. cikkével összhangban az államnak biztosítania kell, hogy a fogvatartásra az adott
személy emberi méltóságának tiszteletben tartásával összeegyeztethető körülmények között kerüljön
sor, és az intézkedés végrehajtásának módja ne tegye ki a fogvatartottat a fogvatartásból eredő
szenvedés elkerülhetetlen szintjét meghaladó nélkülözésnek vagy nehézségnek.
A fogvatartás körülményeinek vizsgálatakor figyelembe kell venni e körülmények összességükben
kifejtett hatását, a kérelmező különleges állításait. Az adott körülmények között való fogvatartás
időtartamát ugyancsak megfontolás tárgyává kell tenni.
A zárkákban fellépő rendkívüli helyhiányt nagy súllyal kell figyelembe venni annak megállapítása
során, hogy a vitatott fogvatartási körülmények az Egyezmény 3. cikke szempontjából „megalázó”-ak
voltak-e. Ugyanakkor a Bíróság minden alkalommal megtagadta, hogy egyszer s mindenkorra
meghatározza: az Egyezmény értelmében egy fogvatartottnak hány m2 nagyságú alapterületet kell
biztosítani, figyelemmel arra, hogy számos más érdemi tényező (pl. a fogvatartás tartama, a szabad
levegőn tartózkodásra való lehetőségek, a fogvatartott testi és szellemi állapota, stb.) is fontos szerepet
játszik annak megállapításában, hogy a fogvatartás körülményei összeegyeztethetők-e az Egyezmény
3. cikkében biztosított garanciákkal.
Jelen esetben a kérelmező panasza elsősorban a különböző büntetés-végrehajtási intézetek
túlzsúfoltságára irányult. A Bíróság hihetőnek fogadta el a kérelmező állítását, amely szerint a
különböző büntetés-végrehajtási intézetek zárkái, amelyekben fogva tartották, túlzsúfoltak voltak. A
fogvatartás tartamának nagy része alatt a kérelmező számára biztosított személyes tér nem haladta meg
a pár négyzetmétert; egyes esetekben mindössze 2 m2 volt. Azokban a korábbi ügyekben, ahol a
kérelmezőnek 3 m2-nél kisebb személyes tér állt a rendelkezésére, a Bíróság megállapította, hogy a
túlzsúfoltság elég súlyos mértékű ahhoz, hogy önmagában igazolja az Egyezmény 3. cikke
megsértésének megállapítását.
A Bíróság kiemelte továbbá, hogy a kérelmező további tényállításait a Kormányzat sem vitatta. Az
ebédlőasztal és az illemhely is a zárkában kapott helyet – néha egymástól mindössze egy méter
távolságra. Az illemhelyet a lakórésztől csak egy függöny választotta el, és a zárkákban élősködők
voltak.
Ezen túlmenően a kérelmező nehéz helyzetét semmilyen számottevő módon nem enyhítették. A
kérelmezőnek hosszú időszakokon át – a sétával töltött napi egy órát és az olyan egyéb
tevékenységgel, mint edzés és könyvtárlátogatás töltött legfeljebb heti három órát leszámítva – szinte
egész nap a zárkájában kellett tartózkodnia.
A Bíróság figyelembe vette, hogy a túlzsúfoltság időszakai viszonylag normális időszakokkal
váltakoztak, amikor a kérelmező a 27 m2 alapterületű zárkát hét másik elítélttel osztotta meg.
Ugyanakkor a Bíróság álláspontja szerint ez nem könnyítette meg a kérelmező helyzetét, mivel az
utóbbi időszakot a gyakorlatilag nem létező szabadtéri foglalkozással és az elégtelen higiénés
körülmények fényében kell értékelni.
Végül a Bíróság különös hangsúlyt helyezett arra a tényre, hogy a kérelmező hosszú tartamú
szabadságvesztését tölti. A szűk zárkában való elhelyezésére többnyire nem átmeneti jelleggel került
sor. Több mint tizenhárom éve ilyen körülmények között, minden magánéletet nélkülöző módon
tartják fogva.
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Mindezen tényezők együttes hatására tekintettel a Bíróság úgy találta: az a tény, hogy a kérelmezőt
túlzsúfolt zárkákban rossz tisztálkodási lehetőségek és csekély zárkán kívüli tevékenységre való
lehetőség mellett több mint tizenhárom éve tartják fogva, minden bizonnyal a fogvatartásból eredő
szenvedés elkerülhetetlen szintjét meghaladó nélkülözést vagy nehézséget okozott neki. A Bíróság
ezért úgy ítélte, hogy a kérelmező embertelen és megalázó bánásmódnak volt kitéve, amivel
megsértették az Egyezmény 3. cikkét.
A Bíróság a kérelmező javára 26.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

2. Gazsó György Magyarország elleni ügye (48.322/12. sz. ügy)16
A kérelmező és korábbi munkáltatója között 2002. február 25. és 2005. május 18. között peres eljárás
volt folyamatban. A bíróság kötelezte a munkáltatót a kérelmező munkaviszonyának helyreállítására;
az ítélet teljesítéseként neki felajánlott munkakört azonban a kérelmező nem fogadta el, így 2006.
január 5. napján újabb eljárás indult. A Fővárosi Munkaügyi Bíróság 2008. november 18-án a
kérelmező keresetét elutasította; a másodfokon eljárt Fővárosi Törvényszék az ítéletet megváltoztatta
és a keresetnek helyt adott. Az alperes felülvizsgálati kérelme folytán eljáró Kúria 2012. február 29-én
a másodfokú ítéletet hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.
A kérelmező – az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdésére hivatkozással – sérelmezte, hogy az eljárás
hossza (összesen 6 év 2 hónap) nem felelt meg az „ésszerű idő” követelményének, továbbá – az
Egyezmény 13. cikkére hivatkozással – azt, hogy nem állt rendelkezésére hatékony jogorvoslat az
eljárás felgyorsítására.
A Bíróság emlékeztetett: az eljárás hosszának ésszerűségét az ügy körülményeinek fényében kell
értékelni, utalással az alábbi szempontokra: az ügy összetettsége, a kérelmező és az illetékes hatóságok
magatartása, és hogy mi a tétje az eljárásnak a kérelmező számára. A Bíróság emlékeztetett: a
munkaügyi jogvitákban különleges gondosságra van szükség. A Bíróság a jelen ügyhöz hasonló
kérdéseket felvető esetekben több alkalommal megállapította az Egyezmény 6. cikke 1. bekezdésének
sérelmét. A jelen ügyben a Bíróság észlelte, hogy a jogvita nem volt különösebben összetett: a
kérelmező munkaviszonyának helyreállításával volt kapcsolatos. Ugyanakkor a Bíróság nem volt
meggyőződve arról, hogy a hatóságok megfelelő gondossággal jártak volna el az ügy befejezése
érdekében. Továbbá úgy tűnik, sem a kérelmező, sem az alperes nem okozott különösebb késedelmet.
Az elé terjesztett anyag vizsgálata alapján a Bíróság úgy ítélte meg: a Kormányzat nem hozott elő
semmilyen olyan tényt vagy érvet, amely alkalmas lett volna meggyőzni őt arról, hogy jelen
körülmények között más következtetésre jusson. A tárggyal kapcsolatos joggyakorlatára figyelemmel a
Bíróság megállapította, hogy az eljárás hossza eltúlzott volt, és nem felelt meg az „ésszerű idő”
követelményének. Ezzel összhangban az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdését megsértették.
A Bíróság korábban több alkalommal megállapította, hogy Magyarországon nem áll rendelkezésre
hatékony hazai jogorvoslati lehetőség a polgári eljárások elhúzódása ellen. A Kormányzat nem
bizonyította, hogy a helyzet időközben – akár az eljárást meggyorsítása, akár kártérítést biztosítása
tekintetében – megváltozott volna, így az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdése tekintetében az
Egyezmény 13. cikkét megsértették.
A Bíróság az Egyezmény 46. cikke alapján irányadó döntést is hozott. Kiemelte, hogy jelen ügy egy
olyan visszatérő problémával kapcsolatos, amelynek alapján a Bíróság megállapítja az Egyezmény
sérelmét Magyarország tekintetében. Ezen túlmenően a magyar jogrendszer nem kínál hatékony
jogorvoslatot, miként azt az Egyezmény 13. cikke megköveteli, a túlzottan hosszú bírósági eljárások
megelőzésére vagy az ilyen eljárások által okozott károk orvoslásának biztosítására.
A Bíróság úgy találta, hogy a polgári eljárások túlzott hosszának és a hatékony jogorvoslat hiányának
kérdése megoldatlan, azon tény ellenére, hogy már jó ideje egyértelmű joggyakorlat áll rendelkezésre,
amely okot ad a kormánynak, hogy e problémák megoldása érdekében megfelelő intézkedéseket
tegyen. A Bíróság emlékeztetett: az Egyezmény 46. cikkével összhangban a jogsértés megállapítása
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nemcsak azt a jogi kötelezettséget rója a kérelmezett államra, hogy az Egyezmény 41. cikke szerinti
igazságos elégtétel címén megítélt összeget megfizesse, hanem hogy kiválassza, a Miniszteri Bizottság
felügyelete alatt, azokat az általános, illetve ha megfelelő, egyedi intézkedéseket, amelyeket el kell
fogadnia nemzeti jogrendszerében, hogy a Bíróság által megállapított jogsértésnek és amennyire
lehetséges orvosolja azt. Ilyen körülmények között a Bíróság szükségesnek látta, hogy jelen ügyet az
Egyezmény 46. cikke alapján is vizsgálja.
A kérelmező állítása szerint az, hogy a magyar hatóságok folyamatos kudarcot vallanak annak terén,
hogy polgári ügyekben „ésszerű időhatáron belül tárgyalást”, illetve hatékony hazai jogorvoslati
lehetőséget biztosítsanak, rendszerszintű probléma. A Kormányzat – anélkül, hogy az irányadó döntés
meghozatalát formálisan ellenezte volna – szükségtelennek találta egy ilyen eljárás lefolytatását abból
adódóan, hogy e tárgyban már cselekvési tervet terjesztettek a Miniszteri Bizottság elé. A tervezet a
polgári eljárások vonatkozásában számos igazgatási reformra és a bírósági rendszer bizonyos szintű
újrastrukturálására is kiterjedt; az intézkedéseket 2011-ben hajtották végre.
A Bíróság emlékeztetett: az Egyezmény 46. cikke – az Egyezmény 1. cikke fényében értelmezve –
jogi kötelezettséget ró a kérelmezett államra, hogy a Miniszteri Bizottság felügyelete alatt megfelelő
általános, illetve egyéni intézkedéseket tegyenek a kérelmező azon jogának biztosítása érdekében,
amelynek megsértését a Bíróság megállapította. Ilyen intézkedéseket kell tenni a kérelmező
helyzetében lévő más személyek tekintetében is, a Bíróság megállapításaihoz vezető problémák
megoldása által.
A Miniszteri Bizottság 2004. május 12-én kelt, a rendszerszintű problémákat feltáró ítéletekről szóló
határozatában felkérte a Bíróságot, hogy „az Egyezmény megsértését megállapító ítéleteiben
azonosítsa az alapul szolgáló rendszerszintű problémát és annak forrását, különösen, ha az
valószínűleg számos kérelmet eredményez, hogy így segítse az államokat a megfelelő megoldás
megtalálásában és a Miniszteri Bizottságot az ítéletek végrehajtásának felügyeletében”.
Annak érdekében, hogy ítéleteinek hatékony végrehajtását ezen irányelvek mentén megkönnyítse, a
Bíróság kidolgozhat egy irányadódöntés-hozatali eljárást, amely lehetővé teszi számára, hogy
ítéletében egyértelműen azonosítsa a jogsértés hátterében meghúzódó szerkezeti illetve rendszerszintű
problémákat, és jelezze azokat a konkrét intézkedéseket vagy cselekményeket, amelyeket a
kérelmezett államnak teljesítenie kell azok orvoslására.
A Bíróság jelen ügyben indokoltnak látta irányadódöntés-hozatali eljárás lefolytatását, különös
tekintettel a probléma tartós és rendszeresen ismétlődő jellegére, az általa Magyarországon érintettek
számára és annak szükségére, hogy számukra hazai szinten gyors és megfelelő jogorvoslatot
nyújtsanak.
A Bíróság kiemelte a Kormányzat előadását azzal kapcsolatban, hogy az eljárások elhúzódásával
kapcsolatos problémák orvoslása céljából már benyújtott egy cselekvési tervet a Miniszteri
Bizottsághoz. Üdvözölte a Kormányzat elkötelezettségét és ezen erőfeszítéseinek folytatására
bátorította.
Ugyanakkor a Bíróság kénytelen volt észlelni, hogy a Kormányzat által hivatkozott reformok
bevezetése óta eltelt négy évben a probléma továbbra is fennmaradt. Ezért úgy ítélte meg, hogy az
irányadódöntés-hozatali eljárás lehetővé teszi annak hangsúlyozását, hogy a kérelmezett államnak
olyan intézkedéseket kell bevezetnie, amelyek valóban hatékony módon kezelik az Egyezménynek az
eljárások elhúzódásából eredő megsértését.
Magyarországnak az Egyezmény rendszeréhez való csatlakozása és 2015. május 1. között a Bíróság
több mint 200 ítéletében marasztalta el Magyarországot a polgári eljárások elhúzódása miatt. Csak
2014-ben 24 esetben – nem számítva azokat az ügyeket, amelyeket a Kormányzat békés úton
rendezett, és amelyekben egyoldalú nyilatkozatot tett – állapította meg polgári ügyekben ésszerű időn
belül történő tárgyaláshoz való jog megsértését. A kérelmezett állam a Bíróság következetes
gyakorlata ellenére mindeddig nem léptetett érvénybe olyan intézkedéseket, amelyek valóban
javítottak volna a helyzeten. A jelen ügyben feltárt problémák rendszerszintű jellegét bizonyítja az is,
hogy 2015. május 1-jén a Bíróság előtt kb. 400, ugyanazon kérdéssel kapcsolatos ügy volt
folyamatban Magyarország ellen, és az ilyen kérelmek száma folyamatosan növekszik. Mindezekre
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figyelemmel a Bíróság úgy ítélte meg, hogy a jelen ítéletben megállapított jogsértés nem egy
elszigetelt jelenségből eredt, és nem is a jelen ügy egy sajátos fordulatának tudható be, hanem a
kérelmezett állam mulasztásainak következménye. Ennek megfelelően úgy kell tekinteni, hogy jelen
ügyben tapasztalt helyzetet az Egyezménnyel ellentétes gyakorlat eredményének kell minősíteni.
A Bíróság emlékeztetett: elvben nem feladata annak meghatározása, hogy milyen jogorvoslati
eszközök lehetnek alkalmasak arra, hogy eleget tegyenek a kérelmezett állam Egyezmény 46.
cikkében előírt kötelezettségének. A Miniszteri Bizottság felügyeletének alávetve, a kérelmezett állam
szabadon választhatja meg azokat az eszközöket, amelyekkel teljesíti az Egyezmény 46. cikkében
előírt kötelezettségét, feltéve, hogy ezen eszközök összhangban állnak a Bíróság ítéletében foglalt
megállapításokkal.
A Bíróság úgy ítélte, hogy a kérelmezett államnak késedelem nélkül, de legkésőbb az ítélet véglegessé
válását követő egy éven belül be kell vezetnie jogrendszerébe egy jogorvoslatot vagy jogorvoslatok
együttesét annak érdekében, hogy azt a Bíróság jelen ügyben tett megállapításaival összhangba hozza,
és hogy teljesítse az Egyezmény 46. cikkének követelményeitBiztosítania kell továbbá, hogy a
jogorvoslat(ok) elméletben és gyakorlatban is megfelel(nek) a Bíróság által lefektetett alapvető
követelményeknek. Így különösen, a Bíróság emlékeztetett: „a legjobb megoldás, mint oly sok
területen, vitathatatlanul a megelőzés. Ha az igazságszolgáltatási rendszernek hiányosságai vannak az
Egyezmény 6. cikk 1. bekezdésében előírt „ésszerű idő” követelménye terén, a leghatékonyabb
megoldás egy olyan jogorvoslat, amely meggyorsítja az eljárást annak érdekében, hogy annak túlságos
elhúzódását megakadályozza. Egy ilyen jogorvoslatnak vitathatatlan előnyei vannak egy kizárólag
kártérítést nyújtó jogorvoslattal szemben, mivel megelőzi, hogy ugyanazon eljárás kapcsán ismételt
jogsértés kerüljön megállapításra, és nem csak utólag orvosolja a jogsértést, mint egy kártérítés-típusú
jogorvoslat. Egyes államok tökéletesen megértették a helyzetet, amikor azt választották, hogy a kétféle
jogorvoslatot párosítanak: az egyik az eljárás felgyorsítására szolgál, a másik kártérítést nyújt”. Az
Egyezmény 13. cikke megengedi az államoknak, hogy válasszanak a folyamatban lévő eljárásokat
meggyorsító és a már bekövetkezett késedelemből eredő károkat orvosoló jogorvoslat között. Míg az
előbbi kívánatosabb, mivel késedelmet megelőző, egy kártérítési jellegű jogorvoslat is hatékonynak
tekinthető, ha az eljárás már rendkívül hosszú idő óta húzódik, és megelőző jogorvoslat nem áll
rendelkezésre. A jogorvoslatokkal kapcsolatos probléma megoldásának azonosítása során a magyar
hatóságoknak kellő figyelemmel kell lenniük a Miniszteri Bizottságnak a részes államokhoz címzett, a
hazai jogorvoslatok fejlesztésével kapcsolatos 2004. május 12-i ajánlására.
A Bíróság emlékeztetett: az irányadódöntés-hozatali eljárás egyik célja, hogy lehetővé tegye az
irányadó döntésben azonosított szerkezeti problémától szenvedő nagyszámú ember részére a lehető
leggyorsabb jogorvoslati lehetőséget biztosítását nemzeti szinten. Bár a kérelmezett állam
intézkedésének elsősorban az ilyen működési zavarok kiküszöbölésére és a kérdéses jogsértések
vonatkozásában hatékony hazai jogorvoslatok bevezetésére kell irányulnia, az magában foglalhat
olyan ad hoc megoldásokat, mint a kérelmezőkkel való békés megegyezés vagy az Egyezmény
követelményeinek megfelelő egyoldalú kártérítési ajánlatok.
Jelen körülmények között a Bíróság szükségesnek látta minden más hasonló, a jelen ítélet véglegessé
válását követően előterjesztett új ügy elbírálásának elhalasztását, a vonatkozó intézkedések
végrehajtásáig, ezen időponttól számított egy évre.
A Bíróság a kérelmező javára 1.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

3. Galambos Lajos Magyarország elleni ügye (13.312/12. sz. ügy)17
A kérelmező nyugalmazott vezérőrnagy, akit 2011. június 28-án kémkedés vádjával elfogtak. A
bíróság 2011. július 1-jén házi őrizetbe helyezte. Az az ügyész fellebbezése folytán 2011. július 14-én
szökés, elrejtőzés veszélye miatt elrendelték az előzetes letartóztatását. A Budapesti Fegyház és Börtön
Maglódi úti „B” objektumában tartották fogva. A kérelmező azt állította, hogy előzetes letartóztatása
alatt a börtönszemélyzet gyakran felkapcsolta a villanyt, ezzel zavarva az éjjeli nyugalmát. Az előzetes
17
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letartóztatás megszüntetése iránti indítványa nem vezetett eredményre, annak ellenére, hogy igazolta: a
házi őrizet tartama alatt elszökhetett volna, de nem tette. Arra hivatkozott, hogy büntetlen előéletű,
közel 60 éves, valamint rendezett körülményekkel és családi háttérrel rendelkezik; a bíróság azonban
fenntartotta, hogy a kérelmező külföldi kapcsolataira tekintettel a szökés veszélye mindezek ellenére
fennáll.
A kérelmező 2012. április 6-áig előzetes letartóztatásban, majd 2013. március 13-áig ismét házi
őrizetben volt, ezt követően lakhelyelhagyási tilalmat rendeltek el vele szemben. Több alkalommal is
sikertelenül indítványozta az előzetes letartóztatás megszüntetését, valamint több ízben sikertelenül
fellebbezett az előzetes letartóztatást, illetve a házi őrizetet meghosszabbító bírósági határozatok ellen.
Állítása szerint – amelyet a Kormányzat sem vitatott – a kényszerintézkedéseket meghosszabbító
végzések – meglehetősen sztereotip módon – újra és újra a szökés, elrejtőzés veszélyére hivatkoztak,
anélkül azonban, hogy a kérelmező külföldi kapcsolatait leszámítva más, konkrét kockázatot is
megjelöltek volna. Ezen túlmenően minden alkalommal, amikor a bíróság tárgyaláson határozott a
meghosszabbításról vagy az előzetes letartóztatás megszüntetése iránti indítványról, az ügyész
indítványát csak a tárgyaláson közölték a védelemmel. Amikor pedig a kényszerintézkedés
meghosszabbítására tárgyaláson kívül került sor, az ügyészi indítványt egyáltalán nem kézbesítették a
védelem részére. A kérelmezőt az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék katonai tanácsa 2013.
július 5-én kémkedés bűntette miatt elítélte és két évi tíz hónap szabadságvesztés-büntetésre ítélte. A
Fővárosi Ítélőtábla katonai tanácsa az elsőfokú ítéletet hatályon kívül helyezte. Az eljárás a mai napig
folyamatban van.
A kérelmező – tartalmilag az Egyezmény 5. cikkének 3. bekezdésére utalással – azt sérelmezte, hogy
meghosszabbított előzetes letartóztatása és házi őrizete indokolatlan volt, továbbá – az Egyezmény 5.
cikkének 4. bekezdésére hivatkozással – azt, hogy az előzetes letartóztatás megszüntetése iránti
indítványainak elbírálására irányuló eljárás során nem tartották tiszteletben a fegyverek
egyenlőségének elvét.
A Bíróság kiemelte, hogy a kérelmező házi őrizetben volt 2011. július 1-jétől, és aztán, az ügyészség
fellebbezése folytán, előzetes letartóztatásba került 2011. július 14-én. Előzetes letartóztatását ismét
házi őrizetre változtatták 2012. április 6-án. A házi őrizetből 2013. március 13-én engedték szabadon,
és vele szemben lakhelyelhagyási tilalmat rendeltek el.
A Bíróság már korábban kimondta, hogy a házi őrizet az Egyezmény 5. cikke értelemében vett
szabadságtól való megfosztásnak minősül. Kiemelte, hogy mind az előzetes letartóztatás, mind a házi
őrizet olyan fogvatartás, amelynek célja a kérelmezőnek az illetékes bíróság elé állítása, és amely az 5.
cikk 1. bekezdésének c) pontja alá esik. Ezért az 5. cikk 3. bekezdéséből következik: a kérelmezőnek
joga van ahhoz, hogy ügyében ésszerű határidőn belül tárgyalást tartsanak vagy a tárgyalásig
szabadlábra helyezzék. Jelen ügyben vizsgálandó teljes időszak, amely magában foglalja a házi
őrizetet és az előzetes letartóztatást, egy év, nyolc hónap és tizenhárom nap volt.
A Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint az, hogy a letartóztatás vagy a házi őrizet tartama ésszerű-e,
nem értékelhető elvontan; azt minden esetben az ügy egyedi körülményeivel összhangban kell
értékelni. Azt, hogy vajon egy vádlott őrizetben tartása indokolt-e, minden ügyben az adott ügy
sajátosságai alapján kell értékelni. Egy adott ügyben a folytatólagos fogva tartás csak akkor tekinthető
jogszerűnek, ha vannak olyan, valódi közérdekre utaló egyedi jelek, melyek – az ártatlanság
vélelmétől függetlenül – nagyobb súllyal esnek latba, mint a személyi szabadság tiszteletben
tartásának szabálya. Elsősorban a nemzeti igazságszolgáltatási hatóságok felelőssége annak
biztosítása, hogy egy adott ügyben megvádolt személy előzetes letartóztatása ne haladja meg az
ésszerű időtartamot. E célból meg kell vizsgálniuk az összes olyan tényezőt, amely – az ártatlanság
vélelmének elvét megfelelően szem előtt tartva – a személyes szabadság tiszteletben tartásának
szabályától való eltérést indokoló valódi közérdek fennállta mellett vagy ellen szólnak, és fel kell
hozniuk azokat a szabadlábra helyezési kérelmet elutasító döntésükben. Lényeges, hogy az ilyen
döntésekben megjelölt indokok és a kérelmező által a fellebbezéseiben említett valós tények alapján
kell a Bíróságnak eldöntenie, hogy vajon megsértették-e az Egyezmény 5. Cikkének 3. bekezdését. A
megalapozott gyanú folyamatos fennállta, hogy a letartóztatott személy bűncselekményt követett el,
elengedhetetlen feltétele a folytatólagos fogva tartás törvényességének, de egy bizonyos idő elteltét
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követően már nem elégséges. Ilyen esetekben a Bíróságnak meg kell állapítania, hogy vajon az
igazságszolgáltatási hatóságok által megadott egyéb okok továbbra is indokolják-e a személyes
szabadságtól való megfosztást. Ha ezek az indokok „érdemiek” és „elégségesek”, a Bíróságnak arról
is meg kell győződnie, hogy az illetékes nemzeti hatóságok „különleges gondossággal” jártak-e el az
eljárás lefolytatása során.
Jelen ügyben a Bíróság nem látott okot arra, hogy kétségbe vonja: a kérelmező előzetes letartóztatása
és az ezt követő házi őrizet bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúján alapult; a kérelmezőt azon
gyanú alapján fosztották meg szabadságától, hogy kémkedést követett el. A szabadságtól való
megfosztására két különböző formában került sor, nevezetesen: 2011. július 14. és 2012. április 6.
között előzetes letartóztatás, 2011. július 1 és 14. között és 2012. április 6. és 2013. március 13. között
házi őrizet keretében.
A Bíróság kiemelte: vitatott volt a felek között, hogy vajon e kényszerintézkedések igazságügyi
hatóságok által adott indokai „érdemiek” és „elégségesek” voltak-e, különösen a kérelmező és az ügy
különleges körülményeinek megkívánt egyediesített értékelése szempontjából.
Az előzetes letartóztatás tekintetében a Bíróság kiemelte, hogy az 2011. július 14-étől 2012. április 6áig, azaz csaknem kilenc hónapig tartott. Ebben az időszakban a bíróságok ismételten utaltak a szökés,
elrejtőzés veszélyére. Bár a Bíróság elismerte, hogy ez a megfontolás „érdemi” volt a kérelmező
ügyében, úgy találta, hogy az idő múlásával egyre kevésbé volt „elégséges”. A kérelmező külföldi
kapcsolatain kívül ugyanis az eljárás egyik szakaszában sem adták indokát annak a feltételezésnek,
hogy a kérelmező megszökhet. Megfontolva azt a tényt, hogy előzetes letartóztatását megelőzően a
kérelmező tizennégy napig házi őrizetben volt, ez alatt megszökhetett volna, de nem tette, továbbá, a
hatóságok azt sem valószínűsítették, hogy megpróbálta elérni külföldi kapcsolatait, a Bíróság a szökés,
elrejtőzés veszélyére való ismételt hivatkozást nem találta kielégítőnek.
Ezen túlmenően meg kellett bizonyosodni arról, hogy azok az indokok, amelyek alapján a hatóságok a
kérelmezőt őrizetben tartották, változatlan relevanciával bírt-e az azt követő házi őrizet során, amely
figyelemreméltó ideig, húsz hónapig tartott. Ezzel kapcsolatban a Bíróság kiemelte: ezen időszak alatt
a bíróságok újból, ismételt utalást tett a szökés, elrejtőzés veszélyére. A kérelmező ellen azonban –
életkorával, rendezett személyi körülményeivel és büntetlen előéletével szembeállítva – a külföldi
kapcsolatait leszámítva ebben az időszakban sem hoztak fel semmi konkrétumot. A kérelmező előzetes
letartóztatásának meghosszabbítására vonatkozó bírósági indokolás valójában a legtöbb esetben
inkább sztereotip volt, és nélkülözte a konkrét veszély megalapozásához szükséges elemek. Mivel a
hatóságok által felhívott indokok a fentiek alapján nem voltak „elégségesek”, és mivel a hatóságok
nyilvánvalóan elmulasztották megfelelően megfontolni más, kevésbé korlátozó intézkedés
alkalmazását a tárgyaláson való megjelenés biztosítása érdekében, nem volt szükséges megvizsgálni,
vajon az eljárást a hatóságok „különleges gondossággal” folytatták-e le. Mindezekre figyelemmel a
Bíróság úgy találta, hogy a kérelmező folyamatos szabadságától való megfosztását a hatóságok nem
tudták igazolni, ezáltal megsértették az Egyezmény 5. cikkének 3. bekezdését.
Az Egyezmény 5. cikke 4. bekezdésének sérelmét vizsgálva a Bíróság emlékeztetett arra: a
letartóztatott vagy fogva tartott személyek jogosultak, hogy bírósági felülvizsgálati eljárást
kezdeményezzenek azon eljárásjogi és anyagi jogi feltételek tekintetében, amelyek lényegesek
szabadságtól való megfosztásuknak az Egyezmény 5. cikkének (1) bekezdése értelmében vett
„törvényességéhez”. Az előzetes letartóztatással szembeni fellebbezést elbíráló bíróságnak biztosítania
kell a bírósági eljárás garanciáit. Az eljárásnak kontradiktóriusnak kell lennie, és mindig biztosítania
kell a „fegyveregyenlőséget” a felek, azaz az ügyész és a terhelt között.
A fegyveregyenlőség nem biztosított, ha a védelemtől megtagadják a nyomozati iratokhoz való
hozzáférést, amennyiben az szükséges annak érdekében, hogy hatékonyan vitassa ügyfele
fogvatartásának törvényességét. A Bíróság emlékeztetett, hogy egy korábbi ügyben megállapította az
Egyezmény 5. cikke 4. bekezdésének sérelmét, mert a védelem nem férhetett hozzá azokhoz az
iratokhoz, amelyek lehetővé tették volna a terhelt számára, hogy vitassa fogvatartását. Egy másik
ügyben a Bíróság úgy ítélte, hogy „azokat az információkat, amelyek lényegesek a fogvatartás
törvényességének megítéléséhez, megfelelő módon hozzáférhetővé kell tenni a gyanúsított ügyvédje
számára”. Ezzel összefüggésben a közlés kötelezettsége nem ugyanaz, mint az Egyezmény 6. cikke
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szerint; a „lényeges” anyagot azonban hozzáférhetővé kell tenni a védelem számára valamivel előbb,
biztosítva a védelem számára a lehetőséget az ellenérvek kialakítására.
A Bíróság figyelembe vette a Kormányzat azon érvét, miszerint minthogy az ügyészi indítványok
minősített adatot tartalmaztak, nem volt jogalap arra, hogy azokat a kérelmező vagy védője részére
postai úton vagy telefax útján kézbesítsék. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy a jogszabály önmagában nem
tiltja meg a hatóságoknak, hogy az indítványokat a minősített adatok védelmére vonatkozó hatályos
jogszabályok betartása mellett előre megküldjék a terheltnek vagy védőjének; az pedig a hatóságok
feladata, hogy megtalálják a megfelelő módját annak, hogy a védelem számára a szükséges
hozzáférést biztosítsák. A Bíróság álláspontja szerint, bár a minősített adatoknak a büntetőeljárás során
történő hatékony kezelése jogszerű cél, annak megvalósítása nem történhet a kérelmező védelemhez
való jogának lényeges korlátozása árán.
A Bíróság észlelte, hogy a kérelmező az előzetes letartóztatás megszüntetése iránt több ízben is
kérelmet terjesztett elő, valamint több alkalommal is fellebbezett az előzetes letartóztatást, illetve a
házi őrizetet meghosszabbító bírósági határozatok ellen. A kérelmező állítása szerint, amit a
Kormányzat nem cáfolt, a védelmet ezen eljárások egyikében sem tájékoztatták megfelelő időben az
ügyészi indítványról, minthogy arra csak a tárgyaláson került sor. Sőt, amikor a
kényszerintézkedéseket meghosszabbító vagy a szabadlábra helyezés iránti kérelmet elutasító
határozatot tárgyaláson kívül hozták meg, a védelmet az ügyészi indítványról egyáltalán nem
tájékoztatták.
A fentiek fényében a Bíróság megjegyezte, hogy – legalábbis azokban az esetekben, amikor a kérdéses
határozatok meghozatalára tisztán írásbeli eljárásban került sor – a kérelmezőnek és védőjének nem
volt lehetősége arra, hogy még a bíróság döntése előtt tudomást szerezzen a kényszerintézkedések
meghosszabbítására és az előzetes letartóztatás megszüntetése iránti kérelmek elutasítására irányuló
indítványok tartalmáról. Következésképpen, mivel ilyen helyzetben a védelem nem tudott tájékozott
módon érdemi érveket a bíróság elé tárni, a Bíróság úgy ítélte meg, hogy a kérelmező nem tudta
hatékonyan gyakorolni a védelemhez való jogát az előzetes letartóztatás törvényességének
felülvizsgálatával kapcsolatos írásbeli eljárásban. Erre tekintettel a Bíróság nem látta szükségesnek
annak vizsgálatát, hogy a szóbeli eljárásokban a védelem megfelelő módon hozzáfért-e az ügyészi
indítványokhoz. Mindezekre figyelemmel a fegyveregyenlőség elvének semmibevételére tekintettel az
Egyezmény 5. cikke 4. bekezdését megsértették.
A Bíróság a kérelmező javára 6.500,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei
1. M. N. és társainak San Marino elleni ügye (28.005/12. számú ügy) 18
A kérelmezők S.G., M.N., C.R. és I.R. Olaszországban élő olasz állampolgárok. Olaszországban 2009ben több személy (a kérelmezőket nem ide értve) ellen számos bűncselekmény – köztük bűnszervezet
létrehozása, pénzmosás, sikkasztás, adócsalás, csalás – elkövetése miatt folyamatban lévő
büntetőeljárás keretében az olaszországi ügyészek jogsegélyt kértek a San Marinó-i hatóságoktól. E
megkeresés folyományaként a San Marinó-i első fokon eljárt bíróság az összes San Marinó-i bank,
vagyonkezelő és hitelintézet vonatkozásában házkutatási és lefoglalási határozatot hozott. A művelet
során ezért a kérelmezőkkel kapcsolatos banki adatokat foglaltak és másoltak le. A velük szemben
alkalmazott intézkedésről a házkutatási és lefoglalási határozat meghozatalát követően nagyjából egy
évvel később értesítették a kérelmezőket.
A kérelmezők ezt követően az őket érintő dokumentumok lefoglalása ellen panasszal éltek a
büntetőügyekben fellebbezést elbíráló bírónál. 2011 februárjában, illetőleg júniusában a bíró a
panaszukat elfogadhatatlannak nyilvánította, minthogy a kérelmezőknek nincs joga ilyen eljárást
indítani, és megjegyezte, hogy a vonatkozó bírósági döntés eredményeként a nyomozás által érintett
személyek jogainak bármely megsértése az olasz bíróságok előtt sérelmezhető. A kérelmezők
18
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határozat ellen a harmadfokú bírósághoz benyújtott fellebbezését 2011-ben különböző időpontokban
elutasították.
A kérelmezők – az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdésére, 8. cikkére és 13. cikkére hivatkozással –
sérelmezték a velük kapcsolatos banki dokumentumok lefoglalását elrendelő határozatot, azt állítva,
hogy annak sérelmezése kapcsán nem volt hatékony a bírósághoz fordulásuk, és hogy az beavatkozott
a magánéletükbe és a levelezésükbe.
A Bíróság S.G., C.R. és I.R. kérelmét elfogadhatatlannak nyilvánította; a megmaradt kérelmező, M. N.
kérelme tekintetében pedig úgy döntött, hogy azt kizárólag az Egyezmény 8. cikke alapján vizsgálja
meg, mindenekelőtt elutasítva a Kormányzat kifogását, miszerint az Egyezmény 8. cikke a jelen
esetben nem alkalmazható, minthogy – nézete szerint – az eddigi esetjog nem védi a banki és
vagyonkezelői jogviszonyokkal kapcsolatos anyagok bizalmasságát. A Kormányzat konkrétan azzal
érvelt, hogy sem a kérelmező otthonában, sem pedig a munkahelyén nem folyt házkutatás, és hogy a
kérdéses dokumentumok, melyeket egyébként csak információszerzés céljából továbbítottak és a
másolat készítése után vissza is küldtek, nem voltak személyes vagy intim jellegűek. A Bíróság
azonban úgy ítélte meg, hogy a banki adatok kétséget kizáróan egyénre vonatkozó személyes adatnak
minősülnek, függetlenül attól, hogy tartalmaznak-e szenzitív adatot, vagy sem. Az ilyen információk
akár szakmai tevékenységgel is kapcsolatosak lehetnek, és semmi ok sincs annak igazolására, hogy az
üzleti vagy szakmai tevékenységet kizárjuk a „magánélet” fogalmából.
Ezen felül a levelezés tiszteletben tartásához való jogot szintén érinti az ügy, mivel a lefoglalást
elrendelő határozat kiterjedt a kérelmező és harmadik felek között váltott levelekre és elektronikus
levelekre, amelyek a bank birtokában voltak. A Bíróság ennek kapcsán emlékeztetett, hogy az
Egyezmény 8. cikke védi a személyek közötti kommunikációs célú minden információcsere bizalmas
jellegét. Az tehát lényegtelen, hogy az eredeti okiratok a banknál maradtak. A másolás, és azt követően
a banki nyilatkozatokból, csekkekből, megbízási nyilatkozatokból és e-mailekből nyert adatok
kezelése beavatkozásnak minősül a kérelmező magánélet és levelezés tiszteletben tartásához való
jogába.
A beavatkozást törvény írta elő (nevezetesen az Olaszország és San Marino közötti, kétoldalú barátság
és jószomszédi viszony tárgyában kötött 1939. évi kétoldalú egyezmény 29. cikke, és a vonatkozó
jogszabályok, amelyek a büntetőeljárás keretében kivételt biztosítanak a banktitokhoz való jog alól),
és az – egyebek mellett – a bűncselekmények megelőzésének és az ország gazdasági jólétének
törvényes célját követte.
A Bíróság azonban úgy találta, hogy hiányoztak az eljárásjogi biztosítékok, hogy vitassák a kérelmező
„magánéletébe” és „levelezésébe” való beavatkozást, nevezetesen a kérelmezőnek a nemzeti jog
alapján nem volt elérhető eszköze arra, hogy vitassa azt az intézkedést, amelynek alávetették.
Abból adódóan, hogy a kérelmezőt semmilyen gazdasági bűncselekmény elkövetésével sem vádolták,
és nem volt a bank tulajdonosa, a San Marinó-i törvények szerint nem volt joga, hogy vitassa banki
adatainak lefoglalását és tárolási célú lemásolását. A kérelmező, aki nem volt terhelt a kérdéses
büntetőeljárásban, valójában jelentősen hátrányosabb helyzetben volt, a büntetőeljárásban
megvádoltakhoz, illetve a bankok vagy a vagyonkezelő szervezetek tulajdonosaihoz képest, akiknek
mindegyike jogosult volt vitatni a házkutatási és lefoglalási határozatot. Ennek eredményeként a
kérelmező nem részesült a hazai jog hatékony védelmében.
Annak okán a kérelmezőtől – a hazai bíróságok értelmezése alapján nem lévén „érdekelt személy” a
hazai jog fogalmai szerint – megtagadták a „hatékony ellenőrzést”, amelyhez az állampolgároknak
joguk van a jogállamiság alapján, és amely a szóban forgó beavatkozást arra a mértékre korlátozhatta
volna, ami „szükséges egy demokratikus társadalomban”. A Bíróság ezért úgy ítélte, hogy az
Egyezmény 8. cikkét M. N. vonatkozásában megsértették.
Ebből a megállapításból adódóan, a Bíróság úgy ítélte, hogy nem szükséges megvizsgálni a kérelmező
további, az Egyezmény 6. cikkének 1. pontjára alapított panaszát.
A Bíróság M. N. javára 3.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.
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2. Arūnas Kudrevičius és társainak Litvánia elleni ügye (37.553 számú ügy)19
A kérelmezők litván állampolgárságú gazdák. 2003. április 15-én gazdák egy csoportja tüntetést tartott
a litván parlament épülete előtt különböző mezőgazdasági termékek nagykereskedelmi árának esése,
illetőleg termékeik támogatásának hiánya miatt, követelve, hogy az állam tegyen valamit. 2003. május
16-án a Mezőgazdasági Kamara, a gazdák érdekeinek képviseletére létrehozott szervezet ülést tartott,
hogy megbeszéljék a lehetséges lépéseket, és elhatározták, hogy három különböző helyszínen
szerveznek tüntetést, az ország főbb autópályái mentén. A gazdák 2003. május 21-én útzárakat
állítottak fel és tüntetést tartottak a Vilnius-Klaipéda autópálya, a Panevezys-Pasvalys-Riga autópálya
és a Kaunas-Marijampolé-Suvalkai autópálya mentén. A Kormányzat állítása szerint a rendőrség nem
kapott előzetes hivatalos bejelentést arról, hogy a tüntetők ezeket az utakat le kívánják zárni. 2003.
május 23-án, a Kormányzattal folytatott tárgyalásaik kedvező kimenetelét követően, a gazdák
feloldották az útzárakat.
Ezek után a kérelmezők és további személyek ellen előzetes vizsgálat indult tömegzavargás
kezdeményezésének gyanúja miatt. 2003 júliusában a kérelmezők közül négy személlyel szemben
lakhelyelhagyási tilalmat rendeltek el. A tilalmat 2003 októberében oldották fel. 2003. december 4-én
az ügyész vádat emelt a kérelmezők ellen. Az első és második kérelmezőt tömegzavargásra való
felbujtással, a harmadik, negyedik és ötödik kérelmet a közrend tömegzavargás alkalmával elkövetett
súlyos megsértésével vádolták. A büntetőeljárás folyamán egy szállítmányozással foglalkozó cég
polgári jogi igényt jelentett be az első kérelmező ellen kárai megtérítését követelve, mivel ő volt az,
aki a gazdákat a Panevezys-Pasvalys-Riga autópálya lezárására felbujtotta.
A Kaunas Város Körzeti Bírósága 2004. szeptember 29-én a kérelmezőket bűnösnek találta a litván
Btk. 283. cikkének (1) bekezdése alapján tömegzavargásra való felbujtásban, illetve abban való
részvételben. A kérelmezőket 60 napos szabadságvesztésre ítélték, egy évre felfüggesztve. A
kérelmezőknek ezen felül megtiltották, hogy hét napnál hosszabb időre előzetes engedély nélkül
elhagyják lakóhelyüket. A kérelmezők 2004 októberében fellebbezést nyújtottak be a Kaunas-i
Regionális Bírósághoz. A Regionális Bíróság 2005 januárjában úgy találta, hogy az első fokon eljárt
bíróság alaposan és részrehajlás nélkül értékelte az eset valamennyi körülményét, és úgy ítélte, hogy a
harmadik, negyedik és ötödik kérelmező elítélése és a velük kiszabott büntetés okszerű. Noha
kiemelte, hogy a kérelmezőknek joga van a szabad véleménynyilvánításhoz, a Regionáis Bíróság
ennek ellenére megállapította, hogy e jog sem lehet korlátok nélküli, különösen amikor a közrend
érdeke és a bűnmegelőzés a tét. A kérelmezők 2005 márciusában felülvizsgálati indítványt nyújtottak
be. A Legfelsőbb Bíróság hét tagból álló kibővített tanácsa kérelmüket elutasította.
A kérelmezők - az Egyezmény 10. és 11. cikkére hivatkozással – azt állították, hogy elítélésük a
hivatkozott cikkek által védett jogaikat sérelmével járt.
A Bíróság emlékeztetett, hogy a gyülekezési jog alapvető jog egy demokratikusan társadalomban, és –
ahogyan a véleménynyilvánítás szabadsága – egy ilyen társadalom alapja.
Azonban az Egyezmény 11. cikke csak a „békés gyülekezéshez” való jogot védi, ami minden
gyülekezésre alkalmazandó, kivéve azokat, ahol a szervezőknek és résztvevőknek erőszakos
szándékuk van, erőszakra buzdítanak, vagy egyéb módon elutasítják a demokratikus társadalom
alapjait. A Bíróság megjegyezte, hogy a kérelmezőket nem valamilyen erőszakos cselekményben való
részvétel vagy arra való felbujtás miatt ítélték el, hanem azért, mert az útzárakkal a közrendet
sértették.
A Bíróság megjegyezte, hogy a kérelmezők elítélésének törvényes alapja volt a litván jogban,
nevezetesen a Btk. 283. cikkének (1) bekezdése, amely a lázadás bűncselekményét büntetendővé tette.
Továbbá ennek a rendelkezésnek az alkalmazása előrelátható volt a kérelmezők számára, minthogy
világosnak kellett lennie a kérelmezők számára, hogy a rendőrség jogszerű intézkedéseivel szembeni
engedetlenség ténye megalapozza a felelősségüket. A vitatott beavatkozás ezért „törvényben előírt”
volt. A Bíróság azon az állásponton volt, hogy a kérelmezők elitélése a zavargás megelőzésének és
mások jogai és szabadsága védelmének törvényes célját követte.
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A gazdák engedélyt kaptak arra, hogy a számukra kijelölt területeken tüntessenek. A litván hatóságok
tehát kifejezetten engedélyt adtak a gyülekezés megtartására. 2003. május 19-től május 23-án délig a
gazdák összegyűltek az előzetesen egyeztetett helyszíneken, és képesek voltak hatósági beavatkozás
nélkül, békés tüntetést tartani. 2003. május 21-én dél körül, a kormánnyal folytatott tárgyalások
elakadását követően azonban a gazdák úgy döntöttek, hogy az összegyűlt tömeg elhagyja a kijelölt, a
rendőrséggel előzetesen egyeztetett területeket, és a szomszédos autópályákra vonul át, különösen a
Vilnius-Klaipéda autópályára, a Panevezys-Pasvalys-Riga autópályára és a Kaunas-MarijampoléSuvalkai autópályára, az ország három fő autópályájára. Ugyanezen a napon a harmadik, negyedik és
ötödik kérelmező traktorjait a Kaunas-Marijampolé-Suvalkai autópályára vezették és az úttesten
hagyták, ez által gátolva az autópálya forgalmát.
A demonstráció áthelyezése az előzetesen engedélyezett területről az autópályákra az engedélyben
megállapított feltételek egyértelmű megszegése volt. Erre az eseményre a hatóság előzetes
figyelmeztetése, illetőleg a nélkül került sor, hogy a megállapított feltételek megváltoztatását kérték
volna. A Bíróság úgy találta: a nem engedélyezett útzárat nem lehet „egy azonnali választ igénylő
aktuális eseménnyel” igazolni. A Bíróság nem látta indokoltnak, hogy megkérdőjelezze a tagállami
bíróságok azon értékelését, miszerint a gazdáknak rendelkezésükre álltak más, törvényes eszközök
érdekeik védelmére, mint például panasszal élni a közigazgatási bíróságok előtt.
Ameddig a tüntetések a kijelölt helyszíneken zajlottak, azok nem érintették forgalmat. A gazdák
döntését, hogy átvonulnak az autópályára és traktorokat használnak, csak egy kísérlet lehetett, hogy
elzárják vagy szűkítsék a járművek útvonalát és káoszt teremtsenek annak érdekében, hogy a gazdák
érdekeire tereljék a figyelmet. A szándékos útzárnak tehát csakis az volt a célja, hogy nyomást
gyakoroljanak a Kormányzatra, hogy elfogadja a gazdák követeléseit, miként ezt az a tény is mutatja,
hogy a tüntetők feloldották az útzárat, amint értesültek a tárgyalások sikeres kimeneteléről.
A tüntetők cselekménye ezáltal közvetlenül nem egy olyan tevékenység ellen irányult, mellyel nem
értenek egyet, hanem egy másik tevékenység (az autópályák használata) fizikailag
megakadályozására, mely nem állt közvetlen kapcsolatban a tiltakozás tárgyával, nevezetesen néhány
mezőgazdasági termék árának csökkenésével szembeni kormányzati intézkedés állítólagos hiányához.
Amint a Bíróság gyakorlatából kitűnik, a rendes életvitel és mások törvényesen végzett
tevékenységének tüntetők általi szándékos, súlyos megzavarása, ha szélesebb körű, mint amelyet a
békés gyülekezés jogának közterületen történő normális gyakorlása okoz, „kifogásolható
cselekmény”-nek minősíthető. A Bíróság arra az álláspontra helyezkedett, hogy még ha a kérelmezők
nem is követtek el erőszakos cselekményeket, és másokat sem hívtak fel ilyen cselekmények
elkövetésére, az ország három fő autópályának majdnem teljes lezárása, a rendőrség parancsainak és
az úthasználók szükségleteinek és jogainak kirívó figyelmen kívül hagyása olyan magatartásnak
minősül, amely még ha kevésbé súlyos is, mint a fizikai erőszakhoz folyamodás, mégis
„kifogásolható”-nak nevezhető. Az Állam részére ilyen körülmények között biztosított mérlegelési
jogkört figyelembe véve, az állam nyilvánvalóan jogosult volt úgy ítélni, hogy a közrend védelméhez
fűződő érdekek nagyobb súllyal esnek latba, mint a Kormányzattal folytatott tárgyalásaik során az
áttörés elérésének eszközeként az útzárhoz folyamodó gazdák érdekei.
A kérelmezőkre kirótt jogkövetkezményeket illetően a Bíróság kiemelte, hogy a kérelmezőket enyhe,
hatvannapos elzárásra ítélték, amelynek végrehajtását egy évre felfüggesztették. A kérelmezőket nem
kötelezték pénzbüntetés megfizetésére, és az elítélésük egyetlen tényleges, egy évig tartó
következménye az volt, hogy engedélyt kellett kérniük, ha hét napnál hosszabb időre el kívánták
hagyni a lakóhelyüket.
A Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmezők 2003. május 21. és 23. közötti, a
gazdatüntetések alatt tanúsított magatartásuk miatt tömegzavargásért történő elítélésével a litván
hatóságok arányos egyensúlyt teremtettek egyfelől a zavargás megelőzésének és mások jogai és
szabadsága védelmének törvényes célja, másfelől a gyülekezés szabadságának követelményei között.
Határozatukat a tényeket elfogadható értékelésére, és olyan indokokra alapították, amelyek érdemiek
és elégségesek. Következésképpen nem lépték túl az e tárgyban meglévő mérlegelési jogkörüket, ezért
az Egyezmény 11. cikkét nem sértették meg.
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3. Doğu Perinçek Svájc elleni ügye (27.510/08. sz. ügy)20
A kérelmező török állampolgár, jogi doktor, a Török Munkáspárt elnöke, aki 2005-ben Svájcban
három nyilvános rendezvényen vett részt, amelyek során kifejtette abbeli nézetét, hogy az Oszmán
Birodalomban élő örmények által 1915-től kezdődően elszenvedett tömeges kitelepítés és mészárlás
nem minősül népirtásnak. Egy 2005 májusában Lausanne-ben megtartott sajtókonferencián
kijelentette: „az örmény népirtásról szóló minden állítás nemzetközi hazugság”. A kérelmező szerint „a
Nyugat és a cári Oroszország imperialistái a felelősek a muszlimok és az örmények közt felforrósodott
helyzetért. A nagyhatalmak, amelyek meg akarták osztani az Oszmán Birodalmat, elszakadásra
buzdították az örményeket, akikkel évszázadokig békében éltünk, és erőszakra uszították őket”. Egy
2005 júliusában Opfikonban az első világháborút Törökország tekintetében lezáró békeszerződés
emlékére rendezett konferencián, miután beszédet tartott, amelyben kijelentette: „az örmény probléma
(…) nem is létezik”, egy általa írott értekezés másolatait osztogatta, melyben tagadta, hogy 1915-ben
és az azt követő években történtek népirtásnak minősülnéneknek. Végül a Török Munkáspárt egy,
2005 szeptemberében Könizben megrendezett tüntetésén kijelentette: „a szovjet archívumok
megerősítik, hogy akkoriban előfordult etnikai konfliktus, gyilkosság és mészárlás az örmények és a
muszlimok között. De Törökország azok oldalán állt, akik a hazájukat védték, az örmények pedig az
imperialista erők és azok bábjainak oldalán álltak (...)” Majd folytatta, ismét kijelentve: „1915-ben
nem folyt népirtás az örmények ellen”.
A Svájc-Örményország Egyesület az első eseményen elhangzott kijelentés miatt feljelentést tett a
kérelmező ellen. A nyomozást később kiterjesztették a két másik szóbeli kijelentésre is. A Lausanne-i
Körzeti Rendőrbíróság 2007. március 9-én a kérelmezőt bűnösnek találta a svájci Btk. 261a. § (4)
bekezdése szerint minősülő bűncselekmény elkövetésében, megállapítva különösen, hogy indítéka
rasszistának és nacionalistának tűnik, és kijelentései nem a történelmi vitához járultak hozzá. A
bíróság a kérelmezőt 90 napi 100 svájci frank napi tételű, 2 évre felfüggesztett pénzbüntetés; 30 napi
szabadságvesztésre átváltoztatható 3.000 svájci frank pénzbüntetés továbbá a Svájc-Örményország
Egyesület javára 1.000 svájci frank nemvagyoni kártérítés megfizetésére kötelezte.
A kérelmező az ítélet ellen fellebbezéssel élt, melyben az ítélet hatályon kívül helyezését, valamint az
1915. év és az azt követő évek eseményeivel kapcsolatos kutatás állásának és a történészek
álláspontjának megállapítása érdekében további vizsgálat elrendelését kérte. Vaud Kanton Bíróságának
Semmítőszéki Büntetőtanácsa 2007. június 13. napján a fellebbezést elutasította. A Szövetségi Bíróság
a kérelmező további fellebbezését 2007. december 12. napján kelt ítéletével elutasította.
A kérelmező – az Egyezmény 10. cikkére hivatkozással – azt sérelmezte, hogy az örmény népirtás
tagadása miatti elítélése és megbüntetése sérti véleménynyilvánítási szabadságát, továbbá – az
Egyezmény 7. cikkére hivatkozással – azt, hogy a svájci Btk. 261a. § (4) bekezdésének
megszövegezése túl homályos.
Az ügy tárgyi hatályára vonatkozóan a Bíróság hangsúlyozta: nem köteles eldönteni, vajon az 1915-től
kezdődően óta az Oszmán Birodalom kezétől az örmények által elszenvedett tömegmészárlás és
tömeges kitelepítés a nemzetközi jogi értelemben vett népirtásnak minősül-e; a Bíróságnak a
nemzetközi büntetőbíróságokkal ellentétben nincs hatásköre arra, hogy e kérdésben jogilag kötelező
erejű határozatot hozzon.
Nem volt vitatott, hogy a kérelmező elítélése és a vele szemben kiszabott büntetés a SvájcÖrményország Egyesület javára megítélt kártérítésre vonatkozó rendelkezéssel együtt a 10. cikk
szerinti szabad véleménynyilvánításhoz való jogának gyakorlásába történő beavatkozásnak minősül. A
Bíróság a svájci Kormányzat érvelésével szemben nem találta úgy, hogy e beavatkozás igazolható
lenne az Egyezmény 16. cikke alapján, amely szerint a 10. cikk rendelkezéseit nem lehet úgy tekinteni,
mint amelyek akadályoznák a Magas Szerződő Feleket, hogy a külföldiek politikai tevékenységét
korlátozásnak vessék alá. A Bíróság az Egyezmény 16. cikkét soha nem alkalmazta. Észben kell
tartani, hogy az Egyezményben biztosított jogok korlátozását megengedő rendelkezéseket szűken kell
értelmezni. A Bíróság úgy találta: az Egyezmény 16. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az kizárólag
olyan politikai tevékenység korlátozására való feljogosításra alkalmas, amelyek közvetlenül érintik a
20 Az
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közügyek intézését, jelen esetben pedig nem ez a helyzet.
A Bíróság elfogadta, hogy a kérelmező szabad véleménynyilvánításhoz való jogába való beavatkozás
az Egyezmény 10. cikkének 2. bekezdése szerinti értelemben törvény írta elő. A Bíróság
megállapította, hogy – ezzel ellentétes állításai ellenére – a kérelmező ésszerűen előre láthatta, hogy
kijelentései a svájci jog alapján büntetőjogi felelősségét alapozhatják meg.
Ami azt kérdését illeti, hogy a korlátozás törvényes célt szolgált-e, a Bíróság nem volt meggyőződve
arról, hogy az „a zavargás megelőzése érdekében” szükséges volt. Ugyanakkor megállapította, hogy a
korlátozás úgy tekinthető, mint amelyet a 10. cikk 2. bekezdése szerinti értelemben „mások jogai
védelmére” szántak. Megjegyezte, hogy 1915 és az azt követő évek eseményei áldozatainak számos
leszármazottja – különösen az örmény diaszpórában – azon felfogás mentén alakította ki az identitását,
hogy közössége népirtás áldozata lett. Mindezek alapján a Bíróság elfogadta, hogy a kérelmező
jogainak korlátozása ezen identitás és ez által a ma élő örmények méltóságának védelmét szolgálta.
Azon kérdéssel kapcsolatban, hogy a korlátozás a 10. cikk 2. bekezdése szerinti értelemben
„demokratikus társadalomban szükséges” volt-e, a Bíróság hangsúlyozta: nem kellett eldöntenie, hogy
a népirtás vagy más történelmi események tagadásának kriminalizálása elvben igazolható-e. A Bíróság
csak azt vizsgálhatta, hogy a svájci Btk. 261a. § (4) bekezdése a kérelmező ügyében összhangban volte a 10. cikkével. A Bíróság gyakorlatának fényében az örmények méltóságát az Egyezmény 8. cikke
védi. Ennek alapján a Bíróságnak két, az Egyezményben biztosított jog között kellett egyensúlyt
teremtenie, figyelembe véve az ügy egyedi körülményeit, valamint az alkalmazott eszközök és az
elérni kívánt célok közti arányosságot is.
A kérelmező kijelentéseinek természetét vizsgálva a Bíróság nem kívánta eldönteni, hogy azok a
svájci Btk. szempontjából helyesen minősítették-e népirtás tagadásának vagy igazolásának; ennek
eldöntése a svájci bíróságok feladata.
A kérelmező azáltal, hogy nyilvános rendezvényeken, hasonló gondolkodású támogatókhoz szólt,
politikusként tett kijelentéseket, egy olyan hosszas vitában véve részt, amelyről a Bíróság számos,
Törökország elleni ügyben már elfogadta, hogy közérdeklődésre számot tartó üggyel kapcsolatos. A
kérelmező nem mutatott megvetést vagy gyűlöletet 1915-ös és az azt követő évek eseményeinek
áldozatai iránt, megjegyezve, hogy a törökök és az örmények évszázadokig békében éltek. Nem
nevezte hazugnak az örményeket, nem használt sértő kifejezéseket és nem próbált általánosítani sem
velük kapcsolatban. Keményen megfogalmazott állításai az „imperialisták” és azoknak az Oszmán
Birodalommal és Törökországgal kapcsolatos állítólagos alattomos tervei ellen irányultak.
Míg a holokausztra vonatkozó kijelentésekkel kapcsolatos ügyekben a Bíróság – történelmi és
kontextuális okokból – minden esetben vélelmezte, hogy azok a faji gyűlöletre uszítás formáinak
tekinthetők, úgy találta, hogy ez nem tehető meg ebben az ügyben. A szövegösszefüggés nem követeli
meg automatikusan annak vélelmezését, hogy a kérelmezőnek az 1915. év eseményeivel kapcsolatos
kijelentései rasszista és antidemokratikus nézeteket népszerűsítettek volna, ennek alátámasztására
pedig nem volt elegendő bizonyíték. A svájci bíróságok utaltak arra a tényre, hogy a kérelmező
bevallottan az 1915-ös mészárlásokat kezdeményező Talaat pasa követője volt. Ugyanakkor a svájci
bíróságok ezt az érvelést nem munkálták ki, és nem volt bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a
kérelmezőnek az ún. Talaat Pasa Bizottságban való tagságát az örmények becsmérlése iránti vágy
vezérelte.
A Bíróság álláspontja szerint a kérelmező kijelentései – összességükben, szűkebb és tágabb
összefüggésükben szemlélve – nem tekinthetők az örményekkel szembeni gyűlöletre, erőszakra,
illetve intoleranciára való felhívásnak. A Bíróság egyetértett azzal, hogy a kérelmező kijelentéseit,
melyek közérdekű ügyre vonatkoztak, a 10. cikk szerint fokozott védelem illeti meg, és a svájci
hatóságoknak csak korlátozott mozgástere („mérlegelési jogköre”) volt az abba való beavatkozásra.
Az Egyezmény 10. cikkével kapcsolatos panasszal érintett szerződő állam történelmi tapasztalatának
figyelembe vétele a holokauszt kapcsán különös jelentőséggel bír. A Bíróság szerint tagadásának
bűncselekménnyé nyilvánítása azon a tényen alapszik, hogy az ilyen tagadást, az érintett államok
történelmével összefüggésben, még ha azt pártatlan történelmi kutatásként is tüntetik fel, úgy kell
tekinteni, hogy antidemokratikus ideológia és antiszemitizmus. A Bíróság által vizsgált, az Egyezmény
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10. cikkre hivatkozással megindított holokauszttagadással kapcsolatos ügyek Ausztriával,
Belgiummal, Németországgal és Franciaországgal szemben indultak. A Bíróság úgy ítélte, hogy a
holokauszt tagadása különösen veszélyes azokban az államokban, amelyek megtapasztalták a
nácizmus borzalmait, és amelyek úgy tekinthetők, mint akiknek erkölcsi kötelezettségük, hogy –
többek között tagadásuk törvényen kívül helyezésével – elhatárolódjanak azoktól a tömeges
jogsértésektől, amelyeket elkövettek vagy ösztönöztek. Ezzel szemben senki nem állította, hogy
közvetlen kapcsolat állt volna fenn Svájc és az 1915-ben és az azt követő években az Oszmán
Birodalomban történtek között. Ezen túlmenően nem volt bizonyíték arra nézve, hogy amikor a
kérelmező kijelentéseit tette, Svájcban feszült lett volna a légkör, és az komoly súrlódásokat
eredményezhetett volna az ottani törökök és örmények között.
A Bíróság nem látta megállapíthatónak, hogy a kérelmező Svájcban való elítélése igazolható lenne a
Törökországban fennálló helyzet alapján, ahol az örmény kisebbség állítólag ellenségességtől és
hátrányos megkülönböztetéstől szenved. Amikor elítélték, a svájci bíróságok nem hivatkoztak a
Törökországban fennálló helyzetre. Bár nem lehet tagadni egyes törökországi ultranacionalista
körökben tapasztalható ellenségességet az országban tartózkodó örményekkel szemben, különös
tekintettel a török-örmény író, újságíró Hrant Dank 2007 januárjában, vélhetően 1915 és az azt követő
évek eseményeivel kapcsolatos nézetei miatt történt meggyilkolására, ez aligha tekinthető a kérelmező
Svájcban tett kijelentései következményének.
Bár a Bíróság tisztában volt azzal, hogy az örmény közösség milyen kiemelkedő jelentőséget
tulajdonít annak, hogy az 1915-ös és az azt követő évek tragikus eseményeit népirtásnak kell-e
tekinteni, nem tudta elfogadni, hogy a kérelmező kijelentései olyan mértékben sértőek lettek volna az
örmények számára, hogy az Svájcban büntetőjogi intézkedéseket igényelt. A kérelmező úgy utalt az
örményekre, mint „az imperialista erők bábjaira”, amely tekinthető sértőnek, azonban a kérelmező,
kijelentéseinek általános hangvételéből kitűnően, nem vonta le azt a következtetést, miszerint
megérdemelték volna, hogy atrocitásoknak vagy megsemmisítésnek legyenek kitéve. Mindezek és az
események óta eltelt idő hossza alapján a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmező
kijelentései nem bírnak olyan jelentősen felkavaró hatással, mint amelyet próbálnak nekik
tulajdonítani.
A Bíróság észlelte, hogy a tagállamok a történelmi események tagadásával kapcsolatos jogalkotás
szempontjából meglehetősen széles skálán helyezkednek el: egyes államok egyáltalán nem teszik
büntetendővé az ilyen tagadást, míg mások kizárólag a holokauszt tagadását, illetve a náci és
kommunista bűnök tagadását, megint mások bármilyen népirtás tagadását büntetni rendelik. A
Bíróság, elfogadva ezt a sokféleséget, nem ítéli úgy, hogy az összehasonlító jogi szemléletnek jelentős
szerepet kellene játszania értékelésében, figyelemmel arra, hogy voltak más tényezők is, amelyek
jelentős hatással voltak a mozgástér terjedelmére. Mindemellett világos volt, hogy Svájc azáltal, hogy
bármely népirtást büntetni rendeli anélkül, hogy megkövetelné az erőszak vagy gyűlölet szítására
alkalmas módon történő elkövetést, az összehasonlító skála egyik végén helyezkedik el.
Ezen túlmenően nem volt hatályban olyan Svájcra vonatkozó nemzetközi egyezmény, amely a
önmagában a népirtás tagadása miatt egyértelmű és kifejezett módon büntetés kiszabását írta volna
elő. Igaz, hogy a svájci Btk. 261a. § (4) bekezdésének beiktatására Svájcnak a Faji megkülönböztetés
valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló nemzetközi egyezményhez való csatlakozásával
összefüggésben került sor, ugyanakkor nem volt jele annak, hogy azt a rendelkezést, amelynek alapján
a kérelmezőt elítélték, a fenti egyezmény vagy más, szerződésen vagy szokáson alapuló nemzetközi
jogi szabály írta volna elő.
A Bíróság megjegyezte továbbá, hogy más, az Egyezmény 10. cikkével kapcsolatos ügyekben a
beavatkozás például kiadvány terjesztésének korlátozásából állt. Az a puszta tény, hogy a kérelmezőt
elítélték, jelentős abból a szempontból, hogy ez a szabad véleménynyilvánításhoz való jogba való
beavatkozás egyik legsúlyosabb formája.
Mindezek tényezők alapján a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy egy demokratikus
társadalomban nem volt szükséges, hogy a jelen ügyben szóban forgó örmény közösség jogainak
védelme érdekében a kérelmezőt megbüntessék. Ezzel összhangban az Egyezmény 10. cikkét
megsértették.
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A Bíróság úgy ítélte, hogy a 10. cikk megsértésének megállapítása önmagában megfelelő elégtételül
szolgál a kérelmezőt ért bármilyen nemvagyoni kárért.

4. Markus Veikko Pentikäinen Finnország elleni ügye (11.882/10. sz. ügy)21
A kérelmező egy finn hetilap fényképésze és újságírója, akit a munkáltatója azzal bízott meg, hogy a
helsinki Ázsia-Európa Találkozó ellen 2006. szeptember 9-én este megrendezett tüntetésről
fényképeket készítsen. Mikor a tüntetés erőszakossá vált, a rendőrség megakadályozta a tömeg
vonulását, azt azonban megengedte, hogy a helyszínen maradva békés demonstrációt tartsanak.
Később a rendőrség kordonnal zárta le a tüntetés helyszínét és felszólította a tömeget a szétoszlásra. A
tüntetők egy kis csoportja továbbra is a lezárt területen gyülekezett, és a kérelmező is ott maradt, hogy
az eseményekről tudósítson. A kérelmezőt a tüntetőkkel együtt elfogták, nagyjából este fél tíztől
másnap délután háromkor bekövetkezett szabadon bocsátásáig rendőri őrizetben tartották. A
kérelmezőt a Helsinki Körzeti bíróság 2007 decemberében rendőrségi intézkedéssel szembeni
engedetlenség miatt elítélte; az ítéletet 2009 áprilisában a másodfokú bíróság és 2009 szeptemberében
a Legfelsőbb Bíróság is helybenhagyta. A bíróságok a kérelmezővel szemben nem szabtak ki
büntetést, tekintettel arra, hogy az általa elkövetett cselekmény megbocsátható, mivel újságíróként –
egyfelől a rendőrség, másfelől a munkáltatója által rá rótt kötelezettségekből fakadóan – egymásnak
ellentmondó elvárásoknak kellett megfelelnie.
A kérelmező – az Egyezmény 10. cikkére hivatkozással – sérelmezte, hogy elfogása, őrizetbe tartása
és elítélése megakadályozta újságírói munkája végzésében.
A Bíróság elfogadta, hogy a kérelmezőnek az Egyezmény 10. cikkben biztosított, a
véleménynyilvánításhoz való jogába beavatkoztak. Még ha elfogása és elítélése nem is újságíróként
irányult ellene, hanem annak a következménye volt, hogy nem tett eleget a rendőrségi távozásra
felszólításnak, újságírói munkáját kedvezőtlenül érintette. A korlátozásnak törvényes alapja volt a finn
jogban, nevezetesen a rendőrségről szóló törvény, a kényszerintézkedésekről szóló törvény és a
büntető törvénykönyv. Továbbá az az Egyezmény 10. cikkének 2. bekezdése szerinti törvényes célokat
követett, nevezetesen a közbiztonság védelmét, valamint a zavargás és a bűnözés megelőzését.
Ami azt a kérdést illeti, hogy a korlátozás az Egyezmény 10. cikk értelemében „egy demokratikus
társadalomban szükséges” volt-e, a Bíróság megállapította, hogy a finn rendőrségnek, különös
tekintettel az abban az évben korábban megtartott hasonló tüntetéseken előforduló erőszakra, jó oka
volt arra, hogy feltételezze: a 2006. szeptember 9-ei tüntetés is erőszakba torkollhat. A tömegoszlatásra
vonatkozó rendőrségi felszólítás tehát a tények ésszerű értékelésén alapult. Ezen túlmenően a
kérelmezőt nem akadályozták meg abban, hogy az eseményről tudósítson: a tüntetés egész tartama
alatt, egészen az elfogása pillanatáig lehetősége volt arra, hogy fényképeket készítsen.
A kérelmező letartóztatására a kordonnál elzárt területen került sor, ahol tüntetők egy kis csoportjával
együtt tartózkodott. A Bíróság megállapította, hogy az ügy irataihoz csatolt filmfelvételekből kitűnik,
hogy nem viselt semmilyen megkülönböztető jelzést, amely újságírói mivoltára utalt volna, és a
sajtójelvényét sem viselte látható helyen, megjelenése alapján tehát nem lehetett világosan
megkülönböztetni a tüntetőktől. Bár a rendőrségnek legkésőbb a rendőrkapitányságon, amikor egy
rendőr elvette a sajtóigazolványát, tudomást kellett szereznie újságíró mivoltáról, a kérelmező
elmulasztotta korábban, az események során kellőképpen világossá tenni, hogy ő újságíró.
Azáltal, hogy nem tett eleget a rendőrség utasításának, a kérelmező tudatosan vállalta az elfogás
kockázatát. A Helsinki Körzeti Bíróság bizonyítottnak találta, hogy tudatában volt a helyszín
elhagyására irányuló rendőrségi felszólításnak, de úgy döntött, hogy figyelmen kívül hagyja azt. Az a
tény, hogy – a saját állítása szerint – amikor az elkerített területen tartózkodott, felhívta a
munkáltatóját, hogy egyeztessen vele: el kellene-e hagynia a területet vagy sem, arra utal, hogy
megértette, de legalábbis fontolóra vette, hogy a felszólítás rá is vonatkozik. Jelentőséggel bír az is,
hogy rajta kívül minden más újságíró engedelmeskedett a felszólításnak. Semmi nem utalt arra, hogy
szakmai tevékenységét ne folytathatta volna az elkerített területen kívül, ha engedelmeskedett volna a
21 Az
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felszólításnak.
Ami a fogvatartását illeti, a Bíróság megjegyezte, hogy a kérelmező az elsők között volt, akiket a
rendőrség a fogvatartottak közül kihallgatott, és nem sokkal ez után szabadon is bocsátották. Bár a
fényképezéshez szükséges felszerelését az őrizetbe vétel tartamára elvették, a fényképezőgépét és a
képanyagot épen és változtatás nélkül visszaadták neki.
Elítélésével kapcsolatban a Bíróság kiemelte, hogy a kérelmezőt a rendőrségi intézkedéssel szembeni
engedetlenség miatt bűnösnek találták, de nem szabtak ki rá büntetést. Jelentőséggel bír, hogy nem
önmagában az újságírói tevékenysége, hanem kizárólag amiatt ítélték el, hogy a rendőrség megítélése
szerint zavargássá fajuló tüntetés legvégén megtagadta, hogy a rendőrség felszólításának eleget
tegyen. Ezen túlmenően az újságírói szabadságba való bármilyen beavatkozás korlátozott mértékű
volt, figyelemmel arra, hogy lehetőséget biztosítottak számára, hogy az eseményről megfelelően
tudósítson.
A Bíróság megállapította, hogy a tüntetést követően összesen 86 vádlott ellen folytattak le eljárást.
Ezzel összefüggésben megjegyezte, hogy az újságírók nem mentesülnek az általános büntetőjog
betartása iránti kötelezettségük alól pusztán azon az alapon, hogy az Egyezmény 10. cikke védelmet
biztosít a számukra. Bár a Bíróság elismerte, hogy az újságíróknak néha szembesülniük kell az
összeütközéssel a büntetőjog betartására vonatkozó általános kötelesség, valamint az
információszerzés és -terjesztése vonatkozó szakmai kötelesség között, ugyanakkor hangsúlyozta: ha
az újságíró úgy dönt, hogy nem tartja be az általános büntetőjogot, tisztában kell lennie annak
kockázatával, hogy hátrányos jogkövetkezmények alkalmazhatók vele szemben. A kérelmező elítélése
nem járt hátrányos következményekkel a kérelmezőre nézve: mivel nem szabtak ki rá büntetést, az
elítélés a nemzeti jog szabályainak megfelelően nem került be a bűnügyi nyilvántartásba.
Összességében elmondható, hogy elítélése a kitűzött törvényes célokkal arányban volt.
Következésképpen a Bíróság úgy találta, hogy a finn hatóságok a döntésüket érdemi és elégséges
indokokra alapították, és igazságos egyensúlyt teremtettek a jelen ügyben versengő érdekek között.
Szándékosan nem akadályozták vagy hátráltatták a médiát abban, hogy a tüntetésről tudósítson. A
kérelmezőt sem a tüntetés alatt, sem azt követően nem akadályozták meg az újságírói munkája
elvégzésében, így az Egyezmény 10. cikkét nem sértették meg.

5. Vytautas Vasiliauskas Litvánia elleni ügye (35.343/05. sz. ügy)22
A második világháború során a szovjet hadsereg megszállta Litvániát; 1940 augusztusában a
Szovjetunió befejezte az ország bekebelezését, amelyet ezt követően „Litván Szovjet Szocialista
Köztársaság"-nak ("LSzSzK") neveztek. Egy országos partizán ellenállási mozgalom indult, amelynek
célja a felszabadítás és a független Litvániában helyreállítása volt. Az 1950-es években a szovjetellenes fegyveres csoportok - különösen a partizánok - továbbra is komoly ellenállást fejtettek ki egész
Litvániában, de a szovjet hatóságok elnyomták azt. Litvánia 1990-ben nyerte vissza függetlenségét, és
az orosz csapatok 1993-ban hagyták el az országot.
Az új, független Litvániában 2003. május 1-jén új Btk. lépett hatályba, és az új törvénykönyv 99.
cikke büntetőjogi felelősséget állapított meg a népirtás miatt.
Időközben a litván bűnüldöző hatóságok nyomozást indítottak két testvér 1953 januárjában a Šakiai
területen bekövetkezett halála ügyében. A regionális bíróság 2004. február 4-én a kérelmezőt, aki
1953-ban az LSZSZK Állambiztonsági Minisztériumának (MGB) tisztviselője volt, bűnösnek találta a
két testvér megölésében, úgy ítélve, hogy mivel egy politikai csoport, a litván partizánok képviselői
voltak, ez megfelel az új Btk. 99. cikke szerinti népirtás bűntettének. A kérelmezőt hat év
szabadságvesztésre ítélték.
A regionális bíróság határozatát a fellebbviteli bíróság 2004 szeptemberében és a Legfelsőbb Bíróság
2005. februári jogerős határozatában helybenhagyta. A Fellebbviteli Bíróság úgy ítélte, hogy a litván
partizánok politikai csoportnak minősítése nem elég pontos, és úgy találta, hogy a litván partizánok a
22
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litván nemzet, vagyis egy nemzetiségi csoport képviselői voltak, és hogy a szovjet népirtást pontosan a
lakosság nemzetiségi-etnikai hovatartozását figyelembe véve hajtották végre, ami a nemzetközi jog
alapján követelmény lenne ahhoz, hogy halálukat népirtásnak minősítsék. A Legfelsőbb Bíróság
továbbá fenntartotta az alsóbb bíróságok azon megállapítását, hogy a kérelmező részt vett az ellenállók
megölésében, ismerte a szovjet kormányzat célját - nevezetesen, hogy kiirtsa az ellenállókat -, és fel
kellett volna ismernie, hogy a két partizánt vagy megölik, vagy őrizetbe veszik és elítélik.
Nemrég lépéseket tettek, hogy a kérelmező ügyében perújításra kerüljön sor, de az ügyész úgy találta,
hogy nincsenek olyan új körülmények, amelyek indokolnák, hogy kérelmet nyújtsanak be Legfelsőbb
Bírósághoz az ügy újabb elbírálása érdekében.
A kérelmező – az Egyezmény 7. cikkére hivatkozással – sérelmezte népirtás miatti elítélését. Azt
állította, hogy a litván Btk. 99. cikke, amely csak 2003. május 1-jén lépett hatályba, visszaható hatályú
volt, és tágabb értelemben használta meg népirtás fogalmát, mint a népirtás bűntettének megelőzése és
megbüntetése tárgyában 1948. évi december 9. napján kelt nemzetközi egyezmény („Genocídium
Egyezmény”) II. cikke. Nevezetesen, a litván Btk. 99. cikke felsorolja a politikai csoportokat az olyan
csoportok között, akiket a népirtás áldozatainak lehet tekinteni, azonban a Genocídium Egyezmény
nem tartalmazza a politikai csoportokat a védett csoportok között.
A Bíróság emlékeztetett, hogy az Egyezmény 7. cikke megtiltja a büntetőtörvény vádlott számára
hátrányos visszamenőleges alkalmazását. Ez általánosságban is megtestesíti azon elveket, miszerint
csak a törvény határozhat meg bűncselekményt és írhat elő büntetést, és a büntetőtörvényt nem lehet
kiterjesztően, a vádlott terhére értelmezni. Így a bűncselekménynek a törvényben világosan
meghatározottnak (vagyis "hozzáférhető"-nek) kell lennie, és az egyén számára lehetővé kell tenni,
hogy a vonatkozó törvényi előírás szövegéből tudja (vagyis "előre lássa") – szükség esetén tájékozott
jogi segítségnyújtás révén – mely cselekmények és mulasztások alapozzák meg büntetőjogi
felelősségét.
A népirtás bűntettét 1992-ben vezették be a litván jogba, majd ezt követően az új Btk. 99. cikke
szabályozta. Az új Btk. 2003-ban lépett hatályba, egy évvel korábban, mint ahogy a kérelmezőt
elítélték. Ezért egyértelmű, hogy a kérelmező elítélése olyan jogszabályi rendelkezésen alapult, amely
nem volt hatályban 1953-ban, tehát e rendelkezést visszamenőlegesen alkalmazták.
Következésképpen, az Egyezmény 7. cikkét megsértették, hacsak az nem állapítható meg, hogy a
kérelmező elítélése a nemzetközi jog 1953-as állapotán alapult. A Bíróság álláspontja szerint a
kérelmező elítélést ezért ebből a szempontból kell megvizsgálni.
Azzal kapcsolatban, hogy vajon a népirtás bűncselekménye egyértelműen meghatározott-e a
nemzetközi jogban, a Bíróság úgy találta, hogy a népirtást tiltó nemzetközi jogi eszközök kellőképpen
hozzáférhetők voltak a kérelmező számára. A népirtást egyértelműen bűncselekménynek ismerték el a
nemzetközi jog alapján 1953-ban. A Genocídium Egyezményben kodifikálták, amelyet 1948-ban
egyhangúlag fogadott el az ENSZ Közgyűlése, és amelyet 1949-ben a Szovjetunió is aláírt. Sőt ezt
megelőzően, már 1946-ban elismerte és elítélte a népirtást az ENSZ.
A Bíróság azonban arra az álláspontra helyezkedett, hogy a kérelmező elítélése népirtásért a
partizánok megölésének időpontjában nem volt előrelátható a nemzetközi jog alapján. Az ügy
előreláthatósági vetületének vizsgálata során a Bíróság észben tartotta, hogy a népirtásért való elítélés
szigorú követelménye – nevezetesen egy védett csoport egészének vagy lényeges részének
megsemmisítésére irányuló célzat bizonyítása – véd egy ilyen büntetés könnyelmű kiszabásának
veszélye ellen. Először is, 1953-ban a nemzetközi szerződési jogban nem szerepelt a „politikai
csoport” a népirtás meghatározásában. Nevezetesen, a Genocídium Egyezmény II. cikke a személyek
négy védett csoportját („nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport”) sorolja fel, és nem utal politikai
csoportokra. Másodszor, úgy tűnik, hogy a vélemények megoszlanak a nemzetközi szokásjog szerinti
népirtás hatálya tekintetében. Ezért nem lehet megállapítani kellőképpen egyértelműen, hogy a
nemzetközi szokásjog a népirtásnak egy tágabb meghatározás érvényesült, mint amelyet Genocídium
Egyezmény II. cikke meghatározott. A politikai csoportokat népirtás fogalmába való belefoglalását
támogató egyes nézetek ellenére, a népirtás kodifikált fogalmának tárgyi hatálya szűkebb maradt a
Genocídium Egyezményben, és ezt valamennyi későbbi nemzetközi jogi eszköz megtartotta.
Harmadszor, azt az érvet illetően, hogy a litván partizánok egy nemzeti csoport "része" voltak, vagyis
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a Genocídium Egyezmény által védett csoport, a Bíróság úgy ítélte, hogy a kérelmező 1953-ban nem
láthatta előre a Genocídium Egyezmény II. cikkében szereplő „részben” kifejezés későbbi bírósági
értelmezését. Különösen nem láthatta előre az olyan nemzetközi bíróságok elé vitt népirtásos ügyekkel
kapcsolatosan kiadott igazságügyi iránymutatásokat, mint a volt Jugoszlávia számára felállított
Nemzetközi Büntetőtörvényszék vagy a Nemzetközi Bíróság elé vitt ügyek. Azokban az ügyekben úgy
találták, hogy egy védett csoport „elhatárolható” részének szándékos elpusztítása az egész védett
csoport elleni népirtásként értelmezhető abból adódóan, hogy az „elhatárolható rész” egyben jelentős
is.
A Bíróság arról sem volt meggyőződve, hogy a népirtás bűntettének litván bíróságok általi értelmezése
a kérelmező esetében összhangban volt a népirtás 1953-as fogalmával.
A hazai büntetőbíróságok a kérelmező ügyében a tényállás körében nem tettek olyan határozott
megállapítást, amely lehetővé tette volna a Bíróság számára annak értékelését, hogy milyen alapon
jutottak arra a következtetésre: 1953-ban a litván partizánok a nemzetiségi csoport jelentős részét
alkották, más szóval, a Genocídium Egyezmény II. cikke szerinti egyik védett csoportot. Annak
ellenére, hogy a fellebbviteli bíróság már újrafogalmazta a kérelmező elítélését, a litván partizánokat
„a litván nemzet, vagyis a nemzeti csoport képviselői”-nek minősíteni egy politikai csoport helyett, ez
nem magyarázza meg, mit jelent a „képviselők" fogalma; arról sem ad részletesebb történelmi vagy
ténybeli magyarázatot, hogy miként képviselték a litván partizánok a litván nemzetet. A partizánok
különleges szerepét a „nemzeti” csoport tekintetében látszólag a Legfelsőbb Bíróság sem értelmezte.
A Bíróság tehát nem volt meggyőződve arról, hogy a kérelmező, akár egy ügyvéd segítségével is előre
láthatta volna 1953-ban, hogy a litván partizánok megölése a litván állampolgárok vagy litván
nemzetiségűek elleni népirtás bűncselekményének minősülhet.
A Bíróság elfogadta, hogy a kérelmező cselekményei a partizánok mint elkülönült és világosan
beazonosítható, a szovjet hatalommal szembeni fegyveres ellenállással jellemezhető csoport kiirtását
célozták. Az első látásra nem nyilvánvaló, hogy a „nemzeti” vagy „etnikai kifejezés általános jelentése
a Genocídium Egyezményben kiterjedhet a partizánokra. A hazai bíróságok azon következtetése, hogy
az áldozatok egy védett csoport részeként a népirtás fogalma alá sorolhatók, a kérelmező hátrányára,
analógia útján történő értelmezésnek minősül, ami szintén előre nem láthatóvá teszi elítélését. Sőt, a
népirtás litván törvény szerinti meghatározásának nemcsak nem volt alapja e bűncselekmény
Genocídium Egyezmény szerinti megszövegezésében, hanem az fokozatosan ki is bővült a litván
függetlenség évei során, ami tovább súlyosbítja a helyzetet.
A litván bíróság kérelmező ügyében kifejtett érveiből adódóan, a Bíróság nem volt meggyőződve
arról, hogy népirtás miatti elítélése összhangban állt e bűncselekmény lényegével, ahogyan azt a
nemzetközi jog 1953-ban meghatározta, vagy hogy azt ésszerűen előre láthatta azon műveletben való
részvétele időpontjában, amelynek során a két partizánt megölték. A kérelmező elítélése tehát nem volt
igazolt az Egyezmény 7. cikkének 1. bekezdése alapján. Ebből a megállapításból adódóan, a Bíróság
úgy ítélte, hogy a kérelmező elítélése nem lehetett igazolható a 7. cikk 2. bekezdése alapján. A jelen
ügyben tehát az Egyezmény 7. Cikkét megsértették.
A Bíróság megállapította, hogy a jogsértés megállapítása önmagában elegendő igazságos elégtételt
jelent mindazon nemvagyoni kárért, amelyet a kérelmező elszenvedett.

6. Ivan Dvorski Horvátország elleni ügye (25.703/11. sz. ügy)23
A 2007. március 13-án kora hajnalban három emberölést, egy fegyveres rablást és gyújtogatást
követtek egy Fiume egyik lakóövezetében. Aznap délután egykor a kérelmezőt kihallgatásra bevitték a
Fiumei Rendőrkapitányságra; ott maradt, amíg másnap hivatalosan is őrizetbe vették.
A kérelmező szerint 2007. március 14-én reggel anyja felhívta G. M.-t, egy ügyvédet, aki ismerte őt
egy korábbi eljárásból, és megkérte őt, hogy képviselje a fiát. G. M. a Fiumei Rendőrkapitányságra
ment 10:45-kor, de a rendőrök nem engedték be. G. M. panaszt akart tenni, de a rendőrök nem voltak
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hajlandók azt iktatni. Jelentette az esetet a Fiumei Megyei Helyettes Államügyésznek, és a bíróság is
azonnal értesítette. Délután fél kettő körül a kérelmező apja aláírt egy meghatalmazást, amely
felhatalmazta G. M.-t, hogy képviselje a fiát. A délután folyamán az ügyvéd újabb kísérletet tett, hogy
találkozzék a kérelmezővel a rendőrségen, de a rendőrök ismét megtagadták a találkozást. G. M.
jelentette ezeket az eseményeket a rendőrőrs parancsnokának. A kérelmezőt 2007. március 14-én esete
a rendőrség kihallgatta egy ügyvéd, M. R. jelenlétében, akit a kihallgatási jegyzőkönyv szerint
kifejezetten a kérelmező választott ki.
2007. március 16-án nyomozás indult. 2007. július 12-én a kérelmező és két másik ember ellen vádat
emeltek 2007. március 13-án elkövetett három rendbeli minősített emberölés és egyrendbeli
gyújtogatás miatt. A kérelmező 2007. július 24-én panasszal élt a vádemelés ellen, anyagi jogi és
eljárásjogi jogsértésekre alapítottan. A rendőrségi kihallgatása közbeni jogi képviselete tárgyában nem
tett észrevételt.
A kérelmező 2008. április 2-án kérte a bíróságtól, hogy hallgassa ki G. M. ügyvédet tanúként beismerő
vallomásának rendőrség általi, állítólag törvénytelen kihallgatásával kapcsolatban. Azt állította: nem
engedték, hogy G. M. találkozzon vele a rendőrségi őrizete alatt, és a rendőrök kényszerítették őt, hogy
beismerő vallomást tegyen. A bíróság elutasította a kérelmet, arra hivatkozva, hogy már igazolták az
összes érdemi körülményt. A bíróság 2008. június 30-án a kérelmezőt bűnösnek találta három rendbeli
minősített emberölés, fegyveres rablás és gyújtogatás bűntettében, és 40 év szabadságvesztésre ítélte.
A kérelmező 2008. november 6-án fellebbezést nyújtott be az elsőfokú ítéletet a Legfelsőbb
Bírósághoz, amely elutasította mind ezt, mind egy további fellebbezését, mert megalapozatlan volt.
A kérelmező 2010. március 11-án panaszt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz, amely elfogadva a
Legfelsőbb Bíróság érvelését, arra a következtetésre jutott, hogy az eljárás egésze tisztességes volt, és
nem volt bizonyíték arra, hogy a kérelmezőt a rendőrségi őrizet során bántalmazták volna; panaszát
ezért elutasították.
A kérelmező – az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdésére és 3. bekezdésének c) pontjára hivatkozással
– sérelmezte, hogy rendőrségi kihallgatása során nem engedték meg, hogy G. M. ügyvéd képviselje,
és azt, hogy az eljárás nem volt tisztességes.
A kérelmezőt 2007. március 14-én este 20:10 és 23:00 között a rendőrség egy ügyvéd, M. R.
jelenlétében hallgatta ki, akit a Kormányzat szerint szabad akaratából választott. A rendőrségen tett
nyilatkozatát bizonyítékként használták fel a későbbi büntetőeljárás során. A Bíróság azonban észlelte,
hogy azon a reggelen egy másik ügyvéd, G. M., tájékoztatta a Megyei Helyettes Államügyészt, hogy
sikertelenül próbálta felvenni a kapcsolatot a kérelmezővel, aki a Fiumei Rendőrkapitányságon van. A
rendőrőrs parancsnokának írt panaszában G. M. azt állította, hogy a délután folyamán újabb kísérletet
tett, hogy találkozzék a kérelmezővel, de a rendőrség megint azt mondta, hogy távozzék. Amikor a
kérelmezőt egy vizsgálóbíró elé állították, azt állította: a rendőrség soha nem tájékoztatta arról, hogy
G. M. megpróbált kapcsolatba lépni vele. A tárgyalás során sérelmezte, hogy a rendőrség megtagadta,
hogy G. M. találkozzék vele, és azt kérte a bíróságtól, hogy tanúként hallgassa ki G. M.-t, de a
kérelmét elutasították.
A Bíróság tehát úgy találta: kellőképpen bizonyított, hogy G. M.-t a kérelmező egyik vagy mindkét
szülője felfogadta, hogy 2007. március 14-én több mint egy alkalommal megpróbált kapcsolatba lépni
a kérelmezővel a Fiumei Rendőrkapitányságon, hogy a rendőrök ott azt mondták neki, távozzék,
anélkül, hogy a kérelmezőt tájékoztatták volna arról, hogy G. M. találkozni akar vele. Ezzel
összhangban, noha a kérelmező formálisan M. R. ügyvédet jelölte ki, hogy képviselje őt a rendőrségi
kihallgatáson, választása nem volt tájékozott, mivel nem volt tudomása arról, hogy egy másik ügyvéd,
akit a szülei fogadtak fel, a rendőrőrsre jött, azzal a szándékkal, hogy képviselje őt.
A hazai törvény világosan kimondta, hogy védőügyvédet fogadhat maga a terhelt vagy közeli
hozzátartozói, beleértve a szüleit. A terhelt kifejezetten nem utasíthatja vissza az ügyvédet, akit
megjelölt, kivéve, ha tájékoztatják, hogy hozzátartozói másik ügyvédet fogadtak fel. A rendőrség tehát
nem köteles volt tájékoztatni a kérelmezőt arról, hogy G. M., miután a szülei felfogadták, a
rendőrségre jött. Ugyanakkor a rendőrség elmulasztotta ezt megtenni, és nem engedte meg, hogy G. M.
lássa a kérelmezőt, aki később aláírt meghatalmazást M. R. részére, hogy képviselje őt anélkül, hogy
tudta volna: G. M. felajánlotta a szolgálatait. A kérelmezőtől ezért megtagadták a lehetőséget, hogy
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úgy döntsön: G. M. képviselje a rendőrségi kihallgatás során. A Bíróság nem volt meggyőződve arról,
hogy e korlátozást érdemi és elégséges indokok igazolták.
Továbbá, nem állapítható meg, hogy az M. R. részére szóló meghatalmazás aláírása révén a
kérelmező, - aki nem tudta, hogy a G, M., a szülei által felfogadott ügyvéd beszélni próbált vele egyértelműen lemondott volna az Egyezmény 6. cikke szerinti azon jogáról, hogy saját tájékozott
választása alapján képviselje egy ügyvéd.
A Bíróság kiemelte, hogy a kérelmező rendőrségi vallomását használták fel elítéléséhez, noha nem az
volt a büntetőügy központi fóruma. Azt is kiemelte, hogy a kérelmező a büntetőeljárás során soha nem
panaszkodott az M. R. által biztosított jogi tanácsadás minőségére. A horvát Be. azonban előírja, hogy
a gyanúsítottat először fel kell hívni, hogy válasszon egy ügyvédet. Ha ez az ügyvéd nem elérhető,
helyettest kell választani a kirendelhető ügyvédek jegyzékéből. Nem volt meggyőző bizonyíték arra,
hogy a jelen esetben ezt az eljárást lefolytatták volna.
A Bíróság kiemelte, hogy a kérelmező rendőrségi kihallgatásáról készült jegyzőkönyv arra utal, hogy
M. R. csak körülbelül tíz perccel a kihallgatás előtt beszélt vele négyszemközt. Ez az időszak
viszonylag rövidnek tűnik, szem előtt tartva a kérelmező elleni vádak körét és súlyosságát. G. M.
azonban, aki már egy korábbi ügyből kifolyólag ismerte a kérelmezőt, reggel óta elérhető lett volna,
jóval korábban, minthogy a kihallgatás megkezdődött volna.
A Bíróság ismételten hangsúlyozta a nyomozati szakaszban fontosságát a büntetőeljárás
előkészítésében. Az e szakasz során beszerzett bizonyítékok meghatározzák a bűncselekmény
elbírálásának kereteit a tárgyaláson. A Bíróság emlékeztetett, hogy egy bűncselekménnyel vádolt
személynek már ebben a szakaszban meg kell adni a lehetőséget a választása szerinti jogi segítség
igénybevételére. Amikor azt állítják, hogy a képviseletet ellátó ügyvéd kirendelése vagy gyanúsított
általi kiválasztása hozzájárult a terhelő vallomás megtételéhez a büntetőeljárás elején, a hatóságok,
nevezetesen a bíróságok gondos vizsgálatra kötelesek. Azonban sem az eljáró bíróság, sem a
vizsgálóbíró, sem más nemzeti hatóság nem tett lépéseket, hogy meghallgassa G. M.-t vagy az érintett
rendőröket G. M. Fiumei Rendőrkapitányságon tett látogatásának körülményeinek megállapítása
céljából.
A Bíróság nem volt meggyőződve arról, hogy a kérelmezőnek valós lehetősége volt arra, hogy
kifogásolja azokat a körülményeket, amelyek között M. R.-t választotta képviselőjéül. Feltételezhető,
hogy a rendőrség magatartásának következménye volt, hogy legelső rendőrségi vallomásában nem
hallgatott, ahogyan tehette volna, hanem beismerő vallomást tett, amelyet később bizonyítékként
használtak fel ellene.
A Bíróság észlelte, hogy a rendőrség nem tájékoztatta a kérelmezőt sem G. M. elérhetőségéről, sem a
G. M. jelenlétéről a Fiumei Rendőrkapitányságon. Kiemelte, hogy a rendőrségi kihallgatás során a
kérelmező beismerte a vádakat, amellyel vádolták, és ezt a beismerő vallomást bizonyítékként
használták fel a bíróság előtt. A nemzeti bíróság nem megfelelően kezelte a kérdést, és különösen
elmulasztotta megtenni a szükséges intézkedéseket a tisztességes eljárás biztosítása érdekében. Ezek a
tényezők, együttvéve, visszavonhatatlanul sértették a kérelmező védelemhez való jogait és egészében
aláásták az eljárás tisztességességét. A Bíróság ezért úgy találta, hogy az Egyezmény a 6. cikkének 1.
bekezdését és 3. bekezdésének c) pontját megsértették.
A Bíróság úgy ítélte, hogy a jogsértés megállapítása önmagában megfelelő igazságos elégtételt nyújt
mindazon nemvagyoni kárért, amely a kérelmezőt érte.

A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai
Büntető ügyszak
Bfv.I.867/2015/10.
A bizonyítékok értékelése körében levont következtetések helyessége, az értékelés eredménye kívül esik
a feltétlen eljárási szabálysértések körén, az tartalmilag az ügydöntő határozat megalapozottságának
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felülvizsgálati eljárásban meg nem engedett támadása.
A felülvizsgálati indítvány azon része, mely a nyomozati szakaszban a védő kirendelésével
megvalósult állítólagos eljárási szabálysértésre - és ezáltal az 1991. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett,
az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt
Egyezmény 6. Cikk 3. c) pontjának megsértésére (tisztességes tárgyaláshoz való jog) – hivatkozik, a
törvényben kizárt. A védelem jogának az eljárás nyomozati szakaszában történt megsértése még helyt
állósága esetén sem szolgálhat felülvizsgálat alapjául.

Bpkf.III.1.631/2015/2.
A különös visszaeső vádlott a terhére rótt bűncselekményeket a korábbi szabadságvesztésből
engedélyezett feltételes szabadság próbaideje alatt követte el, így a nem jogerősen kiszabott
szabadságvesztés tartamára is figyelemmel a szökés, elrejtőzés, illetve a bűnismétlés veszélye is
fennáll, következésképpen az előzetes letartóztatás megszüntetésére, vagy enyhébb kényszerintézkedés
elrendelésére nem kerülhet sor.
Az I. rendű vádlott különös visszaeső, a terhére rótt bűncselekményeket a korábbi szabadságvesztésből
engedélyezett feltételes szabadság próbaideje alatt követte el, így a nem jogerősen kiszabott
szabadságvesztés tartamára is figyelemmel a szökés, elrejtőzés, illetve a bűnismétlés veszélye is
fennáll, következésképpen az előzetes letartóztatás megszüntetésére, vagy enyhébb
kényszerintézkedés elrendelésére nem kerülhet sor.
A védő által a fellebbezésben előadott indokai alapvetően az elsőfokú ítélet megalapozottságával és a
bűnösségi körülményekkel kapcsolatosak, így azok a kényszerintézkedés szükségességének
elbírálásakor figyelembe nem vehetők.

Gazdasági ügyszak
Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.
Munkaügyi ügyszak
Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.
Polgári ügyszak
Pfv.II.22.020/2014/23.
A kapcsolattartásra vonatkozóan a Csjt. és a Gyer. keretjogszabály. Nem követ el jogszabálysértést a
bíróság, ha a kapcsolattartást a kereseti kérelemtől részben eltérően, a gyermek érdekeit szem előtt
tartva szabályozza.
A Pp. 275. § (3) bekezdése szerint az eljárási szabálysértésnek az ügy érdemi elbírálására lényeges
kihatással kell lennie. Az alperes által hivatkozott eljárásjogi szabálysértések külön-külön, de
összességükben sem indokolják – még ténybeli megalapozottságuk esetén sem – a jogerős ítélet
hatályon kívül helyezésével a teljes eljárás megismétlését.
A felülvizsgálati kérelem alaptalanul kifogásolta az Alaptörvény XV. cikkének (1)-(3) bekezdése és a
XXVIII. cikkének (1) bekezdésében foglaltakat. Az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett, az emberi
jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4.-én kelt Egyezmény
6. cikk 1. bekezdésének rendelkezését követve, az Alaptörvény szerint mindenkinek joga van ahhoz,
hogy az ellene emelt bármely vádat vagy valamely perben a jogait és a kötelezettségeit törvény által
felállított, független és pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, ésszerű határidőn belül
bírálja el.
A Pp. 1. §-a és a 2. § (1) bekezdése az igazságszolgáltatás alapelveiként rögzíti az Alaptörvényben
alapjogként megfogalmazott pártatlan – a felek törvény előtti egyenlőségén alapuló - elbírást és a
tisztességes eljáráshoz való jogot.
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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 a félként eljáró
személy iránti előítélet-mentesség és elfogulatlanság követelményét jelenti. Ez egyrészt magával a
bíróval szemben támasztott elvárás, másrészt az eljárás lefolytatásával kapcsolatos objektív
követelmény (21/2014. (VII. 15) AB. határozat).
Nyilvánvalóan nem sérti a pártatlan bírósághoz, a törvény előtti egyenlőséghez való alkotmányos
alapjogokat az, ha a bíróság az erre hivatkozó féllel szemben hátrányos, illetve neki nem tetsző döntést
hozott. Az alperes hivatkozásai a Pp. 13. § (1) bekezdés e) pontja szerinti relatív kizárási oknak sem
tekinthetők, nem valószínűsíti ugyanis azt, hogy az ügy elfogulatlan megítélése az eljárt bírótól, illetve
a másodfokú tanácstól nem volt elvárható.
Ami pedig az Alaptörvény XV. cikke (3) bekezdésének megsértését illeti, az alperes ennek
megjelölésén túlmenően nem fejtette ki, hogy a bíróság eljárásában miként sérült a nemek
egyenjogúságát deklaráló rendelkezés. Önmagában ugyanis az, hogy a gyermek az anyánál került
elhelyezésre – többlettényállás hiányában - a diszkrimináció tilalma megsértésének megállapítására
nem alkalmas.
Nem állapítható meg a Pp. 3. § (6) bekezdésének – az un. fegyveregyenlőség követelményének –
megsértése sem. A 75/1995 ( XII. 21) AB határozat a fenti alapelv értelmezése kérdésében kimondta,
hogy a peres félnek kézbesíteni kell a per alapját képező keresetlevelet, joga van ahhoz, hogy az
eljárásban a per valamennyi tárgyalásán személyesen, vagy jogi képviselője útján részt vegyen,
jogosult a tárgyaláson kérelmet és ellenkérelmet, egyéb nyilatkozatot, bizonyítási indítványt
előterjeszteni, a bizonyítási indítványokra észrevételt tenni, az iratokba betekinteni. A peres iratokból
kitűnően az alperes eljárási jogait maradéktalanul gyakorolta, lehetősége volt álláspontja teljes körű
kifejtésére és az ellenérdekű fél által tett lényeges állításokkal kapcsolatos véleményének
kinyilvánítására. Nem tekinthető az ügy érdemi elbírálására lényeges kihatással lévő eljárási
szabálysértésnek az alperes által hivatkozott iratkézbesítési késedelem, illetve észrevétel elmaradása.
Az elsőfokú bíróság az alperes részére a felperes által benyújtott iratokat kézbesítette, az általa –
hivatalból - foganatosított megkeresések esetén pedig tájékoztatta a feleket iratbetekintési
lehetőségükről. A másodfokú bíróság a gyermek iskoláját - a felperes indítványára - a nevelési
vélemény megkérése érdekében kereste meg, a periratok alapján a felperes sem intézhetett kérdéseket
az iskolához. Az Pp. 3. § (6) bekezdése a felek által előterjesztett iratokra vonatkozik, a bíróság a saját
– a pervezetés körébe eső – intézkedéseit tartalmazó végzéseit nem köteles a feleknek megküldeni, a
Pp. fenti szakasza ugyanis ilyen kiterjesztő értelmezést nem tartalmaz.

Pfv.VI.21.510/2015/4.
Az alperes által az adott időszakban alkalmazott, az egyoldalú szerződésmódosítást szabályozó
blankettaszerződések, üzletszabályzatok és Általános Szerződési Feltételek nem feleltek meg az
átláthatóság és az egyértelmű és érthető megfogalmazás elvének, ezért tisztességtelenek.
Az Alkotmánybíróság a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz fűződő jog tekintetében
már vizsgálta az indítványokat és arra a következtetésre jutott, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvényben
(Fkrtv.) meghatározott keresetindítási határidő nem ütközik az Emberi jogok és alapvető szabadságok
védelméről szóló európai egyezmény (Egyezmény) 6. cikkének (1) bekezdésébe. A bizonyítás lényege
banki okiratokon alapul, de nem kizárt a tanú, vagy szakértő meghallgatásának az igénye sem. A
törvény ennek a lehetőségét biztosítja és biztosítja azt is, hogy a felek az eljárásban az álláspontjukat
megfelelően előadhassák (34/2014. (XI.14.) AB határozat indokolás 162. és 170. pont).
Nem sérült az alperes hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való alapjoga az általa
hivatkozottak miatt a másodfokú eljárás során sem. Nem az ebben az ügyben irányadó speciális
eljárási szabályok, hanem a valamennyi egyéb ügyben is irányadó Pp. szabályozása nem teszi
kötelezővé, hogy az ellenérdekű fél a fellebbezési ellenkérelmét a másodfokú tárgyalást megelőzően
meghatározott idővel, írásban terjessze elő. Az elsőfokú bíróság ítéletével egyetértő felperes részéről
tehát az sem lett volna jogszerűtlen, ha az ellenkérelmét csak a másodfokú tárgyaláson, szóban adja
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elő. (A perbeli esetben egyébként az alperes az ellenkérelmet 2015. augusztus 19-én megkapta a
felperestől, a tárgyalás pedig 2015. augusztus 25-én volt.) A Pp. általános rendelkezései szerint a
bíróság - hacsak erre nincsen valamilyen különleges oka - nem halaszthatja el a másodfokú tárgyalást
határidő biztosítása mellett annak érdekében, hogy a fellebbező fél a fellebbezési ellenkérelemre
reagálhasson (Pp. 151. § (1) bekezdés). Nem az erre a perre irányadó speciális szabályok, hanem a Pp.
általános szabályai alapján sem lett volna mód tehát a másodfokú tárgyalás ez okból történő
elhalasztására.

Közigazgatási ügyszak
Kfv.II.37.001/2015/8.
Csecsemő ideiglenes hatályú nevelőszülőknél való elhelyezése indokolt, ha az édesanya idősebb
gyermekei nevelésében számos mulasztás terheli mind tankötelezettség, az egészségügyi ellátás,
gyógykezelésre vonatkozóan.
Hangsúlyozza a Kúria, hogy a gyámhatóság a legkisebb gyermek elhelyezése, a családban nevelése,
nevelhetősége kérdésében jogszerűen vette figyelembe az édesanyának a korábban született
gyermekeivel kapcsolatban tanúsított magatartását, életvitelét, mert abból következtetni lehetett arra,
hogy a szülő a legkisebb gyermeke tekintetében is hasonló magatartást tanúsít-e, a legkisebb
gyermekének gondozásáról, neveléséről, ellátásáról megfelelően gondoskodni tud-e és kíván-e.
A felperes alappal hivatkozott arra, hogy a védelembe vételt megalapozó körülmények időközben
megváltoztak, a hatóság pozitív változásokat is rögzített, a lakóhely rendezésre került. A P. utcai
ingatlant 2013. nyarán felújították, a felperes a gyermekeivel rendszeresen tartotta a kapcsolatot,
többször kérte az átmeneti nevelésbe vétel megszüntetését, illetve nyári időszakos kapcsolattartás
engedélyezésére is sor került a három idősebb kiskorú fiúgyermek esetében. Helytállóan utalt azonban
arra az elsőfokú bíróság, hogy a határozathozatal után bekövetkezett körülmények, így újabb
lakóingatlan vásárlása, háztáji jellegű gazdálkodás folytatása, a határozat felülvizsgálata iránt indított
perben nem vehetők figyelembe. A bíróság csak azokat a tényeket és körülményeket értékelheti, amely
a határozat meghozatalakor is fennállt. A gyámhatóság ugyan a pozitív irányú változásokat is
rögzítette, azonban még indokoltnak tartotta a legkisebb gyermek családból való kiemelését,
ideiglenes hatályú elhelyezését, hiszen a legkisebb, még csecsemőkorú gyermek az, aki a leginkább
különleges ellátást igényli, különleges szükségletű gyermeknek tekinthető, az ő gondozásának,
nevelésének esetleges elmulasztása súlyos következményekkel járhat. Mindezeket a körülményeket az
elsőfokú bíróság is úgy ítélte meg, hogy a pozitív arányú változások nem voltak olyan mértékűek,
amelyek a legkisebb gyermek születésénél a családban történő elhelyezést indokolták volna és az
ideiglenes elhelyezést kizárták volna. A határozathozatal után bekövetkezett újabb pozitív
körülmények vezethetnek arra, hogy egy későbbi határozathozatallal a gyámhivatal a legkisebb
gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését megszüntesse, a gyermeket a családba visszahelyezze.
Mindezek alapján a Kúria azt állapította meg, hogy a jogerős ítélet a felülvizsgálati kérelemben
hivatkozott alaptörvényi rendelkezéseket, a Gyvt. rendelkezéseit, továbbá az 1993. évi XXXI. törvény
3. cikkét, 14. cikkét, és a 8. cikke (1)-(2) bekezdését nem sértette meg, ezért a jogerős ítéletet a Pp.
275.§ (3) bekezdése alapján hatályában fenntartotta.

Kiadja: A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Iroda
Felelős szerkesztő: Dr. Pomeisl András József
Szerkesztőbizottság: Dr. Kovács András, Dr. Molnár Gábor, Dr. Osztovits András; Dr. Simonné Dr. Gombos
Katalin
Munkatárs: Dr. Ablonczy Zsuzsanna, Dr. Tancsik Annamária
Figyelem! A jelen hírlevélben közölt anyagok nem tekinthetők a Kúria hivatalos állásfoglalásának,
hivatalos fordításnak illetve hivatalos közlésnek, csupán a tájékoztatást és figyelemfelkeltést célozzák,
ezért azokra jogokat alapítani nem lehet.
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