
 

A Kúria 

Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának  

Hírlevele 
2016. március 31. 

VII. évfolyam 3. szám

EURÓPAI UNIÓS JOGI KÖZLEMÉNYEK ..................................................................................... 3 

KÖZZÉTETT ELŐZETES DÖNTÉSHOZATAL IRÁNTI KÉRELMEK ........................................................... 3 
BÜNTETŐ ÜGYSZAK ................................................................................................................................. 3 
GAZDASÁGI ÜGYSZAK ............................................................................................................................. 7 
MUNKAÜGYI ÜGYSZAK ........................................................................................................................... 8 
POLGÁRI ÜGYSZAK ................................................................................................................................ 10 
KÖZIGAZGATÁSI ÜGYSZAK.................................................................................................................... 14 
ELŐZETES DÖNTÉSHOZATAL TÁRGYÁBAN KÖZZÉTETT HATÁROZATOK ......................................... 23 
BÜNTETŐ ÜGYSZAK ............................................................................................................................... 23 
GAZDASÁGI ÜGYSZAK ........................................................................................................................... 24 
MUNKAÜGYI ÜGYSZAK ......................................................................................................................... 25 
POLGÁRI ÜGYSZAK ................................................................................................................................ 26 
KÖZIGAZGATÁSI ÜGYSZAK.................................................................................................................... 29 
EGYÉB, MAGYAR VONATKOZÁSÚ ÜGYEK AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG ELŐTT ......................................... 41 
A KÚRIA UNIÓS JOGI TÁRGYÚ HATÁROZATAI ................................................................................... 43 
BÜNTETŐ ÜGYSZAK ............................................................................................................................... 43 
GAZDASÁGI ÜGYSZAK ........................................................................................................................... 43 
MUNKAÜGYI ÜGYSZAK ......................................................................................................................... 44 
POLGÁRI ÜGYSZAK ................................................................................................................................ 44 
KÖZIGAZGATÁSI ÜGYSZAK.................................................................................................................... 45 

EMBERI JOGI KÖZLEMÉNYEK ................................................................................................... 58 

AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁNAK MAGYAR VONATKOZÁSÚ ÍTÉLETEI ......................... 58 
AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁNAK KIEMELTEN FONTOS ÍTÉLETEI ................................ 58 
A KÚRIA EMBERI JOGI VONATKOZÁSÚ HATÁROZATAI ..................................................................... 63 
BÜNTETŐ ÜGYSZAK ............................................................................................................................... 63 
GAZDASÁGI ÜGYSZAK ........................................................................................................................... 64 
MUNKAÜGYI ÜGYSZAK ......................................................................................................................... 64 
POLGÁRI ÜGYSZAK ................................................................................................................................ 64 
KÖZIGAZGATÁSI ÜGYSZAK.................................................................................................................... 68 

 



 

 2 

 



 

 3 

Európai uniós jogi közlemények 

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek 

Büntető ügyszak 

5. A Tribunale di Varese (Olaszország) által 2015. november 9-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-574/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Értelmezhetők-e úgy az uniós jog és különösen az EUSZ 4. cikk (3) bekezdésének, az EUMSZ 325. 

cikknek, valamint a 2006/112/EK irányelvnek a tagállamokat a szankciókra vonatkozó politikáik 

közelítésére kötelező, egymással összefüggésben értelmezett rendelkezései, hogy azokkal ellentétes az 

azt előíró nemzeti jogszabály, hogy a héa megfizetésének elmulasztása a közvetlen jövedelemadó 

megfizetése elmulasztásának esetében előírtnál nagyobb összegű, pénzben kifejezett küszöbérték 

meghaladása esetén minősül bűncselekménynek? 

2) Értelmezhetők-e úgy az uniós jog és különösen az EUSZ 4. cikk (3) bekezdésének, az EUMSZ 325. 

cikknek, valamint a 2006/112/EK irányelvnek az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme 

érdekében a tagállamokat hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók előírására kötelező, 

egymással összefüggésben értelmezett rendelkezései, hogy azokkal ellentétes azon nemzeti jogszabály 

elfogadása, amely kizárja a vádlott büntethetőségét (legyen akár ügyvezető, jogi képviselő, adóval 

összefüggő feladatot ellátó személy vagy a jogsértésben részt vevő személy) abban az esetben, ha a 

jogi személyiséggel rendelkező szervezet késedelmesen fizeti meg a héa jogcímén fizetendő adót és 

közigazgatási szankciókat, annak ellenére, hogy már sor került az adó megállapítására és a 

büntetőeljárás már megindult, szabályosan kezdetét vette a kontradiktórius peres eljárás, addig, amíg 

az eljáró bíróság nem kezdi meg a tárgyalást egy olyan rendszer keretében, amely még közigazgatási 

jogi úton sem sújtja bármely más szankcióval a korábban említett ügyvezetőt, jogi képviselőt, vagy 

megbízottjukat és a jogsértésben részt vevő személyt? 

3) Úgy kell-e értelmezni a PIF egyezmény 1. cikkében foglalt csalás fogalmát, hogy abba beleértendő 

a hozzáadottérték-adó akár részleges meg nem fizetésének vagy késedelmes megfizetésének 

tényállása, és ebből eredően a fent említett egyezmény 2. cikke arra kötelezi-e a tagállamokat, hogy 

szabadságvesztéssel járó büntetéssel szankcionálják az 50 000 eurót meghaladó összegű héa akár 

részleges meg nem fizetését vagy késedelmes megfizetését? 

Nemleges válasz esetén azt a kérdést kell feltenni, hogy úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 235. cikkben 

foglalt, a tagállamokat hatékony, arányos és visszatartó erejű, akár büntetőjogi szankciók előírására 

kötelező rendelkezést, hogy azzal ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely a jogi személy 

ügyvezetőjét és jogi képviselőjét, vagy az e feladattal megbízott személyt, illetve a jogsértésben részt 

vevő személyt mentesíti a csalás esetén előírt küszöbérték, azaz 50 000 euró háromszorosát vagy 

ötszörösét elérő összeget kitevő héa akár részleges meg nem fizetése vagy késedelmes megfizetése 

miatti büntetőjogi és közigazgatási jogi felelősség alól. 

 

6. A Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgária) által 2015. november 18-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-612/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: bolgár 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1.Összeegyeztethető-e valamely nemzeti törvény a vámtisztviselők által elkövetett bűncselekmények 
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hatékony üldözése biztosításának tagállami kötelezettségével, ha a vámtisztviselők ellen korrupciós 

bűncselekmények feladatellátásuk során történő elkövetésére (kenőpénzek elfogadása a vámellenőrzés 

mellőzéséért) létrejött bűnszervezetben való részvétel, valamint konkrét vesztegetések és az elfogadott 

kenőpénzek elrejtés[ében megnyilvánuló orgazdaság] miatt folytatott büntetőeljárást az adott törvény 

alapján anélkül szüntetik meg az alábbi feltételek fennállása esetén, hogy a bíróság érdemben vizsgálta 

volna a felhozott vádakat:  

a) két év eltelt a vádemelést követően;  

b) a vádlott a bűnügyi nyomozás lezárása iránti kérelmet terjesztett elő;  

c) a bíróság három hónapos határidőt szabott az ügyésznek a bűnügyi nyomozás lezárására;  

d) az ügyész e határidőn belül „lényeges eljárási követelmények megsértését” követte el (mégpedig 

nem közölte megfelelően a kiegészített vádat, nem biztosított betekintést a nyomozás irataiba, és 

ellentmondásos a vádirat);  

e) a bíróság újabb egy hónapos határidőt szabott az ügyésznek az említett „lényeges eljárási 

követelmények megsértésének” orvoslására;  

[f)] az ügyész nem orvosolta e határidőn belül az említett „lényeges eljárási követelmények 

megsértését”, holott az említett jogsértések első három hónapos határidőn belüli elkövetése és 

orvoslásuk utolsó egy hónapos határidőn belüli elmaradása az ügyésznek (elmulasztotta 

megszüntetni a vádirat ellentmondásait; a határidők időtartamának túlnyomó részében nem végzett 

tényleges cselekményeket) és a védelemnek (a vádlottak kórházi tartózkodása és az ügyvédek 

egyéb hivatkozott szakmai elfoglaltságai miatt megsértette a vád közlése és a nyomozás irataiba 

való betekintés körében tanúsítandó együttműködés kötelezettségét) egyaránt felróható;  

[g)] a „lényeges eljárási követelmények megsértése” erre szabott határidőn belüli orvoslásának 

elmaradása miatt a vádlottnak alanyi joga keletkezett a büntetőeljárás megszüntetésére? 

2. E kérdésre adandó nemleges válasz esetén a fent említett jogi szabályozás mely részének 

alkalmazását kell mellőznie a nemzeti bíróságnak az uniós jog tényleges alkalmazásának 

biztosításához: 2.1. a büntetőeljárás megszüntetését az egy hónapos határidő lejárta esetén, vagy 2.2. a 

fent említett hibák „lényeges eljárási követelmények megsértésének” való minősítését, vagy 2.3. a [g)] 

pont szerint keletkezett alanyi jog védelmét, amennyiben lehetőség van az említett jogsértés bírósági 

eljárás keretében történő hatékony orvoslására? 

2.1. Ahhoz kell-e kötni a büntetőeljárás megszüntetését előíró nemzeti jogszabály alkalmazásának 

mellőzésére vonatkozó döntést, hogy 

A) az ügyésznek további határidőt biztosítanak a „lényeges eljárási követelmények megsértésének” 

orvoslására, amely pontosan olyan hosszú, mint az a határidő, amely alatt az ügyész a védelemnek 

betudható akadályok miatt objektíve nem volt a jogsértés orvoslására alkalmas helyzetben? 

B) a bíróság az A) kérdés szerinti esetben megállapítja, hogy az említett akadályok „joggal való 

visszaélés” miatt merültek fel? 

C) az A) kérdésre adandó nemleges válasz esetén a bíróság megállapítja, hogy a nemzeti jog megfelelő 

garanciákat nyújt a bűnügyi nyomozás ésszerű időn belüli lezárásához? 

2.2. Amennyiben összeegyeztethető az uniós joggal az annak figyelmen kívül hagyására vonatkozó 

döntés, hogy a fent említett hibákat a nemzeti jog által előírtaknak megfelelően „lényeges eljárási 

követelmények megsértésének” kell minősíteni, akkor: 

A) Megfelelően biztosított lenne-e a 2012/13/EU irányelv 6. cikkének (3) bekezdése szerinti azon jog, 

hogy a vádra vonatkozóan részletes tájékoztatást kell nyújtani a védelemnek, 

1) ha e tájékoztatás nyújtására a vádirat bírósághoz való tényleges benyújtása után, de annak 

bírósági vizsgálata előtt kerül sor, valamint ha korábban, amikor a vádiratot még nem nyújtották 

be a bírósághoz, teljes tájékoztatást nyújtottak a védelemnek a vád lényeges elemeiről (M. 

Hristov vádlott esetében)? 
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2) a 2.2. A) 1) kérdésre adandó igenlő válasz esetén, ha az említett tájékoztatás nyújtására a vádirat 

bírósághoz való tényleges benyújtása után, de annak bírósági vizsgálata előtt kerül sor, és 

korábban, amikor a vádiratot még nem nyújtották be a bírósághoz, részleges tájékoztatást 

nyújtottak a védelemnek a vád lényeges elemeiről, jóllehet a csak részleges tájékoztatás 

nyújtásának oka a védelem oldalán felmerült akadályokban gyökerezik (N. Kolev és S. 

Kostadinov vádlottak esetében)? 

3) ha az említett tájékoztatás ellentmondásokat tartalmaz a kenőpénz-kérés konkrét kinyilvánítását 

illetően (a tájékoztatás egyszer azt állítja, hogy egy másik vádlott kifejezetten kenőpénzt kért, 

miközben M. Hristov vádlott elégedetlenségét fejezte ki grimaszával, amikor a vámellenőrzés 

alá vont személy túl kevés pénzt kínált, másszor pedig azt, hogy M. Hristov vádlott szó szerint 

és konkrétan kenőpénzt kért)? 

B) Megfelelően biztosított lenne-e az alapeljárásban a 2012/13 irányelv 7. cikkének (3) bekezdése 

szerinti azon jog, hogy „legkésőbb a vád tartalmának [helyesen: vádirat] bírósághoz való, elbírálás 

céljából történő benyújtásakor” biztosítani kell a védelemnek az iratokba való betekintést, ha a 

védelem korábban hozzáférhetett az iratok jelentős részéhez, és lehetőséget biztosítottak számára 

az iratbetekintésre, azonban különböző akadályok (megbetegedés, szakmai elfoglaltságok) miatt és 

a nemzeti jogra hivatkozva, amely megköveteli, hogy az iratokba való betekintésre való idézésre 

legalább három nappal előbb kerüljön sor, nem élt e lehetőséggel? Kell-e biztosítani második 

lehetőséget az akadályok megszűnése után és legalább háromnapos idézési határidővel? Meg kell-e 

vizsgálni, hogy az említett akadályok objektíve fennálltak-e, vagy joggal való visszaélést 

képeznek? 

C) Mindkét rendelkezésben azonos jelentéssel bírnak-e a 2012/13 irányelv 6. cikkének (3) 

bekezdésében és 7. cikkének (3) bekezdésében szereplő alábbi jogszabályi követelmények: 

[„legkésőbb a vád tartalmának [helyesen: vádirat] bírósághoz való benyújtásakor”, illetve] 

„legkésőbb a vádirat bírósághoz való, elbírálás céljából történő benyújtásakor”? Milyen jelentéssel 

bírnak e követelmények: a vádirat bírósághoz való tényleges benyújtása előtt vagy legkésőbb annak 

bírósághoz való benyújtásakor vagy pedig annak bírósághoz való benyújtása után, de azelőtt, hogy 

a bíróság a vádirat vizsgálatára irányuló intézkedéseket tenne? 

D) Mindkét rendelkezésben azonos jelentéssel bír-e a vádra vonatkozóan a védelem részére történő 

tájékoztatásnyújtás és az ügyiratokba való betekintés oly módon történő biztosításának jogszabályi 

követelménye, hogy a 2012/13 irányelv 6. cikkének (1) bekezdésével, valamint 7. cikkének (2) és 

(3) bekezdésével összhangban biztosított legyen „a védelemhez való jog eredményes gyakorlása” 

és megóvható legyen „az eljárás tisztességessége”? Eleget tenne-e e követelménynek, 

1) ha ugyan a vádirat bírósághoz való benyújtása után, de még az annak érdemi vizsgálatára 

irányuló intézkedések megtétele előtt nyújtanak részletes tájékoztatást a védelemnek a vádra 

vonatkozóan, és megfelelő határidőt biztosítanak a védelemnek a felkészülésre? Egy korábbi 

időpontban hiányos és részleges tájékoztatást nyújtottak a vádra vonatkozóan. 

2) ha a védelem ugyan a vádirat bírósághoz való benyújtása után, de még az annak érdemi 

vizsgálatára irányuló intézkedések megtétele előtt tekinthet be minden iratba, és megfelelő 

határidőt biztosítanak számára a felkészülésre? A védelem korábban betekinthetett az ügyiratok 

nagy részébe. 

3) ha a bíróság intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a védelem számára biztosítsa, hogy 

minden nyilatkozat, amelyet a védelem a részletes vádirat és az ügy valamennyi iratának 

megismerését követően tesz, ugyanolyan hatással bírjon, mint amilyen hatással a nyilatkozatok 

akkor bírtak volna, ha a vádirat bírósághoz való benyújtása előtt tették volna meg azokat az 

ügyésszel szemben? 

E) Biztosított lenne-e „az eljárás tisztességessége” a 2012/13 irányelv 6. cikkének (1) és (4) 

bekezdésével összhangban, valamint „a védelemhez való jog eredményes gyakorlása” az említett 

irányelv 6. cikkének (1) bekezdésével összhangban, ha a bíróság úgy határozna, hogy olyan 

végleges vád tárgyában indítja meg a bírósági eljárást, amely ellentmondásokat tartalmaz a 

kenőpénz követelését illetően, erre tekintettel azonban lehetőséget biztosítana az ügyész számára 
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ezen ellentmondások megszüntetésére, valamint lehetővé tenné a felek számára, hogy teljes 

mértékben érvényesíthessék azokat a jogokat, amelyek az ilyen ellentmondásoktól mentes vádirat 

benyújtása esetén illeték volna meg őket? 

F) Megfelelően biztosított lenne-e a 2013/48/EU irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében rögzített, 

ügyvédi segítség igénybevételéhez való jog, ha a bűnügyi nyomozás ideje alatt lehetőséget 

biztosítanának az ügyvédnek arra, hogy az ideiglenes vádról való tájékoztatása és az ügy valamennyi 

iratába való teljes betekintés érdekében megjelenjen, szakmai elfoglaltságok miatt és a legalább 

háromnapos idézési határidőt előíró nemzeti jogra hivatkozva azonban nem jelenik meg? Biztosítani 

kell-e egy új, legalább háromnapos határidőt azt követően, hogy az említett elfoglaltságok már nem 

állnak fenn? Meg kell-e vizsgálni, hogy jogszerű-e a megjelenés [elmaradásának] indoka, vagy joggal 

való visszaélés történt? 

G) Hatással lenne-e a 2013/48 irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében rögzített, ügyvédi segítség 

igénybevételéhez való jog bűnügyi nyomozás során történő megsértése „a védelemhez való jog 

gyakorlatban történő hatékonyan érvényesítésére”, ha a bíróság a vádirat bírósághoz való 

benyújtása után teljes hozzáférést biztosítana az ügyvéd számára a végleges és részletes vádirathoz, 

valamint az ügy valamennyi iratához, majd intézkedéseket tenne annak érdekében, hogy az ügyvéd 

számára biztosítsa, hogy az általa a részletes vádirat és az ügy valamennyi iratának megismerését 

követően tett valamennyi nyilatkozat ugyanolyan hatással bírjon, mint amilyen hatással a 

nyilatkozatok akkor bírtak volna, ha a vádirat bírósághoz való benyújtása előtt tették volna meg 

azokat az ügyésszel szemben? 

2.3. Összeegyeztethető-e az uniós joggal a vádlottnak a büntetőeljárás (fent ismertetett feltételek 

mellett történő) megszüntetésére vonatkozóan keletkezett alanyi joga annak ellenére, hogy lehetőség 

van a „lényeges eljárási követelmények [ügyész által nem orvosolt] megsértésének” a bírósági 

eljárásban, a bíróság által tett intézkedések útján történő teljes mértékű orvoslására, minek folytán a 

vádlott jogi helyzete végső soron azonos lenne azzal a helyzettel, amelyben az említett jogsértés kellő 

időben történő orvoslása esetén lenne? 

3. Alkalmazhatók-e az ügy ésszerű időn belüli tárgyalásához való jogra, a tájékoztatáshoz való jogra, 

valamint az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogra vonatkozó kedvezőbb nemzeti szabályok, ha 

azok további körülményekkel (az 1. kérdésben ismertetett eljárással) összefüggésben a büntetőeljárás 

megszüntetéséhez vezetnek? 

4. Úgy kell-e értelmezni a 2013/48 irányelv 3. cikkének (1) bekezdését, hogy az lehetővé teszi a 

nemzeti bíróság számára, hogy a bírósági eljárásból kizárja azt az ügyvédet, aki két vádlottat képviselt, 

akik közül az egyik személy olyan tényekről tett vallomást, amelyek sértik a másik, vallomást nem 

tevő vádlott érdekeit? 

E kérdésre adandó igenlő válasz esetén biztosítaná-e a bíróság az ügyvédi segítség igénybevételéhez 

való jogot az említett irányelv 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban, ha – miután engedélyezte a 

bírósági eljárásban való részvételt egy olyan ügyvéd számára, aki egyszerre két, ellentétes érdekű 

vádlottat képvisel – a vádlottak mindegyikének új kirendelt védőket rendelne ki? 

 

7. A Court of Appeal (Írország) által 2015. december 2-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-640/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A [2002/584/IB] kerethatározat 23. cikke biztosítja-e és/vagy lehetővé teszi-e, hogy új átadási 

időpontban több alkalommal is megegyezzenek? 

2) Amennyiben igen, biztosítja e azt az alábbi esetek közül bármely esetben vagy valamennyi esetben: 

ha a keresett személy (2) bekezdés szerinti átadása a tagállamok bármelyikének hatókörén kívül eső 

elháríthatatlan akadály miatt egyszer már meghiúsult, amelynek következtében új átadási időpontban 

egyeztek meg, és nyilvánvaló, hogy ezek az akadályok 
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i. továbbra is fennállnak; vagy 

ii. megszűntek, de ismételten felmerültek, vagy 

iii. megszűntek, de más akadályok merültek fel, amelyek miatt nem lehetséges vagy előreláthatóan 

nem lehetséges a keresett személy átadása a fent említett új átadási időpont alapján meghatározott 

határidőben? 

 

8. A Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Németország) által 2015. december 9-

én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-659/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról 

szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat 1. cikkének (3) bekezdését, hogy nem 

teljesíthető a büntetés-végrehajtás céljából történő kiadatás, ha nyomós támpontok támasztják alá, 

hogy a fogvatartási körülmények a kibocsátó tagállamban sértik az érintett személynek az Európai 

Unióról szóló szerződés 6. cikkében biztosított alapvető jogait és az e cikkben előírt alapvető 

jogelveket, vagy úgy kell-e értelmezni az említett rendelkezést, hogy a végrehajtó tagállam ilyen 

esetekben a fogvatartási körülmények biztosítása tekintetében nyújtott garanciától teheti függővé vagy 

köteles függővé tenni a kiadatás teljesíthetőségéről hozandó döntést? A végrehajtó tagállam 

meghatározathat-e vagy köteles-e meghatározni ezzel kapcsolatban konkrét minimumkövetelményeket 

a garantálandó fogvatartási körülmények tekintetében? 

2) Úgy kell-e értelmezni az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról 

szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat 5. cikkét és 6. cikkének (1) bekezdését, 

hogy arra is lehetősége van a kibocsátó igazságügyi hatóságnak, hogy garanciákat nyújtson a 

fogvatartási körülmények biztosítása tekintetében, vagy e tekintetben a kibocsátó tagállam nemzeti 

hatásköri rendjét kell követni? 

Gazdasági ügyszak 

6. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2015. október 13-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-533/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

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

elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 5. cikke 1. 

pontjának a) alpontját, hogy a „szerződéses igény” kifejezés magában foglalja a visszautasított 

beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és 

segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke szerinti 

kártalanításhoz való jogot is, amelyet azon üzemeltető légifuvarozóval szemben érvényesítenek, amely 

nem az érintett utas szerződéses partnere? 

2) Amennyiben alkalmazni kell a 44/2001/EK rendelet 5. cikkének 1. pontját: 

Akkor is az utazás első szakaszának indulási pontja tekintendő-e a 44/2001/EK rendelet 5. cikke 1. 

pontja b) alpontjának második francia bekezdése szerinti teljesítési helynek olyan személyszállítás 

esetén, amelynél a több légi járat csatlakozását magában foglaló repülés során nem töltenek jelentős 

időt az átszállási repülőtereken, ha különböző légifuvarozók üzemeltetik a csatlakozó légi járatokat, és 

a kereset az utazásnak a hosszú késéssel érintett valamely másik szakaszát üzemeltető légifuvarozó 

ellen irányul? 

 

7. A Primera Instancia no 5 de Alcobendas (Spanyolország) által 2015. november 20-án 
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benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-613/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétes-e az 1993. április 5-ei 93/13/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdésével, 4. cikkének (1) 

bekezdésével, 6. cikkének (1) bekezdésével és 7. cikkének (1) bekezdésével egy olyan nemzeti 

rendelkezés, mint a Ley Hipotecaria 114. cikke, amely a késedelmi kamatokat rögzítő záradék 

tisztességtelen jellegének értékelése tekintetében kizárólag annak vizsgálatát teszi lehetővé a bíróság 

számára, hogy a szerződésben szereplő kamatláb meghaladja a törvényes kamatláb háromszorosát, és 

nem teszi lehetővé más körülmények figyelembevételét? 

2) Ellentétes-e az 1993. április 5-ei 93/13/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdésével, 4. cikkének (1) 

bekezdésével, 6. cikkének (1) bekezdésével és 7. cikkének (1) bekezdésével egy olyan nemzeti 

rendelkezés, mint a LEC 693. cikke, amely lehetővé teszi a kölcsön teljes összegének lejárat előtti 

követelését háromhavi törlesztőrészlet teljesítésének elmulasztása esetén, figyelmen kívül hagyva 

olyan egyéb tényezőket, mint a kölcsön futamideje vagy összege, vagy bármely egyéb fennálló 

releváns körülményt, és amely ráadásul a szóban forgó lejárat előtti felmondás joghatásai 

elkerülésének lehetőségét a hitelező akaratától teszi függővé, a jelzálogjoggal biztosított kölcsön 

adósának lakhatás céljára szolgáló ingatlanát terhelő jelzálog esetét kivéve? 

3) Az 1/2013 törvény negyedik átmeneti rendelkezése sérti-e a Cofidis-ítélkezési gyakorlatot? 

Munkaügyi ügyszak 

4. A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2015. október 21-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-548/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód 

általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv 3. cikkét, 

hogy az alkalmazandó az adójogi rendelkezések között szereplő azon adókedvezményre, amely 

alapján a tanulmányi költségek bizonyos feltételek mellett levonhatók az adóköteles jövedelemből? 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 

2) Akkor is alkalmazni kell-e az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmát mint az uniós 

jog általános elvét arra az adókedvezményre, amely alapján a képzési költségek az adólevonás 

szempontjából csak bizonyos feltételek mellett vehetők figyelembe, ha ez a kedvezmény nem tartozik 

a 2000/78/EK irányelv tárgyi hatálya alá, és a hivatkozott szabályozás nem az uniós jog végrehajtására 

szolgál? 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első vagy második kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

3) a) Igazolhatók-e a 2000/78/EK irányelv 6. cikkében meghatározott feltételek alapján az életkoron 

alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmával mint az uniós jog általános elvével össze nem 

egyeztethető eltérő bánásmódok? 

b) Amennyiben nem, milyen kritériumok vonatkoznak e tilalom alkalmazására vagy az életkoron 

alapuló megkülönböztetés igazolására? 

4) a) Úgy kell-e értelmezni a 2000/78/EK irányelv 6. cikkét és/vagy az életkoron alapuló hátrányos 

megkülönböztetés tilalmát, hogy az életkoron alapuló eltérő bánásmód igazolható akkor is, ha ezen 

eltérő bánásmód oka a hivatkozott megkülönböztetés által érintett eseteknek csak egy részét érinti? 

b) Igazolja-e az életkoron alapuló megkülönböztetést a jogalkotó azon álláspontja, hogy bizonyos 

életkortól nem kell rendelkezésre állnia az adókedvezménynek, mert az igénylő személy „saját 

maga felelős” e kedvezmény céljának eléréséért? 
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5. A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2015. november 5-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-569/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az 1408/71/EGK rendelet II. címét, hogy azt a Hollandiában lakóhellyel 

rendelkező munkavállalót, aki rendszerint Hollandiában végzi tevékenységét és három hónapra fizetés 

nélküli szabadságot vesz igénybe, olyannak kell tekinteni, mint akit ezen időszakban továbbra is 

(szintén) Hollandiában foglalkoztatnak, ha  

i) a munkaviszony az említett időszakban továbbra is fennáll, és  

ii) az említett időszak a munkanélküliségről szóló holland törvény alkalmazásában foglalkoztatási 

időszaknak minősül? 

2) a) Mely jogszabályokat határoz meg alkalmazandóként az 1408/71/EGK rendelet, ha az említett 

munkavállalót a fizetés nélküli szabadság ideje alatt másik tagállamban foglalkoztatják? 

2) b) Jelentőséggel bír-e ezzel összefüggésben az is, hogy az érintett személyt a következő évben 

kétszer, majd az azt követő három évben évente egyszer körülbelül egy-két hetes időszak során az 

említett másik tagállamban foglalkoztatták anélkül, hogy Hollandiában fizetés nélküli szabadságot 

vett volna igénybe? 

 

6. A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2015. november 5-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-570/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Milyen szempont alapján kell megvizsgálni, hogy az 1408/71/EGK rendelet mely jogszabályokat 

határoz meg alkalmazandóként a Belgiumban lakóhellyel rendelkező azon munkavállaló esetében, aki 

Hollandiában folytatja a holland munkáltatója javára végzett tevékenységeinek túlnyomó részét, és 

emellett e tevékenységek 6,5 %-át az adott évben Belgiumban – otthon és ügyfeleknél – végzi, anélkül 

hogy e tekintetben rögzített munkarendről lenne szó, valamint hogy munkáltatójával a belgiumi 

munkavégzést illetően megállapodást kötött volna? 

 

7. A Curtea de Apel Craiova (Románia) által 2015. november 20-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-614/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 70/1999 irányelv átültetése céljából elfogadott általános jellegű szabályoktól eltérve a határozott 

idejű szerződések ismételt megkötéséhez elegendő érv-e az, hogy az állat-egészségügyi ágazat 

alkalmazottjai által végzett, az ellenőrzés különös feladatait magában foglaló tevékenységek szorosan 

kapcsolódnak az 5. pontban említettekhez hasonló típusú létesítmények folyamatos működéséhez? 

2) A 70/1999 irányelv átültetéséből eredő tagállami kötelezettség megsértését képezi-e azon 

különleges rendelkezéseknek a jogszabályban való fenntartása, amelyek a fent meghatározott 

időtartamra lehetővé teszik az állat-egészségügyi ágazatban kötött határozott idejű munkaszerződések 

ismételt megkötését? 
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8. A Cour de cassation (Franciaország) által 2015. november 23-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-620/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

A szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló 

vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet végrehajtására 

vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1972. március 21-i 574/72/EGK rendelet 11. cikke (1) 

bekezdésének, valamint 12a. cikke (1a) bekezdésének megfelelően azon tagállamnak, amelynek 

társadalombiztosítási jogszabályai a munkavállaló helyzetére továbbra is alkalmazandóak, az illetékes 

hatósága által kijelölt intézmény által kiállított E 101-es igazoláshoz fűződő joghatás köti-e egyrészt a 

fogadó állam intézményeit és hatóságait, másrészt ugyanezen tagállam bíróságait abban az esetben, ha 

megállapításra került, hogy a munkavállaló tevékenysége végzésének feltételei nyilvánvalóan nem 

tartoznak az 1408/71 rendelet 14. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározott, kivételt 

megállapító szabályok tárgyi hatálya alá? 

 

9. A Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo (Spanyolország) által 2015. 

november 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-631/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló, 

1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv által hivatkozott keretmegállapodás 4. szakaszát, hogy 

azzal ellentétes az olyan regionális nemzeti szabályozás, mint a Ley del Principado de Asturias 6/2009 

de 29 de diciembre de evaluación de la función pública docente y sus incentivos (a köztisztviselő 

oktatók értékeléséről és anyagi ösztönzéséről szóló, az asztúriai hercegség által 2009. december 29-én 

elfogadott 6/2009. sz. törvény), amelynek 2. cikke az értékelési tervben való részvétel (és 

következésképpen, az ehhez kötődő anyagi ösztönzők megszerzésének) feltételeként megállapítja a 

határozatlan időre kinevezett köztisztviselői jogállással való rendelkezést, és ennélfogva kizárja a 

határozott időre kinevezett köztisztviselőket? 

Polgári ügyszak 

13. Az Općinski sud u Puli-Pola (Horvátország) által 2015. október 23-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-551/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: horvát 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A jogvita felei között fennálló jogviszony jogi jellegére tekintettel alkalmazható-e az 1215/2012/EU 

rendelet a jelen ügyre? 

2) Az 1215/2012/EU rendelet vonatkozik-e a közjegyzők joghatóságára a Horvát Köztársaságban? 

 

14. A Landgericht Stuttgart (Németország) által 2015. november 5-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-568/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a fogyasztók jogairól szóló, 2011. október 25-i 2011/83/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 21. cikkének első bekezdését, hogy ha a kereskedő telefonvonalat 

használ a megkötött szerződés céljaira a fogyasztóval történő kapcsolattartásra, akkor a fogyasztót – 

amennyiben ő lép kapcsolatba a kereskedővel – nem terhelheti magasabb költség annál, mint amely 

szabvány (földrajzi) helyhez kötött vagy mobil hívószám felhívása esetén terhelné? 
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2) Ellentétes-e a 2011/83/EU irányelv 21. cikkének első bekezdésével az olyan nemzeti rendelkezés, 

amelynek értelmében olyan esetekben, amelyekben a kereskedő 0180-as szolgáltatáskijelölő számot 

használ a megkötött szerződés céljaira történő telefonos kapcsolattartásra, a fogyasztónak akkor is 

viselnie kell azt a költséget, amelyet vele szemben a távközlési szolgáltató e távközlési szolgáltatás 

igénybevételéért felszámít, ha az meghaladja azt a költséget, amely a fogyasztót szabvány (földrajzi) 

helyhez kötött vagy mobil hívószám felhívása esetén terhelné? 

Legalább akkor nem ellentétes-e az irányelv 21. cikkének első bekezdésével az ilyen nemzeti 

rendelkezés, ha a távközlési szolgáltató a fogyasztóval szemben a 0180-as szolgáltatáskijelölő szám 

felhívásakor felszámított díjból egy részt sem juttat a kereskedőnek? 

 

15. A Juzgado de Primera Instancia no 1 de Jerez del la Frontera (Spanyolország) által 

2015. november 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-598/15. sz. 

ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétes-e az irányelv hivatkozott rendelkezéseivel [a 93/13/EGK irányelv 3. cikkének (1) és (2) 

bekezdése, 6. cikkének (1) bekezdése és 7. cikkének (1) bekezdése] és céljaival a Ley de 

Enjuiciamiento Civil (polgári perrendtartás) 250. cikke (1) bekezdésének 7. pontja szerinti eljárást 

előíró olyan nemzeti szabályozás, amely arra kötelezi a nemzeti bíróságot, hogy a végrehajtás alá vont 

és bírósági úton kívüli végrehajtási eljárásban történő odaítéléssel megszerzett lakás átadásáról 

rendelkező ítéletet hozzon, amely eljárás során a Ley 1/2000 de 8 de enero (2000. január 8-i 1/2000 sz. 

törvény) és a Reglamento Hipotecario (jelzálogjogról szóló rendelet) 234-236-o. cikkével módosított 

Ley Hipotecariának (jelzálogjogról szóló törvény) a Real Decreto 290/1992 (290/1992 sz. királyi 

rendelet) által módosított 129. cikkében foglalt hatályos eljárási rend értelmében nincs lehetőség arra, 

hogy a bíróság hivatalból vizsgálhassa a tisztességtelen feltételeket, és az adós ezen indok alapján 

hatékonyan léphessen fel akár bírósági úton kívüli végrehajtás keretében, akár önálló bírósági 

eljárásban? 

2) Ellentétes-e az irányelv hivatkozott rendelkezéseivel és céljaival az olyan nemzeti szabályozás, mint 

a Disposición Transitoria Quinta de la Ley 1/2013 (az 1/2013. sz. törvény ötödik átmeneti 

rendelkezése), amely szerint a közjegyző az 1/2013. sz. törvény hatályba lépésekor indított, 

jelzálogtárgyra vezetett, bírósági úton kívüli végrehajtási eljárást csak akkor függesztheti fel, ha a 

fogyasztó igazolja, hogy a jelzálogkölcsön-szerződés valamely, a bírósági úton kívüli értékesítés 

alapját képező, illetve a végrehajtásban követelhető összeget meghatározó feltételének tisztességtelen 

jellegére vonatkozó keresetet nyújtott be, feltéve, hogy a fogyasztó az 1/2013. sz. törvény 

közzétételétől számított egyhónapos határidőn belül nyújtotta be az önálló keresetet, anélkül, hogy a 

fogyasztót személy szerint értesítették volna e határidőről, és mindenképpen azelőtt, hogy a közjegyző 

az odaítélésről határozott volna? 

3) Az irányelv hivatkozott rendelkezéseit, az általa elérni kívánt célt, és azon kötelezettséget, amely 

előírja, hogy a nemzeti bíróságoknak – a fogyasztó kérelme nélkül – hivatalból kell vizsgálniuk a 

fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételek tisztességtelen jellegét, úgy 

kell-e értelmezni, hogy azok lehetővé teszik a nemzeti bíróság számára, hogy az olyan eljárásokban, 

mint a polgári perrendtartás 250. cikke (1) bekezdésének 7. pontjában megállapított eljárás és a 

jelzálogjogról szóló törvény 129. cikkében szabályozott „bírósági úton kívüli értékesítési” eljárás, 

mellőzzék a nemzeti jog alkalmazását, ha ez alapján nincs helye a hivatalból történő bírósági 

vizsgálatnak, tekintettel az irányelv rendelkezéseinek egyértelműségére és az Európai Unió 

Bíróságának arra vonatkozó állandó ítélkezési gyakorlatára, miszerint a nemzeti bíróságoknak a 

fogyasztókkal kötött szerződésekről szóló jogvitákban hivatalból kell vizsgálniuk a tisztességtelen 

feltételek fennállását? 

4) Ellentétes-e az irányelv hivatkozott rendelkezéseivel és céljaival az olyan nemzeti szabályozás, mint 

a 1/2013. sz. törvénnyel módosított jelzálogjogról szóló törvény 129. cikke, amely az irányelvben 

foglalt fogyasztói jogok védelmének egyetlen hatékony eszközeként, és a bírósági úton kívüli, 
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jelzálogtárgyra vezetett, a fogyasztókkal szemben folytatott végrehajtási eljárások tekintetében a 

tisztességtelen feltételeket illetően egy egyszerű tájékoztatási jogosultságot biztosít a közjegyzők 

számára; illetve azt teszi lehetővé, hogy a bírósági úton kívüli végrehajtás alá vont adós fogyasztó 

keresetet nyújthasson be önálló bírósági eljárásban a végrehajtás alá vont ingatlan közjegyző általi 

odaítélését megelőzően? 

5) Ellentétes-e az irányelv hivatkozott rendelkezéseivel és céljaival az olyan nemzeti szabályozás, mint 

az 1/2013. sz. törvénnyel módosított, a jelzálogjogról szóló törvény 129. cikke és a 290/1992 sz. 

királyi rendelettel módosított, a jelzálogjogról szóló rendelet 234-236. cikke, amelyek az eladók vagy 

szolgáltatók fogyasztókkal kötött jelzálogkölcsön-szerződések bírósági úton kívüli végrehajtására 

vonatkozó olyan eljárást írnak elő, amely nem teszi lehetővé a tisztességtelen feltételek hivatalból 

történő bírósági vizsgálatát? 

 

16. A Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Violencia sobre la mujer 

único de Terrassa (Spanyolország) által 2015. november 18-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-609/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétes-e a 93/13/EGK irányelv 6. cikkének (1) bekezdésével, 7. cikkének (2) bekezdésével és a 

2005/29/EK irányelv 6. cikke (1) bekezdésének d) pontjával, illetve 11. és 12. cikkével az 1/2000. sz. 

törvény 34. és 35. cikke azon okból, hogy nem teszi lehetővé annak hivatalból történő vizsgálatát, 

hogy tartalmaznak-e esetlegesen tisztességtelen feltételeket vagy kereskedelmi gyakorlatot az 

ügyvédek és a szakmai tevékenységükön kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyek 

között létrejött szerződések? 

2) Ellentétes-e a 93/13/EGK irányelv 6. cikkének (1) bekezdésével, 7. cikkének (2) bekezdésével, 

illetve melléklete 1. pontjának q) alpontjával az 1/2000. sz. törvény 34. és 35. cikke azon okból, hogy 

azok a „jura de cuentas” igazgatási eljárásban nem teszik lehetővé a kérdés megoldásához szükséges 

bizonyítási eljárás lefolytatását? 

 

17. A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2015. november 18-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-610/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A weboldal-üzemeltető általi, a 2001/29 irányelv 3. cikkének (1) bekezdése értelmében vett 

nyilvánossághoz közvetítésnek minősül-e az, ha a weboldal nem tartalmaz védett műveket, de olyan 

[…] rendszer működik, amely a felhasználók számítógépein található védett művekre vonatkozó 

metainformációkat indexál és kategorizál a felhasználók számára, hogy a felhasználók ily módon 

megtalálhassák, valamint fel- és letölthessék a védett műveket? 

2)  Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 

Jogalapot kínál-e a 2001/29 irányelv 8. cikkének (3) bekezdése és a 2004/48 irányelv (2) 11. cikke az 

előbbi rendelkezés értelmében vett olyan közvetítő szolgáltatóval szembeni ideiglenes intézkedéshez, 

illetve az utóbbi rendelkezés értelmében vett olyan közvetítő jogsértő magatartástól való eltiltásához, 

aki az első kérdésben ismertetett módon könnyíti meg harmadik személyek számára jogsértés 

megvalósítását? 
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18. Az Oberlandesgerichts Düsseldorf (Németország) által 2015. november 23-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-617/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Milyen körülmények között kell az Unióban székhellyel nem rendelkező vállalkozás jogilag önálló, az 

Unió valamelyik tagállamában letelepedett, a vállalati láncban két szinttel lejjebb elhelyezkedő 

leányvállalatát úgy tekinteni, hogy az a vállalkozásnak a közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-

ai 207/2009/EK tanácsi rendelet 97. cikkének (1) bekezdése értelmében vett „telephelye”? 

 

19. A Cour de cassation (Franciaország) által 2015. november 23-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-618/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

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

elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22 i 44/2001/EK tanácsi rendelet 5. cikkének 

3. pontját, hogy a szelektív forgalmazási hálózaton kívüli és különböző tagállamokban üzemeltetett 

internetes oldalakon elérhető online piacon történő értékesítési ajánlatok útján való viszonteladás 

tilalmának állítólagos megsértése esetén a magát jogaiban megsértettnek vélő szerződéses 

forgalmazónak lehetősége van arra, hogy az ebből eredő jogellenes akadályozás abbahagyására 

kötelezés iránti keresetet terjesszen elő azon bíróság előtt, amelynek illetékességi területén az 

interneten közzétett tartalmak hozzáférhetőek vagy hozzáférhetőek voltak, vagy az szükséges, hogy 

más kapcsolóelv is fennálljon? 

 

20. A Cour de cassation (Franciaország) által 2015. november 23-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-621/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A hibás termékekért való felelősségre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási 

rendelkezések közelítéséről szóló, 1985. július 25-i 85/374/EGK tanácsi irányelv 4. cikkével 

ellentétes-e a gyógyszerészeti laboratóriumok általuk gyártott oltásokért fennálló felelőssége területén 

az a bizonyítási mód, amely szerint az érdemben eljáró bíróság önálló mérlegelési jogkörében 

tekintheti úgy, hogy a felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél által hivatkozott ténybeli körülmények 

olyan súlyos, pontos és ellentmondásmentes vélelmeket alkotnak, amelyek alkalmasak az oltás 

hibájának, illetve a hiba és a betegség közötti okozati összefüggés fennállásának bizonyítására, azon 

megállapításra tekintet nélkül, amely szerint az orvosi kutatás nem állapít meg összefüggést az oltás és 

a betegség jelentkezése között? 

2) Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén a fent hivatkozott 85/374 irányelv 4. cikkével 

ellentétes-e a vélelmek olyan rendszere, amely szerint az oltásnak tulajdonított hiba és a károsult által 

elszenvedett kár közötti okozati összefüggés fennállását mindig bizonyítottnak kell tekinteni, ha 

bizonyos, okozati jelek fennállnak? 

3) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén a fent hivatkozott 85/374 irányelv 4. cikkét úgy kell-e 

értelmezni, hogy az oltásnak tulajdonított hiba és az elszenvedett kár közötti okozati összefüggés 

fennállásának a károsultat terhelő bizonyítása csak akkor tekinthető teljesítettnek, ha ezt az 

összefüggést tudományosan alátámasztják? 
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21. A Högsta domstolen (Svédország) által 2015. december 7-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-654/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: svéd 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

A kérdések a közösségi védjegyről szóló 2009. február 26-ai 2007/2009/EK tanácsi rendelet 9. cikke 

(1) bekezdése b) pontjának értelmezésére és alkalmazására vonatkoznak, olyan esetben, amikor 

harmadik felek engedély nélkül gazdasági tevékenység körében használnak a közösségi védjegyhez 

hasonló megjelölést. 

A kérdések a következők: 

1. Érinti-e a jogosult kizárólagos jogát az a körülmény, hogy a bejegyzést követő öt éven belül nem 

kezdte meg a közösségi védjegy tényleges használatát az Európai Unióban az árujegyzékben szereplő 

árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban? 

2. Amennyiben az 1. kérdésre igenlő válasz adandó, milyen körülmények esetén és milyen módon 

érinti e helyzet a kizárólagos jogot? 

Közigazgatási ügyszak 

28. Az Amtsgericht Wuppertal (Németország) által 2015. október 16-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-541/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 18. és 21. cikket, hogy valamely tagállam hatóságai kötelesek 

elismerni ezen állam valamely állampolgárának névváltoztatását, ha ezen állampolgár egyidejűleg 

valamely másik tagállam állampolgára is, és az utóbbi tagállamban családjogi jogállásváltozással 

össze nem függő névváltoztatás miatt (vissza)szerezte eredeti, születésekor kapott családi nevét, 

jóllehet a névszerzésre az állampolgár nem a másik tagállamban való szokásos tartózkodása alatt és 

saját kérelmére került sor? 

 

29. A Curtea de Apel Craiova (Románia) által 2015. október 28-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-556/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 107. cikket, hogy a Complexului Energetic Oltenia SA 

társaságnak a HIDRO TARNIȚA SA projekttársaságban való tőkerészesedése, amelynek tárgya a 

tarnița-lăpuștești vízerőmű megvalósítása és üzemeltetése, a szél- és napenergia termelők részére 

nyújtott állami támogatásnak minősül, tekintettel arra, hogy a projekt kinyilvánított célja az ahhoz 

szükséges optimális feltételek biztosítása, hogy az ilyen típusú energiát termelő erőművek nagyobb 

teljesítménnyel működjenek, nevezetesen:  

i. az intézkedést az állam finanszírozza-e, vagy azt állami forrásból finanszírozzák-e,  

ii. az szelektív jelleggel bír-e, valamint  

iii. érinti-e a tagállamok közötti kereskedelmet?? 

2) Igenlő válasz esetén: ez a támogatás az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdésében előírt bejelentés[i 

kötelezettség] hatálya alá tartozik-e? 
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30. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2015. október 30-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-560/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A megtámadott jogalkotási aktus, valamint az ebből eredő végrehajtási aktusok megsértették-e azon 

rendelkezéseket, amelyek értelmében a televíziós műsorszolgáltatás piacának szabályozása független 

közigazgatási hatóság feladata (a 2009/140/EK irányelvvel módosított 2002/21/EK irányelv, az 

úgynevezett keretirányelv 3. és 8. cikke)? 

2) A vitatott jogalkotási aktus, valamint az ebből eredő végrehajtási aktusok megsértették-e azon 

rendelkezéseket (a 2002/20/EK irányelv, az úgynevezett engedélyezési irányelv 7. cikke, valamint a 

2002/21/EK irányelv, az úgynevezett keretirányelv 6. cikke), amelyek előírják, hogy a független 

nemzeti ágazati szabályozó hatóság előzetes konzultációs eljárást folytasson le? 

3) Ellentétes-e az uniós joggal, különösen az EUMSZ 56. cikkel, a 2002/21/EK irányelv, az 

úgynevezett keretirányelv 9. cikkével, a 2002/20/EK irányelv, az úgynevezett engedélyezési irányelv 

3., 5. és 7. cikkével, valamint a 2002/77/EK irányelv, az úgynevezett versenyirányelv 2. és 4. cikkével, 

továbbá a hátrányos megkülönböztetés tilalmával, az arányosság, a hatékonyság és az információs 

pluralizmus elvével a beauty contest eljárás megsemmisítése – amelyet a piaci szereplők jogellenes 

kizárásának a digitális műsorfrekvenciák kiosztása keretében történő orvoslása, valamint a kisebb 

piaci szereplők hozzáférésének biztosítása érdekében indítottak –, valamint annak egy másik, 

visszterhes odaítélésre irányuló közbeszerzési eljárással való helyettesítése, amennyiben az olyan 

követelményeket és kötelezettségeket írt elő az ajánlattevők részére, amelyeket korábban nem írtak elő 

a piacon már jelen lévő gazdasági szereplők számára, és így az ajánlati felhívást visszterhessé és 

gazdaságilag hátrányossá tette? 

4) Ellentétes-e az uniós joggal, különösen az EUMSZ 56. cikkel, a 2002/21/EK irányelv, az 

úgynevezett keretirányelv 9. cikkével, a 2002/20/EK irányelv, az úgynevezett engedélyezési irányelv 

3., 5. és 7. cikkével, valamint a 2002/77/EK irányelv, az úgynevezett versenyirányelv 2. és 4. cikkével, 

továbbá a hátrányos megkülönböztetés tilalmának, az átláthatóság, a szabad verseny, az arányosság, a 

hatékonyság és az információs pluralizmus elvével a nemzeti frekvencia-felosztási tervnek a 25 

nemzeti hálózat 22 nemzeti hálózatra csökkentése révén történő módosítása (és a meglévő 

multiplexeknek a piacon már jelen lévő gazdasági szereplők számára történő megőrzése), a 

pályázatban foglalt tételek 3 multiplexre csökkentése, a VHF-III sávban lévő frekvenciák erős 

interferenciák veszélyével történő kiosztása? 

5) Összeegyeztethető-e a Bíróság által kidolgozott jogos bizalom elvének védelmével a beauty contest 

eljárás megsemmisítése, amely nem tette lehetővé az ingyenes odaítélésre irányuló eljárásban már 

részt vevő fellebbező felek számára, hogy az eljárás tárgyát képező egyes tételeket elnyerjék? 

6) Összeegyeztethető-e a frekvenciahasználati jogok kiosztására vonatkozó uniós szabályozással (a 

2002/21/EK irányelv, az úgynevezett keretirányelv 8. és 9. cikke, a 2002/20/EK irányelv, az 

úgynevezett engedélyezési irányelv 5. és 7. cikke, valamint a 2002/77/EK irányelv, az úgynevezett 

versenyirányelv 2. és 4. cikke) a 2012. évi 16. sz. d.l. 3d. cikkében foglalthoz hasonló, a 

műsorszolgáltatási piac jellemzőivel összhangban nem álló rendelkezés elfogadása? 

 

31. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2015. november 3-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-559/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Ellentétes-e a közösségi joggal, különösen a 92/49/EGK irányelv 40. cikkének (6) bekezdésével, a 

2000/C/43/03. sz. bizottsági értelmező közlemény 5. pontjával, valamint a home country control [a 

székhely szerinti állam általi felügyelet] közösségi elvével azon (a magánbiztosítókról szóló, a 2005. 

szeptember 7-i 209. sz. decreto legislativóval [törvényerejű rendelet] elfogadott törvénykönyv 193. 
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cikkének (4) bekezdésére vonatkozó, a jelen bíróság által elfogadott) értelmezés, amely szerint a 

szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján biztosítási tevékenységet folytató gazdasági szereplő 

tevékenységének helye szerinti állam felügyeleti hatósága szükséghelyzetben, valamint a biztosítottak 

és a biztosítási szolgáltatásra jogosultak érdekeinek védelme érdekében egy, a biztosítási tevékenység 

folytatására vonatkozó engedély kiadásához szükséges alanyi feltétel, közelebbről a jó hírnév 

teljesülésének, eredendő vagy időközben bekövetkezett, mérlegelés útján megállapított állítólagos 

hiányán alapuló tiltó határozatot hozhat, különös tekintettel azon tilalomra, amely szerint nem köthető 

új szerződés a fogadó állam területén? 

 

32. A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2015. november 4-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-565/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétes-e a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 

2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvvel („Irányelv a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról”, a továbbiakban: 2005/29 

irányelv) az olyan nemzeti jogszabály alkalmazása, amely időbeli szempontból úgy korlátozza a 

töltőállomások üzemeltetőinek üzemanyagár-változtatási lehetőségét, hogy egy napon belül csak 

egyszer állapíthatnak meg magasabb eladási árat? 

2) Amennyiben az első kérdésre nem adható egyértelmű igenlő válasz, hanem a Bíróság ítélkezési 

gyakorlata értelmében az ilyen korlátozás megengedhetőségének a 2005/29 irányelv 5–9. cikkének 

rendelkezései szerint történő vizsgálata során figyelembe kell venni az egyedi eset körülményeit: 

Milyen szempontokat kell figyelembe venni az ilyen korlátozás megengedhetőségének a Bíróság C-

540/08. sz. ügyben hozott ítélete értelmében szükséges, a 2005/29 irányelv 5–9. cikkének 

rendelkezései szerint történő eseti vizsgálata során a fogyasztóiár-emelés lehetőségét korlátozó 

szabályozás esetében? 

 

33. A Cour d’appel de Liège (Belgium) által 2015. november 9-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-573/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

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

mellékletének 3. és 4. pontjával összefüggésben értelmezett 98. cikkének (1) és (2) bekezdésével, 

különös tekintettel a semlegesség elvére, ellentétes-e az olyan nemzeti rendelkezés, amely az 

oxigénpalackok felhasználásával végzett oxigénterápiás kezelésre kedvezményes héa-mérték 

alkalmazását írja elő, míg az oxigénkoncentrátorok felhasználásával végzett oxigénterápiás kezelésre 

az általános héa-mérték alkalmazandó? 

 

34. A Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge (Belgium) által 

2015. november 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-580/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Sérti-e az EUMSZ 56. és EUMSZ 63. cikket, valamint az EGT-Megállapodás 36. és 40. cikkét az 

1992. évi [jövedelemadóról szóló törvénynek (Wetboek van de inkomstenbelastingen; a továbbiakban: 

WIB)] az egyes rendelkezések megállapításáról szóló, 2014. április 25-i törvény 170. cikkével 

módosított 21. cikkének 5. pontja azért, mert a kérdéses rendelkezés annak ellenére, hogy 
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különbségtétel nélkül alkalmazandó a belföldi és a külföldi szolgáltatókra, előírja az 1992. évi 

KB/WIB 2. cikke szerinti feltételeknek megfelelő, de facto a belga piacra szabott és ezáltal a külföldi 

szolgáltatóknak szolgáltatásaik belgiumi kínálása esetén komoly hátrányt jelentő feltételek teljesítését? 

 

35. A Tribunal administratif de Melun (Franciaország) által 2015. november 11-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-584/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Le lehet-e vonni a C-564/10. sz. Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung kontra Pfeifer & 

Langen KG ügyben 2012. március 9-én hozott ítéletben foglaltakból azt a következtetést, hogy a 

2988/95 rendelet 3. cikke, amely a közösségi jogi elévülési rendszert rögzíti, alkalmazandó a 

800/1999/EK rendelet 52. cikke és a 770/96/EK rendelet 5a. cikke alapján felszámított kamatok 

megfizetésére irányuló intézkedésekre? 

2) A kamatok iránti követelést úgy kell-e tekinteni, hogy az jellegénél fogva „folyamatos vagy ismételt 

szabálytalanságból” ered, a főkövetelés megfizetésének napján megszűnik, és így az irányadó 

elévülési idő kezdő napja ezen időpontig kitolódik? 

3) A 2) kérdésre adott nemleges válasz esetében, az elévülés kezdő napjának a főkövetelés keletkezését 

eredményező szabálytalanság elkövetésének napját kell-e tekinteni, vagy az elévülés kezdő napjának 

csak a támogatás visszafizetésének vagy a biztosíték felszabadításának napja tekinthető-e, amely az 

említett kamatok felszámításának kezdő időpontjának felel meg? 

4) A 2988/95 rendeletben előírt elévülési szabályok alkalmazásában úgy kell-e tekinteni, hogy 

valamennyi, a főkövetelés elévülését megszakító cselekmény a kamatok vonatkozásában folyó 

elévülési időt is megszakítja még akkor is, ha a főkövetelés elévülését megszakító cselekményekkel 

kapcsolatban a kamatok nem kerültek említésre? 

5) Bekövetkezik-e az elévülés a 2988/95 rendelet 3. cikke (1) bekezdésének negyedik albekezdésében 

rögzített maximális idő elteltével, ha ezen időn belül a kifizető szerv a jogalap nélkül kifizetett 

támogatás visszafizetését kéri anélkül, hogy ezzel egyidejűleg a kamatok megfizetését is kérné? 

6) A nemzeti jogban a 2008. június 17-ei 2008–561. sz. törvény által a polgári törvénykönyv 2224. 

cikkében bevezetett általános ötéves elévülési idő az e törvény hatálybalépésének napján még be nem 

következett elévülések vonatkozásában a 2988/95 rendeletben meghatározott 4 éves elévülési idő 

helyébe léphet-e az e rendelet 3. cikkének (3) bekezdésében előírt eltérés szerint? 

 

36. A Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgium) által 2015. november 12-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-585/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 1999. szeptember 13-i 2038/1999/EK tanácsi 

rendelet 33. cikkének (1) bekezdését – különösen a 2012. szeptember 27-i Zuckerfabrick Jülich ítélet 

(C-113/10, C-147/10 és C-234/10) fényében – úgy kell-e értelmezni, hogy az átlagos veszteség 

kiszámítása érdekében a cukor minden kivitt kategóriájára vonatkozóan el kell osztani a tényleges 

költségeket a kivitt mennyiségekkel, függetlenül attól, hogy e mennyiségek után ténylegesen fizettek-e 

visszatérítést, vagy sem? 

2) A cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 1999. szeptember 13-i 2038/1999/EK tanácsi 

rendelet 33. cikkének (2) bekezdését – különösen a 2012. szeptember 27-i Zuckerfabrick Jülich ítélet 

(C-113/10, C-147/10 és C-234/10) fényében – úgy kell-e értelmezni, hogy a termelési illeték teljes 

összegének kiszámításakor (a levonás vagy jóváírás elemeként) figyelembe veendő áthozatalt úgy kell 

kiszámítani, hogy a cukor minden kivitt kategóriájára vonatkozóan el kell osztani a tényleges 

költségeket a ténylegesen kivitt mennyiségekkel, függetlenül attól, hogy e mennyiségek után 
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ténylegesen fizettek-e visszatérítést, vagy sem? 

3) Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén érvénytelen-e a 2267/2000 és az 1993/2001 rendelet? 

 

37. A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2015. november 16-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-600/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni a KN 8539, 8541, 8543, 8548 és 9405 vámtarifaszámokat, hogy e 

vámtarifaszámok valamelyike alá kell besorolni az olyan termékeket, mint a LED lámpák, amelyek 

fénykibocsátó diódákból és egyéb elektromos alkatrészekből, valamint üvegburából és egy Edison-

foglalatból vannak összeállítva, és egy világítófelszerelésre történő rögzítésüket követően világításra 

szolgálnak? Igenlő válasz esetén: E vámtarifaszámok melyike alá kell besorolni az említett 

termékeket? Nemleges válasz esetén: Mely másik vámtarifaszám alá kell besorolni az említett 

termékeket? 

 

38. A Raad van State (Hollandia) által 2015. november 17-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-601/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

A nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2013. 

június 26-ai 2013/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikke (3) bekezdésének e) pontja 

összeegyeztethető–e az Európai Unió Alapjogi Chartájának 6. cikkével: 

1) olyan helyzetben, amikor egy harmadik országbeli állampolgárt ezen irányelv 8. cikke (3) 

bekezdésének e) pontja alapján őrizetbe vették, és a nemzetközi védelem megadására és 

visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013. június 26-ai 2013/32/EU európai parlamenti 

és tanácsi irányelv 9. cikke alapján joga van a tagállamban maradni addig, amíg a menedékjog iránti 

kérelmét illetően nem hoznak elsőfokú határozatot, és 

2) figyelemmel a Chartához fűzött magyarázatokra, amelyek szerint a 6. cikkben előírt jogokra 

jogszerűen alkalmazható korlátozás mértéke nem haladhatja meg az emberi jogok és alapvető 

szabadságok védelméről szóló európai egyezmény (EJEE) 5. cikke (1) bekezdésének f) pontja által 

megengedett korlátozást, valamint az Emberi Jogok Európai Bírósága által különösen a 2015. 

szeptember 22-i 62116/12. sz. Nabil és társai kontra Magyarország ítéletében az utóbbi rendelkezéshez 

fűzött értelmezésére, amely szerint a menedékkérő őrizetbe vétele ellentétes az EJEE fent hivatkozott 

rendelkezésével, amennyiben ezt az őrizetet nem kitoloncolás céljából rendelik el? 

 

39. A Vilniaus apygardos administracinis teismas (Litvánia) által 2015. november 23-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-624/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: litván 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 2006/112 irányelv 314. cikkének a) pontja és 226. cikkének 11. pontja, valamint ezen irányelv 

314. cikkének d) pontja és 226. cikkének 14. pontja alapján megengedett-e az e szabályokon alapuló 

olyan nemzeti szabályozás és/vagy nemzeti gyakorlat, amely megakadályozza, hogy valamely 

adóalany az árrés adóztatására vonatkozó héa-szabályozást alkalmazza, mivel az adóhatóság által 

lefolytatott adóellenőrzés során kiderül, hogy az értékesített termékekre vonatkozó héa-számlákon az 

árrés adóztatására vonatkozó héa-szabályozás alkalmazását és/vagy a héa-mentességet illetően téves 

információkat/adatokat tüntettek fel, azonban erről az adóalany nem tudott és nem is tudhatott? 

2) A 2006/112 irányelv 314. cikkét úgy kell-e érteni és értelmezni, hogy annak ellenére, hogy a héa-
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számlán az szerepel, hogy a termékek héa-mentesek (a 2006/112 irányelv 226. cikkének 11. pontja), 

és/vagy az, hogy az eladó a termékek értékesítése érdekében az árrés adóztatására vonatkozó 

szabályozást alkalmazta (a 2006/112 irányelv 226. cikkének 14. pontja), az adóalany csak akkor szerez 

jogot az árrés adóztatására vonatkozó héa-szabályozás alkalmazására, ha a termékek értékesítője az 

árrés adóztatására vonatkozó szabályozást ténylegesen alkalmazza, és megfelelően teljesíti a héa-

fizetés körében fennálló kötelezettségeit (saját államában héát fizet az árrése után)? 

 

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

2015. november 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-628/15. sz. 

ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Mivel a Bíróság a C-446/04. sz., Test Claimants in the FII Group Litigation kontra Commissioners 

of Inland Revenue ügyben 2006. december 12-én hozott ítéletében  a negyedik kérdésre adott 

válaszában megállapította, hogy az EK-Szerződés 43. és 56. cikkével – jelenleg az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 49. és 63. cikke – ellentétes valamely tagállam azon szabályozása, amely 

biztosítja azon belföldi illetőségű társaságok számára, amelyek a részükre juttatott külföldről származó 

osztalékból eredő osztalékot fizetnek a saját részvényeseik számára, hogy olyan rendszert válasszanak, 

amely lehetővé teszi számukra, hogy visszaigényeljék az előlegként megfizetett társasági adót, 

azonban egyfelől arra kötelezi e társaságokat, hogy előlegként fizessék meg ezen adót, és azt követően 

kérjék annak visszatérítését, másfelől nem biztosít adójóváírást a részvényeseik számára, jóllehet azok 

a belföldi illetőségű társaság által a belföldről származó osztalék alapján fizetett osztalék esetén arra 

jogosultak lettek volna: e részvényeseknek biztosít-e az uniós jog az EUMSZ 63. cikk szerinti vagy 

más jogot olyan esetben, amikor a hivatkozott rendszer keretében kifizetett osztalékban részesülnek, 

különösen amikor a részvényes ugyanabban a tagállamban rendelkezik illetőséggel, mint az osztalékot 

fizető társaság? 

2) Ha az első kérdésben hivatkozott részvényest nem illetik meg az EUMSZ 63. cikk szerinti jogok, 

hivatkozhat-e az osztalékot fizető társaság EUMSZ 49. cikk vagy EUMSZ 63. cikk szerinti jogainak 

megsértésére? 

3) Ha az első vagy második kérdésre azt a választ kell adni, hogy a részvényes rendelkezik az uniós 

jog szerinti jogokkal vagy hivatkozhat az uniós jogra, akkor az uniós jog előír-e olyan követelményt, 

hogy a részvényesnek jogorvoslatot kell biztosítani a nemzeti jog értelmében? 

4) A fenti kérdések Bíróság általi megválaszolása tekintetében jelentőséggel bír-e az, ha: 

a) a részvényest bármely kapott osztalék tekintetében a tagállamban nem terheli jövedelemadó-

kötelezettség, következésképpen a fenti rendszeren kívül osztalékot fizető belföldi illetőségű 

társaság esetén a részvényest a nemzeti jog alapján megillető adójóváírás eredményeként a 

tagállam kifizetheti az adójóváírást a részvényes számára; 

b) a nemzeti bíróság megállapította, hogy az uniós jog kérdéses nemzeti jog általi megsértése nem volt 

kellően súlyos ahhoz, hogy az osztalékot fizető társaság javára megállapítsa a tagállam kártérítési 

felelősségét a C-46/93 és C-48/93. sz., Brasserie du Pêcheur SA kontra Németországi Szövetségi 

Köztársaság és The Queen kontra Secretary of State for Transport, ex parte Factortame Limited és 

társai egyesített ügyekben hozott ítéletben (EBHT 1996., I-1029. o.) szereplő elvek értelmében; 

vagy ha 

c) néhány, de nem minden esetben a fenti rendszer keretében osztalékot fizető társaság növelhette a 

valamennyi részvényes részére kifizetett osztalék összegét annak érdekében, hogy a 

készpénzösszeg megfeleljen annak, amelyet a rendszeren kívül fizetett osztalékból az adómentes 

részvényesek kapnának? 

 

41. Az Înalta Curte de Casație și Justiție (Románia) által 2015. november 30-án 
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benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-632/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

A 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezései lehetővé teszik-e a román állam 

számára, hogy a közúton történő járművezetésre 2013. január 19. napját megelőzően jogosító hivatalos 

okmánnyal rendelkező motorkerékpár-vezetők esetében a motorkerékpárok ezen időpontot követő 

vezetéséhez vezetői engedélynek a más gépjárművek esetében előírtakhoz hasonló vizsgák letételével 

történő megszerzését írja elő? 

 

42. A First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) által 2015. november 30-

án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-633/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A héa-irányelv 133. cikkének második albekezdése alapján alkalmazhatja-e az Egyesült Királyság 

közintézményekre a hivatkozott cikk d) pontjában szereplő feltételt  

i. olyan körülmények között, amikor a vonatkozó ügyletek adókötelesek voltak az Egyesült 

Királyságban 1989. január 1-jén, de ezen időpontban más sporttal kapcsolatos szolgáltatások 

mentesültek az adó alól, és 

ii. olyan körülmények között, amikor a vonatkozó ügyleteknek nem biztosítottak a nemzeti jog alapján 

adómentességet azt megelőzően, hogy az Egyesült Királyság alkalmazni kívánta a 133. cikk d) 

pontjában szereplő feltételt? 

2) A fenti első kérdésre adandó igenlő válasz esetén alkalmazhatja-e az Egyesült Királyság a héa-

irányelv 133.cikkének d) pontjában szereplő feltételt közjogi nonprofit jellegű szervezetekre anélkül, 

hogy ugyanakkor alkalmazná e feltételt a közintézménynek nem minősülő nonprofit jellegű 

szervezetekre is? 

3) A fenti második kérdésre adandó igenlő válasz esetén kizárhatja-e az Egyesült Királyság az összes 

közjogi nonprofit jellegű szervezetet a 132. cikk (1) bekezdésének m) pontjában szereplő 

adómentesség hatálya alól anélkül, hogy minden egyes esetben megvizsgálná, hogy az adómentesség 

biztosítása eredményezheti-e a verseny torzulását a héa-alany üzleti vállalkozások kárára? 

 

43. A First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) által 2015. december 5-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-646/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Összeegyeztethető-e a letelepedés szabadságával, a tőke szabad mozgásával vagy a 

szolgáltatásnyújtás szabadságával, ha valamely tagállam a Taxation of Chargeable Gains Act 1992 80. 

cikkéhez hasonló jogszabályi rendelkezést fogad el és tart hatályban, amely alapján adó terheli a 

trustot alkotó eszközök értékének megfelelő rejtett tőkenyereséget, ha a trust vagyonkezelőinek 

bármely időpontban megszűnik a tagállamban a lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye? 

2) Feltételezve, hogy a hasonló adókivetés korlátozza a vonatkozó szabadság gyakorlását, igazolható-e 

a hasonló adókivetés az adóztatási joghatóság kiegyensúlyozott megosztásával összhangban, és 

arányos e a hasonló adókivetés, ha a jog nem biztosítja a vagyonkezelőnek a halasztott vagy 

részletekben történő adófizetés lehetőségét, és a trust eszközeinek későbbi értékcsökkenését sem veszi 

figyelembe? 

3) Érinti-e valamelyik alapvető szabadságot, ha valamely tagállam rejtett tőkenyereségre kivetett 

adóval sújtja a trustok eszközeinek értéknövekedését abban az időpontban, amikor a vagyonkezelők 

többségének megszűnik az adott tagállamban a lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye? 
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4) Az ezen tőkekivonási adó általi szabadságkorlátozás igazolható-e az adóztatási joghatóság 

kiegyensúlyozott megosztásának biztosításával olyan körülmények között, amikor a tőkejövedelem 

adót továbbra is ki lehetett vetni a realizált nyereségekre, de csak különös körülmények jövőbeli 

felmerülése esetén? 

5) Az egyedi eset tényállása alapján kell e meghatározni az arányosságot? Különösen, arányos-e az 

ilyen adókivetésből eredő korlátozás olyan körülmények között, amikor: 

a) a jog nem rendelkezik a halasztott vagy részletekben történő adófizetés lehetőségéről és a trust 

eszközei későbbi, kivonást követő értékcsökkenésének figyelembevételéről, 

b) de a vitatott adómegállapítás különös körülményei között az eszközöket az adó esedékessé válása 

előtt értékesítették, és az érintett eszközök értéke nem csökkent a trust áthelyezése és az értékesítés 

időpontja között? 

 

44. A Vestre Landsret (Dánia) által 2015. december 14-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-668/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: dán 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a személyek etnikai származására tekintettel történő közvetlen hátrányos 

megkülönböztetésnek a személyek közötti, faji- vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő 

bánásmód elvének alkalmazásáról szóló, 2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi irányelv 2. cikke (2) 

bekezdésének a) pontja szerinti tilalmát, mint amely kizárja az olyan gyakorlatot, amely a jelen 

ügyben is szerepel, amely szerint kedvezőtlenebb elbírálásban részesül valamely skandináv országon, 

valamely tagállamon vagy Svájcon, illetve Liechtensteinen kívül született személy, aki hasonló 

helyzetben van, mint egy olyan személy, aki valamely skandináv országban, valamely tagállamban, 

Svájcban, illetve Liechtensteinben született? 

2) Amennyiben az első kérdésre nemleges válasz adandó, jelenti-e az ilyen gyakorlat a személyek 

etnikai származására tekintettel történő közvetett hátrányos megkülönböztetését a 2000/43/EK tanácsi 

irányelv 2. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerint, kivéve, ha ez jogszerű céllal objektív módon 

igazolható, továbbá e cél megvalósításának eszközei megfelelőek és szükségesek? 

3) Amennyiben a második kérdésre igenlő válasz adandó, igazolható-e főszabály szerint egy ilyen 

gyakorlat azzal, hogy a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása 

céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-ai 2005/60/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikke szerinti fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedések biztosítására 

szolgáló megfelelő és szükséges eszköznek minősül? 

 

45. A Cour d'appel de Versailles (Franciaország) által 2015. december 14-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-669/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

A 2006. július 10-ei és 2010. január 12-i rendeletek, amelyeket a 2000. február 10-ei 2000-108. sz. 

törvény alapján hozott 2000. december 6-ai 2000-1196. sz. rendelet, valamint a 2001. május 10-ei 

2001-410. sz. rendelet alapján fogadtak el, ellentétesek-e az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 107. és 108. cikkével (korábban a Római Szerződés 87. és 88. cikke), mivel állami 

támogatásnak minősülnek, ami, ha igaznak bizonyul, kihat azok jogszerűségére, mivel azokat nem 

jelentették be előzetesen a Bizottságnak a Szerződés 108. cikke (3) bekezdésének megfelelően? 
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46. A Cour administrative (Luxembourg) által 2015. december 18-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-682/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Valamely tagállam az uniós jogot hajtja-e végre, és ezáltal alkalmazhatóvá válik-e a Charta az 51. 

cikke (1) bekezdésének megfelelően a jelen esethez hasonló olyan helyzetben, amikor e tagállam 

közigazgatási pénzügyi szankciót szab ki valamely adóalannyal szemben a neki felrótt azon 

együttműködési kötelezettség megszegése miatt, amely az illetékes nemzeti hatóság azon 

adatszolgáltatásra kötelező határozatából ered, amelyet egy másik tagállamtól érkezett és többek 

között a 2011/16 irányelv megkeresésre történő információcserére vonatkozó rendelkezéseire 

alapozott, információcserére irányuló megkeresésnek az előbbi tagállam mint megkeresett állam általi 

végrehajtása céljából bevezetett, belső eljárásjogi szabályok alapján hozott? 

2) Amennyiben a Charta alkalmazandó a jelen esetben, az adóalany hivatkozhat-e a Charta 47. cikkére, 

amennyiben úgy ítéli meg, hogy a fent említett, vele szemben kiszabott közigazgatási pénzügyi 

szankció egy másik tagállamtól származó információkérésnek a megkeresett tagállam – amely egyben 

az illetősége szerinti tagállam – illetékes hatósága általi végrehajtása keretében adatszolgáltatására 

kívánja kötelezni úgy, hogy e kérés nem tartalmaz igazolást a tényleges adójogi cél tekintetében, tehát 

a jelen ügyben hiányzik a jogszerű cél, és az olyan információk megszerzésére irányul, amelyek 

előreláthatólag nem relevánsak a szóban forgó adóügyben? 

3) Amennyiben a Charta alkalmazandó a jelen esetben, a Charta 47. cikkében foglalt, a hatékony 

jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jog – a Charta 52. cikkének (1) bekezdéséből eredő 

korlátozások fenntartása mellett – megköveteli-e, hogy az illetékes nemzeti bíróság korlátlan 

felülvizsgálati jogkörrel rendelkezzen, és ebből következően legalábbis kivételesen jogosult legyen 

arra, hogy az információk birtokában lévő harmadik személy által – egyben az adatszolgáltatásra 

kötelező azon határozat címzettje, amelyet e tagállam illetékes hatósága hozott egy másik tagállam 

illetékes hatósága által többek között a 2011/16 irányelv alapján kezdeményezett, információcserére 

irányuló megkeresés végrehajtása keretében – azon határozattal szemben indított kereset keretében 

felülvizsgálja az adatszolgáltatásra kötelező e határozat érvényességét, amely közigazgatási pénzügyi 

szankciót szab ki e személyre az említett megkeresés végrehajtása tekintetében fennálló 

együttműködési kötelezettségének elmulasztásával kapcsolatban felrótt mulasztás miatt? 

4) Amennyiben a Charta alkalmazandó a jelen esetben, a 2011/16 irányelv 1. cikkének (1) és (5) 

bekezdését – egyrészt az „előrelátható fontosságnak” az OECD jövedelem és vagyon adóztatására 

vonatkozó modellegyezményéből eredő szabállyal fennálló párhuzamra, másrészt a lojális 

együttműködés EUSZ 4. cikkben foglalt elvére, valamint a 2011/16 irányelv céljára tekintettel – úgy 

kell-e értelmezni, hogy a valamely tagállam által egy másik tagállamtól kért információknak – a 

szóban forgó adóügy és a megjelölt adójogi cél tekintetében – előreláthatólag releváns jellege olyan 

feltételnek minősül, amelynek az információkérésnek meg kell felelnie ahhoz, hogy a megkeresett 

tagállam illetékes hatósága köteles legyen e megkeresést teljesíteni, és hogy az információk birtokában 

lévő harmadik személy tekintetében igazolja az adatszolgáltatásra kötelező határozatot? 

5) Amennyiben a Charta alkalmazandó a jelen esetben, a 2011/16 irányelv 1. cikke (1) és (5) 

bekezdésének, valamint a Charta 47. cikkének együttes rendelkezéseit úgy kell-e értelmezni, hogy 

azokkal ellentétes azon tagállami jogszabály, amely általánosságban az alaki szabályszerűség 

vizsgálatára korlátozza a megkeresett állam hatóságaként eljáró illetékes nemzeti hatóság által az 

információkérés érvényességére vonatkozóan végzendő vizsgálatot, és e rendelkezések előírják-e a 

nemzeti bíróság számára, hogy az előtte folyamatban lévő, a fenti harmadik kérdésben ismertetett 

peres eljárás keretében valamennyi – a szóban forgó konkrét adóüggyel fennálló kapcsolatra, a 

megjelölt adójogi célra és a 2011/16 irányelv 17. cikkének betartására vonatkozó – szempontból 

megvizsgálja a kért információk előrelátható fontosságára vonatkozó feltétel tiszteletben tartását? 

6) Amennyiben a Charta alkalmazandó a jelen esetben, a Charta 47. cikkének (2) bekezdésével 

ellentétes-e azon tagállami jogszabályi rendelkezés, amely kizárja, hogy a megkeresett állam illetékes 

nemzeti bírósága elé utalják a másik tagállam illetékes hatósága által kezdeményezett információkérést 
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az e bíróság előtt folyamatban lévő, a fenti harmadik kérdésben ismertetett peres eljárás keretében, 

továbbá a Charta 47. cikkének (2) bekezdése megköveteli-e ezen kérésnek az illetékes nemzeti 

bírósághoz való benyújtását, valamint azt, hogy hozzáférést biztosítsanak az információk birtokában 

lévő harmadik személy számára e kéréshez, vagy pedig e kérésnek az illetékes nemzeti bírósághoz 

való benyújtását anélkül követeli meg, hogy e kérés titkossága miatt hozzáférést biztosítana az 

információk birtokában lévő harmadik személy számára, azzal a feltétellel, hogy e harmadik személy 

számára bármilyen, a jogainak korlátozásából eredő nehézséget kielégítően ellensúlyozni kell az 

illetékes nemzeti bíróság előtti eljárással? 

 

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

2015. december 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-699/15. sz. 

ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A héairányelv 132. cikke (1) bekezdésének i) pontjára tekintettel a nyilvánosság fizető tagjai (akik 

nem az oktatási főszolgáltatás igénybevevői) részére valamely oktatási intézmény által nyújtott éttermi 

szolgáltatások és szórakoztató szolgáltatások az oktatási szolgáltatáshoz „szorosan kapcsolódónak” 

tekinthetők-e olyan körülmények között, amelyekben a hivatkozott szolgáltatásokat a diákok (az 

oktatási főszolgáltatás igénybevevői) nyújtják képzésük keretében és az oktatás lényeges részeként? 

2) Annak megállapítása során, hogy az éttermi szolgáltatások és a szórakoztató szolgáltatások a 132. 

cikk (1) bekezdésének i) pontja szerinti adómentesség hatálya alá tartoznak, mivel „szorosan 

kapcsolódnak” az oktatási szolgáltatáshoz: 

a) lényeges-e, hogy a diákoknak inkább a kérdéses szolgáltatások nyújtásában való részvételből 

származik előnye, nem pedig a hivatkozott szolgáltatások tárgyából; 

b) lényeges-e, hogy a hivatkozott szolgáltatásokat sem közvetlenül, sem közvetetten nem a diákok, 

hanem a nyilvánosság olyan tagjai veszik igénybe, akik fizetnek érte, és akik nem veszik igénybe 

az oktatási főszolgáltatást; 

c) lényeges-e, hogy a kérdéses szolgáltatás tipikus igénybevevői (azaz a nyilvánosság fizető tagjai) 

szempontjából a szolgáltatás nem a főszolgáltatás lehető legjobb feltételek melletti igénybevételére 

szolgál, hanem önálló célként jelenik meg; 

d) lényeges-e, hogy a diákok szempontjából a kérdéses szolgáltatások nem önálló célként jelennek 

meg, hanem a szolgáltatásnyújtásban való részvétel az oktatási főszolgáltatás lehető legjobb 

feltételek melletti igénybevételére szolgál; 

e) milyen mértékben kell figyelembe venni az adósemlegesség elvét? 

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok 

Büntető ügyszak 

2. A Bíróság (negyedik tanács) 2015. szeptember 25-ei végzése (a Rechtbank Amsterdam 

[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Openbaar Ministerie kontra A. (C-

463/15. PPU. sz. ügy)1  

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

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

tanácsi kerethatározat 2. cikkének (4) bekezdését és 4. cikkének 1. pontját úgy kell értelmezni, hogy 

azzal ellentétes az, ha az európai elfogatóparancs alapján történő átadásnak a végrehajtó 

                                                 
1 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 12. szám, Büntető ügyszak 15. sz. alatt. 
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tagállamban nem csupán az a feltétele, hogy az ezen elfogatóparancs kibocsátásának alapjául 

szolgáló cselekmény e tagállam jogában bűncselekménynek minősüljön, hanem az is, hogy ugyanezen 

jog szerint a büntetési tétel felső határa legalább tizenkét hónapig terjedő szabadságvesztés legyen. 

Gazdasági ügyszak 

2. A Bíróság elnökének 2015. október 23-ai végzése (a Korkein oikeus előzetes 

döntéshozatal iránti kérelme) (C-311/15. sz. ügy)2  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

3. A Bíróság (hatodik tanács) 2015. november 19-ei végzése (a Curtea de Apel Oradea 

[Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Dumitru Tarcău, Ilieana Tarcău 

kontra Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA és társai (C-74/15. sz. ügy)3  

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 

93/13/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (1) bekezdését és 2. cikkének b) pontját úgy kell értelmezni, 

hogy ez az irányelv alkalmazható egy olyan ingatlanbiztosítékot alapító szerződésre vagy 

kezességvállalási szerződésre, amely természetes személy és hitelintézet között jött létre e hitelintézet 

felé valamely gazdasági társaság által hitelszerződés keretében vállalt kötelezettségek biztosítása 

érdekében, ha ez a természetes személy szakmai tevékenységén kívül eső célból járt el, és nincs 

funkcionális jellegű kapcsolata az említett társasággal. 

 

4. A Bíróság (negyedik tanács) 2015. december 3-ai ítélete (a Ráckevei 

Járásbíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Banif Plus 

Bank Zrt. kontra Lantos Márton, Lantos Mártonné (C-312/14. sz. ügy) 4  

A pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 

2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK 

tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 21-i 2004/39/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 2. pontját akként kell értelmezni, 

hogy – a kérdést előterjesztő bíróság által végzendő vizsgálattól függően – nem tekinthetők e 

rendelkezés értelmében befektetési szolgáltatásnak vagy tevékenységnek az egy hitelintézet 

által az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló, devizaalapú kölcsönszerződés rendelkezései 

értelmében végrehajtott egyes olyan árfolyamműveletek, amelyek során a kölcsön összegét a 

deviza folyósítás időpontjában alkalmazandó vételi árfolyama alapján rögzítik, és a 

törlesztőrészletek összegét e devizának az egyes törlesztőrészletek számítása időpontjában 

alkalmazandó eladási árfolyama alapján határozzák meg. 

 

5. A Bíróság (hatodik tanács) 2015. december 10-ei ítélete (a Bundesgerichtshof 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Simona Kornhaas kontra a 

Kornhaas Montage und Dienstleistung Ltd vagyonfelügyelőjeként eljáró Thomas 

Dithmar (C-594/14. sz. ügy)5  

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

kell értelmezni, hogy annak hatálya alá tartozik a Németországban indított fizetésképtelenségi eljárás 

alatt álló angol vagy walesi jog szerinti társaság vagyonfelügyelője által valamely német bírósághoz 

                                                 
2 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 10. szám, Gazdasági ügyszak 23. sz. alatt. 
3 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 6. szám, Gazdasági ügyszak 12. sz. alatt. 
4 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 10. szám, Gazdasági ügyszak 32. sz. alatt. 
5 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 5. szám, Gazdasági ügyszak 7. sz. alatt. 
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ezen társaság ügyvezetője ellen benyújtott olyan kereset, amely a korlátolt felelősségű társaságokról 

szóló törvény 64. § -a (2) bekezdése első mondatához hasonló nemzeti rendelkezés alapján azon 

kifizetések megtérítésére irányul, amelyeket ezen ügyvezető a fizetésképtelenségi eljárás megindítása 

előtt, de a fizetésképtelenség bekövetkeztére megállapított időpont után teljesített. 

2) Az EUMSZ 49. cikkel és az EUMSZ 54. cikkel nem ellentétes a korlátolt felelősségű társaságokról 

szóló törvény 64. § -a (2) bekezdése első mondatához hasonló nemzeti rendelkezésnek a 

Németországban indított fizetésképtelenségi eljárás alatt álló, angol vagy walesi jog szerinti társaság 

ügyvezetőjére való alkalmazása. 

Munkaügyi ügyszak 

5. A Bíróság (hatodik tanács) 2015. november 26-ai ítélete (a Tribunal Superior de 

Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco [Spanyolország] előzetes 

döntéshozatal iránti kérelme) – Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) 

kontra Luis Aira Pascual, Algeposa Terminales Ferroviarios SL, Fondo de Garantía 

Salarial (C-509/14. sz. ügy)6  

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

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

tanácsi irányelv 1. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy ezen irányelv hatálya alá 

tartozik az olyan helyzet, amikor egy, intermodális közlekedési egységek kezelésére irányuló gazdasági 

tevékenységet végző közvállalkozás e tevékenység végzésével közszolgáltatások nyújtására irányuló 

szerződés útján egy másik vállalkozást bíz meg, és e vállalkozás rendelkezésére bocsátja a 

tevékenységhez szükséges, tulajdonát képező infrastruktúrákat és felszereléseket, majd úgy dönt, hogy 

e szerződést ezen utóbbi vállalkozás alkalmazottainak átvétele nélkül megszünteti azzal az indokkal, 

hogy az említett tevékenységet immár ő maga végzi saját alkalmazottaival. 

 

6. A Bíróság (ötödik tanács) 2015. december 17-ei ítélete (a Conseil d’État 

[Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Union des syndicats de 

l’immobilier (UNIS) kontra Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation 

professionnelle et du Dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme 

(SNRT) és társai (C-25/14. sz. ügy), Beaudout Père et Fils SARL kontra Ministre du 

Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, 

Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, 

Fédération générale agro-alimentaire – CFDT és társai (C-26/14. sz. ügy) 

Az EUMSZ 56. cikkből eredő átláthatósági kötelezettséggel ellentétes a valamely ágazat reprezentatív 

munkavállalói és munkáltatói szervezetei által megkötött, a munkavállalók számára kialakított 

kötelező kiegészítő biztosítási rendszer kezelését a szociális partnerek által kiválasztott egyetlen 

gazdasági szereplőre bízó kollektív megállapodás hatályának az adott tagállam által az ágazat 

valamennyi munkáltatójára és munkavállalójára oly módon történő kiterjesztése, hogy a nemzeti 

szabályozás nem biztosít olyan megfelelő mértékű nyilvánosságot, amely lehetővé teszi az illetékes 

hatóság számára az előnyösebb ajánlat létezésével kapcsolatban tudomására juttatott információk 

teljes mértékű figyelembevételét. 

A jelen ítélet hatálya nem terjed ki azokra a kötelező kiegészítő biztosítási rendszer kezelésére egyetlen 

szervezetet kijelölő kollektív megállapodásokra, amelyeket a jelen ítélet kihirdetésének napját 

megelőzően hatóság tett kötelezővé az érintett ágazat valamennyi munkáltatója és munkavállalója 

számára, ez azonban nem érinti az ezen időpontot megelőzően előterjesztett kereseteket. 

 

7. A Bíróság (negyedik tanács) 2015. december 17-ei ítélete (a Juzgado de lo Social no 1 

                                                 
6 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 2. szám, Munkaügyi ügyszak 4. sz. alatt. 
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de Córdoba [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – María Auxiliadora 

Arjona Camacho kontra Securitas Seguridad España, SA (C-407/14. sz. ügy)7 

A férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés 

területén történő megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv 18. cikkét úgy kell értelmezni, hogy annak érdekében, hogy a nemen alapuló hátrányos 

megkülönböztetés miatt elszenvedett kárt ténylegesen, visszatartó jelleggel és arányosan jóvátegyék 

vagy megtérítsék, e cikk azt a kötelezettséget rója a vagyoni kártérítési formát választó tagállamokra, 

hogy belső jogrendjükbe, az általuk meghatározott részletszabályok szerint, olyan intézkedéseket 

illesszenek be, amelyek a kárt teljes mértékben fedező kártérítés nyújtását írják elő a kárt elszenvedő 

személy részére. 

Polgári ügyszak 

12. A Bíróság (harmadik tanács) 2015. október 6-ai végzése (a Tribunale ordinario di 

Torino [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ford Motor Company 

kontra Wheeltrims srl (C-500/14. sz. ügy)8  

A formatervezési minták oltalmáról szóló, 1998. október 13-i 98/71/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv 14. cikkét és a közösségi formatervezési mintáról szóló, 2001. december 12-i 6/2002/EK 

tanácsi rendelet 110. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azok nem engedik meg – a védjegyekre vonatkozó 

tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2008. október 22-i 2008/95/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv és a közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-ai 207/2009/EK tanácsi rendelet 

rendelkezéseitől való eltérés útján – a dísztárcsákhoz hasonló gépjármű-pótalkatrészeket és -

tartozékokat gyártó vállalkozások számára, hogy termékeiken valamely gépjárműgyártó cég – többek 

között ilyen termékek tekintetében – lajstromozott védjegyével azonos megjelölést helyezzenek el ez 

utóbbi engedélye nélkül, azzal az indokkal, hogy e védjegy efféle használata az egyetlen eszköz arra, 

hogy az érintett járművet oly módon lehessen javítani, amely lehetővé teszi a jármű – mint összetett 

termék – eredeti megjelenésének helyreállítását. 

 

13. A Bíróság (negyedik tanács) 2015. november 26-ai ítélete (az Oberster Gerichtshof 

[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Verein für Konsumenteninformation 

kontra A1 Telekom Austria AG (C-326/14. sz. ügy)9  

A 2009. november 25-i 2009/136/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az 

egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési 

szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló, 2002. március 7-i 2002/22/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv (Egyetemes szolgáltatási irányelv) 20. cikkének (2) bekezdését úgy kell 

értelmezni, hogy az elektronikus hírközlő hálózatokhoz, illetve szolgáltatásokhoz kapcsolódó 

szolgáltatások díjainak módosítása, amelyre az e szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás által alkalmazott 

általános szerződési feltételekben foglalt olyan díjkiigazítási kikötés alapján kerül sor, amely 

értelmében a díjakat egy állami intézmény által megállapított objektív fogyasztói árindex 

változásainak megfelelően igazítják ki, nem minősül e rendelkezés értelmében „szerződési feltételek 

módosításának”, amely esetében az előfizetőnek joga lenne a szerződését hátrányos következmény 

nélkül felmondani. 

 

                                                 
7 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 12. szám, Munkaügyi ügyszak 39. sz. alatt. 
8 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 3. szám, Polgári ügyszak 13. sz. alatt. 
9 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 10. szám, Polgári ügyszak 46. sz. alatt. 
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14. A Bíróság (negyedik tanács) 2015. november 26-ai ítélete (az Augstākā tiesa 

[Lettország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SIA „Maxima Latvija” kontra 

Konkurences padome (C-345/14. sz. ügy)10  

1) Az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy önmagában az a körülmény, hogy egy 

bevásárlóközpontban található szupermarket bérletére vonatkozó üzlethelyiség-bérleti szerződés olyan 

kikötést tartalmaz, amely a bérlőt feljogosítja arra, hogy az e bevásárlóközpontban található 

kereskedelmi helyiségeknek a bérbeadó által más bérlők számára történő bérbeadása ellen tiltakozzon, 

nem jelenti azt, hogy e szerződés célja a verseny e rendelkezés értelmében vett korlátozása. 

2) Az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdése értelmében vett, a versenyt akadályozó, korlátozó vagy torzító 

„hatású” megállapodásnak tekinthetők az alapügyben szóban forgóhoz hasonló olyan üzlethelyiség-

bérleti szerződések, amelyekről az e szerződések gazdasági és jogi hátterének, valamint az érintett 

referenciapiac sajátosságainak részletes elemzése alapján bebizonyosodik, hogy jelentős mértékben 

hozzájárulnak e piac esetleges részekre töredezéséhez. Az, hogy az egyes szerződések milyen 

mértékben járulnak hozzá e részekre töredezéshez, különösen a szerződő feleknek az érintett piacon 

betöltött helyzetétől és a szerződések időtartamától függ. 

 

15. A Bíróság (negyedik tanács) 2015. december 3-ai ítélete (a Cour d’appel de Bruxelles 

[Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Quenon K. SPRL kontra Beobank 

SA, korábban Citibank Belgium SA, Metlife Insurance SA, korábban Citilife SA (C-

338/14. sz. ügy)11  

1) A tagállamok önálló vállalkozóként működő kereskedelmi ügynökökre vonatkozó jogszabályainak 

összehangolásáról szóló, 1986. december 18-i 86/653/EGK tanácsi irányelv 17. cikkének (2) 

bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely alapján 

a kereskedelmi ügynök az ügynöki szerződés megszűnésekor egyévi díjazás összegét meg nem haladó 

mértékű, ügyfélkör miatti kártalanításra, valamint – amennyiben ez a kártalanítás nem fedezi teljes 

mértékben a ténylegesen elszenvedett károkat – kiegészítő kártérítésre is jogosult, amennyiben az ilyen 

szabályozás nem eredményezi az említett szerződés felbontása következtében elvesztett jutalékok címén 

az ügynök kétszeres kártalanítását. 

2) A 86/653 irányelv 17. cikke (2) bekezdésének c) pontját úgy kell értelmezni, hogy az nem teszi 

függővé a kártérítés nyújtását az állítólagos kárral okozati összefüggésben álló, a megbízónak 

felróható vétkes magatartás fennállásának bizonyításától, ellenben megköveteli, hogy az állítólagos 

kár különböző legyen az ügyfélkör miatti kártalanítással kiegyenlített kártól. 

 

16. A Bíróság (negyedik tanács) 2015. december 10-ei ítélete (a Tribunale civile di Trieste 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Florin Lazar kontra Allianz SpA 

(C-350/14. sz. ügy)12  

A szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról szóló, 2007. július 11-i 864/2007/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet („Róma II.”) 4. cikkének (1) bekezdését a közúti balesetből 

eredő szerződésen kívüli kötelmi viszonyra alkalmazandó jog meghatározása céljából úgy kell 

értelmezni, hogy az eljáró bíróság helye szerinti tagállamban bekövetkezett ilyen balesetben elhunyt 

személy másik tagállamban lakóhellyel rendelkező közeli hozzátartozóit ért, az elhunyt halálához 

kapcsolódó károk e rendelkezés értelmében e baleset „közvetett következményeinek” tekintendők. 

 

17. A Bíróság (negyedik tanács) 2015. december 17-ei ítélete (a Hof van beroep te 

Antwerpen [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Imtech Marine Belgium 

                                                 
10 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 187. sz. alatt. 
11 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 10. szám, Polgári ügyszak 47. sz. alatt. 
12 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 11. szám, Polgári ügyszak 49. sz. alatt. 
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NV kontra Radio Hellenic SA (C-300/14. sz. ügy)13  

1) A nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról szóló, 2004. 

április 21-i 805/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkét az EUMSZ 288. cikk 

fényében akként kell értelmezni, hogy az nem írja elő a tagállamok számára az említett 19. cikk 

szerinti felülvizsgálati eljárásnak a belső jogba történő bevezetését. 

2) A 805/2004 rendelet 19. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy a mulasztási határozat 

európai végrehajtható okiratként való hitelesítése céljából annak a bíróságnak, amelyhez ez irányú 

kérelmet nyújtottak be, meg kell bizonyosodnia afelől, hogy belső joga ténylegesen és kivétel nélkül 

lehetővé teszi az ilyen határozat teljes jogi és ténybeli felülvizsgálatát az e rendelkezésben foglalt két 

esetben, és lehetővé teszi a nem vitatott követelésre vonatkozó határozattal szembeni jogorvoslati 

kérelem előterjesztésére rendelkezésre álló határidő meghosszabbítását nem csupán vis maior esetén, 

de olyan esetben is, amikor más, az adós szándékától független rendkívüli körülmények akadályozzák, 

hogy ez utóbbi vitassa az adott követelést. 

3) A 805/2004 rendelet 6. cikkét akként kell értelmezni, hogy valamely határozat európai végrehajtható 

okiratként való hitelesítését, amely iránt bármikor kérelem nyújtható be, a bíró feladataként kell 

fenntartani. 

 

18. A Bíróság (hetedik tanács) 2015. december 17-ei ítélete (a Korkein oikeus 

[Finnország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Virpi Komu, Hanna Ruotsalainen, 

Ritva Komu kontra Pekka Komu, Jelena Komu (C-605/14. sz. ügy)14  

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

végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 22. cikke 1. pontjának első 

bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az e rendelkezés értelmében vett „ingatlanon fennálló dologi 

jogra” vonatkozó jogviták kategóriájába tartozik a valamely ingatlanon fennálló osztatlan közös 

tulajdon olyan értékesítés útján történő megszüntetése iránti kereset, amelynek lebonyolítását egy 

megbízottra bízták. 

 

19. A Bíróság (negyedik tanács) 2015. december 23-ai ítélete (a Bundesgerichtshof 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Rüdiger Hobohm kontra 

Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikt Aloysius Kampik, Mar Mediterraneo Werbe- 

und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL (C-297/14. sz. ügy)15  

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

végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 15. cikke (1) bekezdésének c) 

pontját, amennyiben a fogyasztó lakóhelye szerinti „tagállamra irányuló” tevékenység keretében 

létrejött szerződésre vonatkozik, e rendelet 16. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben akként kell 

értelmezni, hogy alkalmazható egy fogyasztó és egy szakmai tevékenységet folytató személy között 

létrejött szerződés tekintetében, amely – mint olyan – nem tartozik az e szakmai tevékenységet folytató 

személynek a fogyasztó lakóhelye szerinti „tagállamra irányuló” kereskedelmi vagy szakmai 

tevékenysége körébe, ám szoros összefüggést mutat az ugyanezen felek által e tevékenység keretében 

korábban kötött szerződéssel. A nemzeti bíróság feladata annak vizsgálata, hogy együttesen 

fennállnak-e az ezen összefüggést létrehozó tényezők, jelesül az, hogy a két szerződés felei jogilag és 

ténybelileg azonosak, a két szerződés által elérni kívánt gazdasági eredmény azonos, és ugyanazon 

konkrét célra irányul, és a második szerződés kiegészítő jellegű az első szerződéshez képest, mivel az 

első szerződés által elérni kívánt gazdasági eredmény megvalósításának lehetővé tételére irányul. 

                                                 
13 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 10. szám, Polgári ügyszak 42. sz. alatt. 
14 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 4. szám, Polgári ügyszak 23. sz. alatt. 
15 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 10. szám, Polgári ügyszak 41. sz. alatt. 
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Közigazgatási ügyszak 

20. A Bíróság (hetedik tanács) 2015. szeptember 30-ai végzése (a Szekszárdi 

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal 

iránti kérelme) – Balogh Jácint Gábor kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-

dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (C-424/14. sz. ügy)16  

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

irányelv 213. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan 

nemzeti szabályozás, amely abban az esetben is előírja az adóalanyokkal szemben valamely 

gazdasági tevékenység megkezdésének bejelentését, ha az e tevékenységből származó bevétel 

nem lépi túl a kisvállalkozások tekintetében előírt mentesség felső határát, és az adóalany 

nem kíván adóköteles tevékenységet folytatni. 

2) Az uniós jogot úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan közigazgatási bírság, 

amely abban az esetben is szankcionálja az adóalanyokat valamely gazdasági tevékenység 

megkezdésének bejelentésére vonatkozó kötelezettségük elmulasztása miatt, ha az e 

tevékenységből származó bevétel nem lépi túl a kisvállalkozások tekintetében előírt mentesség 

felső határát. A kérdést előterjesztő bíróság feladata annak vizsgálata, hogy az alapügyben az 

alkalmazott szankció összeegyeztethető-e az arányosság elvével. 

 

21. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2015. október 6-ai végzése (a Consiglio di Stato 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ministero dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo 

economico kontra Ediltecnica SpA (C-592/13. sz. ügy)  

A környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló, 2004. 

április 21-i 2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet akként kell értelmezni, hogy azzal 

nem ellentétes egy, az alapügyben szereplőhöz hasonló nemzeti szabályozás, amely, ha nem 

azonosítható a szennyezésért felelős személy, illetve ha ez utóbbi nem teszi meg a helyreállításhoz 

szükséges intézkedéseket, nem teszi lehetővé a közigazgatási hatóság számára, hogy a szennyezés 

kialakulásáért nem felelős tulajdonost sürgősségi biztosítási intézkedések megtételére, valamint a 

tisztítás végrehajtására kötelezze, mivel e tulajdonost csak az illetékes hatóság beavatkozásával 

kapcsolatos költségek megtérítésének kötelezettsége terheli a terület piaci értékére korlátozódóan, 

amely ezen intézkedések végrehajtását követően kerül meghatározásra. 

 

22. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2015. október 6-ai végzése (a Consiglio di Stato 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Tamoil Italia SpA kontra 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (C-156/14. sz. ügy)17  

A környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló, 2004. 

április 21-i 2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet úgy kell értelmezni, hogy azzal nem 

ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint amely az alapügy tárgyát képezi, amely abban az 

esetben, ha lehetetlen a valamely földterület szennyezéséért felelős személy azonosítása, vagy annak 

elérése, hogy e személy végrehajtsa a felszámolási intézkedéseket, nem teszi lehetővé az illetékes 

hatóság számára azt, hogy a megelőző és felszámolási intézkedések végrehajtására e földterületnek a 

szennyezésért nem felelős tulajdonosát kötelezze, és e tulajdonos kizárólag arra köteles, hogy az 

illetékes hatóság által végrehajtott beavatkozások költségeit a területnek az ezen beavatkozások 

végrehajtását követően meghatározott piaci értékének erejéig megtérítse. 

                                                 
16 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak 12. sz. alatt. 
17 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak 109. sz. alatt. 
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23. A Bíróság elnökének 2015. október 21-ei végzése (az Oberlandesgericht Düsseldorf 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-78/15. sz. ügy)18 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

24. A Bíróság (kilencedik tanács) 2015. október 21-ei végzése (a Krajský súd v Košiciach 

[Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Kovozber s. r. o. kontra Daňový 

úrad Košice (C-120/15. sz. ügy)19  

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK irányelv 183. 

cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az alapügyben szóban forgóhoz 

hasonló nemzeti szabályozás, amely a hozzáadottértékadó-különbözet visszatérítése vonatkozásában 

csak az adóellenőrzés lezárásától számított tíznapos időszak lejártától írja elő késedelmi kamat 

felszámítását. 

 

25. A Bíróság (tizedik tanács) 2015. október 23-ai végzése (Tribunal da Relação de 

Lisboa [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Cruz & Companhia Lda 

kontra Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP), Caixa Central – 

Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL (C-152/15. sz. ügy)20  

Az 1993. december 10-ei 3403/93/EK bizottsági rendelettel módosított, a mezőgazdasági termékeket 

érintő biztosítéki rendszer alkalmazására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról szóló, 

1985. július 22-i 2220/85/EGK bizottság rendelet 19. cikke (1) bekezdésének a) pontját úgy kell 

értelmezni, hogy az export-visszatérítésre fizetett előleg visszafizetésének biztosítékául az exportőr 

által nyújtott garancia akkor hívható le, ha az érintett termékek tényleges behozatalát és vámkezelését 

követően végzett vizsgálat eredményeképpen megállapításra kerül, hogy e visszatérítés odaítélésének 

más feltételei közül az egyik feltétel, különösen az exportált termékek egészségügyileg megfelelő, a 

jogszabályi követelményeket kielégítő, kereskedelmi minőségére vonatkozó, az 1994. július 26-ai 

1829/94/EGK bizottsági rendelettel módosított, a mezőgazdasági termékek után járó export 

visszatérítések rendszerének alkalmazására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról 

szóló, 1987. november 27-i 3665/87/EGK bizottsági rendelet 13. cikkében előírt feltétel nem teljesül. 

 

26. A Bíróság (hetedik tanács) 2015. november 17-ei végzése (a Tribunal Superior de 

Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco [Spanyolország] előzetes 

döntéshozatal iránti kérelme) – María Pilar Plaza Bravo kontra Servicio Público de 

Empleo Estatal Dirección Provincial de Álava (C-137/15. sz. ügy)21  

A férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a szociális biztonság területén történő fokozatos 

megvalósításáról szóló, 1978. december 19-i 79/7/EGK tanácsi irányelv 4. cikkének (1) bekezdésével a 

jelen jogvitához hasonló körülmények között nem ellentétes az olyan nemzeti rendelkezés, amelynek 

értelmében a munkavállalónak az egyetlen részmunkaidős munkaviszonya megszűnéséből eredő teljes 

munkanélküliség után járó ellátás összegének kiszámításához a törvény által, általános jelleggel 

megállapított legmagasabb összeg tekintetében a részmunkaidő szerinti olyan arányosítási együtthatót 

kell alkalmazni, amely megfelel az összehasonlítható teljes munkaidőben dolgozó munkavállaló által 

ledolgozott munkaidő mértékéhez viszonyítottan a részmunkaidő által képviselt százalékos aránynak. 

 

                                                 
18 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak 115. sz. alatt. 
19 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak 128. sz. alatt. 
20 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak 141. sz. alatt. 
21 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak 134. sz. alatt. 
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27. A Bíróság (ötödik tanács) 2015. november 26-ai ítélete (a Verwaltungsgerichtshof 

[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – MedEval – Qualitäts-, Leistungs- und 

Struktur-Evaluierung im Gesundheitswesen GmbH (C-166/14. sz. ügy)22  

Az uniós joggal, különösen a tényleges érvényesülés elvével ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, 

amely a közbeszerzési jog valamely szabályának megsértése miatti kártérítési kereset indítását az 

érintett szerződés-odaítélési eljárás hirdetmény előzetes közzétételének hiánya okán fennálló 

jogellenessége előzetes megállapításától teszi függővé, ha az e jogellenesség megállapítása iránti 

kérelem előterjesztésére hat hónapos jogvesztő határidő vonatkozik, amely a szóban forgó szerződés 

odaítélésének időpontját követő napon kezdődik, függetlenül attól, hogy a kérelem benyújtójának 

tudomása lehetett-e az ajánlatkérő e határozatát érintő jogellenesség fennállásáról. 

 

28. A Bíróság (hetedik tanács) 2015. november 26-ai ítélete (a Fővárosi 

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal 

iránti kérelme) – SC Total Waste Recycling SRL kontra Országos 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (C-487/14. sz. ügy)23  

1) A 2008. július 15-i 669/2008/EK bizottsági rendelettel módosított, a hulladékszállításról szóló, 

2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (1) bekezdését 

úgy kell értelmezni, hogy az e rendelet IV. mellékletében szereplőhöz hasonló hulladékoknak a 

tranzitországba a bejelentőlapon feltüntetettől, illetve az illetékes hatóságok által adott 

hozzájárulással rendelkezőtől eltérő határátkelőhelyen keresztül történő szállítását a hozzájárulással 

rendelkező szállítás valamely részlete és/vagy feltétele lényeges megváltozásának kell tekinteni, így 

tehát az illetékes hatóságok e változásról való értesítésének elmaradása azzal a következménnyel jár, 

hogy a hulladékszállítás illegális, mivel az említett rendelet 2. cikke 35. pontjának d) alpontja 

értelmében „a bejelentőlapon külön fel nem tüntetett módon” történik. 

2) A 669/2008/EK rendelettel módosított 1013/2006 rendelet 50. cikkének (1) bekezdését, amely szerint 

a tagállamok által az e rendeletben szereplő rendelkezések megsértése esetén alkalmazott 

szankcióknak arányosnak kell lenniük, úgy kell értelmezni, hogy az említett rendelet IV. mellékletében 

szereplőhöz hasonló hulladékoknak a tranzitországba az illetékes hatóságok által jóváhagyott 

bejelentőlapon feltüntetettől eltérő határátkelőhelyen keresztül történő szállítására kiszabott bírság, 

amelynek alapösszege megegyezik az azon jogsértés miatt kiszabott bírsággal, mint amilyennel a 

hozzájárulás megszerzésére és előzetes írásos bejelentés megtételére vonatkozó kötelezettséget 

megszegőt sújtják, csak akkor tekinthető arányosnak, ha az elkövetett jogsértés körülményei alapján 

megállapítható, hogy azzal megegyező súlyú jogsértésről van szó. A nemzeti bíróság feladata, hogy az 

előtte folyamatban lévő ügy valamennyi ténybeli és jogi körülményét, különösen az e jogsértés 

következtében a környezet és az emberi egészség védelme területén esetlegesen felmerülő kockázatokat 

figyelembe véve értékelje, hogy a szankció összege nem lép-e túl azon, ami a környezet és az emberi 

egészség védelme magas szintjének biztosítására irányuló célok megvalósításához szükséges. 

 

29. A Bíróság (kilencedik tanács) 2015. november 26-ai ítélete (a Bundesfinanzhof 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Hauptzollamt Frankfurt am 

Main kontra Duval GmbH & Co. KG (C-44/15. sz. ügy)24  

A 2006. október 17-ei 1549/2006/EK bizottsági rendelettel módosított, a vám- és a statisztikai 

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

rendelet I. mellékletében szereplő Kombinált Nómenklatúra 9025 vámtarifaszámát úgy kell értelmezni, 

hogy az magában foglalja az olyan papírból készült környezeti hőmérsékletet jelző, adott esetben 

műanyag fóliával bevont indikátorokat, amelyek, mint az alapügyben szóban forgó termékek, 

                                                 
22 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak 142. sz. alatt. 
23 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak 36. sz. alatt. 
24 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak 95. sz. alatt. 
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színelváltozás formájában, visszafordíthatatlan módon és a további felhasználás lehetősége nélkül 

jelzik, hogy egy vagy több hőmérsékleti határérték elérésre került-e. 

 

30. A Bíróság elnökének 2015. december 1-jei végzése (a Commissione Tributaria 

Provinciale di Catanzaro [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-59/15. 

sz. ügy)25 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

31. A Bíróság (negyedik tanács) 2015. december 3-ai ítélete (a Bundesverwaltungsgericht 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Pfotenhilfe-Ungarn e.V. kontra 

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des 

Landes Schleswig-Holstein (C-301/14. sz. ügy)26  

1) Az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és 

a 93/119/EK irányelv és az 1255/97/EK rendelet módosításáról szóló, 2004. december 22-i 1/2005/EK 

tanácsi rendelet 1. cikkének (5) bekezdése értelmében vett „gazdasági tevékenység” fogalmát úgy kell 

értelmezni, hogy abba beletartozik az alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló tevékenység, amely 

gazdátlan kutyák egyik tagállamból másik tagállamba való szállítására irányul, és amelyet egy 

közhasznú egyesület végez azzal a céllal, hogy e kutyákat átadja azon személyeknek, akik vállalták 

azok befogadását olyan összeg megfizetése mellett, amely főszabály szerint az egyesület részéről ezzel 

összefüggésben felmerült költségeket fedezi. 

2) Az 1992. június 30-i 92/60/EGK tanácsi irányelvvel módosított, az egyes élőállatok és állati 

termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó 

állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-ai 90/425/EGK 

tanácsi irányelv 12. cikkének értelmében vett „Közösségen belüli kereskedelemben érintett kereskedő” 

fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az vonatkozik többek között arra a közhasznú egyesületre, amely 

gazdátlan kutyákat szállít egyik tagállamból másik tagállamba azzal a céllal, hogy e kutyákat átadja 

azon személyeknek, akik vállalták azok befogadását olyan összeg megfizetése mellett, amely főszabály 

szerint az egyesület részéről ezzel összefüggésben felmerült költségeket fedezi. 

 

32. A Bíróság (ötödik tanács) 2015. december 9-ei ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden 

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

kontra Fiscale Eenheid X NV cs (C-595/13. sz. ügy)27  

1) Az 1991. december 16-ai 91/680/EGK tanácsi irányelvvel módosított, a tagállamok forgalmi adóra 

vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes 

adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-ei 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 13. cikke B. 

része d) pontjának 6. alpontját úgy kell értelmezni, hogy az olyan társaságok, mint amelyek az alapügy 

tárgyát képezik, amelyekben több olyan befektető halmoz fel tőkét, akik viselik az azon eszközök 

kezeléséhez kapcsolódó kockázatokat, amelyeket e társaságokban ingatlanok vétele, birtoklása, 

kezelése és eladása céljából halmoztak fel nyereség szerzése érdekében, és e nyereségből minden 

részesedéssel rendelkező osztalékfizetés formájában részesül, valamint a részesedéssel rendelkezők a 

részesedés értékének növekedése révén is előnyhöz jutnak, e rendelkezés értelmében „befektetési 

alapoknak” tekinthetők abban az esetben, ha az érintett tagállam e társaságokra vonatkozóan sajátos 

állami felügyeletet alkalmaz. 

2) A 77/388 hatodik irányelv 13. cikke B. része d) pontjának 6. alpontját úgy kell értelmezni, hogy a 

„kezelésnek” az e rendelkezésben foglalt fogalmába nem tartozik bele a valamely befektetési alap 

                                                 
25 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak 98. sz. alatt. 
26 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 168. sz. alatt. 
27 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak 39. sz. alatt. 
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ingatlanaival történő tényleges gazdálkodás. 

 

33. A Bíróság elnökének 2015. december 9-ei végzése (a Raad van State [Hollandia] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-192/15. sz. ügy)28  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

34. A Bíróság (első tanács) 2015. december 10-ei ítélete (az Augstākā tiesa [Lettország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Valsts ieņēmumu dienests kontra „Veloserviss” 

SIA (C-427/14. sz. ügy)29  

A 2000. november 16-ai 2700/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a 

Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 78. 

cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az alapügyben szóban forgóhoz 

hasonló nemzeti szabályozás, amely korlátozza a vámhatóságok azon jogosultságát, hogy a 

felülvizsgálatot vagy az utólagos ellenőrzést megismételjék, és abból új vámtartozás megállapítására 

vonatkozó következtetéseket vonjanak le, amennyiben ez a korlátozás az első vámtartozás 

keletkezésétől számított hároméves időszakra vonatkozik, amit a nemzeti bíróságnak kell 

megvizsgálnia. 

 

35. A Bíróság (hetedik tanács) 2015. december 10-ei ítélete (a Finanzgericht Düsseldorf 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – TSI GmbH kontra Hauptzollamt 

Aachen (C-183/15. sz. ügy)30  

A 2008. szeptember 19-i 1031/2008/EK bizottsági rendelettel módosított, a vám- és a statisztikai 

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

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

ultraibolya kisugárzással működő aerodinamikai részecskemérő készülékeket és kézi 

részecskeszámlálókat, mint amilyenekről az alapügyben szó van, nem a KN 9027 10 10 

vámtarifaalszám alá kell besorolni. 

 

36. A Bíróság elnökének 2015. december 15-ei végzése (a Raad van State [Hollandia] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-470/15. sz. ügy)31  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

37. A Bíróság elnökének 2015. december 15-ei végzése (a Consiglio di Stato [Olaszország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-485/15. sz. ügy)32  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

38. A Bíróság (harmadik tanács) 2015. december 17-ei ítélete (a Tribunal de première 

instance francophone de Bruxelles [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – 

Proximus SA, korábban Belgacom SA kontra Commune d’Etterbeek (C-454/13. sz. 

                                                 
28 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 154. sz. alatt. 
29 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 12. szám, Közigazgatási ügyszak 208. sz. alatt. 
30 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak 165. sz. alatt. 
31 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 12. szám, Közigazgatási ügyszak 260. sz. alatt. 
32 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak 1. sz. alatt. 
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ügy)33  

Az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló, 

2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (engedélyezési irányelv) 12. és 

13. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes, ha az alapügyben szóban forgóhoz hasonló 

adót vetnek ki minden olyan természetes vagy jogi személyre, aki valamely mobiltávközlési közvetítő 

antennán fennálló dologi jog vagy hasznosítási jog jogosultja. 

 

39. A Bíróság (harmadik tanács) 2015. december 17-ei ítélete (a Tribunal de première 

instance de Namur [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Proximus SA, 

korábban Belgacom SA, mint jogutód a Belgacom Mobile SA által indított eljárás 

tekintetében, kontra Province de Namur (C-517/13. sz. ügy)34  

Az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló, 

2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (engedélyezési irányelv) 6. és 

13. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az, hogy az alapügyben szóban forgóhoz 

hasonló adót vessenek ki a mobiltelefon-hálózat tartóoszlopát, és/vagy adó- és vevőegységét 

üzemeltető természetes vagy jogi személyre. 

 

40. A Bíróság (negyedik tanács) 2015. december 17-ei ítélete (a Conseil d’État 

[Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Neptune Distribution SNC 

kontra Ministre de l’Économie et des Finances (C-157/14. sz. ügy)35  

1) A 2008. január 15-i 107/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, az 

élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, 2006. 

december 20-i 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikkének a rendelet 

mellékletével összefüggésben értelmezett (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az megtiltja a 

„kifejezetten nátriumszegény vagy sószegény” állítás és a fogyasztó számára vélhetően ugyanezzel a 

jelentéssel bíró bármely más állítás természetes ásványvizekre és más vizekre vonatkozó alkalmazását. 

A természetes ásványvizek kinyeréséről és forgalmazásáról szóló, 2009. június 18-i 2009/54/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikkének az irányelv III. mellékletével összefüggésben 

értelmezett (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, ha a természetes ásványvizek 

csomagolása, címkéi vagy reklámja abban az esetben, ha az összes kémiai formában jelen lévő teljes 

nátriummennyiség 20 mg/l vagy annál több, olyan állításokat vagy megjelöléseket tartalmaz, amelyek 

azt a benyomást keltik a fogyasztóban, hogy a kérdéses ásványvizek nátriumszegények vagy 

sószegények, illetve nátriumszegény étrendhez megfelelőek. 

2) A második kérdés vizsgálata nem tárt fel olyan elemet, amely érinthetné a 2009/54 irányelv 9. 

cikkének az irányelv III. mellékletével és az 1924/2006 rendelet mellékletével összefüggésben 

értelmezett (1) és (2) bekezdésének érvényességét. 

 

41. A Bíróság (negyedik tanács) 2015. december 17-ei ítélete (a Tribunal du travail de 

Liège [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Abdoulaye Amadou Tall kontra 

Centre public d’action sociale de Huy (C-239/14. sz. ügy)36  

A menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól 

szóló, 2005. december 1-jei 2005/85/EK tanácsi irányelv 39. cikkét az Európai Unió Alapjogi 

Chartája 19. cikkének (2) bekezdésével és 47. cikkével összefüggésben akként kell értelmezni, hogy 

                                                 
33 A kérdést l.: Hírlevél IV. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak 195. sz. alatt. 
34 A kérdést l.: Hírlevél IV. évfolyam 12. szám, Közigazgatási ügyszak 217. sz. alatt. 
35 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak 110. sz. alatt. 
36 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 139. sz. alatt. 
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azzal nem ellentétes egy olyan nemzeti jogszabály, amely nem kapcsol felfüggesztő hatályt az alapügy 

tárgyát képezőhöz hasonló, ismételt menedékjog iránti kérelem további vizsgálatának megtagadását 

kimondó határozattal szemben benyújtott keresetekhez. 

 

42. A Bíróság (negyedik tanács) 2015. december 17-ei ítélete (Gyulai 

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal 

iránti kérelme) – Szemerey Gergely kontra Miniszterelnökséget vezető miniszter, 

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szervének jogutódja (C-

330/14. sz. ügy)37  

1) A 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált 

igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, 

mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében 

történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 

1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban 

meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes 

szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendelet 23. 

cikkét a 2009. május 25-i 473/2009/EK tanácsi rendelettel módosított, az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 

szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelettel és a 2009. június 9-i 

484/2009/EK bizottsági rendelettel módosított, a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre 

vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében 

az 1698/2005 rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 

2006. december 7-i 1975/2006/EK bizottsági rendelettel összefüggésben úgy kell értelmezni, 

hogy azzal nem összeegyeztethetetlen, hogy az alapügyben szereplőhöz hasonló nemzeti 

szabályozás megköveteli, hogy az agrár-környezetvédelmi támogatás kérelmezője a támogatás 

iránti kérelemmel egyidejűleg nyújtsa be a kifizető hatóságnak a ritka növényfajtáról szóló 

igazolást, amely megnyitja számára az e támogatás kifizetéséhez való jogosultságot, feltéve 

hogy e szabályozás lehetővé teszi az érintett gazdasági szereplők számára, hogy ésszerű 

feltételek mellett alkalmazkodjanak e szabályozás követelményeihez, aminek ellenőrzése a 

kérdést előterjesztő bíróságra hárul. 

2) Az 1122/2009 rendelet 58. cikkének harmadik bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az e 

rendelkezésben előírt szankció nem alkalmazandó az agrár-környezetvédelmi támogatás olyan 

kérelmezőjére, aki elmulaszt csatolni a támogatás iránti kérelméhez valamely olyan 

dokumentumot, mint amilyen a szóban forgó igazolás, amely megnyitja számára az e 

támogatás kifizetéséhez való jogosultságot. E rendelet 23. cikke (1) bekezdésének harmadik 

albekezdését úgy kell értelmezni, hogy az ilyen mulasztás főszabály szerint az agrár-

környezetvédelmi támogatás kifizetése iránti kérelem elfogadhatatlanságához vezet. 

 

43. A Bíróság (negyedik tanács) 2015. december 17-ei ítélete (a Bundesfinanzhof 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – X-Steuerberatungsgesellschaft 

kontra Finanzamt Hannover-Nord (C-342/14. sz. ügy)38  

Az EUMSZ 56. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az, hogy az üzletszerű adóügyi 

tanácsadási tevékenység megkezdésének feltételeit meghatározó tagállami szabályozás korlátozza 

valamely másik – a letelepedési helye szerinti – tagállam jogszabályai alapján létrehozott 

adótanácsadó társaság szabad szolgáltatásnyújtását, amely társaság ez utóbbi tagállamban, amelyben 

                                                 
37 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 178. sz. alatt. 
38 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak 194. sz. alatt. 
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az adótanácsadói tevékenység nincs szabályozva, adóbevallást készít az előbbi tagállambeli, 

szolgáltatást igénybe vevő személynek, és megküldi azt e tagállam adóhatóságának, anélkül, hogy az 

említett társaság, vagy az e társaság részére üzletszerű adóügyi tanácsadási szolgáltatást nyújtó 

természetes személyek más tagállamokban megszerzett képesítését valódi értéke szerint elismernék, 

illetve megfelelően figyelembe vennék. 

 

44. A Bíróság (negyedik tanács) 2015. december 17-ei ítélete (a Finanzgericht Hamburg 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – APEX GmbH Internationale 

Spedition kontra Hauptzollamt Hamburg-Stadt (C-371/14. sz. ügy)39  

A Kínai Népköztársaságból származó nem újratölthető tűzköves gázöngyújtók behozataláról szóló 

1458/2007/EK rendelet által kivetett végleges dömpingellenes vámnak a Vietnami Szocialista 

Köztársaságban feladott, akár Vietnami Szocialista Köztársaságból származóként, akár nem ilyenként 

bejelentett nem újratölthető tűzköves gázöngyújtók behozatalára történő kiterjesztéséről szóló, 2013. 

március 18-i 260/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelet érvénytelen. 

 

45. A Bíróság (harmadik tanács) 2015. december 17-ei ítélete (a Finanzgericht Köln 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Timac Agro Deutschland GmbH 

kontra Finanzamt Sankt Augustin (C-388/14. sz. ügy)40  

1) Az EUMSZ 49. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan tagállami adórendszer, 

mint amely az alapeljárás tárgyát képezi, és amelynek értelmében, amennyiben a belföldi társaság 

valamely más tagállamban található állandó telephelyét átruházza a saját csoportjába tartozó külföldi 

társaságra, az átruházott telephely korábban levont veszteségeit bevonják az átruházó társaság 

adóköteles jövedelmébe, ha a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény értelmében az ilyen 

állandó telephely jövedelmei adómentesek azon tagállamban, ahol azon társaság székhelye található, 

amelyhez e telephely tartozott. 

2) Az EUMSZ 49. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan tagállami adórendszer, 

mint amely az alapeljárás tárgyát képezi, és amely, amennyiben a belföldi társaság valamely más 

tagállamban található állandó telephelyét átruházza a saját csoportjába tartozó külföldi társaságra, 

kizárja azt a lehetőséget, hogy a belföldi társaság az adóalapjában figyelembe vegye az átruházott 

telephely veszteségét akkor, amikor a kettős adóztatás elkerülésére vonatkozó egyezmény értelmében 

az e telephely nyereségének adóztatására vonatkozó kizárólagos joghatóság a telephely illetősége 

szerinti tagállamot illeti meg. 

 

46. A Bíróság (harmadik tanács) 2015. december 17-ei ítélete (a Dioikitiko Efetreio 

Athinon [Görögország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Viamar – Elliniki 

aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon AE kontra Elliniko Dimosio (C-402/14. sz. ügy)41  

1) A jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2008. december 16-ai 2008/118/EK tanácsi irányelv 1. cikkének (3) bekezdését úgy 

kell értelmezni, hogy az teljesíti azokat a feltételeket, amelyek alapján közvetlen hatállyal rendelkezhet, 

lehetővé téve a magánszemélyeknek, hogy hivatkozzanak rá a nemzeti bíróság előtt a valamely 

tagállammal szemben folyamatban lévő jogvitában. 

2) Az EUMSZ 30. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes valamely tagállam olyan gyakorlata, 

mint amely az alapeljárásban felmerült, amelynek értelmében a más tagállamból származó 

gépjárművek behozatalakor beszedett regisztrációs adót nem térítik vissza, habár az érintett 

járműveket, amelyeket soha nem vettek nyilvántartásba az előbbi tagállamban, újraexportálták egy 

                                                 
39 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak 196. sz. alatt. 
40 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak 200. sz. alatt. 
41 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak 203. sz. alatt. 
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másik tagállamba. 

 

47. A Bíróság (harmadik tanács) 2015. december 17-ei ítélete (a Fővárosi 

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal 

iránti kérelme) – WebMindLicenses Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság (C-419/14. sz. ügy)42  

1) Az uniós jogot úgy kell értelmezni, hogy annak értékelése szempontjából, hogy az 

alapügybelihez hasonló körülmények között valamely licenciaszerződés, amelynek tárgya egy 

olyan internetes oldal működtetését lehetővé tevő know-how bérbeadása, amelynek 

segítségével interaktív audiovizuális szolgáltatásokat nyújtottak, amely szerződést egy olyan 

társasággal kötötték, amely az e licencet bérbe adó társaság székhelye szerinti tagállamétól 

eltérő, valamely másik tagállam területén telepedett le, joggal való visszaélésből eredt-e, 

amely annak kihasználására irányult, hogy e másik tagállamban az e szolgáltatásokra 

alkalmazandó hozzáadottérték-adó mértéke alacsonyabb volt, az a körülmény, hogy az utóbbi 

társaság vezető tisztségviselője és egyedüli tagja e know-how megalkotója, hogy ugyanezen 

személy befolyást vagy irányítást gyakorolt az említett know-how fejlesztésére és 

hasznosítására, valamint a know-how-n alapuló szolgáltatásnyújtásra, hogy az említett 

szolgáltatások nyújtásához szükséges technikai eszközök, személyi állomány, pénzügyi 

tranzakciók kezelését alvállalkozók végezték, mint ahogy azok az okok, amelyek arra 

késztethették a licencbeadó társaságot, hogy licencbe adja a szóban forgó know-how-t az e 

másik tagállamban letelepedett társaságnak, ahelyett hogy azt maga hasznosította volna, 

önmagukban nem tűnnek döntő jelentőségűeknek. 

A kérdést előterjesztő bíróság feladata az alapügy összes körülményének vizsgálata annak 

megállapítása érdekében, hogy e szerződés, amennyiben leplezte azt a tényt, hogy a szóban 

forgó szolgáltatást ténylegesen nem a licencbevevő társaság, hanem valójában a licencbeadó 

társaság nyújtotta, teljesen mesterséges megállapodásnak minősül-e, különösen annak 

tisztázásával, hogy a licencbevevő társaság gazdasági tevékenysége székhelyének vagy 

állandó telephelyének Madeirára történő áthelyezése nem minősült-e valós letelepedésnek, 

hogy e társaság az érintett gazdasági tevékenység gyakorlása érdekében üzlethelyiségek, 

technikai és humán erőforrások formájában nem rendelkezett-e megfelelő struktúrával, 

továbbá hogy az említett társaság e gazdasági tevékenységet nem a saját nevében, saját 

javára, saját felelősségére és saját kockázatára végezte-e. 

2) Az uniós jogot úgy kell értelmezni, hogy valamely olyan visszaélésszerű gyakorlat 

megállapítása esetén, amelynek eredményeképpen valamely szolgáltatásnyújtás teljesítési 

helyét attól eltérő másik tagállamban határozták meg, mint amelyben ezen visszaélésszerű 

gyakorlat hiányában meghatározták volna, az a körülmény, hogy a hozzáadottérték-adót e 

másik tagállamban e tagállam jogszabályainak megfelelően megfizették, nem képezi 

akadályát annak, hogy ezen adó utólagos megállapítására az e szolgáltatás tényleges 

nyújtásának helye szerinti tagállamban kerüljön sor. 

3) A hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni 

küzdelemről szóló, 2010. október 7-i 904/2010/EU tanácsi rendeletet úgy kell értelmezni, 

hogy valamely tagállam adóhatósága, amely olyan szolgáltatásokra nézve vizsgálja a 

hozzáadottértékadó-kötelezettség keletkezését, amelyek más tagállamokban már ezen adó alá 

tartoznak, köteles tájékoztatáskéréssel fordulni ezen más tagállamok adóhatóságaihoz, 

amennyiben az ilyen kérelem szükséges, sőt elengedhetetlen a hozzáadottérték-adó első 

tagállamban való felszámíthatóságának megállapításához. 

                                                 
42 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak 10. sz. alatt. 
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4) Az uniós jogot úgy kell értelmezni, hogy az EUSZ 4. cikk (3) bekezdésének, az EUMSZ 325. 

cikknek és a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK 

tanácsi irányelv 2. cikkének, 250. cikke (1) bekezdésének és 273. cikkének alkalmazásában 

azzal nem ellentétes, ha az adóhatóság egy párhuzamosan folyó és még le nem zárt 

büntetőeljárás keretében a héa területén fennálló visszaélésszerű gyakorlat bizonyítása 

érdekében az adóalannyal szemben folytatott titkos adatgyűjtés során, például távközlési 

rendszerek útján való kommunikáció lehallgatásával és elektronikus levelek lefoglalásával 

beszerzett bizonyítékokat használhat fel, feltéve hogy e bizonyítékoknak az említett 

büntetőeljárás keretében való beszerzése és azoknak a közigazgatási eljárás keretében való 

felhasználása nem sérti az uniós jog által biztosított jogokat. 

5) Az alapügyben szereplőhöz hasonló körülmények között az Európai Unió Alapjogi Chartája 

7. cikke, 47. cikke és 52. cikkének (1) bekezdése alapján az ilyen bizonyítékokon alapuló, a 

hozzáadottérték-adó utólagos megállapítására irányuló határozat jogszerűségét vizsgáló 

nemzeti bíróság feladata, hogy megvizsgálja egyrészt, hogy a távközlési rendszerek útján való 

kommunikáció lehallgatása és az elektronikus levelek lefoglalása olyan nyomozati eszköz volt-

e, amelyet törvény írt elő, és amely szükséges volt a büntetőeljárás keretében, másrészt pedig 

az ilyen eszközökkel beszerzett bizonyítékoknak az említett hatóság általi felhasználását 

szintén törvény írta-e elő, és az szükséges volt-e. Ezenkívül e bíróság feladata annak 

vizsgálata, hogy a védelemhez való jog tiszteletben tartása általános elvének megfelelően az 

adóalanynak a közigazgatási eljárás keretében lehetősége volt-e arra, hogy e bizonyítékokhoz 

hozzáférjen, és azokkal kapcsolatban meghallgassák. Amennyiben e bíróság azt állapítja meg, 

hogy ezen adóalany számára nem biztosították e lehetőséget, vagy hogy e bizonyítékokat az 

Európai Unió Alapjogi Chartája 7. cikkének megsértésével szerezték be a büntetőeljárás 

keretében vagy használták fel a közigazgatási eljárásban, az említett nemzeti bíróságnak ki 

kell zárnia e bizonyítékokat, és amennyiben ebből következően az említett határozat 

megalapozatlanná válik, azt hatályon kívül kell helyeznie. Ugyancsak ki kell zárni e 

bizonyítékokat, ha e bíróság nem jogosult annak ellenőrzésére, hogy e bizonyítékokat a 

büntetőeljárás keretében az uniós joggal összhangban szerezték-e be, vagy valamely 

büntetőbíróság által kontradiktórius eljárás keretében már lefolytatott vizsgálat alapján 

legalább nem győződhet meg arról, hogy azokat e joggal összhangban szerezték be. 

 

48. A Bíróság (kilencedik tanács) 2015. december 17-ei végzése (Finanzgericht Hamburg 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – YARA Brunsbüttel GmbH 

kontra Hauptzollamt Itzehoe (C-529/14. sz. ügy)43  

A 2004. április 29-i 2004/75/EK tanácsi irányelvvel módosított, az energiatermékek és a villamos 

energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi 

irányelv 2. cikke (4) bekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy egyrészt az azon gőz 

túlhevítésére és szárítására felhasznált földgáz, amely aztán ammóniagyártási eljárásban szolgál, 

másrészt pedig az ezen eljárásból eredő maradványgázok termikus felbontása útján történő 

lebontására és a ártalmatlan módon történő elvezetésére felhasznált földgáz e rendelkezés értemében 

nem minősül kettős felhasználású olyan energiaterméknek, amely kizárt az említett irányelv hatálya 

alól. Következésképpen a tagállamok csak akkor nyújthatnak adómentességet ilyen energiatermék 

felhasználása címén, ha ezen adó alóli mentesítés megfelel a 2004/75 irányelvvel által módosított 

2003/96 irányelv által előírt kötelezettségeknek. 

 

49. A Bíróság (hatodik tanács) 2015. december 17-ei végzése (a Verwaltungsgericht 

Berlin [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sandra Bitter, a 

                                                 
43 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak 56. sz. alatt. 
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Ziegelwerk Höxter GmbH felszámolóbiztosaként eljárva kontra Bundesrepublik 

Deutschland (C-580/14. sz. ügy)44  

A feltett kérdés vizsgálata nem tárt fel olyan tényt, amely az arányosság elvére tekintettel érintené a 

2009. április 23-ai 2009/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az 

üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének 

létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikke (3) bekezdése második mondatának érvényességét, 

amennyiben e rendelkezés a kibocsátott, olyan szén-dioxid-tonnaegyenértékenként fizetendő 100 eurós 

bírságot ír elő, amely után az üzemeltető nem adott át kibocsátási egységet. 

 

50. A Bíróság (első tanács) 2015. december 23-ai ítélete (a Conseil d’État [Franciaország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Air France-KLM, korábban Air France (C-

250/14. sz. ügy), Hop!-Brit Air SAS, korábban Brit Air (C-289/14. sz. ügy) kontra 

Ministère des Finances et des Comptes publics45  

1) Az 1999. június 17-ei 1999/59/EK tanácsi irányelvvel, majd a 2001. december 20-i 2001/115/EK 

tanácsi irányelvvel módosított, a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak 

összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 

1977. május 17-ei 77/388/EK hatodik tanácsi irányelv 2. cikke 1. pontját és 10. cikke (2) bekezdését 

úgy kell értelmezni, hogy a légitársaság általi jegykiadás a hozzáadottérték-adó hatálya alá tartozik, 

ha az utasok a kibocsátott jegyeket nem használták fel, és nem is igényelhetik azok visszatérítését. 

2) Az 1999/59 irányelvvel, majd a 2001/115 irányelvvel módosított 77/388 hatodik irányelv 2. cikke 1. 

pontját és 10. cikke (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az a hozzáadottérték-adó, amelyet az 

általa fel nem használt repülőjegy megvásárlásakor az utas megfizetett, a jegy ellenértékének 

átvételekor válik felszámíthatóvá, legyen ez az átvevő akár maga a légitársaság, akár pedig az ő 

nevében és számlájára eljáró harmadik személy, vagy egy saját nevében, de a légitársaság számlájára 

eljáró harmadik személy. 

3) Az 1999/59 irányelvvel, majd a 2001/115 irányelvvel módosított 77/388 hatodik irányelv 2. cikke 1. 

pontját és 10. cikke (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy abban az esetben, ha valamely harmadik 

személy franchise-szerződés keretében értékesíti egy légitársaság jegyeit az utóbbi számlájára, és e 

légitársaság részére a kibocsátott, de érvénytelenné vált jegyek után a megfelelő légi járatokból 

származó éves forgalom arányában számított átalányösszeget fizeti, ez az összeg az említett jegyek 

ellenértéke jogcímén adókötelesnek minősül. 

 

51. A Bíróság (első tanács) 2015. december 23-ai ítélete (az Oberster Gerichtshof 

[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Gebhart Hiebler kontra Walter 

Schlagbauer (C-293/14. sz. ügy) 46 

1) A belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelvet úgy kell értelmezni, hogy az olyan szakma, mint az alapügybeli kéményseprő 

szakma teljes egészében annak hatálya alá tartozik, még akkor is, ha e szakma nem csak magánjellegű 

gazdasági tevékenység, hanem a „tűzrendészet” körébe tartozó feladatok ellátását is magában 

foglalja. 

2) A 2006/123 irányelv 10. cikkének (4) bekezdését és 15. cikke (1) bekezdését, (2) bekezdésének a) 

pontját és (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, 

mint az alapügyben szóban forgó nemzeti szabályozás, amely a kéményseprői szakma egészére 

vonatkozó iparűzési engedélyt meghatározott földrajzi területre korlátozza, amennyiben e szabályozás 

                                                 
44 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 73. sz. alatt. 
45 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak 144. és 147. sz. alatt. 
46 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 164. sz. alatt. 
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nem a közegészség védelme céljának következetes és szisztematikus elérésére irányul, aminek 

vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata. 

A 2006/123 irányelv 15. cikkének (4) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az ilyen 

szabályozás abban az esetben, ha a „tűzrendészet” körébe tartozó feladatok általános gazdasági 

érdekű szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatoknak minősülnek, feltéve hogy az előírt területi korlátozás 

szükséges e feladatok gazdaságilag megvalósítható feltételek közötti ellátásához, és arányos azzal. 

Ezen értékelés elvégzése a kérdést előterjesztő bíróság feladata. 

 

52. A Bíróság (második tanács) 2015. december 23-ai ítélete (a Court of Session 

[Scotland] Egyesült Királyság előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Scotch Whisky 

Association és társai kontra Lord Advocate, The Advocate General for Scotland (C-

333/14. sz. ügy)47  

1) A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, 

az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. 

december 17-ei 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet úgy kell értelmezni, hogy 

azzal nem ellentétes az alapügyben szóban forgóhoz hasonló nemzeti intézkedés, amely 

alkoholegységenkénti minimálárat ír elő a bor kiskereskedelmi értékesítésére, feltéve hogy ez az 

intézkedés ténylegesen alkalmas az emberek egészsége és élete védelme célkitűzésének 

megvalósítására, és hogy az a közös agrárpolitika, valamint a mezőgazdasági piacok közös szervezése 

megfelelő működése célkitűzésének figyelembevételével nem haladja meg az emberek egészsége és 

élete védelme említett célkitűzésének eléréséhez szükséges mértéket. 

2) Az EUMSZ 34. cikket és az EUMSZ 36. cikket úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes, hogy 

valamely tagállam annak érdekében, hogy az emberek élete és egészsége védelmének célkitűzését az 

alkohol fogyasztói árának növelése útján érje el, az alapügyben szóban forgóhoz hasonló szabályozást 

választ, amely alkoholegységenkénti minimálárat ír elő az alkoholtartalmú italok kiskereskedelmi 

értékesítésére, és mellőzi az olyan intézkedést, mint a jövedéki adó emelése, amely kevésbé korlátozó 

lehet az Európai Unión belüli kereskedelemre és versenyre. A kérdést előterjesztő bíróság feladata 

annak vizsgálata, hogy az előtte folyamatban lévő ügy összes releváns elemének részletes vizsgálatára 

tekintettel valóban erről van-e szó. Önmagában az a körülmény, hogy az utóbbi intézkedés további 

előnyökkel járhat, és szélesebb körben felelhet meg a túlzott alkoholfogyasztás elleni küzdelem 

célkitűzésének, nem igazolhatja annak mellőzését. 

3) Az EUMSZ 36. cikket úgy kell értelmezni, hogy valamely nemzeti szabályozásnak az emberek 

egészségének és életének védelmére vonatkozó, e cikk szerinti igazolásra tekintettel történő vizsgálata 

során a nemzeti bíróság köteles tárgyilagosan megvizsgálni, hogy az érintett tagállam által 

előterjesztett bizonyítékok alapján ésszerűen úgy lehet-e tekinteni, hogy a választott eszközök 

alkalmasak a követett célkitűzések megvalósítására, valamint azt, hogy ezeket a célkitűzéseket el lehet-

e érni az áruk szabad mozgását és a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezését kevésbé korlátozó 

intézkedésekkel. 

4) Az EUMSZ 36. cikket úgy kell értelmezni, hogy az alapügyben szóban forgóhoz hasonló nemzeti 

intézkedés arányosságának vizsgálata nem korlátozódik kizárólag azon információk, bizonyítékok 

vagy egyéb iratok vizsgálatára, amelyek az ilyen intézkedés elfogadásakor a nemzeti jogalkotó 

rendelkezésére álltak. Az alapügyben előfordulóhoz hasonló helyzetben az említett intézkedés uniós 

joggal való összeegyeztethetőségét azon információk, bizonyítékok és egyéb iratok alapján kell 

megvizsgálni, amelyek a határozathozatal időpontjában a nemzeti jogban előírt feltételek mellett a 

kérdést előterjesztő bíróság rendelkezésére állnak. 

 

53. A Bíróság (hatodik tanács) 2015. december 23-ai ítélete (Bayerischer 

Verwaltungsgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Firma 

                                                 
47 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 181. sz. alatt. 



 

 41 

Theodor Pfister kontra Landkreis Main-Spessart (C-58/15. sz. ügy)48  

A 2006. november 20-i 1791/2006/EK tanácsi rendelettel módosított, a takarmány- és élelmiszerjog, 

valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő 

megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. 

április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 27. cikke (3) bekezdése első 

albekezdésének második mondatát úgy kell értelmezni, hogy a 2007. évi átmeneti időszakra lehetővé 

teszi a hús vizsgálata és egészségügyi ellenőrzése által okozott, az illetékes hatóság által viselt 

költségeket fedező húshigiéniai díjak beszedését az 1997. december 18-i 97/79/EK tanácsi irányelv 

által módosított, az 89/662/EGK, 90/425/EGK, 90/675/EGK et 91/496/EGK irányelv szerinti 

egészségügyi vizsgálatok és ellenőrzések finanszírozásáról szóló, 1985. január 29-i 85/73/EGK tanácsi 

irányelv alapján. 

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt 

III. 2015. december 3-án benyújtott kereset – Magyarország kontra az Európai Unió 

Tanácsa (C-647/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Kereseti kérelmek: 

A keresetben Magyarország azt kéri, hogy a Bíróság 

— semmisítse meg a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott 

átmenti intézkedések megállapításáról szóló, 2015. szeptember 22-i (EU) 2015/1601 tanácsi 

határozatot, 

— másodlagosan, amennyiben az első kereseti kérelemnek nem ad helyt, a Magyarországra vonatkozó 

részében semmisítse meg a megtámadott határozatot, 

— kötelezze az Tanácsot az eljárás költségeinek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek: 

Első jogi érv: A Magyar Kormány álláspontja szerint az EUMSZ 78. cikkének (3) bekezdése nem 

biztosított megfelelő jogalapot a Tanács számára, hogy a megtámadott határozatot elfogadja. Az 

EUMSZ 78. cikkének (3) bekezdése nem hatalmazza fel a Tanácsot jogalkotási aktus elfogadására, így 

olyan intézkedések elfogadására, amelyeket a megtámadott határozat tartalmaz, nevezetesen amelyek 

kötelező jelleggel eltérést jelentenek egy jogalkotási aktustól – jelen esetben a 604/2013/EU 

rendelettől. A megtámadott határozat tartalmilag jogalkotási aktusnak minősül, tekintettel arra, hogy a 

604/2013 rendelettől való eltérést határoz meg, ezért annak elfogadására nem kerülhetett volna sor az 

EUMSZ 78. cikkének (3) bekezdése alapján, amely kizárólag nem jogalkotási eljárásban elfogadott, 

azaz nem jogalkotási aktusok elfogadására hatalmazza fel a Tanácsot. Amennyiben mégis lehetséges 

volna az EUMSZ 78. cikkének (3) bekezdése alapján olyan jogi aktus elfogadása, amely egy 

jogalkotási aktustól való eltérést valósít meg, a Magyar Kormány álláspontja szerint a jogalkotási 

aktustól való eltérés nem lehet olyan mértékű, hogy az a jogalkotási aktus lényegét érintse, annak 

alapvető rendelkezéseit üresítse ki, mint a megtámadott határozat esetében. 

Második jogi érv: Az EUMSZ 78. cikkének (3) bekezdésében meghatározott „átmeneti intézkedések” 

fogalmával nem egyeztethető össze egy 24 – bizonyos esetekben 36 – hónapos időszakra vonatkozóan 

megállapított intézkedés, amelynek hatásai ráadásul még e perióduson is túlmutatnak. A megtámadott 

határozat túlterjeszkedik az EUMSZ 78 cikkének (3) bekezdésében a Tanács számára adott 

felhatalmazáson azáltal, hogy időbeli hatályának meghatározása során nincs tekintettel az EUMSZ 78. 

cikkének (2) bekezdésén alapuló jogalkotási aktus elfogadásához szükséges időtartamra. 

Harmadik jogi érv: A megtámadott határozat elfogadása során a Tanács megsértette az EUMSZ 293. 

cikkének (1) bekezdését, mivel a Bizottság javaslatától nem egyhangúsággal tért el.’ 

                                                 
48 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak 108. sz. alatt. 
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Negyedik jogi érv: A megtámadott határozat egy jogalkotási aktustól való eltérésről rendelkezik, 

tartalmilag jogalkotási aktusnak minősül, ezért – még akkor is, ha elfogadása lehetséges lett volna az 

EUMSZ 78. cikkének (3) bekezdése alapján – elfogadása során tiszteletben kellett volna tartani az 

Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt 1. és 

2. jegyzőkönyvben a nemzeti parlamentek számára biztosított, a jogalkotási aktusok véleményezésére 

vonatkozó jogot. 

Ötödik jogi érv: A Tanács az Európai Parlamenttel történő konzultációt követően lényegesen 

módosította a tervezet szövegét, erről azonban nem folytatott újabb konzultációt az Európai 

Parlamenttel. 

Hatodik jogi érv: A Tanács általi elfogadáskor nem álltak rendelkezésre a határozattervezet nyelvi 

változatai az Unió hivatalos nyelvein. 

Hetedik jogi érv: A megtámadott határozat jogsértő azon okból kifolyólag is, hogy annak elfogadása 

ellentétes az EUMSZ 68. cikkel és az Európai Tanács 2015. június 25–26-ai ülésén elfogadott 

következtetésekkel. 

Nyolcadik jogi érv: A megtámadott határozat sérti a jogbiztonság és a normavilágosság elvét, mivel 

több ponton nem világos, hogy a megtámadott határozat rendelkezései miként alkalmazandóak, illetve 

hogyan viszonyulnak a 604/2013 rendelet rendelkezéseihez. Ilyen bizonytalan pont többek között az 

áthelyezési határozat elfogadására vonatkozó eljárási és garanciális szabályok alkalmazásának 

kérdése, valamint az, hogy a megtámadott határozat nem határozza meg egyértelműen az áthelyezésre 

történő kiválasztás kritériumrendszerét, illetve nem rendezi megfelelően a kérelmezők helyzetét az 

áthelyezési céltagállamban. A megtámadott határozat ellentétes a menekültek helyzetéről szóló genfi 

egyezménnyel, mivel úgy fosztja meg a kérelmezőket a kérelem benyújtása szerinti tagállam területén 

maradás jogától és teszi lehetővé áthelyezésüket egy másik tagállamba, hogy nem feltétlenül 

mutatható ki érdemi kapcsolat a kérelmező és az áthelyezési céltagállam között. 

Kilencedik jogi érv: A megtámadott határozat sérti a szükségesség és az arányosság elvét. Egyrészt 

arra tekintettel, hogy a Bizottság eredeti javaslatához képest Magyarország kikerült a kedvezményezett 

tagállamok köréből, a megtámadott határozat indokolatlanul rendelkezik 120 000 nemzetközi 

védelmet kérelmező áthelyezéséről. Tekintettel arra, hogy a megtámadott határozatban 

Magyarországról történő áthelyezés már nem szerepel, az eredetileg javasolt 120 000 kérelmező 

számának meghatározása esetlegessé vált, elszakadt a Bizottság javaslatában megjelenő, ténylegesen 

kezelni kívánt helyezettől. Nem fogadható el, különösen nem egy az EUMSZ 78. cikkének (3) 

bekezdése alapján elfogadott átmeneti intézkedés tekintetében, hogy a hatálya alá vont kérelmezők 

mintegy fele tekintetében későbbi fejlemények fényében kerüljön sor végleges döntésre 

áthelyezésükre vonatkozóan. 

Tízedik jogi érv: Másodlagosan, szubszidiárius jelleggel a Magyarország azt állítja, hogy a 

megtámadott határozat sérti az arányosság elvét Magyarország tekintetében, mivel annak ellenére, 

hogy elismerten olyan tagállam, amelynek nagy számban léptek területére irreguláris migránsok és 

ahol nagy számban nyújtottak be nemzetközi védelem iránti kérelmet, mégis fogadó tagállamként 

kötelező kvótát állapít meg számára. A megtámadott határozat Magyarország tekintetében nem tesz 

eleget a 78. cikkének (3) bekezdésében foglaltaknak, mivel az e rendelkezésben foglalt feltételnek – 

mely szerint az intézkedéseket a harmadik országok állampolgárainak hirtelen beáramlásával érintett 

tagállam érdekében lehet elfogadni – nem egyeztethető össze olyan intézkedés, amely egy ilyen 

tagállamra nézve kizárólag kötelezettséget állapít meg. 

 

IV. 2015. november 13-án benyújtott kereset (T-649/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Kérelmek 

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék: 

— semmisítse meg az Európai Parlament 2015. szeptember 16-ai A(2015)8490 C. számú azon 

határozatát, amely elutasította a felperesnek az európai parlamenti képviselők utazási költségei, 
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napidíjai, általános költségtérítései és személyzeti szabályzatok szerinti költségeire vonatkozó 

információkkal kapcsolatos egyes dokumentumokhoz való hozzáférés iránti megerősítő kérelmét; 

— a Törvényszék eljárási szabályzatának 134. és 140. cikke értelmében a Parlamentet kötelezze a 

felperes költségeinek viselésére, ideértve az esetleges beavatkozók költségeit is. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

Keresete alátámasztása érdekében a felperes öt jogalapra hivatkozik. 

1. Az első, a 45/2001 rendelet 8. cikkének b) pontjával együttesen értelmezett 1049/2001 rendelet 4. 

cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértésére alapított jogalap, mivel a kért személyes adatokra nem 

terjed ki közösségi szabályozás által biztosított védelem. 

2. A második, a 45/2001 rendelet 8. cikkének b) pontjával együttesen értelmezett 1049/2001 rendelet 

4. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértésére alapított jogalap, mivel a kért információkhoz való 

hozzáférést annak ellenére tagadta meg a Parlament, hogy a hozzáférhetővé tétel feltételei teljesültek. 

3. A harmadik, a 1049/2001 rendelet 6. cikkének (3) bekezdésével együttesen értelmezett 1049/2001 

rendelet 2. és 4. cikke szerinti, minden egyes dokumentum vizsgálatára vonatkozó általános 

kötelezettség megsértésére alapított jogalap. 

4. A negyedik, az 1049/2001 rendelet 4. cikke (6) bekezdésének megsértésére alapított jogalap, mivel a 

kért dokumentumokhoz való részleges hozzáférés megtagadását nem igazolta a Parlament. 

5. Az ötödik, az 1049/2001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének és 8. cikke (1) bekezdésének szerinti 

indokolási kötelezettség megsértésére alapított jogalap, mivel a Parlament nem válaszolt a felperes 

valamennyi érvére. 

 

V. A Törvényszék 2015. november 23-ai végzése – Szlovénia kontra Bizottság (T-118/15. 

sz. ügy)  

1) A Törvényszék a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja. 

2) Az Olasz Köztársaság, a Francia Köztársaság és Magyarország által benyújtott beavatkozás iránti 

kérelmekről nem kell határozni. 

3) A Szlovén Köztársaság maga viseli saját költségeit, valamint az Európai Bizottság részéről 

felmerült költségeket. 

4) A Szlovén Köztársaság, a Bizottság, az Olasz Köztársaság, a Francia Köztársaság és Magyarország 

maguk viselik a beavatkozás iránti kérelmekkel kapcsolatban felmerült költségeiket. 

A Kúria uniós jogi tárgyú határozatai 

Büntető ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Gazdasági ügyszak 

Gfv.VII.30.192/2015/11. 

Uniós jogon alapuló tiltott állami támogatás a tagállamok közötti kereskedelem vonatkozásában 

vizsgálható. 

A felülvizsgálati kérelem alapján - a per főtárgya tekintetében - a Kúriának abban a kérdésben kellett 

állást foglalnia, hogy az alperes tiltott állami támogatásban részesítette-e a T. Kft.-t, és ezzel a 

magatartással okozati összefüggésben a felperesnek kárt okozott-e. 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. cikk (1) bekezdésének rendelkezését a 
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tagállamok közötti kereskedelem vonatkozásában kell alkalmazni. Az Európai Unió Bírósága a C-

677/11. számú Doux Élevage SNC ügyben 2013. május 30-án hozott ítéletének 25. pontjában is ezt a 

jogértelmezést erősítette meg: az állami beavatkozásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy érintse a 

tagállamok közötti kereskedelmet. 

A felperes a per során nem hivatkozott kereseti kérelme körében olyan alperesi magatartásra, ami az 

EU tagállamai közötti kereskedelmet érintené. A Kúria sem észlelt ilyet a peranyag alapján. Mivel a 

hivatkozott uniós jogi rendelkezést az adott ügy konkrét tényállása alapján nem kellett alkalmazni, 

annak értelmezése nem merült fel, így az EUMSZ 267. cikke szerinti előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezésének feltételei is hiányoztak. A Kúria ezért az eljárása során hozott külön végzéssel az 

Európai Unió Bírósága előtti előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése iránti kérelmet 

elutasította. 

 

Gfv.VII.30.239/2015/8. 

Nem minősül joggal való visszaélésnek az a keresetindítás, amelynek eredményeként a perben a felek 

egyezséget kötnek. 

A felperes a felülvizsgálati kérelmében - feltételhez kötötten - indítványt tett az EUMSZ 267. cikke 

szerinti előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére. Azzal érvelt, amennyiben a hivatkozott, a 

1959. évi IV. törvényen és a 1991. évi XLIX. törvényen alapuló jogcímeken a bíróság a keresetét 

elutasítja, úgy az, az EUMSZ 49-55. cikkeinek, valamint 56-57. cikkeinek sérelmét eredményezi.  

A Kúria utalt arra, az EUMSZ 267. cikke szerint előzetes döntéshozatali eljárást akkor lehet 

kezdeményezni, ha a jogvita eldöntéséhez uniós jog értelmezése szükséges. A felperes a keresetét nem 

uniós jogi normára alapította. Nem állította azt sem, hogy a kereseti kérelmében megjelölt jogcímeket 

az uniós jog vonatkozásában másként kellene értelmezni. Önmagában az, hogy egy bizonyítási eljárás 

eredményeként, a megállapított tények alapján a keresete alaptalannak bizonyul az általa megjelölt, 

uniós joggal összhangban álló tagállami szabályok alapján, nem jelenti azt, hogy sérülnek a 

hivatkozott elsődleges uniós jogi rendelkezésekből eredő jogosultságai.  

A Kúria előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére okot adó körülményt hivatalból sem észlelt. 

Miután a felperes a joghatályosnak tekintendő felülvizsgálati kérelmében határozott kérelmet nem, 

csak feltételeset terjesztett elő e körben, ezért külön végzéssel annak elutasításáról a Kúria nem 

rendelkezett. 

Munkaügyi ügyszak 

Mfv.I.10.434/2015/9. 

Valamennyi megválasztott munkavédelmi képviselőt megillet az Mt. 273. § (3) bekezdésében biztosított 

munkajogi védelem. 

A jogerős ítélet nem támadható felülvizsgálattal olyan kérdésben, amely nem volt sem az első-, sem a 

másodfokú eljárás tárgya [Pp. 207. § (1) bekezdés, 275. § (1) bekezdés, BH 2002.283.]. Ezért a Kúria 

a 89/391/EGK irányelv 11. cikk (4) bekezdés, valamint a 2000. évi LXXV. törvénnyel kihirdetett 155. 

számú ILO egyezmény megsértésére történő felperesi hivatkozást nem vehette figyelembe. 

Polgári ügyszak 

Pfv.II.20.001/2016/6. 

A jogellenesen Magyarországra hozott gyermek visszavitelét nem lehet megtagadni a szokásos 

tartózkodási helyére, ha ott a védelme érdekében a szükséges intézkedések rendelkezésre állnak.  

1. A Kúria elsődlegesen és nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a gyermek visszavitele iránti nemperes 

eljárás és a szülői felügyeleti jog rendezése két önálló eljárás. A jogellenesen elvitt gyermek 

visszavitelére irányuló eljárásban a magyar bíróság azt vizsgálja, hogy jogellenes volt-e az elvitel, 

igenlő esetben a visszavitelnek van-e akadálya. A két eljárást az 1986. évi 14. számú törvényerejű 
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rendelettel kihirdetett Hágai Egyezmény 19. Cikke is egyértelműen elhatárolja annak kimondásával, 

hogy a gyermek visszaviteléről az Egyezmény szerinti eljárásban hozott határozat nem tekinthető a 

szülői felügyeleti jog érdemében való döntésnek. 

2. Az eljárt bíróságok a felek előadása és az eljárásban feltárt bizonyítékok mérlegelése alapján 

helyesen állapították meg, hogy a gyermekek szokásos tartózkodási helye 2011 őszétől Ausztriában 

van. A felek közös egyetértéssel, kapcsolatuk helyreállítása érdekében úgy költöztek külföldre, hogy 

minden vagyontárgyat, gyermekjátékot magukkal vittek. Ausztriában bérelt lakásban éltek és a 

gyermekeket óvodába íratták, a család megélhetését a kérelmező munkavállalása biztosította. A 2012 

őszi eseményektől pedig már az osztrák gyámügyi rendszer folyamatosan figyelemmel kíséri a 

gyermekek életét. A külföldi bíróság határozata alapján a gyermekek gondozása és a nevelés terén a 

kérelmező gyakorolja ausztriai lakásában a kizárólagos szülői felügyeleti jogot. 

A kérelmezett az adott eljárásban és a G.-i Járásbíróságon megelőző távoltartás elrendelése iránt 

folyamatban volt eljárásban is elismerte, hogy a gyermekek életvitelszerűen Ausztriában élnek. A 

2015. augusztus 14-i meghallgatása során előadta, hogy a nagyobbik gyermek Bécsben iskolába, a 

kisebbik gyermek óvodába jár és szeptemberben kezdi meg iskolai tanulmányait (2. sorszámú 

jegyzőkönyv). A kérelmezett ezért az eljárt bíróságok egyező, helyes megállapítása szerint az 

2201/2003/EK rendelet (továbbiakban: EK Rendelet) 2. cikkének 11. pontja alapján 2015. augusztus 

5-től jogellenesen tartja vissza a gyermekeket Magyarországon. 

3. A gyermekek jogellenes visszatartásának jogkövetkezménye a Hágai Egyezmény 12. Cikkének (1) 

bekezdése értelmében a gyermekek visszavételének elrendelése, amely a másodfokú bíróság helyesen 

hivatkozott 13. Cikk (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltételek fennállása esetén tagadható meg. Az 

EK Rendelet 11. cikk (4) bekezdése azonban kimondja, hogy a gyermek visszavitelére irányuló 

kérelem nem utasítható el, ha a gyermekek visszavitele után védelmük megfelelő intézkedésekkel 

biztosított. Az ausztriai gyermekvédelmi hálózat tevékenységével, a gyermekeket gondozó kérelmező 

és a gyámhivatali hatóság között megvalósuló rendszeres kapcsolattartással e követelmény 

megvalósult.  

Közigazgatási ügyszak 

Kfv.V.35.053/2015/8. 

A nemzeti és közösségi jogszabályi rendelkezések értelmében a héa számot, az adószámot nem lehet 

anyagi jogi tartalmi feltételnek tekinteni a közösségen belüli adómentes termékértékesítés kapcsán. 

A Kúria - a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 89. § (1) bekezdésére, a 2006/112/EK irányelv 

(Irányelv) 138. cikk (1) bekezdésére és az Európai Unió Bíróság ítéleteiben kifejtett jogértelmezésre 

figyelemmel - már több határozatában rámutatott arra, hogy az adómentes, Közösségen belüli 

termékértékesítésnek több együttes törvényi feltétele van. Az Európai Unió Bíróságának állandó 

ítélkezési gyakorlata szerint kizárólag akkor vonatkozik adómentesség a Közösségen belüli 

termékértékesítésre, ha a termékkel való tulajdonosként történő rendelkezési jog átszáll a vevőre, és az 

értékesítő igazolja, hogy a terméket feladták vagy elszállították egy másik tagállamba, és a termék e 

feladás vagy szállítás során ténylegesen elhagyta a termékértékesítés helye szerinti tagállam területét 

(C-245/04., C-184/05., C-409/04., C-430/09., C-587/10., C-273/11., Kfv.I.35.325/2010., 

Kfv.I.35.287/2012/7., Kfv.V.35.760/2013/7., Kfv.V.35.232/2010/4., Kfv.III.35.119/2015/8., 

Kfv.III.35.871/2014/9., Kfv.V.35.712/2013/7., Kfv.V.35.194/2013/6.). 

Az Irányelv a 214. cikk (1) bekezdésének b) pontja előírja a tagállamok számára, hogy megtegyék a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy valamennyi Közösségen belüli termékbeszerzést 

végző adóalanyt egyedi adószámmal tartsanak nyilván. Az Irányelv 226. cikkének 4. pontja pedig 

megköveteli, hogy a közösségi termékértékesítéskor kiállítandó számla kötelezően tartalmazza a vevő 

héa-azonosító számát, amelynek felhasználásával az Irányelv 138. cikke értelmében értékesítettek 

számára termékeket. Ugyanakkor az Irányelv 138. cikk (1) bekezdésének szövege és az Európai Unió 

Bíróságának előzőekben hivatkozott ítélkezési gyakorlata sem említi a Közösségen belüli 

termékértékesítés kimerítő jelleggel felsorolt anyagi jogi feltételei között a héa-azonosító számmal 

való rendelkezés kötelezettségét (C-273/11. számú ítélet 56-60. pontjai, C-587/10. számú ítélet 50-51. 
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pontjai, Collee ügy 29. pontja). A héa-azonosító számmal való rendelkezés kötelezettsége tehát nem 

minősíthető anyagi jogi feltételnek a Közösségen belüli termékértékesítés kapcsán. A héa-azonosító 

szám kiadása, ezzel való rendelkezés, igazolhatja az adóalany adójogi helyzetét a héa alkalmazása 

szempontjából és megkönnyíti a Közösségen belüli ügyletek adóellenőrzését. Ennek megléte azonban 

olyan alaki követelménynek minősül, amely nem kérdőjelezheti meg a héa (áfa) mentességhez való 

jogot, amennyiben a Közösségen belüli termékértékesítésnek az előzőekben említett anyagi jogi 

feltételei teljesülnek (C-438/09., C-385/09.). 

Az Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlata értelmében, ahogyan az az előzőekben említésre 

került, a héa alanyok nyilvántartásba történő bejegyzése alaki követelmény, így a héa alany nem 

akadályozható meg levonási jogának gyakorlásában azzal az indokkal, hogy héa alanyként nem vették 

nyilvántartásba azt megelőzően, hogy a beszerzett terméket adóköteles tevékenysége keretében 

használta volna. Mindebből az következik, hogy önmagában a héa-azonosító szám hiánya, kiadásának 

elutasítása, visszavonása nem befolyásolhatja az adóalanynak a héa-levonáshoz való jogát, ha 

teljesülnek az e jogot keletkeztető anyagi feltételek. 

Az Irányelv 9. cikkének (1) bekezdésében meghatározott fogalom értelmében adóalany az is, aki 

bármely gazdasági tevékenységet, bárhol önállóan végez, tekintet nélkül annak céljára és 

eredményére, és az Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlatából következően ezt a fogalmat 

„tágan” kell értelmezni (C-527/11. 25. pont). 

Az előzőekben megjelölt ítéletek, a jogvita eldöntésére irányadó jogszabályi rendelkezésekkel 

összhangban állóan, tartalmazzák azt is, hogy ellentétes a közösségi joggal az, hogy a 

termékértékesítés helye szerinti tagállam hatóságai előírják a jóhiszeműen eljáró, adómentességhez 

való jogát valószínűsítő bizonylatokat benyújtó értékesítő részére, hogy utólag héa-t (áfát) fizessen a 

termékek után, amennyiben a bizonylatok hamisnak bizonyulnak, de az értékesítő az adókijátszásban 

nem vett részt, és minden lehetséges ésszerű intézkedés meghozott annak érdekében, hogy az általa 

lebonyolított Közösségen belüli termékértékesítés ne vezessen adókijátszáshoz. A szabályozás 

értelmében a termékértékesítőnek, azaz jelen ügyben a felperesnek tehát azt kell igazolnia a közösségi 

szabályok és az Art. 99. §(2) bekezdése értemében, hogy fennállnak az adómentesség jogszabályi 

feltételei, hogy a terméket feladták, elszállították egy másik tagállamba, olyan körülmények között, 

amikor a termékkel való tulajdonosként történő rendelkezési jogot a termékértékesítési tagállam 

területén ruházzák át a beszerzőre. Objektív körülmények alapján kell bizonyítást nyernie továbbá 

annak, hogy a bevallásában közösségi értékesítést szerepeltető adózó nem tett eleget bizonyítási 

kötelezettségének, és annak is, hogy tudta, illetve tudnia kellett volna, hogy az általa teljesített 

ügylettel a vevő által elkövetett adókijátszáshoz járul hozzá, és nem tett meg minden tőle telhető 

intézkedést annak érdekében, hogy elkerülje az ebben való részvételt. 

Az elsőfokú bíróság tévesen mellőzte az ügyben felek által feltárt, benyújtott adatok, tények, 

körülmények, bizonyítékok teljes körű értékelését, tévesen tekintette az ügyben egyedüli és 

kizárólagosan eldöntendő kérdésnek annak vizsgálatát, hogy „az adószám alperesi határozatban 

rögzített módon történő feltüntetése szabályszerűvé teheti-e a felperes részéről adómentes 

értékesítésről történő számla kiállítását”. 

Nem osztja a Kúria a tekintetben sem az elsőfokú bíróság jogi álláspontját, hogy az alperes a 

„szükséges mértéken túl” folytatott le bizonyítást, mivel az adómentes Közösségen belüli 

termékértékesítés tekintetében minden olyan adatot, tényt, körülményt, bizonyítékot értékelni kell, 

amelyek az előzőekben említett nemzeti és közösségi jogi jogszabályi rendelkezések értelmébe 

irányadók, és a héa-számot, adószámot nem lehet anyagi jogi feltételnek minősíteni. 

 

Kfv.V.35.065/2015/6. 

Az adóhatóságnak kell bizonyítania, hogy az adóalany tudott, illetve tudnia kellett arról, hogy az 

értékesítési láncolatban őt megelőző értékesítést adókijátszást valósít meg. 

I. Az adóhatósági határozatok mindegyike egyértelműen tartalmazza, hogy az adóhatóság a Kft.1. által 

felperes felé kibocsátott számlák tekintetében „nem tapasztalt olyan körülményt, amely kétséget 
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kizáróan cáfolná a kérdéses gazdasági események megtörténtét. Sőt, a revízió rendelkezésére álló 

bizonyítékok kifejezetten azt támasztják alá, hogy volt árumozgás, hiszen mindkét fél rendelkezett a 

gazdasági eseményekhez szükséges személyi… tárgyi… feltételekkel, a nyilatkozatok, 

dokumentumok igazolják a szállítások, raktározások megtörténtét”. Az adóhatóság „értékesítési”, 

„számlázási láncolatot” nem az adózó és közvetlen beszállítója, azaz a Kft.1. tekintetében tárt fel, 

hanem az ezt megelőző értékesítések kapcsán. Az adóhatóság az adózó által befogadott számlák 

adótartalmát azért nem fogadta el levonható adóként, mert álláspontja szerint a számlázási láncolatban 

szereplő felek valódi célja adóelőny megszerzésére irányult, az ügyletek célja kizárólag a fizetendő 

adó minimálisra csökkentése, a bizonytalan forrásból származó áruk eredetének legalizálása volt. Az 

adóhatósági határozatok egyike sem tartalmaz olyan adatot, tényt, bizonyítékot, amely alapot adhatna, 

olyan megállapításra, mely szerint a Kft.1. és az adózó között számlázott gazdasági események 

valótlanok, fiktívek lennének, az adózó által beszerzett áruk nem a Kft.1-től származnának.  

A 2006/112/EK Irányelv 2., 9., 62., 63., 167., 168. és 178. cikkét ugyanis úgy kell értelmezni, és 

alkalmazni, hogy ezekkel ellentétes, ha azzal az indokkal utasítják el az adólevonási jogot, hogy az ezt 

megelőző értékesítések szabálytalanok voltak, vagy, hogy az adózó nem győződött meg a beszállítója 

által kibocsátott számlán szereplő termékek eredetéről anélkül, hogy az adóhatóság jogilag 

megkövetelt módon bizonyítaná, hogy az adóalany tudott, vagy tudnia kellett volna e 

szabálytalanságról (C-444/12.). Nem áll összhangban a közösségi joggal, ha az adóhatóság azért 

tagadja meg az adóalanytól az adólevonási jogot, mert az értékesítési lánc részét képező korábbi ügylet 

a HÉA előírások szempontjából szabálytalan volt, illetve ezen adóalannyal szemben kifogásolható, 

hogy nem győződött meg a beszállítója által kibocsátott számlán szereplő termékek eredetéről anélkül, 

hogy az adóhatóság jogilag megkövetelt módon bizonyítaná, hogy az adóalany tudott, vagy tudnia 

kellett volna e szabálytalanságról (C-444/12., C-285/11., C-439/04 és C-440/04., C-80/11. és C-

142/11…stb.) 

 „A nemzeti bíróság feladata…, hogy a nemzeti jogbizonyításra vonatkozó szabályai szerint, ezen ügy 

minden tényállási elemének és körülményeinek átfogó értékelését elvégezze”, és megállapítsa, hogy az 

adóhatóságok bizonyították-e, hogy az adóalany tudott, tudnia kellett az értékesítési láncolatban őt 

megelőző értékesítések héa (áfa) kijátszást megvalósító voltáról. 

II. Az adóhatósági határozatok a Kft.2. tekintetében a Kft.1-étől eltérő tényállást tartalmaznak. A Kft.2. 

kapcsán ugyanis mindössze rögzítik, hogy képviselője, alkalmazottja nem tudott érdemi információt 

szolgáltatni a közte és az adózó közötti gazdasági kapcsolatról, a revízió e társaságnál nem tudott 

lefolytatni vizsgálatot, ezért a bizonylatolt áruk eredete ismeretlen maradt, emiatt a számlák 

tartalmilag hiteltelenek. Az adóhatósági határozatok nem ismertetik az adózói érvelés elutasításának 

indokait, nem tárják fel azokat az objektív adatokat, tényeket, bizonyítékokat, körülményeket sem, 

amelyekből megalapozott és jogszerű következtetést lehetne levonni az adólevonási jog gyakorlásának 

jogszabálysértő voltára, a bizonylatok tartalmi hiteltelenségére, illetve arra, hogy az adózó a Kft.2-vel 

kötött ügyletek során tudott, illetve tudnia kellett arról, hogy adókijátszásban vesz részt. Az 

adóhatósági határozatok hatályon kívül helyezésére és új eljárás elrendelésére ezért e körben is 

jogszerűen került sor, de az új eljárásra adott jogerős ítéleti iránymutatás téves. Az új eljárás során az 

adóhatóságnak bizonyítania kell, hogy a számlák szerinti események a Kft.2. és az adózó között nem 

történtek meg, illetve az adózó a termékeket nem a Kft.2-től szerezte be, ezért a bizonylatok 

tartalmilag hiteltelenek. Önmagában azonban azon az alapon nem tagadható meg az adólevonási jog, 

hogy az adózó nem győződött meg a számlák szerinti áruk eredetéről, mivel azt is bizonyítania kell, 

hogy az adózó tudott, illetve tudnia kellett volna a Kft.2. által elkövetett szabálytalanságokról, 

adókijátszásról (C-444/12.). 

 

Kfv.V.35.317/2015/7. 

Az összetett, komplex egységet képező ügyletnél az összes körülmény értékelése alapján kell dönteni 

arról, hogy melyik eleme tekintendő járulékosnak. 

Az ügyletek adótartalmának eldöntése különös jelentőséggel bír az alkalmazandó adókulcs, illetve az 

adómentességek, adókedvezmények szempontjából. Az Európai Unió Bíróságának ítélkezési 
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gyakorlatából következik, hogy, ha valamely tevékenység több elemből áll, akkor az adott 

tevékenységre irányadó valamennyi körülményt figyelembe kell venni annak eldöntéséhez, hogy két 

vagy több ügyletről, vagy egységet képző ügyletről van-e szó, és ez utóbbi esetben az egységet képező 

ügyletet szolgáltatásnyújtásnak kell-e tekinteni. A gazdasági szempontból egyetlen szolgáltatásból, 

illetve értékesítésből származó ügyleteket nem szabad mesterségesen elemekre bontani. Annak 

érdekében azonban, hogy az adóalany az átlagos fogyasztó részére több különálló főszolgáltatást, 

illetve értékesítést vagy egységet képező ügyletet teljesít-e, először fel kell deríteni a szóban forgó 

ügylet egyedi jellemzőit (C-349/96., C—34/99., C-41/04… stb.). Valamely szolgáltatás akkor 

minősíthető járulékosnak, ha nem önálló célként jelenik meg, hanem arra szolgál, hogy a 

főszolgáltatást a lehető legjobb feltételek mellett lehessen igénybe venni (C-349/96. számú ítélet 30. 

pont, C-34/99. számú ítélet 45. pont, C-572/07 számú ítélet 18. pont, Part Service ítélet 52. pont, C-

276/09. számú ítélet 24-25. pontjai … stb.). A perbeli esetben az előzőkben ismertetett közösségi 

joggyakorlat miatt is kiemelt jelentősége van annak, hogy jogszerű- vagy sem az ítéletben 

megállapított tényállás, mivel kizárólag egy jogszerű tényállás ütköztethető a jogvita eldöntésére 

irányadó nemzeti és közösségi jogi szabályokkal. 

Jelen ügyben a felek között nem volt vita a tekintetben, hogy a felperes végzett termékértékesítést 

(ipari kapuk eladása) és szolgáltatást (ipari kapuk beépítése, szerelése) is, melyek közül az utóbbi 

megfelelne az 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti, fordított 

adózás alá eső építési hatósági engedélyköteles ingatlannal kapcsolatos munkának. A felperes ügyletei 

tehát komplex (összetett), egymással szorosan összefüggő ügyletek voltak, ezért az Áfa tv. 70. § (1) 

bekezdés b) pontja alapján döntést kellett hozni arról, hogy melyik az, amely miatt a felek egymással 

ügyletet kötöttek, illetve melyik az, amelyik elősegíti, kiegészíti a másik megvalósulását. 

A szerződő felek elsődleges célja az ipari kapuk beszerzése, illetve értékesítése volt, és a felperes által 

vállalt beszerelési és egyéb szolgáltatások járulékosnak tekintendők. Ez utóbbiak azt a célt szolgálták, 

hogy a felperes partnerei az ipari kapukat a lehető legjobb feltételek mellett (pl.: garanciával) tudják 

beszerezni. A felperes partnereinél a felperesi szolgáltatások igénybevétele nem értékelhető önálló 

célnak, ezt az adóhatósági határozatokban részletesen ismertetett, felperes által ellenbizonyítással meg 

nem döntött bizonyítékok, amelyek döntő többsége okirat, egyértelműen alátámasztják.  

 

Kfv.III.35.343/2015/5. 

Annak eldöntéséhez, hogy az adózó a levonási jogát mely számlák esetében kívánja gyakorolni, 

nélkülözhetetlen, hogy maga is rendelkezzen a bevallások alapjául szolgáló nyilvántartással. Annak 

hiányában önmagában az általános forgalmi adót tartalmazó számla alapján adólevonási joggal nem 

élhet. 

A vizsgált időszakban az Áfa levonási jog tartalmi feltételeire irányadó szabályokat a 2006/112/EK 

irányelv (továbbiakban: Irányelv) 168. cikke, továbbá az 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: 

Áfa tv.) 120. §-a, formai feltételeket az Irányelv 178. cikke és az Áfa tv. 127. §-a határozták meg. Az 

általános forgalmi adóhoz kapcsolódó ügyekben minden esetben alkalmazandó a magyar Áfa tv. 

mellett az irányadó Európai Uniós norma, így jelen esetben az irányelv. 

Az Áfa tv. 120. § a) pontja értelmében abban a mértékben, amilyen mértékben az adóalany - ilyen 

minőségében - a terméket, szolgáltatást adóköteles termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében 

használja, egyéb módon hasznosítja, jogosult arra, hogy az általa fizetendő adóból levonja azt az adót, 

amelyet termék beszerzéséhez, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan egy másik adóalany - 

ideértve az Eva. hatálya alá tartozó személyt, szervezetet is - rá áthárított. Az Áfa tv. 127. § (1) 

bekezdés a) pontja szerint az adólevonási jog gyakorlásának tárgyi feltétele, hogy az adóalany 

személyes rendelkezésére álljon a 120. § a) pontjában említett esetben a nevére szóló, az ügylet 

teljesítését tanúsító számla. 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 15. § (3) bekezdése értelmében a 

könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, 

bizonyíthatóknak, kívülállók által is megállapíthatóknak kell lenniük. Értékelésük meg kell, hogy 

feleljen az e törvényben előírt értékelési elveknek és az azokhoz kapcsolódó értékelési eljárásoknak (a 
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valódiság elve). Az Sztv. 165. § (2) bekezdése alapján a számviteli (könyvviteli) nyilvántartásokba 

csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján szabad adatokat bejegyezni. Szabályszerű az a 

bizonylat, amely az adott gazdasági műveletre (eseményre) vonatkozóan a könyvvitelben rögzítendő 

és a más jogszabályban előírt adatokat a valóságnak megfelelően, hiánytalanul tartalmazza, megfelel a 

bizonylat általános alaki és tartalmi követelményeinek, és amelyet - hiba esetén - előírásszerűen 

javítottak. Az Sztv. 166. § (2) bekezdése szerint pedig a számviteli bizonylat adatainak alakilag és 

tartalmilag hitelesnek, megbízhatónak és helytállónak kell lennie. 

Az Irányelv 244. cikke kimondja, hogy minden adóalany biztosítja a saját maga által, a vevő 

(megrendelő) által, vagy harmadik fél által az adóalany nevében és megbízásából kiállított számlák 

egy példányának, illetve minden kapott számla megőrzését. A 246. cikk szerint a teljes megőrzési 

időszak alatt biztosítani kell a számlák eredetének hitelességét és tartalmuk sértetlenségét, valamint 

olvashatóságukat. 

Az Irányelv 250. cikk (1) bekezdése értelmében minden adóalanynak HÉA-bevallást kell benyújtania, 

amely tartalmaz minden olyan adatot, amely a fizetendő adó, valamint az érvényesítendő adólevonás 

összegének megállapításához szükséges, beleértve - amennyiben ez az adóalap megállapításához 

szükséges - az adó és a levonások alapjául szolgáló ügyletek összértékét, továbbá az adómentes 

ügyletek értékét is. 

A 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 26. (2) bekezdése szerint a jogi személy és egyéb 

szervezet az adót és a költségvetési támogatást - az építményadó, a telekadó, a gépjárműadó, a 

vagyonszerzési illeték és a kiszabással megállapított eljárási illeték kivételével - önadózással állapítja 

meg. Hasonló rendelkezést tartalmaz továbbá az Áfa tv. 153. § (1) bekezdése, amikor kimondja, hogy 

az adót az adófizetésre kötelezett - ha e törvény másként nem rendelkezik - maga állapítja meg 

(önadózás). A megállapított adóról az Áfa tv. 184. §-a szerint bevallást kell benyújtani. 

Az Art. 14. § (1) bekezdés f) pontja alapján az adózó nyilvántartás vezetésére köteles volt. Azzal 

kapcsolatosan további rendelkezéseket az Art. 44. § (1) és (2) bekezdése tartalmaz, amely szerint a 

jogszabályban előírt bizonylatot, könyvet, nyilvántartást - ideértve a gépi adathordozón rögzített 

elektronikus adatokat, információkat is - úgy kell kiállítani, illetve vezetni, hogy az az adó alapjának, 

az adó összegének, a mentességnek, a kedvezménynek, a költségvetési támogatás alapjának és 

összegének, továbbá ezek megfizetésének, illetve igénybevételének megállapítására, ellenőrzésére 

alkalmas legyen. 

A könyveket, nyilvántartásokat - ha jogszabály másként nem rendelkezik - úgy kell vezetni, hogy 

a) a bennük foglalt feljegyzések e törvény, illetve a számvitel bizonylati rendjére vonatkozó és egyéb 

jogszabályokban előírt bizonylatokon alapuljanak, 

b) adónként és költségvetési támogatásonként folyamatosan, kihagyás nélkül tartalmazzák az adót, 

illetve költségvetési támogatást meghatározó adatokat és azok bizonylati hivatkozásait, 

c) azokból kitűnjék az adott időszakra vonatkozó bevallott adó, illetve támogatás alapja, 

d) az adó megfizetésének, a költségvetési támogatás igénybevételének, valamint az alapul szolgáló 

bizonylatoknak az ellenőrzését lehetővé tegyék. 

A nyilvántartásokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése során figyelemmel kell lenni az Sztv. már 

hivatkozott rendelkezéseire is, azaz valódi és hiteles számlák alapján kell a nyilvántartásokat vezetni, a 

bevallásnak, pedig ezen kell alapulnia. 

A Kúria rámutatott arra, hogy míg az adófizetési kötelezettséget az Áfa tv. 55. § (1) bekezdése szerint 

annak a ténynek a bekövetkezése keletkezteti, amellyel az adóztatandó ügylet tényállásszerűen 

megvalósul, a 131. § (1) bekezdése értelmében a belföldön nyilvántartásba vett adóalany az adó-

megállapítási időszakban megállapított fizetendő adó együttes összegét csökkentheti az ugyanezen 

vagy az Art. szerinti elévülési időn belüli korábbi adó-megállapítási időszakban (időszakokban) 

keletkezett levonható előzetesen felszámított adó összegével, azaz az adólevonási jog gyakorlása az 

adózó választása szerint nem szükségképpen esik egybe a teljesítéssel, az az egyéb feltételek 

fennállása esetén elévülési időn belül gyakorolható. Ennek érdekében a levonható adót olyan módon 

kell meghatározni, hogy egyértelműen megállapítható legyen, hogy a levonás alapjául mely 
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számlakibocsátók mely számlái szolgálnak. Ez az értelmezés összhangban áll az Irányelv fentiekben 

hivatkozott 250. cikkével. 

Annak eldöntéséhez pedig, hogy az adózó a levonási jogát mely számlák esetében kívánja gyakorolni, 

nélkülözhetetlen, hogy maga is rendelkezzen a bevallások alapjául szolgáló, megfelelően vezetett 

nyilvántartással. Ennek hiányában ugyanis - ahogyan arra az elsőfokú bíróság is a jogerős ítéletében 

helyesen rámutatott - sem az adóhatóság, sem az adózó nem tudja megállapítani, hogy a levonás 

alapjául mely számlák szolgálnak. Nyilvántartás hiányában pedig az sem állapítható meg, hogy az 

adózó az eljárásban becsatolt számlát a könyveiben szerepeltette-e, az alapján a levonási jogával mely 

időszak vonatkozásában kíván élni. A perben az viszont volt vitatott, hogy az adózó az eljárásban 

csupán számlákat csatolt be, nyilvántartással, analitikával nem rendelkezett. 

Mindezek okán az adózói nyilvántartás, könyvelés hiányában az adóhatóság nem lehetett abban a 

helyzetben az adózó által levont adó tekintetében tételes ellenőrzést végezzen. Az elsőfokú adóhatóság 

tehát nem volt abban a helyzetben, hogy az adóhatósági jogelőd utasításait betartva a 

számlakibocsátókat megkeresse, mivel a megkeresendő számlakibocsátók a kifejtettek szerint nem 

voltak beazonosíthatók. 

 

Kfv.IV.35.426/2015/4. 

A jogszerű földhasználat földhasználati lapon kívül igazolható egyéb okirattal is, ha a földhasználati 

nyilvántartásba a fél önhibáján kívüli okból nem került bejegyzésre. Ezen igazolási rendszer nem áll 

ellentétben az uniós jogi kötelezettségekkel. 

A felülvizsgálati kérelemben fellelhető hivatkozás egyrészt az 1122/2009/EK bizottsági rendelet (a 

továbbiakban: EKr.1.) 58. cikke. E szabály a túlzott mértékű bejelentések esetén alkalmazott 

támogatáscsökkentések és támogatás köréből való kizárásokról szól. A fokozatosság és arányosság 

valóban megjelenik e cikkben, de a cikk maga úgy rendelkezik, hogy ha a termelő által bejelentett 

terület 50%-kal meghaladja az ellenőrzés során megállapított támogatható területnagyságot, akkor a 

mezőgazdasági termelőt a támogatásból ismételten kizárják egy olyan összeg erejéig, amely megfelel a 

bejelentett terület és az e rendelet 57. cikkével összhangban meghatározott terület közötti 

különbségnek. 

Az 73/2009/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: EKr.2.) 21. cikk (2) bekezdése értelmében: „A 

támogatáscsökkentés százalékos mértéke az előírások feltárt megsértésének súlyától, mértékétől, 

továbbá tartós, illetve ismétlődő jellegétől függően progresszív módon változik, és a mezőgazdasági 

termelő egy vagy több naptári év tekintetében akár ki is zárható egy vagy több támogatási rendszer 

köréből.” Megállapítható, hogy az Ekr.1. 58. cikke ehhez mérten határozza meg a 3%-ot meghaladó, 

de 20%-ot el nem érő, 20%-ot meghaladó, és az 50%-ot meghaladó különbség jogkövetkezményeit. 

Megjegyzendő, hogy már a 20%-ot meghaladó területkülönbség esetén is úgy rendelkezik az európai 

jog, hogy „az érintett terménycsoportra területalapú támogatás nem adható.” 

Ami a hazai jogot illeti. A 22/2010.(III.16.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.1.) 3. § (2) bekezdése 

értelmében „Egységes területalapú támogatás iránti kérelmet az a mezőgazdasági termelő nyújthat be, 

aki a támogatás alapjául szolgáló terület vonatkozásában az egységes kérelem rendelet alapján 

jogszerű földhasználónak minősül.” A jogszerű földhasználó fogalmát az 34/2010.(IV.9.) FVM 

rendelet (a továbbiakban: R.2.) 1. § 7. pontja tartalmazza E szerint: „jogszerű 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 Kúria Kfv.IV.35.319/2013/6. számú ítéletében már döntött a támogatás típusát, az alkalmazandó 

szabályozás tartalmát tekintve a perbelivel hasonló tényállás és jogi megítélést igénylő ügyben. 

A hivatkozott ítéletben a Kúria – az Európai Unió Bíróságának Luigi Pontini és társai, C-375/08. 

számú ügyben kifejtett álláspontjára támaszkodva – az alábbiak szerint foglalt állást az EK rendelet, 
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valamint a szabályozás tartalmát tekintve a perbelivel részben egyező rendeleti szabályok 

viszonyában:  

Az C-375/08. számú ügyben hozott határozatban az Európai Unió Bírósága – éppen tagállami bíró 

által kezdeményezett előzetes döntéshozatali eljárásban, agrártámogatási ügyben – arra a 

következtetésre jutott, hogy a tagállami jogalkotó a Közösség pénzügyi érdekeinek védelme 

érdekében, többletkövetelményként előírhatja a földhasználat jogszerűségének okirati bizonyítását. 

Emellett annak vizsgálatára kötelezte/hatalmazta fel a tagállami bíróságot, hogy a tagállami 

szabályozásban megjelenő többletfeltétel nem jelent-e aránytalan terhet és hátrányos 

megkülönböztetést a termelők számára. 

Jelen eljárásban a felperes a 2010. évre vonatkozóan kért területalapú támogatást. A Kúria a Kfv. 

IV.35.176/2014/4 számú határozatában megállapította, hogy a földalapú támogatások 2011-es 

támogatási évben hatályos szabályozása, amely az igényelt földterületek jogszerű használatát írta elő, 

az Európai Unió Bíróságának esetjoga alapján nem volt az uniós joggal ellentétesnek minősíthető. A 

határozat megállapította, hogy bár a 2011. évet követően a szabályozás több lépcsőben lazította a 

földalapú támogatások megszerzésének feltételrendszerét, ami azonban nem jelenti azt, hogy az ezt 

megelőző szigorúbb szabályozás a közösségi jogba ütközés miatt előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezésére adna okot. 

A Kúria nem látott indokot arra, hogy korábbi ítéletében foglaltaktól a jelen eljárásában eltérjen, így 

erre is tekintettel jelen ügyben sem tartotta indokoltnak előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezését. 

Megjegyzendő továbbá, hogy a felülvizsgálati kérelem - ahogy a jogerős ítéletben kifejtettek szerint a 

kereseti kérelem is - nem tartalmaz olyan konkrétumot sem az Ekr.1. és az Ekr.2., sem más közösségi 

jogi aktus vonatkozásában, amelyre alapozva a hazai jog közösségi jogba ütközése az adott 

problémára tekintettel - a fent kifejtetteken túl - értelmezést igényelne. 

Az R.2. fentebb idézett 1. § 7. pontja jogszerű földhasználónak azt tekinti, akit földhasználóként 

bejegyeztek. Jelen ügyben az adott időszakban földhasználati lappal nem rendelkező, a földhasználati 

nyilvántartásba be nem jegyzett felperes nem volt elzárva attól, hogy jogszerű földhasználónak 

minősüljön. Az R.2. 7. pontja ugyanis azt is jogszerű földhasználónak tekinti, akinek földhasználati 

joga önhibáján kívüli okból nem került a földhasználati nyilvántartásba bejegyzésre és a földhasználati 

jogosultságát igazoló egyéb bizonyító erejű okirattal rendelkezik. Tehát a hazai szabályozás sem 

pusztán a földhasználati lap kizárólagosságára épít. fellelhető. Nem helytálló viszont a felülvizsgálati 

kérelem azon érve, hogy jogosultsággal kellene rendelkezni azon mezőgazdasági termelőknek is, akik 

„részben önhibájukból eredően nem rendelkeznek földhasználati lappal”. A Kúria megítélése szerint 

már az is egy mérlegelés eredménye, hogy a szabályozás kivételt enged a földhasználati 

nyilvántartásban történő bejegyzés alól önhiba esetén. Ezen túlmenően a részben önhibából eredő 

igazolás hiánya - az az igény, hogy ezen termelőket is jogszerű földhasználónak kell minősíteni - 

szemben áll az R.2. 7. pontjában meghatározottakkal, de ez az európai unió jogából sem vezethető le. 

A Kúria tehát megállapította, hogy mind az Ekr.1. 58. cikkének jelen ügyben való alkalmazása (a 3%, 

a 20% vagy az 50%-ot meghaladó terület-különbség), mind pedig az R.2.-ben alkalmazott megoldás (a 

földhasználati nyilvántartás helyett más okirat elfogadhatósága önhibán kívüli ok esetén) megfelelő 

arányosságot eredményez a szankciók alkalmazhatósága tekintetében, így a felperes felülvizsgálati 

kérelmében felvetettek nem állnak fenn. 

 

Kfv.V.35.443/2015/6. 

Áfa visszatérítése iránti kérelem tárgyában hozott adóhatósági határozat felülvizsgálata. 

A más tagállamban letelepedett adóalanyok számára történő hozzáadott-értékadó visszatérítés részletes 

szabályait a 2008/9/EK tanácsi irányelv (Visszatérítési irányelv) tartalmazza. Ezek az 2007. évi 

CXXVII. törvény (Áfa tv.) XVIII. fejezetében, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 

(Art.) 9. sz. mellékletében, továbbá a 32/2009. (XII.21.) PM rendeletben (PMr.) kerültek részletezésre. 

A visszatérítéssel kapcsolatos eljárás az Áfa tv. 249. § (1) bekezdése értelmében kérelemre induló 
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olyan eljárás, amelyre vonatkozó speciális rendelkezéseket az Áfa tv. 251/E-I. §-ai tartalmazzák. A 

Kúria már a Kfv.VI.35.064/2013/10. számú ítéletében is rámutatott arra, hogy alapvető különbség van 

a kérelemre és a hivatalból indított eljárás között a bizonyítási kötelezettség szabályozásában, ennek 

alanyát, tárgyát, módját, időbeli korlátait illetően. A hivatalbóli eljárásban az adóhatóságnál és a 

bíróságon is lehetőség van további bizonyíték előterjesztésére, az adó visszatérítési speciális 

eljárásában azonban ezt az Áfa tv. 250/F § kizárja. A visszatéríttetési jog továbbá nem azonos az 

adólevonási joggal, a két jogintézményre nem azonos irányelvi rendelkezések az irányadók.  

Kiemelte e körben a Kúria, hogy a levonási jog gyakorlása önadózás keretében, bevallásban történik, 

az adó visszatéríttetési jog érvényesítésére pedig egy kérelemre indult formalizált elektronikus 

rendszer (ELEKAFA nyomtatvány) útján kerülhet sor (Áfa tv. 251/E.§ (2) bekezdése, 251/D. § (1) 

bekezdése), és erről az adóhatóság dönt. Az elsőfokú adóhatóság az erre nyitva álló határidőn belül 

kért információkat, kiegészítő adatokat a felperestől, és az alperes is biztosított határidőt a felperesnek 

a 3. ponttal kapcsolatos álláspont részletes kifejtésére, de ez utóbbira az alperesi határozat 

meghozataláig nem került sor. 

A C-368/09. számú ítéletben kifejtett jogértelmezés nem alkalmazható a perbeli ügyre, mivel ebben az 

ítéletben az Európai Unió Bírósága nem a Visszatérítési Irányelv és a visszatéríttetési jog, hanem az 

adólevonási jog kapcsán fejtette ki jogértelmezését a 2006/112/EK irányelv (Irányelv) 167. cikke, 178. 

cikk a) pontja, 220.cikk 1. pontja és 226. cikke tekintetében.  

A perrel érintett számlák nem felelnek meg az Áfa tv. 169. § b) pontjába foglalt követelménynek, mely 

szerint „a számla sorszáma a számlát kétséget kizáróan azonosítja”. A felperes által megjelölt Irányelv 

226. cikke is tartalmazza, hogy a számlán kötelezően fel kell tüntetni „a számlát egyedileg azonosító 

egy vagy több számsorból álló sorszámot”.  

A rendelkezésre álló adatokból egyértelműen megállapítható, hogy az összes bizonylat először 41…-el 

kezdődő sorszámmal került kiállításra, majd sztornírozásra került, és ezt követően készültek az 503…-

as sorszámú bizonylatok. A felperes kérelmében megjelölt számlaszámok és a benyújtott 

számlamásolatok továbbá a teljesítési időpontok egybevetése alapján pedig kizárólag az a 

következtetés vonható le, hogy „a felperes ugyanazon számlasorszámmal kiállított két-két különböző 

gazdasági eseményről szóló, eltérő kiállítási dátumokat és különböző összegeket tartalmazó számlák 

alapján kívánt egy naptári éven belül adó visszatérítési jogot érvényesíteni”. A dupla számlázás, azaz 

az ugyanazon sorszámon kiállított bizonylat nem felel meg a 2000. évi C. törvény (Számtv.) 166-

168.§-ainak és a PMr. 1.§-ában foglaltaknak sem, mivel a számlaszám a számlát nem azonosítja 

kétséget kizáróan, a különböző gazdasági eseményekről azonos sorszámon kiállított számlákat az 

alperes jogszerűen nem fogadta el. 

Az egy naptári éven belül két azonos sorszámú számla utáni áfa visszatérítésre vonatkozó kérelem 

elfogadása ugyanis visszaélésre adna lehetőséget, mivel ugyanazon számlaszámok kapcsán eltérő 

gazdasági eseményekhez köthető, eltérő áfa összegek kerülhetnének kiutalásra, a rendszer nem tudná 

ellenőrizni, hogy mely számlaszámhoz kapcsolódó gazdasági esemény alapján történt már áfa 

visszatérítés. A kérelem benyújtására ezért vonatkoznak kötött szabályok, és ezért került szabályozásra 

a speciális eljárási rend is, amely azért nem engedi meg a kérelemben ugyanazon számlaszámok 

feltüntetését, hogy biztosítsa a visszaélések elkerülését. 

 

Kfv.I.35.516/2015/9. 

Az Art. 124/B. §-a szerinti önellenőrzési eljárás során ahhoz, hogy az adóhatóság érdemben tudja 

elbírálni a kérelmet, az adózónak kell megjelölnie, hogy álláspontja szerint mely jogszabály melyik 

konkrét uniós jogi normával nem áll összhangban. 

2006/112. EK irányelv (továbbiakban: HÉA-irányelv)  

2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: AB tv.)  

I. A 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 124/B. §-a az önellenőrzés egy speciális változatát 

szabályozza. Ebben az eljárásban az adózónak az adókötelezettséget megállapító jogszabály 

alkotmányellenességét vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusába történő ütközését állító kérelme 
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alapján van vizsgálódásnak helye. Az adóhatóság kizárólag jogkérdésben dönt és a döntéshozatalhoz 

az adózó írásban előterjesztett jognyilatkozatán kívül más bizonyíték megvizsgálására nincsen 

szükség. Ahhoz, hogy a kérelem érdemben megvizsgálásra, eldöntésre kerüljön az szükséges, hogy az 

adózó megjelölje, hogy álláspontja szerint mely jogszabály melyik konkrét uniós jogi normával nem 

áll összhangban. Az adóhatóság vizsgálódása nem terjed ki, terjedhet ki valamennyi hazai jogi norma 

valamennyi uniós szabályozással kapcsolatos összhangjára. Ennek kutatása nem tartozik az Art. 138. 

§-a szerinti, a fellebbezés teljes körű vizsgálatára vonatkozó jogkörhöz. Ennek elvárása teljesíthetetlen 

feladat elé állítaná az adóhatóságot. 

A fentiek alapján a Kúria megítélése szerint jogszerűen járt el az elsőfokú bíróság, mikor a felperes 

keresetében ugyan hivatkozott, de az önellenőrzési kérelemben nem említett jogszabálysértések 

elemzését kirekesztette vizsgálódási köréből. Ennek jogszerű indoka abban is keresendő, hogy a 

közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata során a bíróság a határozat jogszerűségéről, 

jogszerűtlenségéről határoz. A fentiekben kifejtettek logikája alapján nem alapozhatja a határozat 

jogszerűtlenségét olyan indokra, mely nem képezte az alperesi eljárás tárgyát. 

II. A Kúria a felperes első tárgyalást követően előterjesztett jogsértéseivel kapcsolatban hivatkozik a 

Kfv.I.35.116/2015/8. számú (ún. Hervis) ítéletében kifejtettekre. E szerint a perbeli esetben az 

elsőfokú bíróságnak döntése meghozatalakor nem volt szabad figyelmen kívül hagynia, hogy mire 

irányult a felperes kereseti kérelme, ugyanis a Pp. XX. fejezetében található speciális szabályok 

alapján a közigazgatási perben a bíróság a felülvizsgálni kért határozat jogszerűségéről a kereseti 

kérelem korlátai között dönt. A fél jogérvényesítéséhez az szükséges, hogy az eljárást kezdeményező 

beadványában, így a keresetlevelében jelölje meg azokat a jogszabálysértéseket, melyre kérelmét 

alapozza. Eljárása során a Kúria tehát nem tekinthetett el attól, hogy a bírósági felülvizsgálat irányát 

mindenkor a kereseti kérelemhez tartozó indokok határozzák meg. A bíróság ítélete a közigazgatási 

perekben sem terjeszkedhet túl a kereseten (Pp. 212. § (1) bekezdés), de ki is kell merítenie 

valamennyi kérelmet (Pp. 213. § (1) bekezdés): a bíróságnak a felperes által a keresetlevélben 

megjelölt jogszabálysértések, a kereseti indokok körében kell eljárni. A keresetváltoztatás tilalma a 

közigazgatási perben – a perindítási határidőre tekintettel is jóval szigorúbb, a Pp. 335/A. § szerint 

legkésőbb az első tárgyaláson van rá mód. Emiatt az elsőfokú bíróság a Pp. 335/A. § (1) 

bekezdésében, a Pp. 121. § (1) bekezdés c) és e) pontjaiban foglaltakra figyelemmel az első 

tárgyalásig meg nem nevezett jogszabálysértés tekintetében nem döntetett (EUMSZ 49., 54. cikkei). 

III. Az uniós jog végrehajtása során alkalmazott eljárási szabályok tekintetében az „eljárási 

autonómia” elve érvényesül. Az Uniónak nem volt, és ma sincs erre a területre jogalkotási hatásköre. 

Ugyanakkor az Unió Bírósága az uniós jog érvényesülése érdekében több döntésében vizsgálta a 

különböző tagállamok eljárásjogait és alakította ki joggyakorlatát. A kereseti kérelemhez kötöttség 

uniós jogi összeegyeztethetőségét vizsgálta az EUB a van Schijndel-ügyben (C-430/93., C-431/93.), 

ahol arra a következtetésre jutott, hogy a közösségi jog nem írja elő a nemzeti bíróságok számára a 

közösségi rendelkezések megsértésére vonatkozó érv hivatalból történő figyelembevételét, 

amennyiben ezen érv vizsgálata arra kötelezné, hogy feladja a rá vonatkozó kérelemhez kötöttséget, és 

kilépjen a jogvita felek által meghatározott kereteiből. Ugyanakkor kiemelte, hogy a nemzeti bíróságot 

ebben az esetben is köti az egyenértékűség elve, hogy azokban az esetekben, amikor a nemzeti jog 

szerint hivatalból kell meghatározott szabályokat alkalmaznia, úgy a hasonló esetekben az uniós jogot 

is hivatalból alkalmazza. 

A felperes által hivatkozott C-312/93. számú Peterbroeck-ügyben a belga jog szerinti 60 napos 

előterjesztési határidő közösségi jogba ütközését vizsgálta, a tényálláshoz kötötten. Döntésében 

általánosságban nem fogalmazott meg elvárásokat és nem nevezte meg azt az időtartamot sem, 

amelyet az uniós joggal összeegyeztethető korlátozásnak tekint, vagy amely feltétlenül a közösségi 

joggal ellentétes. Előírt bizonyos szempontokat, amelyeket az összeegyeztethetőséggel kapcsolatban 

vizsgálni kell. (14. pont) 

A C-222/05 Van der Weerd-ügyben megerősítette, hogy közösségi szabályozás hiányában a hatáskörrel 

rendelkező bíróságok meghatározása, a közösségi jogból származó jogok védelmét a jogalanyok 

számára biztosító bírósági jogorvoslatokra vonatkozó eljárási szabályok kialakítása az egyes 

tagállamok belső jogrendjének feladata (28. pont). Az egyenértékűség és tényleges érvényesülés elvére 
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utalva pedig rögzítette, hogy a közösségi jog nem követeli meg a nemzeti bíróságtól azt, hogy olyan 

jogalapot vegyen hivatalból figyelembe, amelyre a felek egyáltalán nem hivatkoztak. 

A Kúria az EUB esetjogának tükrében a perbeli esetben azt vizsgálta, hogy van-e különbség a nemzeti 

eljárási rendelkezésekben az uniós jog és a belső jog alkalmazása között. E vizsgálat alapján arra az 

álláspontra helyezkedett, hogy ilyen különbségtétel nem áll fenn, a magyar perjogi szabályozás nem 

kedvezőtlenebb, továbbá nem teszi lehetetlenné vagy rendkívül nehézzé az uniós jog alkalmazását, sőt 

annak kezelése, vizsgálata azonos a belső jogi normák megsértésére történő hivatkozásokat tartalmazó 

keresetekével. Nem sérül tehát a Bíróság által az esetjogban lefektetett egyenértékűség és tényleges 

érvényesülés elve. 

IV. A 2002/20/EK irányelv ("Engedélyezési irányelv") cikkeinek sérelmét állító felülvizsgálati 

kérelmet sem találta alaposnak a Kúria. Az elsőfokú ítélet részletesen ismertette a magyar 

szabályozáshoz hasonló francia és máltai adók kapcsán keletkezett bírósági ítéletet, valamint az ennek 

ismeretében előterjesztett bizottsági kereset visszavonását. Az EUB a hivatkozott esetekben 

megállapította, hogy a szóban forgó adó esetében az adóztatandó tényállás nem kapcsolódik sem az 

elektronikus hírközlési szolgáltatások piacára való belépést lehetővé tevő általános felhatalmazási 

eljáráshoz, sem pedig a rádiófrekvencia vagy számhasználati jogok megadásához. Ezen adó ugyanis a 

szolgáltató azon tevékenységével áll kapcsolatban, amely során az elektronikus hírközlési 

szolgáltatásokat nyújt a végfelhasználóknak. 

Ennek mentén vizsgálva a magyar adókötelezettséget, helytállóan jutott az elsőfokú bíróság arra a 

következtetésre, hogy az adóztatandó tényállás semmilyen módon nem kapcsolódik az Engedélyezési 

irányelv piacra lépéssel összefüggésben megalkotott szabályaihoz. Az elsőfokú bíróság megfelelően 

értelmezte az uniós ítéleteket, álláspontját nagymértékben alátámasztja, erősíti az Európai Bizottság 

által Magyarország ellen C-462/12. szám alatt indított kötelezettségszegési eljárásban előterjesztett 

keresettől való elállása, ami éppen a felperes által felhívott rendelkezések megsértése okán került 

megindításra.  

A Kúria nem tartotta indokoltnak előzetes döntéshozatali eljárások kezdeményezését sem. A felperes 

által felvetett kérdések hipotetikusak, mert olyan jogértelmezésre irányulnak, melyek elbírálására a 

fentebb kifejtettek miatt a felülvizsgálati eljárás jellegéből adódóan nem lehetett vizsgálódása 

tárgyává, így e körben előzetes döntéshozatali eljárást sem kezdeményezhetett. Az Engedélyezési 

irányelv kérdéses szakaszai értelmezéséhez pedig - a már lezárt ügyekre tekintettel - nem volt szükség 

előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére. 

 

Kfv.I.35.540/2015/8. 

Teljesítés hiányában a számla érvénytelenítésének feltételei. 

Az adóhatóság az általános forgalmi adó fizetési kötelezettséget két tényre alapozta. Egyrészről a 

számla érvénytelenítésére nem a törvényben előírtaknak megfelelően történt, másrészről az adózó 

maga sem kártérítésként kezelte az összeget, hiszen áfát tartalmazó számlát bocsátott ki, és polgári 

peres eljárást indított követelésének érvényesítése iránt. 

A 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban Áfa tv.) 55. § (1) bekezdése értelmében az adófizetési 

kötelezettséget annak a ténynek a bekövetkezése keletkezteti, amellyel az adóztatandó ügylet 

tényállásszerűen megvalósul (teljesítés). Az Áfa tv. 2. § a) pontja alapján e törvény alapján adót kell 

fizetni az adóalany által - ilyen minőségében - belföldön és ellenérték fejében teljesített 

termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása után.  

A fenti jogszabályhelyek alapján tehát áfa-fizetési kötelezettség csak akkor keletkezik, ha az adott 

tevékenység az Áfa tv. hatálya alá tartozik, és az adóztatandó ügylet tényállásszerűen megvalósult, a 

teljesítés megtörtént. 

A perbeli esetben éppen a teljesítés megtörténtét vitatta a Kft., és ez okból küldte vissza az adózó által 

kibocsátott számlát. A teljesítés elismerése érdekében indított pert az adózó. Ez azonban az 

adóhatósági állásponttal ellentétben nem azt jelenti, hogy tényleges teljesítés történt a felek között, 

hiszen a vita éppen ezért alakult ki közöttük. A felek közötti szerződésből eredő kötelezettségek 
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elbírálása a polgári bíróság hatáskörébe tartozott, annak döntéséig a teljesítés nem állt be, így számla-

kiállítási kötelezettség sem merült fel, ezért indokolt volt a számla sztornírozása. A teljesítés 

elismerésének hiánya különbözik azoktól az esetektől, mikor a másik fél nem vitatja annak 

megtörténtét, de valamely okból – hibás teljesítés, pénzügyi fedezet hiánya – nem tesz eleget 

számlafizetési kötelezettségének. Az ezen okból indított polgári eljárás esetén nincs helye a számla 

érvénytelenítésének, hiszen az Áfa tv. 55. § (1) bekezdésben írt feltételek megvalósultak. 

Az Áfa tv. 55. § (2) bekezdése a teljesítés ellenére kiállított számla esetére is előírja az adófizetési 

kötelezettséget. Ez alól az adózó akkor mentesül, ha kétséget kizáróan bizonyítja, hogy 

a) a számlakibocsátás ellenére teljesítés nem történt, vagy 

b) teljesítés történt ugyan, de azt más teljesítette, 

és ezzel egyidejűleg a kibocsátott számla érvénytelenítéséről is haladéktalanul gondoskodik, illetőleg - 

nevében, de más által kiállított számla esetében - az a) vagy b) pontban meghatározottak fennállásáról 

haladéktalanul értesíti a számlán a termék beszerzőjeként, szolgáltatás igénybe vevőjeként szereplő 

személyt, szervezetet. 

Az adóhatóság az érvénytelenítés módjának helyességét vitatta és mutatott arra rá, hogy az adózó nem 

küldte meg a korrekciós számlát a Kft. részére. E törvényi rendelkezés célja az, hogy a számlát 

befogadónak ne nyíljon lehetősége az eredetileg kiállított számla alapján áfa visszaigénylésre. A 

perbeli esetben ugyanakkor az áfa visszaigénylés lehetősége az eredeti számla visszaküldésével 

megszűnt, így az adóbevétel kiesés veszélye elhárult. Az adózó nyilvántartásaiban a számlát sztornó 

számlaként kezelte (áfa bevallásába nem állította be és árbevételként sem szerepeltette), azt áthúzással 

érvénytelenítette. A Kúria az Európai Unió Bírósága által kidolgozott héa-semlegesség elvének 

figyelembevételével arra az álláspontra helyezkedett, hogy az adóhatósági határozatban 

felsorakoztatott - főként formai - indokok miatt az adózó terhére áfa-fizetési kötelezettséget előírni 

nem lehet. Nem lehet jogszerű indok csupán a számla kibocsátása, mikor az adózó végig az eljárás 

alatt állította, hogy tényleges a másik fél által elismert teljesítés nem történt és utóbb hivatkozott arra 

is, hogy a felek között történt megállapodás szerint a fizetett összeg nem tartozik az áfa hatálya alá. 

 

Kfv.I.35.632/2015/9. 

Közösségi termékértékesítés igazolásának lehetséges eszköze, ha a vevő saját maga gondoskodik 

gépjárművével a szállításról és nem kerül kiállításra CMR. 

Az Európai Unió Bírósága 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 Mecsek-Gabona 31. pont). Ennek 

tükrében a 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 89. § (1) bekezdés (anyagi jog), és az 

2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: 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. 

Amennyiben 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. 

Márpedig a perbeli esetben a Kúria megítélése szerint az eladó nem mutatta a szokásos áruforgalmat 

jellemző szakszerű és gondos eljárást, hiszen anélkül állított ki áfa felszámítása nélkül számlákat, hogy 

a vevőtől olyan a szállítás megvalósulására utaló bizonyítékot kért volna, amely igazolja a termékek 

más tagállamba történő fuvarozását. Miután nem egyszeri termékértékesítés történt, hanem többszöri 

adásvétel zajlott, így a vevő számviteli nyilvántartása – készletre vétel, raktárba történő bevételezés 

bizonylatolása – bizonyítékul szolgálhatott volna a tényleges szállítás megtörténtére. Enélkül az eladó 
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csak saját kockázatára állíthatta ki az általános forgalmi adót nem tartalmazó számlákat, hiszen a már 

felhívott jogszabályi előírások alapján nem került bizonyításra – a vevői bevallás elmaradásának okán 

– a közösségi termékértékesítés megvalósulása.  

 

Kfv.II.37.607/2015/5. 

A regisztrált élettárs a 2007. évi I. törvény 2.§ b) pont bj) alpontja szerint családtagnak minősül és a 

törvény (Szmtv.) személyi hatálya alá tartozik. 

A 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) 2.§ b) pont bj) alpontja szerint e törvény 

alkalmazásában családtagnak minősül a magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár 

élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt 

regisztrált élettársi kapcsolatot létesített.  

Az nem vitás, hogy a felperes D.-vel – formai értelemben – élettársi kapcsolatot létesített, mely tényt 

egy, a közjegyző által kiállított Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába való felvételről szóló 

végzéssel igazolt. A 2008. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 36/E.§ (2) bekezdése rögzíti, hogy a 

felek nyilvántartásba vett nyilatkozata igazolja az élettársi kapcsolatot. A Tv. több rendelkezése pedig 

alátámasztja, hogy a közjegyző eljárása hatósági szintű eljárás, a bíróság eljárásával azonos hatályú 

[1.§ (2) bekezdése], határozata a járásbíróság határozatával azonos hatályú [13.§ (1) bekezdése]. 

Mindebből következik az Szmtv. 2.§ b) pont bj) alpontnak való megfelelés, melyet az alperes sikerrel 

nem tudott megcáfolni.  

Az a felvetés ugyanis, hogy az 2004/38/EK Irányelv (a továbbiakban: Irányelv) 2. cikk 2. pont b) 

alpontja kimondja azt, hogy a regisztrált élettársi kapcsolat akkor keletkeztet családtagi státuszt, ha a 

tagállam azt a házassággal egyenértékűnek tekinti és a magyar szabályozást is e szerint kell 

értelmezni, nem foghatott helyt. Hazánk jogrendszere ezt az egyenértékűséget nem ismeri el, mert a 

jogszabály szövege (Szmtv. 2.§ b) pont bj) alpontja) ezt nem tartalmazza, az Irányelv pedig direkt 

módon nem is alkalmazható, hiszen azt a jogalkotó a módosítással az Szmtv. részévé tette anélkül, 

hogy a fenti kizáró okot nevesítette volna. Sőt, ezáltal a jogalkotó az Irányelv 37. cikkének 

megfelelően a magyar jogszabályban az uniós rendelkezéshez [2. cikk 2. pont b) alpontja] képest 

kedvezőbb tartalmú szabályt alkotott az élettársi kapcsolat értékelésére. A felperes tehát az Szmtv. 

hatálya alá tartozik, miként ezt az elsőfokú bíróság helyesen megállapította. 

Ugyanakkor a törvényi hatály elismerése nem zárja ki, hogy a hatóság az élettársi kapcsolat valós 

tartalmát érdemben vizsgálja, tekintve hogy a közjegyző az előtte megtett nyilatkozat valós, tényleges 

tartalmát nem ellenőrzi, azt csupán nyilvántartja. Ez utóbbira az elsőfokú hatóság már kísérletet tett, de 

döntését egyfelől csak részben alapozta ezekre a tényállási elemekre, másfelől ezeket a 

megállapításokat az alperes eljárásában nem vizsgálta. Így helyes volt az elsőfokú bíróság azon 

döntése, hogy az elsőfokú hatóságot kötelezte új eljárásra, amelyben – elfogadva az Szmtv. hatályát – 

a hatóság az élettársi kapcsolat valós tartalmának vizsgálata után dönthet arról, hogy a felperes 

családtagi minőségben jogosult-e a magyarországi tartózkodásra vagy sem.  

  

Kfv.II.37.881/2015/8. 

A termékek nyersanyag-alapú besorolása az ajánlatban megjelölt készételek nyersanyag-kiszabati 

előírásához kell igazodjon. Ha a készétel a fentieknek megfelel, az ajánlat nem érvénytelen. 

A 152/2009. (XI.12.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVM r. melléklet) melléklete és az 

1924/2006/EK rendeletének (a továbbiakban: EK rendelet) rendeletben rögzített „Light/Lite” és a 

csökkentett (tápanyag-) tartalom kifejezések magyarázata helyes értelmezése útján az elsőfokú bíróság 

megalapozott megállapításokat tett. A bíróság helyesen rögzítette, hogy a „light” mindössze azt jelenti, 

hogy „szűrt”, ami a rost hiányát fedi, de nem igazolja azt, hogy a gyümölcstartalom 50 %-nál 

kevesebb lenne. A nyertes ajánlatról így az alperessel egyezően alappal mondta ki a bíróság, hogy az 

nem érvénytelen. 
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Emberi jogi közlemények 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei 

Az adott időszakban nem vált véglegessé ilyen tárgyú határozat. 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei 

1. Boris Mozer Moldovai Köztársaság és Oroszország elleni ügye (11.138/10. sz. ügy)49 

A kérelmező moldáv állampolgár, aki 2010-ig Tiraszpolban, a Moldovától 1990 szeptemberében 

elszakadt, nemzetközileg el nem ismert szeperatista Dnyeszter-menti Moldáv Köztársaságban (a 

továbbiakban: DmMK) élt.  

Az el nem ismert DmMK hatóságai 2008 novemberében kétrendbeli csalás gyanújával őrizetbe vették 

és határozatlan időre előzetes letartóztatásba helyezték. Állítása szerint felszólították, hogy tegyen 

beismerő vallomást a bűncselekményre vonatkozóan, amelyet állítása szerint nem követett el. Az őt és 

családját ért állítólagos fenyegetések hatására végül több vallomást is aláírt. Fogva tartásának 

időtartamát több ízben meghosszabbították, a meghosszabbítást elrendelő végzések elleni 

fellebbezéseit pedig elutasították.  

A Tiraszpoli Népbíróság 2010 júliusában a kérelmezőt kétrendbeli csalásban bűnösnek találta és hét 

évi szabadságvesztésre ítélte; a büntetés végrehajtását öt évre felfüggesztett. Szabadlábra helyezését 

azzal a feltétellel rendelték el, hogy nem hagyhatja el a várost. Később a kérelmező – orvosi kezelésre 

– a Moldovai Köztársaságban fekvő Kisinyovba, majd 2011-ben Svájcba utazott, ahol 

menedékkérőként azóta is él. Mivel nem tett eleget a pártfogó felügyelői szolgálatnál való jelentkezési 

kötelezettségének, a Tiraszpoli Népbíróság 2013 februárjában elrendelte az időközben hat év hat 

hónapra enyhített szabadságvesztés végrehajtását.  

A kérelmező jogi képviselőjének kérelmére a Moldovai Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 2013 

januárjában a Tiraszpoli Népbíróság ítéletét hatályon kívül helyezte, megállapítva, hogy a DmMK-ben 

létrehozott bíróságokat nem a moldovai jogszabályoknak megfelelően alakították meg. A moldovai 

legfőbb ügyész 2013 májusában tájékoztatta a kérelmező jogi képviselőjét, hogy jogellenes fogva 

tartása ügyében nyomozást indított. 

A kérelmező asztmában szenvedett, emellett légzőszervi zavarokkal és más egészségügyi 

problémákkal is küzdött. Fogva tartása idején egészségi állapota rosszabbodott, és több asztmás 

rohama volt. Előadása szerint egy forró, nedves, rosszul szellőző zárkában tartották, ahova nem hatolt 

be természetes fény. A zárka túlzsúfolt volt, nyüzsögtek benne a rovarok, és más fogvatartottak 

engedélyt kaptak rá, hogy bent dohányozzanak. A kérelmező több órán keresztül nem fért hozzá a 

mellékhelyiséghez, a zárkán kívül pedig nem száríthatott ruhát. Az étel minősége nagyon rossz volt, 

tisztálkodószerek pedig nem álltak rendelkezésre. Fogva tartása alatt a kérelmező nem részesült az 

állapota által megkívánt orvosi ellátásban sem.  

Az orvosok 2009 májusában megállapították, hogy át kellene szállítani egy kórház gégészeti 

osztályára, ez azonban az őrzésére kirendelhető személyzet hiányában nem volt lehetséges. A 

kérelmező édesanyja ezt követően kérte a DmMK Belügyminisztériumát, hogy a kérelmezőt szállítsák 

át egy szakkórházba, minthogy az asztma az egyik – e minisztérium által felsorolt – kórházba szállítást 

indokoló ok. A kérelmet azonban a minisztérium elutasította, arra hivatkozva, hogy ilyen indokból 

csak az elítélt fogvatartottakat lehet átszállítani.  

Egy orvosi bizottság 2010 februárjában megállapította, hogy a kérelmező életkilátásai nem kedvezőek, 

                                                 
49 Az ítéletet a Nagykamara 2016. február 23-án hozta; az ítélet végleges. 
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és meghosszabbított előzetes letartóztatása az állapota által megkívánt kezeléshez szükséges 

személyzet és felszerelés hiánya miatt nehéznek tűnik. E megállapítások ellenére a kérelmezőt 

átszállították egy, a korábbi intézménynél kevésbé felszerelt büntetés-végrehajtási intézetbe.  

A kérelmező előadása szerint az első hat hónapban megtagadták tőle, hogy fogadja szülei látogatását, 

továbbá nem engedélyezték a lelkésszel való kapcsolattartást sem, holott a kérelmező ez iránt 2009 

júniusában és szeptemberében is kérelmet terjesztett elő.  

A kérelmező szülei fiuk állapotával kapcsolatban több panaszt is előterjesztettek a moldovai 

hatóságoknál és a moldovai orosz nagykövetségen. A moldovai legfőbb ügyészség 2009. november 3-

án tájékoztatta a kérelmező szüleit, hogy az 1992 óta a transznyisztriai régióban fennálló politikai 

helyzet miatt nem tud beavatkozni. Utalt a Moldova által tett fenntartásra is, amelynek értelmében 

Moldova a keleti régióiban nem képes biztosítani az Emberi Jogok Európai Egyezményének 

betartását. Egy, a moldovai orosz nagykövetségnek címzett panaszt továbbítottak a DmMK 

ügyészségének. A DmMK ügyészsége azt válaszolta, hogy a kérelmező ügye a DmMK bíróságai előtt 

van folyamatban, így minden panasz elbírálására is ők rendelkeznek hatáskörrel.  

Miután az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: Bíróság) előtt folyamatban lévő ügyről a 

moldovai és az orosz kormányt értesítették, a moldovai miniszterelnök-helyettes 2010 márciusában 

levelet írt – többek között – a moldovai orosz, az ukrán és amerikai nagykövetnek, arra kérve őket, 

hogy segítsenek a kérelmező jogainak érvényre juttatásában. 

A kérelmező – az Egyezmény 5. cikkének 1. és 4. bekezdésére hivatkozással – sérelmezte, hogy a 

DmMK hatóságai jogellenesen tartóztatták le és tartották fogva, valamint az előzetes letartóztatásával 

kapcsolatos tárgyalások egy részén nem vehetett részt; továbbá – az Egyezmény 2. és 3. cikkére 

hivatkozással – azt állította, hogy nem részesítették az állapota által megkívánt orvosi ellátásban, és 

embertelen körülmények között tartották fogva. Ezen túlmenően – az Egyezmény 8. és 9. cikkére 

hivatkozással – sérelmezte, hogy megakadályozták a szüleivel és a lekipásztorral való találkozását, 

végül – tartalmilag az Egyezmény 13. cikkére hivatkozással azt, hogy a fenti panaszai vonatkozásában 

nem állt rendelkezésére megfelelő jogorvoslat. A kérelmező fenntartotta azt az álláspontját, hogy 

panaszai tekintetében Moldova is és Oroszország is joghatósággal rendelkezik. 

A Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a sérelmezett tények tekintetében az Egyezmény 1. cikke 

alapján Moldova is és Oroszország is joghatósággal rendelkezik. A Bíróság több korábbi ügyben arra 

az álláspontra helyezkedett, hogy a transznyisztriai régióval kapcsolatos panaszok mindkét állam 

joghatósága alá tartoznak, és nincs ok arra, hogy a kérelmező ügyében más következtetésre jusson. Bár 

Moldova nem gyakorol tényleges ellenőrzést a DmMK tevékenysége felett, az, hogy a területet a 

nemzetközi közjog alapján Moldova államterületének részeként ismerik el, az Egyezmény 1. cikk 

értelmében azt a kötelezettséget rója az Államra, hogy minden rendelkezésére álló jogi és diplomáciai 

eszközt felhasználjon annak érdekében, hogy továbbra is biztosítsa az ott élők számára az 

Egyezményben foglalt jogok élvezetét. Oroszország vonatkozásában a Bíróság fenntartotta a korábbi 

ügyekben tett megállapításait, miszerint a DmMK létezését kizárólag az orosz katonai, gazdasági és 

politikai támogatás teszi lehetővé. Ilyen körülmények között az, hogy a régió nagymértékben függ az 

orosz támogatástól, határozottan azt jelzi, hogy Oroszország továbbra is tényleges ellenőrzést és 

meghatározó befolyást gyakorol a DmMK hatóságai felett. 

Az Egyezmény 5. cikke sérelmének vizsgálatával kapcsolatban a Bíróság úgy ítélte meg, hogy – a 

szóban forgó, el nem ismert entitás felett tényleges ellenőrzést gyakorló államként – elsősorban 

Oroszországnak kell kimutatnia, hogy a DmMK bíróságai eleget tettek a Bíróság esetjogában 

kimunkált elveknek, miszerint „az Egyezménnyel összhangban álló igazságszolgáltatási hagyományt 

tükröző alkotmányos és jogi alapon működő igazságszolgáltatási rendszer részét” képezik. A Bíróság 

korábban megállapította, hogy a DmMK bíróságai, amelyek elrendelték a kérelmező fogva tartását, 

egy olyan rendszerhez tartoznak, amely nem felel meg ezeknek a követelményeknek. Minthogy 

Oroszország ezidáig sem nyújtott a Bíróságnak semmilyen tájékoztatást, amelynek alapján értékelhette 

volna, hogy a DmMK bíróságai teljesítik-e a szükséges követelményeket, nem tudta vizsgálni, hogy a 

helyzet megváltozott-e.  

Ezen túlmenően a Bíróságnak nem volt oka feltételezni, hogy a térségben a Moldovai Köztársaság 

fennmaradó területén működőhöz hasonló, az Egyezménnyel összhangban álló igazságszolgáltatási 
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hagyományt tükröző rendszer működne. Míg a moldovai jogot az Európa Tanácshoz való csatlakozás 

előtt alapos vizsgálatnak vetették alá, és az Egyezménynek való megfelelés érdekében módosításokat 

javasoltak, a moldovai igazságszolgáltatási rendszerről 1990-ben levált DmMK jogrendszere ilyen 

vizsgálatnak nem volt alávetve.  

Végezetül, a kérelmező letartóztatásának körülményei, valamint fogva tartása elrendelésének és 

meghosszabbításának módja – különösen az, hogy a letartóztatását meg nem határozott időre rendelték 

el, és a letartóztatás tartamának meghosszabbítása elleni fellebbezést a távollétében bírálták el – 

megerősítette azt a következtetést, hogy a DmMK bíróságai nem egyeztethetők össze az 

Egyezménnyel. Mindezek alapján a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a DmMK bíróságaival 

kapcsolatban tett korábbi megállapításai a kérdéses időszakra is érvényesek. A kérelmező e bíróságok 

végzésén alapuló fogvatartása ezért törvénytelen volt.  

A Bíróság figyelembe vette, hogy a moldovai kormány jelentős erőfeszítéseket tett a kérelmező 

támogatása érdekében. Kiemelte különösen, hogy a hatóságok számos folyamodványt nyújtottak be 

más államokhoz – köztük Oroszországhoz – arra kérve őket, hogy segítsenek a kérelmező jogainak 

érvényre juttatásában. Ezen túlmenően a kérelmező kérelmére a moldovai Legfelsőbb Bíróság az 

ítéletet hatályon kívül helyezte. A Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a Moldovai Köztársaság 

eleget tett a kérelmezővel szemben fennálló kötelezettségeinek. Mindezek alapján Moldova nem 

sértette meg az Egyezmény 5. cikkének 1. bekezdését. 

Figyelemmel arra a megállapítására, hogy Oroszország tényleges ellenőrzést gyakorolt a DmMK felett 

a kérdéses időszakban, valamint arra, hogy a kérelmező letartóztatása jogellenes volt, a Bíróság úgy 

ítélte, hogy Oroszország megsértette az Egyezmény 5. cikkének 1. bekezdését. Az Egyezmény 5. cikke 

1. bekezdésével kapcsolatos megállapításokra tekintettel a Bíróság nem ítélte szükségesnek az 5. cikk 

4. bekezdésére alapított panasz külön vizsgálatát.  

Az Egyezmény 2. és a 3. cikkére alapított panaszok vonatkozásában a Bíróság kiemelte, hogy a 

kérelmezőt megvizsgáló orvosok a kérdéses időszakban egyszer sem állapították meg, hogy a 

kérelmező élete közvetlen veszélyben lenne. Ennek alapján úgy ítélte meg, hogy nem szükséges e 

panaszokat az Egyezmény 2. cikk alapján külön vizsgálni. 

A Bíróság megállapította, hogy bár az orvosok úgy vélték: a kérelmező állapota rosszabbodott, és a 

kezeléséhez szükséges személyzet és felszerelés nem áll rendelkezésre, a DmMK hatóságai nem csak 

megtagadták, hogy közkórházba szállítsák kezelésre, hanem a kérelmezőt további szenvedésnek, 

egészségét pedig még súlyosabb kockázatnak tették ki azáltal, hogy egy rendes börtönbe szállították 

át. Az asztmás rohamok vitathatatlanul súlyos szenvedést okoztak neki. A Bíróságot megrázta az a 

tény, hogy betegsége, noha elég súlyosnak ítélték ahhoz, hogy egy elítélt személy közkórházba 

szállítását engedélyezzék, nem szolgált egy ügyének elbírálására váró személy átszállításának 

indokául. Mivel a hatóságok semmilyen magyarázatot nem adtak arra, hogy miért tagadták meg a 

kérelmezőt megfelelő kezelésben részesítését, a Bíróság megállapította, hogy a kérelmező orvosi 

ellátása nem volt megfelelően biztosított.  

Figyelembe véve a kérelmezőnek az igen rossz fogvatartási körülményekre vonatkozó leírását, a 

Bíróság kiemelte, hogy ezzel kapcsolatban sem a moldovai, sem pedig az orosz Kormányzat nem tett 

észrevételt. Ugyanakkor a leírást a Kínzást és az Embertelen vagy Megalázó Bánásmódot vagy 

Büntetést Megelőzni Hivatott Európai Bizottságnak (CPT) és az ENSZ különleges megbízottnak a 

DmMK különböző büntetés-végrehajtási intézeteibe tett látogatásairól szóló jelentések nagyrészt 

megerősítették. Mindezek alapján a Bíróság megállapította, hogy a kérelmező fogva tartásának 

körülményei az Egyezmény 3. cikk szerinti embertelen és megalázó bánásmódnak minősülnek.  

Az állam felelőssége tárgyában a Bíróság az Egyezmény 5. cikkével kapcsolatos megállapításaira 

utalt. Az Egyezmény 5. cikkének 1. bekezdésével kapcsolatban felhívott indokok alapján 

megállapította, hogy az Egyezmény 3. cikkét Moldova nem, Oroszország azonban megsértette.  

Az Egyezmény 8. és a 9. cikkére alapított panaszok vizsgálata körében a rendelkezésére álló 

információk alapján a Bíróság nem látta okát annak, hogy kételkedjen a kérelmező előadásában, 

miszerint fogvatartása első hat hónapjában szülei látogatását teljesen megtiltották és hogy a 

lelkipásztortól, aki fel akarta keresni, megtagadták ezt a lehetőséget.  Nem volt világos, hogy e 
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beavatkozásoknak volt-e jogszabályi alapja, és azok igazolására sem terjesztettek elő indokokat. A 

Bíróság úgy ítélte, hogy nem mutatták ki: a kérelmező Egyezmény 8. és 9. cikkében biztosított jogaiba 

való beavatkozásra törvényes cél érdekében, e céllal arányos mértékben került volna sor. Az 

Egyezmény 5. cikkének 1. bekezdésével kapcsolatban felhívott indokok alapján megállapította, hogy 

az Egyezmény 8. és 9. cikkét Moldova nem, Oroszország azonban megsértette. 

A kérelmező az Egyezmény 13. cikk értelmében jogosult volt hatékony jogorvoslatra az Egyezmény 

3., 8. és 9. cikkei alapján védhető panaszai tekintetében. Az Egyezmény 5. cikkének 1. bekezdését 

illetően a Bíróság kiemelte, hogy az 5. cikk 4. bekezdése – amelynek a jelen ügy körülményei között 

szükségtelennek ítélt – az a rendelkezés, amelyre hivatkozva letartóztatásának bírósági felülvizsgálatát 

kérheti. 

A Bíróság utalt arra a megállapítására, hogy Moldova, nem lévén eszköze arra, hogy ellenőrizze a 

DmMK hatóságainak tevékenységét, köteles volt felhasználni minden rendelkezésére álló jogi és 

diplomáciai eszközt annak érdekében, hogy továbbra is biztosítsa a transznyisztriai területen élők 

számára az Egyezményben meghatározott jogok és szabadságok élvezetét. Észlelte, hogy Moldova az 

igazságszolgáltatási, nyomozó és közszolgálati hatóságok egész rendszerét hozta létre, amely a 

DmMK által létrehozott rendszerrel párhuzamosan működött. Bár e hatóságok által meghozott 

bármely intézkedés hatásai csak a transznyisztriai területen kívül voltak érezhetők, arra szolgáltak, 

hogy lehetővé tegyék az ügyeknek a moldovai hatóságok elé vitelét, amelyek aztán diplomáciai és jogi 

lépéseket tudtak kezdeményezni az egyes ügyekbe való beavatkozás megkísérlése érdekében, 

különösen azáltal, hogy ösztönözték Oroszországot, hogy a DmMK és az ott meghozott döntések 

kezelése során tegyen eleget az Egyezményen alapuló kötelezettségeinek. Ennek fényében a Bíróság 

úgy ítélte meg, hogy ez által a Moldovai Köztársaság eleget tett a kötelezettségeinek, így nem sértette 

meg az Egyezmény 13. cikkét. 

A Bíróság hivatkozott arra a megállapítására, hogy Oroszország továbbra is tényleges ellenőrzést 

gyakorolt a DmMK felett. Az orosz Kormányzat részéről tett, a kérelmező rendelkezésére álló 

jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó előadás hiányában, a Bíróság úgy ítélte meg, hogy Oroszország 

az Egyezmény 3., 8. és 9. cikke vonatkozásában megsértette az Egyezmény 13. cikkét.  

A Bíróság a kérelmező javára, Oroszország terhére 5.000,-Euro vagyoni és 20.000,-Euro nemvagyoni 

kártérítést ítélt meg. 

 

2. Christiane Ebrahimian Franciaország elleni ügye (64.846/11. sz. ügy)50 

A kérelmező francia állampolgár, akit szociális munkatársként határozott idejű szerződéssel 

alkalmaztak egy – Párizs városa által igazgatott – állami egészségügyi intézmény, a Nanterre-i Kórház 

és Szociális Ellátó Központ pszichiátriai osztályán. Az 1999. október 1-től december 31-ig szóló 

szerződést egy évvel, a 2000. január 1-től december 31-ig tartó időszakra meghosszabbították. A 

személyzeti igazgató 2000. december 11-én tájékoztatta a kérelmezőt, hogy szerződését nem 

hosszabbítják meg újból, figyelemmel arra, hogy megtagadta a fejkendő levételét, továbbá a betegek 

panaszai nyomán. A személyzeti igazgató írásban emlékeztette a kérelmezőt az Államtanács 2000. 

május 3-i véleményére, amely szerint, bár az állami alkalmazottak lelkiismereti szabadsága biztosított, 

az állami szekularizáció elve nem teszi lehetővé, hogy a vallási meggyőződésük kifejezésre 

juttatásához való jogukat feladataik ellátása során gyakorolják; ennek megfelelően a vallási 

hovatartozás látható jelképének viselése az állami alkalmazotti kötelezettségek megsértésének 

minősül. 

A kérelmező a Párizsi Közigazgatási Bírósághoz fordult, kérve a 2000. december 11-i határozat 

hatályon kívül helyezését. 2001. február 15-én és 28-án levélben tájékoztatták a személyzeti igazgató 

határozatáról, amely szerint a kérelmezőt felvették a szociális munkatársak felvételi versenyvizsgájára 

jelentkezők listájára. A kérelmező a versenyvizsgán nem vett részt. A Közigazgatási Bíróság 2002. 

október 17-én úgy találta, hogy a szerződés meg nem hosszabbításáról szóló határozat összhangban 

állt a szekularizáció és a közszolgáltatások semlegességének elvével. A Párizsi Közigazgatási 

                                                 
50 Az ítélet 2016. február 16-án vált véglegessé. 
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Fellebbviteli Bíróság 2004. február 2-i ítéletében úgy találta, hogy a vitatott határozat fegyelmi tárgyú 

volt, és azt eljárásjogi szabálysértés miatt hatályon kívül helyezte, tekintettel arra, hogy a 

kérelmezőnek nem volt lehetősége arra, hogy a határozat meghozatala előtt az iratokba betekintsen. 

Ezen ítélettel összhangban a személyzeti igazgató felhívta a kérelmezőt az iratokba való betekintésre, 

majd 2005. május 13-án kelt indokolt határozatában megerősítette, hogy a szerződés nem kerül 

meghosszabbításra. A kérelmezőnek a Versaille-i Közigazgatási Bíróságtól kérte a határozat hatályon 

kívül helyezését kérte, de kérelmét elutasították. Az elutasító ítéletet a Közigazgatási Fellebbviteli 

Bíróság helybenhagyta, felülvizsgálati kérelmét az Államtanács elfogadhatatlannak nyilvánította.  

A kérelmező – az Egyezmény 9. cikkére hivatkozással – sérelmezte, hogy a szerződésének meg nem 

hosszabbítására vonatkozó döntés sértette hitének szabad megvallásához való jogát. 

A Bíróság kiemelte, hogy a szerződés meg nem hosszabbítására vonatkozó határozat indoka az volt, 

hogy a kérelmező megtagadta – az iszlám hithez tartozását kifejező – fátyol levételét. Ezt az 

intézkedést az Egyezmény 9. cikkében biztosított, a hitének szabad megvallásához való jogba való 

beavatkozásnak kell tekinteni. A Bíróság észlelte továbbá, hogy a beavatkozást törvény írta elő. Noha 

a francia Alkotmány 1. cikke, az Államtanács és a francia Alkotmánytanács esetjoga megfelelően erős 

jogi alapot jelentett a kérelmező vallásszabadságának korlátozására, ezek nem tette lehetővé a 

kérelmező számára, hogy előre lássa: a fátyol levételének megtagadása olyan kötelezettségszegésnek 

minősül, amely fegyelmi büntetésnek teszi ki, mivel a semlegesség követelményének tartalma nem 

foglalt magában a kérelmező hivatásának gyakorlására vonatkozó különös rendelkezést. A Bíróság úgy 

ítélte meg, hogy az Államtanács 2000. május 3-án kelt véleményének közzétételétől a kérdéses 

határozat meghozataláig több mint hat hónap telt el, így az a követelmény, hogy az állami 

alkalmazottaknak a feladataik ellátása során vallási semlegességet kell tanúsítaniuk, előre látható és 

hozzáférhető volt. A Bíróság elfogadta, hogy a kérdéses korlátozás mások jogai és szabadságai 

védelmének törvényes célját szolgálta. 

Azon kérdést tekintetében, hogy a beavatkozás mások jogainak és szabadságainak védelme érdekében 

szükséges volt-e egy demokratikus társadalomban, a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy az 

állami alkalmazottak semlegességének követelménye elvben igazolhatónak tekinthető: az állam mint a 

kérelmező munkáltatója egy közkórházban  szükségesnek ítélhette, hogy a kérelmező tartózkodjék 

vallási meggyőződése kinyilvánításától feladatai ellátása során annak érdekében, hogy biztosítsa a 

betegekkel szembeni egyenlő bánásmódot. A tilalom és az elérni kívánt cél arányosságának 

vizsgálatára térve a Bíróság emlékeztetett: bár az állami alkalmazottak teljes lelkiismereti szabadságot 

élveznek, feladataik ellátása során el vannak tiltva vallási meggyőződésük kifejezésétől. E korlátozás 

az állam szekuláris jellegének és a közszolgáltatások semleges jellegének alapelvéből vezethető le; 

ezek pedig olyan elvek, amelyek tekintetében a Bíróság már jóváhagyta azok szigorú végrehajtását, ha 

azok az állam alapító elvét érintik.  

A Bíróság úgy ítélte meg, hogy az Egyezménnyel összefüggésben nem jelentett problémát az, hogy a 

nemzeti bíróságok nagyobb súlyt fektettek a szekularizáció és semlegesség elvére, valamint az állam 

érdekére, mint a kérelmező azon érdekére, hogy vallási meggyőződésének kifejezését ne korlátozzák. 

A Bíróságnak nem volt feladata, hogy a francia modellről – mint olyanról – határozzon. Az 

Államtanács egyik szövegében vagy határozatában sincs semmi, ami azt mondaná, hogy a 

semlegesség követelményét az állami alkalmazottakhoz és az általuk végzett feladatokhoz lehetne 

igazítani. Ez szigorú követelmény, amely az állam szekuláris jellege és a lelkiismereti szabadság 

között létrehozott kapcsolatban gyökerezik, ahogy azt a francia Alkotmány 1. cikke megállapítja. Ezt 

kimondva Bíróság úgy találta, hogy a közigazgatási bíróságok feladata annak biztosítása, hogy a 

hatóságok avatkozzanak be aránytalanul az állami alkalmazottak lelkiismereti szabadságába az állam 

semlegességére hivatkozással. Ebben az összefüggésben annak fegyelmi következményeit, hogy a 

kérelmező a fátyol levételét megtagadta, a hatóságok a vallási jelkép feltűnő jellegére és „egyéb 

körülményekre” tekintettel értékelték. A közigazgatási bíróság a közszolgálat francia felfogására és a 

viselt vallási jelkép feltűnő jellegére hivatkozott, és a szankciót arányosnak ítélte. Ennek megfelelően 

a kötelezettségszegés súlyosságának értékelésekor figyelembe vették azt is, hogy milyen hatásokkal 

jár, ha a kérelmező a feladatai ellátása során fátylat visel, és nem hosszabbították meg a szerződését. A 

Bíróság úgy ítélte meg, hogy a nemzeti hatóságok helyzete alkalmasabb arra, hogy megítéljék egy 
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fegyelmi büntetés arányosságát, amelyet valamennyi olyan körülmény figyelembevételével kell 

meghatározni, amelynek vonatkozásában a semlegesség követelményének megsértését az Egyezmény 

9. cikkének való megfelelés érdekében megállapították. 

A kérelmező, akinek a számára fontos volt, hogy látható formában fejezze ki vallási meggyőződését, 

kitette magát a fegyelmi eljárás súlyos következményének. A 2000. május 3-i véleményt követően 

azonban tisztában volt azzal, hogy feladatai ellátása során semleges öltözéket kell viselnie. E 

kötelezettsége teljesítésének megtagadása miatt, szakmai alkalmasságára tekintet nélkül, fegyelmi 

eljárás indult ellene. Ennek során a fegyelmi eljárásokhoz kapcsolódó garanciák és a közigazgatási 

bíróság előtti jogorvoslati lehetőségek rendelkezésére álltak. A kérelmező úgy döntött, hogy nem vesz 

részt a kórház által a szociális munkatársak felvétele céljából megrendezett versenyvizsgán. E 

körülmények alapján a Bíróság úgy ítélte meg, hogy a nemzeti hatóságok nem lépték túl a mérlegelési 

jogkörüket, amikor megállapították, hogy nem volt lehetőség a kérelmező vallási meggyőződésének és 

azok kifejezésre juttatása tilalmának összeegyeztetésére, és amikor úgy döntöttek, hogy az állami 

semlegesség és pártatlanság elvét részesítik előnyben. A Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a 

kérelmező vallási meggyőződésének kifejezésre juttatásához fűződő jogába való beavatkozás 

szükséges volt egy demokratikus társadalomban, és hogy az Egyezmény 9. cikkét nem sértették meg. 

A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai 

Büntető ügyszak 

Bpkf.III.192/2016/2. 

A nem jogerősen 5 év 6 hónapi szabadságvesztésre ítélt, környezetéhez nem szorosan kötődő, már 

büntetett, és a nem jogerős ítélet szerinti elkövetéskor három másik eljárás hatálya alatt álló fiatal 

felnőtt vádlott előzetes letartóztatásának fenntartása indokolt. 

Törvényesen járt el az Ítélőtábla, amikor a vádlott előzetes letartóztatását a Be. 132. § (1) bekezdés a) 

pontja értelmében – az EBH 2009.2026. számú elvi bírósági határozatban kifejtett iránymutatásnak 

megfelelően – hat hónap elteltével a másodfokú eljárásban felülvizsgálta, s azt mindenben helyes 

indokokkal és okokból, megalapozottan továbbra is fenntartotta. 

Az elsőfokú ítéletben megállapított tényállás szerint az I. rendű vádlott nőtlen, gyermektelen, 

munkahellyel, jövedelemmel nem rendelkezik. A jelen ügyben elbírált cselekmények elkövetési ideje 

előtt egy ízben volt büntetve, de másik három büntetőeljárás hatálya alatt is állt. Emellett két éven 

belül számos alkalommal marasztalták el különféle szabálysértések elkövetése miatt. Ilyen személyi 

körülmények és életvitel mellett az Ítélőtábla alappal vont következtetést akár az I. rendű vádlott 

jogerős elítéléseinek alapját képező vagyon elleni, akár a jelen ügyben a vádlott terhére rótt - 

többrendbeli - erőszakos bűncselekmények ismételt elkövetésének veszélyére.  

A Be. 327. §-ának (2) bekezdésében megfogalmazott okot illetően pedig az ítélőtábla helyesen nem az 

eljárás alapjául szolgáló bűncselekmények különös tárgyi súlyára, hanem a nem jogerősen kiszabott 

szabadságvesztés tartamára, és annak kapcsán arra utalt, hogy a kényszerintézkedés – az eljárás jelen 

szakaszában – már nem a vádlottnak a másodfokú bíróság eljárási cselekményeinél történő jelenlétét, 

hanem elsődlegesen a nem jogerősen kiszabott szabadságvesztés esetleges majdani végrehajtásának, 

foganatba vételének feltételeit kívánja biztosítani. Ennélfogva a Be. 596. §-ában szabályozott 

jogintézménnyel – melyről jelenleg azonos tartalommal a büntetések, az intézkedések, egyes 

kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (Bv. 

tv.) 37. § (1) bekezdése rendelkezik – mutat hasonlóságot (BH 2004.135.). 

Csupán utal rá a Kúria, hogy annak alkalmazását a hivatkozott törvényhely a) pontja már 5 évi 

szabadságvesztés kiszabása esetén lehetővé teszi. Így a nem jogerősen ennél hosszabb tartamú 

szabadságvesztésre ítélt vádlott esetében, az ismertetett személyi körülmények mellett a legsúlyosabb 

kényszerintézkedés alkalmazása nem mellőzhető. Ezzel ellentétes okot vagy körülményt a Kúria a 

felterjesztett iratokban nem észlelt. 
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Ekként a Kúria megállapította - a szükségesség és arányosság elvét is szem előtt tartva -, hogy az 

előzetes letartóztatás elrendelésének alapjául szolgáló ok továbbra is fennáll, és úgy találta, hogy egy 

esetleges enyhébb kényszerintézkedés alkalmazása - a végzésben vázolt körülmények között - nem 

szolgálná az előzetes letartóztatással elérni kívánt célok megvalósulását. 

Gazdasági ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Munkaügyi ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Polgári ügyszak 

Pfv.II.21.033/2015/8. 

A házastársi tartásdíjat igénylő felperestől elvárható, hogy megtegye a szükséges lépéseket az 

elhelyezkedése érdekében, illetve hogy a létfenntartását az általa nem lakott ingatlan hasznosításával 

biztosítsa. 

A Kúria itt utal a felperes Emberi Jogok Európai Egyezmény[e Hetedik kiegészítő jegyzőkönyv]ének 

5. Cikkének a házastársak egyenlő jogaira történő hivatkozására. A férfiak és nők egyenjogúságának 

elvét a házasságban a Csjt. 1. § (1) bekezdése is rögzíti, és ez áthatja a Csjt. további törvényi 

rendelkezéseit is. Az egyenjogúság mellérendeltségi viszonyt fejez ki. A házastársak egyenjogúsága 

alapján a házastársi tartást mindkét félnek azonos feltételek fennállása esetén biztosítja, melynek 

alapja kizárólag a rászorultság. Így a Csjt. 1. § (3) bekezdésben írt érdekek biztosítását és a 

rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét a másodfokú bíróság nem sértette, mikor a vonatkozó 

jogszabályhely rendelkezése (a Csjt. 21. §-a) alapján vizsgálta tartásra való rászorultság fennállását. 

 

Pfv.IV.21.993/2015/15. 

Az önkormányzatiság elve alapján, nagyfokú autonómiával működő szervezet tevékenységébe a 

bíróság csak abban a kivételes esetben avatkozhat be és semmisítheti meg a határozatait, ha azok 

kifejezett jogszabályi rendelkezésbe, alapszabály, belső szabályzat vagy a választási szabályzat 

mellőzhetetlen, konkrét előírásaiba ütköznek. A belső szabályzatokat kiterjesztően nem lehet 

értelmezni. Az eljárási szabálysértések közül csak a választás eredményét meghatározóan befolyásoló 

normasértések esetén semmisíthető meg az egész választás eredménye. 

I. A felperesek sérelmezték, hogy bár a felülvizsgálati tárgyalásra szóló idézést a jogszabályban előírt 

határidőben, de éppen a tárgyalást megelőző 15. napon kapták kézhez, ami álláspontjuk szerint sértheti 

a fegyveregyenlőség elvét, mivel a terjedelmes iratanyag áttekintésére nem állt elegendő idő 

rendelkezésükre. 

A tisztességes eljárás a jogállamiság és a demokratizmus része. Az Emberi Jogok Európai 

Egyezményének (a továbbiakban: EJEE) 6. Cikke biztosítja a tisztességes eljáráshoz való jogot polgári 

és büntető perekben. Az Alaptörvény XXIV. cikkének (1) bekezdése rögzíti: mindenkinek joga van 

ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül 

intézzék. Az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése értelmében mindenkinek joga van ahhoz, hogy 

az ellene emelt bármely vádat vagy valamely perben a jogait és kötelezettségeit törvény által felállított, 

független és pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, ésszerű határidőn belül bírálja el. 

A Pp. 2. § (1) bekezdése szerint a bíróságnak az a feladata, hogy – összhangban az 1. §-ban 

foglaltakkal – a feleknek a jogviták elbírálásához, a perek tisztességes lefolytatásához és ésszerű időn 

belül történő befejezéséhez való jogát érvényesítse. 

A Pp. 274. § (3) bekezdése értelmében, ha a felülvizsgálati kérelem elbírálása tárgyaláson történik, a 

tanács elnöke a tárgyalást úgy tűzi ki, hogy a felülvizsgálati kérelemnek a felek részére való 

kézbesítése a tárgyalás napját legalább tizenöt nappal megelőzze.  
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Tényként állapítható meg, hogy a Kúria elnöke elrendelte az eljárás soron kívüliségét. Ebben az 

esetben a Pp. 270. § (1) bekezdésén keresztül alkalmazott Pp. 125. § (2) bekezdése alapján a tanács 

elnöke a tárgyalási időközt jogosult lerövidíteni. Jelen esetben azonban erre nem került sor. 

Az iratokból kitűnően a felperesek több alkalommal éltek az iratbetekintés jogával. 2015. október 28-

án kelt ellenkérelmükben pedig nyilatkoztak az alperes felülvizsgálati kérelmében előterjesztett 

végrehajtás felfüggesztési kérelemre, ebből következően ekkor már ismerték a felülvizsgálati 

kérelmeket. A felperesek 2016. január 14-én vették át a február 3-ára szóló idézést. Ez azt jelenti, hogy 

a Kúria kézbesítése folytán a tárgyalás előtt 20 nappal kézhez vették az idézést és a felülvizsgálati 

kérelmeket. Így tehát a Pp. 274. § (3) bekezdésében meghatározott tárgyalási időköz biztosított volt a 

felperesek számára. A törvényi határidő megfelelő garanciát jelent arra, hogy a fegyveregyenlőség elve 

ne sérüljön. Adott ügyben azonban még az eljárási szabályban általánosan előírt tárgyalási időköznél is 

hosszabb idő állt a felperesek rendelkezésére. Mindezek alapján a tisztességes eljárás elemét képező 

„fegyveregyenlőség elve” a felperesek esetében nem szenvedett sérelmet a felülvizsgálati eljárás 

során. 

II. A perbeli jogvitában irányadó Ptk. 65. § (1) bekezdése szerint a köztestület önkormányzattal és 

nyilvántartott tagsággal rendelkező szervezet, amelynek létrehozását törvény rendeli el. Az 1998. évi 

XI. törvény (a továbbiakban: Üt.) 12. § (1) bekezdése értelmében az ügyvédi kamara az ügyvédek 

önkormányzati elven alapuló, szakmai és érdek-képviseleti feladatokat ellátó köztestülete. A (2) 

bekezdés rendelkezése szerint az ügyvédi kamara az ügyvédek szakmai irányításával, 

érdekképviselettel, valamint az ügyvédi tevékenységgel összefüggő jogügyletek biztonságával 

kapcsolatos közfeladatokat látja el.  

Az alperesi kamara működési rendjét a törvény, a kamara alapszabálya, belső szabályzatai és a MÜK 

Szabályzata határozzák meg. Az önkormányzatiság elve alapján, nagyfokú autonómiával működő 

szervezet a törvényi előírások és a kamara alapszabályában meghatározott működési rend keretei 

között folytatja tevékenységét. Ez azt is jelenti, hogy a bíróság csak abban a kivételes esetben 

avatkozhat be a kamara működésébe és semmisítheti meg a keresettel támadott határozatokat, ha azok 

jogszabályba, az Üt. előírásába vagy az alapszabály, más belső szabályzat, illetve a MÜK Szabályzat 

mellőzhetetlen rendelkezésébe ütköznek. 

Az EJEE-nek az egyesülési jogra vonatkozó 11. Cikkelye kapcsán az Emberi Jogok Európai Bírósága 

(a továbbiakban: EJEB) számos ítéletében megállapította, hogy a civil szervezetek a demokratikus 

társadalom elemei, közös célok megvalósítására irányuló társadalmi szerveződések, ahol az államnak 

korlátozott szerepe van. Az államnak részletes szabályokat kell megállapítania a civil szervezetek 

működése és struktúrája, ezek betartatása tekintetében, ugyanakkor szabályokat kell hoznia az állami 

beavatkozás terjedelmét és határait illetően, továbbá megfelelő garanciákat kell adnia a visszaélésszerű 

és önkényes állami beavatkozás megakadályozására. Ez utóbbi körben az EJEB erősen kifogásol a 

hatóságok részéről minden olyan magatartást, amely a civil szervezetek belső szabályainak minden 

kisebb megsértéséért szankcionálja ezeket a szervezeteket. Hangsúlyozza, hogy az adminisztratív 

szabályok megsértése miatt a civil szervezetekre kiróható szankcióknak, az állami, bírósági 

beavatkozásnak nyomós társadalmi oka kell, hogy legyen és annak szükségképpen arányosnak kell 

lennie. (l. többek között: Sidiropoulos v. Greece July 10, 1998., Gorzelik v. Poland February 17, 2004., 

Tebieti Mühafize Cemiyyeti and Israfilov v. Azerbaijan, October 8, 2009.). 

A fenti megállapítások indokolják a Kúriának azt az álláspontját, hogy egyrészről az alperesre 

vonatkozó szabályzatokat kiterjesztően nem értelmezi, másik oldalról pedig – mind a magyar, mind az 

európai joggyakorlatban is megkövetelt arányosság érvényesülése érdekében – az esetleges eljárási 

szabálysértések közül csak a választás eredményét meghatározóan befolyásoló normasértéseknek 

tulajdonít olyan jelentőséget, ami miatt az egész választás eredményét meg kell semmisíteni. 

Mindezek alapján általánosságban megállapítható, hogy a bíróság a határozatok semmisségének 

vizsgálata során nem tekinthet el az alapszabály rendelkezéseinek alkalmazásától (BH 1990.486.). 

Ugyanakkor egyes részletszabályok hiánya nem járhat hátrányos jogkövetkezménnyel, az 

érvénytelenség megállapításával. A szabályozás, tiltó rendelkezés hiánya nem vonja maga után a 

határozatok semmisségét. Az alapszabály ellentmondásosságának feloldása, illetve az esetlegesen 

hiányos rendelkezések kiegészítő értelmezése nem a bíróság feladata. 
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Pfv.IV.22.019/2015/7. 

A bírósági tárgyalóteremben, nyilvános tárgyaláson a büntetőeljárás vádlottjaként történő megjelenés 

nem nyilvános közszereplés, ezért a büntetőeljárásban tartott bírósági tárgyaláson jelenlévő 

közszereplő személyről is csak a hozzájárulása alapján készíthető hang- vagy képfelvétel.  

A Ptk. 80. § (1) bekezdése szerint a személyhez fűződő jogok megsértését jelenti a más képmásával 

vagy hangfelvételével kapcsolatos bármiféle visszaélés. A (2) bekezdés értelmében képmás vagy 

hangfelvétel nyilvánosságra hozatalához - a nyilvános közszereplés kivételével - az érintett személy 

hozzájárulása szükséges. 

A fenti jogszabályi rendelkezés értelmében a közszereplő képmása csak közszerepléseivel 

összefüggésben, a közéleti megnyilvánulásai által meghatározott keretben, annak bemutatására 

használható fel az érintett hozzájárulása nélkül (BH 2006.282.). 

A joggyakorlat - korábban hatályos jogegységi határozatban is megfogalmazott - meghatározása 

szerint közszereplésnek az egyén önkéntes elhatározásán, autonóm döntésén alapuló olyan politikai, 

társadalmi, művészeti tevékenység, megnyilvánulás tekinthető, amelyet egy meghatározott cél, 

szűkebb vagy tágabb értelemben a helyi közösség vagy a társadalom életének befolyásolása érdekében 

fejt ki. 

A kialakult ítélkezési gyakorlat szerint a büntetőeljárás megindítása, emiatt kényszerintézkedés 

alkalmazása az egyébként közszereplő személyt is magánszemélyként érinti, ezért az ilyen eseményről 

fényképfelvétel készítése, nyilvánosságra hozatala csak az érintett személy hozzájárulásával jogszerű, 

egyébként személyhez fűződő jogot sért. (Pf.IV.25.366/2001/6., Pfv.IV.20.065/2007/5., 

Pfv.IV.21.766/2014/6.) Mindebből következően helytállóan foglaltak állást az eljárt bíróságok abban, 

hogy a bírósági tárgyalóteremben, nyilvános tárgyaláson a büntetőeljárás vádlottjaként történő 

megjelenés nem nyilvános közszereplés, az nem az érintett személy autonóm döntésétől vagy akarat-

elhatározásától függő megnyilvánulás. 

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) 74/B. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint 

a bírósági tárgyalásról a nyilvánosság tájékoztatása érdekében hang- vagy képfelvételt a tanács elnöke 

engedélyével, a bírósági tárgyaláson jelenlévő személyről - a bíróság tagjain, a jegyzőkönyvvezetőn, 

az ügyészen és a védőn kívül - csak az érintett hozzájárulásával szabad készíteni. E jogszabályi 

rendelkezés a tárgyaláson a hang- vagy képfelvétel készítésének megengedhetősége kérdésében nem 

tesz különbséget a bírósági tárgyaláson jelenlévők közszereplői minősége alapján. Ebből következően 

a büntetőeljárásban tartott bírósági tárgyaláson jelenlévő közszereplő személyről is csak a 

hozzájárulása alapján készíthető hang- vagy képfelvétel. A perbeli esetben a felperes kifejezetten 

megtiltotta, hogy a büntető ügyben tartott tárgyaláson róla fényképfelvétel készüljön és az 

nyilvánosságra hozatalra kerüljön. A közszereplőt is megillető képmás védelméhez fűződő 

személyiségi jog érvényesülése nem akadályozza meg a sajtót a közérdeklődésre számot tartó a PK. 

14. számú állásfoglalásnak megfelelően a büntetőeljárásról szóló valósághű tájékoztatásban. 

Az ismertetett jogszabályi rendelkezések és az azok nyomán kialakult ítélkezési gyakorlat szerint tehát 

a büntetőeljárás alá vont, korábban közszereplő felperesről a bírósági tárgyalóteremben készült 

képfelvétel kifejezett hozzájárulása nélkül történt nyilvánosságra hozatala attól függetlenül jogellenes, 

hogy a büntetőeljárásra a felperes közéleti tevékenységével összefüggésben került sor. 

A közszereplő képmása tehát nem szabad felhasználás tárgya, nem szolgálhat különböző, a 

közszereplő konkrét megnyilvánulásaitól független gondolati tartalmak, vélemények illusztrálására. A 

Kúria a felülvizsgálati kérelemben kifejtettekre tekintettel azonban mérlegelte azt is, hogy az adott 

esetben a véleménynyilvánítás szabadsága és ezen belül a sajtónak a közérdeklődésre számot tartó 

eseményről való szabad tájékoztatáshoz fűződő joga mennyiben korlátozhatta a közszereplő felperes 

képmás védelméhez fűződő személyiségi jogát. 

Az alperes által hivatkozott 7/2014. (III. 7.) AB határozat a közszereplők bírálhatóságára vonatkozó új 

Ptk. 2:44. §-ában szabályozott egyik feltétel, miszerint a közéleti szereplő személyiségi jogai 

védelmének korlátozására „méltányolható közérdekből” kerülhet sor, állapította meg, hogy az a 
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szólás- és sajtószabadság indokolatlan korlátozásának minősül. Az Alkotmánybíróság kétségtelenül 

kimondta, hogy a politikai véleményszabadság fókuszában elsősorban maguk a közügyek, nem pedig 

a közszereplők állnak. A közélet szabad vitatását biztosító alapjogok, így különösen a szólás- és 

sajtószabadság érvényesülésének korlátjaként azonban az Alkotmánybíróság fenntartotta azt a korábbi 

álláspontját, hogy a közhatalmat gyakorló személyeket és a közszereplő politikusokat is megilleti a 

személyiségvédelem, ha az értékítélet nem közéleti tevékenységükkel, hanem a magán és a családi 

életükkel kapcsolatban érinti. 

Az Alkotmánybíróság 28/2014. (IX. 29.) határozata pedig a közterületen intézkedő rendőr képmásának 

nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban fejtette ki azt az álláspontját, hogy a nyilvános helyen 

készült, nem sértő, az érintett személyt tárgyilagosan ábrázoló felvétel általában nyilvánosságra 

hozható engedély nélkül, ha az a közérdeklődésre számot tartó tudósításhoz kapcsolódik, a jelen kor 

eseményeiről való szabad tájékoztatásához kötődik. 

A büntetőeljárásról szóló tudósítás illusztrációjaként a perbeli sajtóközleményekben nyilvánosságra 

hozott képfelvétel a felperesről 2011. április 12-én az ún. Y. ügyben tartott büntető tárgyaláson - a 

felperes tiltakozása ellenére - készült, amely a felperest a vádlottak padján ülve ábrázolja. A 2013. 

július 8-án megjelent „Súlyosabb ítéletet kér kémkedési ügyben a vádhatóság” című és a 2013. 

november 6-án megjelent „X. továbbra is az MSZP tagja - súlyosbítást kér a főügyészség a kémper 

vádlottaira (sic!)” című cikkek az un. kémperben folytatott büntetőügyről tájékoztatottak. A 2013. 

november 30-án megjelent „Felmentették a titoktartás alól X.t” című cikk arról tudósított, hogy a 

felperest felmentette az Alkotmányvédelmi Hivatal a titoktartás alól, így már nem lesz akadálya a 

parlamenti albizottság előtti meghallgatásnak. A „Börtönt kaphat X.” című cikk az ún. Y. ügyben 2014. 

január 31-én tartott tárgyalásról tudósított. 

A perben kifogásolt sajtóközleményekben illusztrációként felhasznált képfelvétel nem a konkrét 

tudósítás tárgyát képező eseményről, hanem a felperessel szemben indult más büntetőeljárásban, 

illetve évekkel korábbi időpontban tartott tárgyaláson készült. A nyilvánosságra hozott képfelvétel a 

sajtóközleményekben a büntetőeljárás adott állásáról szóló tudósítással konkrétan nem függ össze, a 

közérdeklődésre számot tartó tájékoztatáshoz szorosan nem kapcsolódik. A felperest a 

tárgyalóteremben a vádlottak padján ábrázoló képfelvétel közzététele öncélú, mert meghaladja az 

esemény hű illusztrálásához szükségesen tartozó tartalmat. Ezért az adott esetben a közszereplő 

felperes képmás védelméhez fűződő személyiségi joga arányosan korlátozza a sajtó 

véleménynyilvánításhoz, ezen belül a közéleti eseményekről szóló szabad tájékoztatáshoz való jogát. 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának felülvizsgálati kérelemben hivatkozott két eseti döntésének 

tényállása eltér a jelen ügy tényállásától. A tagállami bíróság a 2007. március 7-én meghozott 

Österreichischer Rundfunk v. Ausztria 35841/02. számú ügyben egy neonáci szervezet 

vezetőhelyettese képmásának a beleegyezése nélkül való nyilvánosságra hozatalával, a 2007. március 

14-én meghozott Verlagsgruppe News GmbH v. Ausztria 10520/02. számú ügyben egy közéleti 

szereplőnek minősített üzletember képmásának a beleegyezése nélkül való nyilvánosságra hozatalával 

megállapított személyhez fűződő jogsértés miatt hozott az Európai Bíróság tagállamot marasztaló 

ítéletet. 

Mindkét ügyben az érintett közszereplő ellen indított és a tudósítás tárgyát képező eljárásban készült 

képfelvételt hozta nyilvánosságra a sajtószerv. Erre tekintettel állapította meg az Európai Bíróság, 

hogy a közéleti szereplő képmásának közzétételét egy büntetőeljárásról szóló tudósítás keretében 

megtiltani általános jelleggel nem lehet. Az Európai Bíróság rámutatott, hogy az Emberi Jogok 

Európai Egyezményének 10. Cikke nemcsak a gondolatot és információt védi, hanem azt a formát is, 

amelyekben az megjelenik, így kiterjed a fényképek közlésére is. (Jelsild v. Denmark, 1994. szept. 23.; 

Von Hannover v. Germany, no. 59.320/00.) Az Európai Bíróság általános jelleggel állapította meg, 

hogy milyen szempontokat kell vizsgálni a képfelvétel érintett személy hozzájárulása nélkül történő 

közzététele esetén a jogsértés megítélése során. Ezek a vizsgálandó elemek között kifejezetten szerepel 

annak megállapíthatósága, hogy a cikk és a bemutatott kép között kapcsolat legyen és a bemutatott kép 

kapcsolódjon a cikk tartalmához (Österreichischer Rundfunk v. Ausztria, 2006. 12. 07., no. 35841/02, 

para 68-69.). 

A fent ismertetetteknek megfelelően azonban az adott esetben a felperesről nem a sajtóközlemény 
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tárgyával összefüggésben készült fényképfelvétel került közzétételre. Az alperes a felperes ellen folyó 

több ügyről és az ügyek különböző mozzanatairól szóló tudósítás illusztrációjaként használt fel a 

felperesről egy évekkel korábban más büntetőeljárásban tartott tárgyaláson, a tárgyalóteremben 

hozzájárulása nélkül készült képfelvételt. A nem a tartalomhoz tartozó fénykép ilyen módon történő 

felhasználása a személyhez fűződő jogok aránytalan sérelmével jár. A közlés ezen módja öncélú, a 

személyhez, nem pedig a tudósítások tartalmához kapcsolódik és ily módon az ábrázolt személy 

lejáratását eredményezheti, nem szolgálja a közérdeklődésre számot tartó események, közöttük a 

büntetőeljárásról szóló tudósításhoz szükségszerűen tartozó, valósághű tájékoztatást. Ezért az Európai 

Bíróság hivatkozott döntéseiben vizsgált mérlegelési szempontok figyelembe vételével sem állapítható 

meg, hogy az adott esetben a személyiségvédelem korlátozása a szólás- és sajtószabadság, mint a 

közügyek szabad vitatását biztosító alapjogok biztosítása érdekében indokolt. 

Közigazgatási ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 
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