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Európai uniós jogi közlemények

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek
Büntető ügyszak
12. A Rayonen sad Sofia (Bulgária) által 2016. március 24-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-171/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: bolgár
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Hogyan kell értelmezni az Európai Unió más tagállamaiban hozott ítéleteknek egy új
büntetőeljárásban való figyelembevételéről szóló, 2008. július 24-i 2008/675/IB tanácsi
kerethatározatban használt „új büntetőeljárás” fogalmát, és annak feltétlenül a bűncselekmény
elkövetésében való bűnösség megállapításával kell-e összefüggésben állnia, vagy olyan eljárást is
magában foglalhat, amelyben a második tagállam nemzeti joga szerint a korábbi ítéletben kiszabott
büntetés magába olvaszt egy másik büntetést vagy azt ez utóbbiba beszámítják, illetve annak külön
letöltéséről kell rendelkezni?
2) Úgy kell-e értelmezni a 2008/675/IB kerethatározat 3. cikkének (1) bekezdését annak (13)
preambulumbekezdésével összefüggésben, hogy azzal nem ellentétesek az olyan nemzeti
jogszabályok, amelyek szerint az elítélt személy nem indíthat a valamely más tagállamban hozott
korábbi ítélet figyelembevételére irányuló eljárást, hanem ilyen eljárást kizárólag a korábbi ítélet
meghozatalának helye szerinti tagállam, illetve az új büntetőeljárást lefolytató tagállam indíthat?
3) Úgy kell-e értelmezni a 2008/675/IB kerethatározat 3. cikkének (3) bekezdését, hogy az nem teszi
lehetővé, hogy az új büntetőeljárást lefolytató állam megváltoztassa a korábbi ítélet meghozatalának
helye szerinti tagállam által kiszabott büntetés végrehajtásának módját, mégpedig azokban az
esetekben sem, amelyekben a második tagállam nemzeti joga szerint a korábbi ítéletben kiszabott
büntetés magába olvaszt egy másik büntetést vagy azt ez utóbbiba beszámítják, illetve annak külön
letöltéséről kell rendelkezni?

Gazdasági ügyszak
19. A Sąd Najwyższy (Lengyelország) által 2016. február 22-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-106/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lengyel
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Ellentétes-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés 49. és 54. cikkével az olyan nemzeti jogi
rendelkezéseknek a gazdasági társaság (korlátolt felelősségű társaság) létrehozása szerinti tagállam
általi alkalmazása, amelyek a cégjegyzékből való törlést a társaság végelszámolást követő
megszűnésétől teszik függővé, ha a társaságot a létrehozás szerinti tagállamban megszerzett jogi
személyiség megőrzéséről hozott taggyűlési határozat alapján másik tagállamban újból létrehozták?
Az e kérdésre adandó nemleges válasz esetén:
2) Értelmezhető-e úgy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 49. és 54. cikke, hogy a
végelszámolási eljárás társaság általi lefolytatásának nemzeti jogi kötelezettsége, amely eljárás a folyó
ügyek lezárását, a követelések behajtását, a kötelezettségek teljesítését és a társasági vagyon
készpénzzé tételét, a hitelezők kielégítését vagy számukra biztosíték nyújtását, az ezen intézkedések
végrehajtásáról készült pénzügyi beszámoló benyújtását, valamint a könyveket és bizonylatokat
megőrző személy kijelölését foglalja magában, és amely eljárás megelőzi a társaságnak a
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cégjegyzékből való törlés időpontjában bekövetkező megszűnését, alkalmas, szükséges és arányos
eszköze az elköltöző társaság hitelezőinek, kisebbségi tagjainak és munkavállalóinak védelméhez
fűződő védelemre méltó közérdek védelmének?
3) Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 49. és 54. cikkét, hogy a
letelepedés szabadságának korlátozása áll fenn akkor, ha valamely társaság egy másik tagállam
társaságává történő átalakulás céljával e másik tagállamba helyezi át a létesítő okiratban megjelölt
székhelyét a fővállalkozás székhelyének megváltoztatása nélkül, amely a létrehozás szerinti
tagállamban marad?

20. A Tribunale civile e penale di Cagliari (Olaszország) által 2016. február 29-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-121/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 101. cikket az EUSZ 4. cikk (3) bekezdésével összefüggésben,
hogy azokkal ellentétes a 112/2008. sz. D.L. 83a. cikkének (10) bekezdésében előírthoz hasonló
nemzeti szabályozás, amely szerint a harmadik személyek számára végzett közúti árufuvarozási
szolgáltatások ára nem lehet alacsonyabb azon minimális üzemeltetési költségeknél, amelyeket a
Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture dolgoz ki, és amely ezen árat nem a szerződő felek szabad
tárgyalásának körébe utalja?
2) A nemzeti szabályozás, tekintettel a Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture hatóság jellegére,
korlátozhatja-e a belső piac versenyjogi szabályait a közúti közlekedés biztonságának védelmére
irányuló célkitűzés elérése érdekében?

21. Az Amtsgerichts Düsseldorf (Németország) által 2016. március 25-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-172/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni a Közösség–Svájc Légiközlekedési Bizottság 2010. november 26-i 2/2010
határozatával módosított, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a légi
közlekedésről szóló, 1999. június 21-i megállapodást, hogy a 261/2004/EK rendelet annak 3. cikke (1)
bekezdésének a) pontja alapján egy Svájcban található repülőtérre harmadik államból érkezni
szándékozó utasokra is alkalmazandó?

Munkaügyi ügyszak
21. A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2016. március 9-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-143/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
A 2003. évi 267. sz. dlgs 34. cikke szerinti nemzeti szabályozás, amelynek értelmében az
idénymunkára szóló szerződés minden esetben a huszonöt éven aluli jogalanyok által nyújtott
szolgáltatásokra köthető, ellentétes-e az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmának
elvével, amelyet a 2000/78 irányelv és az Európai Unió Alapjogi Chartája (21. cikk (1) bekezdése)
tartalmaz?
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22. A Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia (Lengyelország) által 2016. március 14én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-149/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lengyel
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Úgy kell-e értelmezni a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről
szóló, 1998. július 20-i 98/59/EK tanácsi irányelv 1. cikkének (1) bekezdését és 2. cikkét az [uniós]
jog hatékony érvényesülésének elvével összefüggésben, hogy az a munkáltató, aki nehéz pénzügyi
helyzete miatt csak a díjazási feltételek vonatkozásában a munkaszerződésekben foglalt munka- és
díjazási feltételek egyoldalú módosítását (a szerződésmódosítási lehetőséggel egybekötött feltételes
felmondást) közli, köteles a fent említett irányelv szerinti eljárást alkalmazni és az üzemi
szakszervezetekkel ezen egyoldalú módosításokról konzultációkat folytatni annak ellenére, hogy a
nemzeti jog – a munkavállalókkal fennálló munkaviszonyok munkavállalókon kívülálló okok miatt
történő megszüntetésére vonatkozó különös szabályokról szóló, 2003. március 13-i törvény (Dz. U.
2003., 90. szám, 844. alszám, módosításokkal) – az 1., 2., 3., 4., 5. és 6. cikkben egyáltalán nem
tartalmaz a munkaszerződésekben foglalt feltételek egyoldalú módosítására vonatkozó
rendelkezéseket?

23. A Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo (Spanyolország) által 2016.
március 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-158/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv
mellékletét képező, a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló keretmegállapodás negyedik
szakaszában hivatkozott „foglalkoztatási feltételek” fogalmát úgy kell-e értelmezni, hogy annak
körébe tartozik az a jogi helyzet is, amely az állandó munkavállalókhoz hasonlóan lehetővé teszi a
határozott idejű munkaviszonnyal rendelkező azon munkavállaló számára, akit valamely politikai
képviseleti tisztség ellátására megválasztottak, hogy a munkáltatóval fennálló szolgálati
jogviszonyának felfüggesztését kérje, és jogosult legyen arra, hogy az adott parlamenti mandátum
megszűnésekor visszatérjen az álláshelyére?
2) A határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv
mellékletét képező, a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló keretmegállapodás negyedik
szakaszában hivatkozott „hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvét” úgy kell-e értelmezni, hogy
azzal ellentétes az olyan regionális nemzeti jogszabály, mint a Ley 3/1985 de ordenación de la función
pública Asturiana (az asztúriai közszolgálat szabályozásáról szóló 3/1985. sz. törvény), amely 59.
cikkének (2) bekezdése teljes és abszolút mértékben korlátozza a határozott időre kinevezett
köztisztviselők számára a más közigazgatási szervnél teljesítendő szolgálati státusz elismerésének
jogát, amennyiben őket parlamenti képviselőknek választják meg, miközben e jogot a határozatlan
időre kinevezett köztisztviselők számára elismerik?

24. A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2016. március 24-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-174/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Úgy kell-e értelmezni a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülői
szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás végrehajtásáról és a 96/34/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2010. március 8-i 2010/18/EU tanácsi irányelv rendelkezéseit és a
mellékletben közzétett, a szülői szabadságról szóló keretmegállapodás rendelkezéseit, hogy azokkal
ellentétes az olyan nemzeti jogi szabályozás, amely szerint a próbaidő, amelynek során a közszolgálati
alkalmazottat próbaidős közszolgálati jogviszony keretében vezető beosztásba helyezték, a
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meghosszabbítás lehetősége nélkül akkor is véget ér a törvény erejénél fogva, ha a közszolgálati
alkalmazott e próbaidő túlnyomó részében szülői szabadságát töltötte és továbbra is azt tölti?
2. Úgy kell-e értelmezni 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 (2) rendelkezéseit, különösen az irányelv 14. cikke (1)
bekezdésének a) vagy c) pontját, 15. vagy 16. cikkét, hogy az első kérdés szerinti tartalommal
rendelkező nemzeti jogi szabályozás nemi alapon történő közvetett hátrányos megkülönböztetést
jelent, ha az sokkal több nőt érint vagy érinthet, mint férfit?
3. Az első vagy második kérdésre adandó igenlő válasz esetén: akkor is ellentétes-e az említett európai
jogi rendelkezések értelmezésével az ilyen nemzeti jogi szabályozás, ha azt azzal a célkitűzéssel
igazolják, hogy a próbaidő alatt csak a feladatok hosszabb időn keresztül történő tényleges ellátása
esetén állapítható meg a feladatok tartós ellátására való alkalmasság?
4. Amennyiben a harmadik kérdésre is igenlő választ kell adni: lehetővé tesz-e az európai jog
értelmezése a próbaidőnek közvetlenül a szülői szabadság végét követő, a szülői szabadság
megkezdésekor még hátralévő időtartamra ugyanazon vagy hasonló beosztásban történő folytatásától
eltérő jogkövetkezményt, például akkor, ha ilyen beosztás vagy megfelelő álláshely már nem áll
rendelkezésre?
5. Megköveteli-e az európai jog értelmezése, hogy ilyen esetben mellőzzék a nemzeti jog
rendelkezései szerinti, más pályázók bevonásával járó új kiválasztási eljárást egy másik beosztás vagy
vezető beosztás betöltéséhez?

25. A Högsta förvaltningsdomstolen (Svédország) által 2016. április 4-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-189/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: svéd
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Az 1408/71 rendelet 47. cikke (1) bekezdésének d) pontja azt jelenti-e, hogy a svéd garantált
nyugdíj számítása során a más tagállamban szerzett biztosítási időszakhoz lehet olyan nyugdíjértéket
rendelni, amely megfelel a svéd időszak átlagos értékének, ha az illetékes hatóság ugyanezen rendelet
46. cikkének (2) bekezdése szerinti időarányos számítást végez?
2) Amennyiben az 1) kérdésre nemleges válasz adandó, az illetékes intézmény a garantált nyugdíjra
való jogosultság számítása során figyelembe vehet-e olyan nyugdíjjövedelmet, amelyet a biztosított
valamely másik tagállamból kap, anélkül, hogy ez ellentétes lenne az 1408/71 rendelet
rendelkezéseivel?

26. A Supremo Tribunal de Justiça (Portugália) által 2016. április 12-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-200/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: portugál
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Vállalkozás vagy üzlet átruházásának minősül-e a határozatokban bemutatott azon helyzet, amint az
ICTS részéről a Securitas vállalkozás számára az átruházás nyilvános közbeszerzési eljárás alapján
megtörtént, amely eljárás során a kiválasztott Securitasnak ítélték oda az őrzési és biztonsági
szolgáltatásoknak a San Miguel szigeten (Azori-szigetek) található Ponta Delgada kikötőjében történő
nyújtására irányuló szerződést, és gazdasági egység átruházásának minősül-e az a 2001. március 12-i
2001/23/EK tanácsi irányelv 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezés alapján?
2) A határozatokban bemutatott helyzet az ajánlattevő vállalkozások puszta jogutódlásának minősül-e
a szolgáltatásnyújtásnak az említett közbeszerzési eljárásban kiválasztott vállalkozás részére történő
odaítélése alapján oly módon, hogy az említett irányelv értelmében továbbra sem tartozik a vállalkozás
vagy üzlet átruházásának fogalmába?
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3) A 2001. március 12-i 2001/23/EK tanácsi irányelv szerinti, a vállalkozás vagy üzlet átruházására
vonatkozó uniós jogi fogalom-meghatározással ellentétes-e az AES, az AESIRF a STAD és más
szakszervezetek által kötött kollektív szerződés 13. cikkének 2. pontja, amely szerint „a vállalkozás
vagy üzlet átruházásának fogalma nem terjed ki arra az esetre, ha a gazdasági szereplő a szolgáltatás
másik gazdasági szereplő részére történő odaítélése miatt elveszít egy ügyfelet”?

27. A Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Egyesült Királyság) által
2016. április 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-214/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: angol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Amennyiben jogvita merül fel a munkavállaló és a munkáltató között abban a kérdésben, hogy a
munkavállaló jogosult-e a 2003/88 irányelv 7. cikke szerinti éves szabadságra, összeegyeztethető-e az
uniós joggal, és különösen a hatékony jogorvoslat elvével, hogy a munkavállalónak azelőtt kell
kivennie a szabadságát, mielőtt meggyőződhetne arról, hogy jogosult-e fizetett szabadságra?
2. Amennyiben a munkavállaló nem veszi ki a neki járó éves szabadságának egészét vagy egy részét
abban a szabadságévben, amikor e jogait gyakorolnia kellene, ám azt kivette volna, ha a munkáltató
nem tagadta volna meg tőle a szabadság idejére járó juttatást, hivatkozhat-e a munkavállaló arra, hogy
akadályoztatva van a fizetett szabadsághoz való jogának gyakorlásában, és így ezt a jogosultságot a
következő évekre viszi át mindaddig, amíg lehetősége nem lesz azt gyakorolni?
3. Amennyiben ez a jogosultság átvihető a következő évekre, ez határozatlan időre lehetséges, vagy
van egy korlátozott időszak az átvitt jogosultság gyakorlására, hasonlóan azon korlátozásokhoz,
amelyek arra az esetre vonatkoznak, amikor a munkavállaló betegség miatt nem tudja gyakorolni az
adott szabadságévben a szabadsághoz való jogát?
4. Az átviteli időszakra vonatkozó törvényi vagy szerződéses rendelkezés hiányában köteles-e a
bíróság ilyen esetben behatárolni az átviteli időszakot, hogy biztosítsa azt, hogy a rendelet alkalmazása
ne torzítsa a 7. cikk célját?
5. Amennyiben igen, összeegyeztethető-e a 7. cikkben biztosított joggal a jogosultságot megalapozó
szabadságév végét követő tizennyolc hónapos időszak?

Polgári ügyszak
37. A Handelsgericht Wien (Ausztria) által 2016. március 7-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-138/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Úgy kell-e értelmezni az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes
vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 3. cikkének (1) bekezdését és 5. cikkét, illetve az irodalmi és művészeti művek védelméről
szóló Berni Egyezmény 1967-ben Stockholmban és 1971-ben Párizsban felülvizsgált szövege 11bis
cikke (1) bekezdésének 2. pontját, hogy az a szabályozás,
amely szerint az alapügy alperesének „közösségi antennaberendezéseihez” hasonló eszközzel
megvalósuló rádióműsor-közvetítés
a) nem minősül új műsorsugárzásnak, ha a berendezéshez kevesebb, mint 500 résztvevő csatlakozik,
és/vagy
b) az eredeti műsor-sugárzás részének minősül, amennyiben az Österreichischer Rundfunk műsorainak
vezetékek segítségével történő, egyidejű, teljes egészében való és változatlan belföldi (ausztriai)
közvetítéséről van szó,
és e használat nem tartozik a távolsági elemet magában foglaló nyilvánossághoz közvetítés 2001/29
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irányelv 3. cikkének (1) bekezdése szerinti, egyéb kizárólagos joga körébe, és ezért nem függ a szerző
hozzájárulásától és nem is díjköteles,
ellentétes az uniós joggal, illetve a Berni Uniós Egyezménnyel, mint az uniós jog részét képező
nemzetközi megállapodással?

38. Az Audiencia Provincial de Burgos (Spanyolország) által 2016. március 7-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-139/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A 2008/95 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti tilalmak hatálya alá tartozhat-e egy
olyan megjelölés használata, amely olyan termék vagy szolgáltatás jellemzőjére utal, amely ugyanazon
a helyen, magas színvonalú értékkel és minőségben, nagyszámban megtalálható?
2) Egy ilyen jellemzőkkel rendelkező megjelölés földrajzi származást jelölő megjelölésnek
minősülhet-e, amennyiben a termék vagy a szolgáltatás egy meghatározott fizikai térre összpontosul?

39. A Vredegerecht te Antwerpen (Belgium) által 2016. március 14-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-147/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A valamely fogyasztóval szemben szerződésteljesítés iránt indított keresettel foglalkozó nemzeti
bíróság, ha a belső eljárási szabályok alapján kizárólagos hatáskörrel rendelkezik arra, hogy hivatalból
vizsgálja a kereset és a nemzeti közrendi szabályok közötti ellentmondást, ugyanígy hatáskörrel
rendelkezik-e arra is, hogy – még mulasztás esetén is – hivatalból vizsgálja, hogy az érintett szerződés
a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló[, 1993. április 5-i
93/13/EGK tanácsi] irányelv hatálya alá tartozik-e – ezen irányelvnek a belga jogba átültetett
formájában –, és hogy megállapítsa ezt?
2) Az európai jog értelmében vett vállalkozásnak tekintendő-e a valamely fogyasztót támogatott
oktatásban részesítő független oktatási intézmény az ezen oktatásnak tandíj, továbbá adott esetben az
oktatási intézménynél felmerült költségek megtérítését szolgáló összeg megfizetése ellenében történő
nyújtásáról kötött szerződés vonatkozásában?
3) A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április
5-i 93/13/EGK [tanácsi] irányelv hatálya alá tartozik-e a valamely fogyasztó és egy független,
támogatott oktatási intézmény között támogatott oktatás ezen intézmény általi nyújtásáról kötött
szerződés, és az irányelv értelmében vett eladónak vagy szolgáltatónak tekintendő-e a valamely
fogyasztót támogatott oktatásban részesítő független oktatási intézmény az ezen oktatás nyújtásáról
kötött szerződés vonatkozásában?

40. A Rechtbank Den Haag (Hollandia) által 2016. március 21-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-163/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
A 2008/95/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdése e) pontjának iii. alpontja szerinti forma („Form”,
„shape”, illetve „forme” az említett irányelv német, angol és francia változatában) fogalma az áru
térbeli tulajdonságaira, például annak körvonalaira, méreteire vagy (háromdimenziós) kiterjedésére
korlátozódik, vagy e rendelkezés hatálya az áru egyéb (nem térbeli) tulajdonságaira – például a színre
– is kiterjed?
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41. A Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Spanyolország) által 2016.
március 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-167/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Összeegyeztethető-e a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről
szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK irányelv 6. cikkének (1) bekezdésével és 7. cikkének (1)
bekezdésével az a körülmény, hogy az idő előtti megszüntetésre vonatkozó feltétel tisztességtelennek
minősítése, ami a végrehajtási eljárás alapját képezi, nem vált ki semmilyen jogkövetkezményt abban
a bírósági eljárásban, amelyben feltárják?
2) Összeegyeztethető-e a 93/13/EGK irányelv 6. cikkének (1) bekezdésével és 7. cikkének (1)
bekezdésével az olyan értelmezés, amely szerint az idő előtti megszüntetésre vonatkozó feltétel
tisztességtelen jellege megállapításának jogkövetkezményeit az eladó vagy szolgáltató által
választható eljárások konkrét jellemzőihez köti?
3) Összhangban van-e a 93/13 irányelv 6. cikkének (1) bekezdésével és a 7. cikkének (1) bekezdésével
az olyan értelmezés, amely szerint, bár az előre meghatározott feltétel a hosszú távú szerződéseknél
lehetővé teszi az idő előtti megszüntetést a súlyosnak nem minősülő nemteljesítés esetén is, és a
fogyasztót nehezebb helyzetbe hozza, mint az a diszpozitív nemzeti szabályból következne, a
szerződési feltétel kizárólag azért nem lehet semmis, mert a nemzeti eljárási szabályban van egy
kiigazító szabály, amely csak az eladó vagy szolgáltató által kiválasztott konkrét eljárásban
alkalmazható, és csak bizonyos feltételek fennállása mellett?
4) A LEC 693. cikk (3) bekezdése megfelelő és hatékony eszközt jelent-e ahhoz, hogy a fogyasztó
orvosolhassa az idő előtti megszüntetésre vonatkozó tisztességtelen kikötés jogkövetkezményeit,
figyelembe véve, hogy kamatokat és költségeket kell fizetnie?
5) Tiszteletben tartja-e a 93/13 irányelv és az Európai Unió Alapjogi Chartája szerinti tényleges
érvényesülés elvét az a nemzeti eljárási törvény, amely olyan jogokat biztosít a fogyasztónak,
amelyeket az eladó vagy szolgáltató által egyéb olyan eljárások közül kiválasztott, kifejezetten gyors
végrehajtási eljárásban érvényesíthet, amelyekben e jogok ismeretlenek?

42. A Court of Appeal (Írország) által 2016. március 29-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-173/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: angol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Úgy kell-e értelmezni a 2201/2003 rendelet 16. cikke (1) bekezdésének a) pontjában foglalt „az
eljárást megindító irat […] bírósághoz történő benyújtásának időpontjában” kitételt, hogy az:
i) azt az időpontot jelenti, amikor az eljárást megindító iratot a bíróság megkapja, jóllehet a nemzeti
jog értelmében ez a kézhezvétel önmagában nem eredményezi az eljárás azonnali megindítását; vagy
ii) azt az időpontot, amikor az eljárást megindító irat bíróság általi kézhezvétele alapján a nemzeti jog
szerint megindul az eljárás.

43. A Riigikohus (Észtország) által 2016. április 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal
iránti kérelem (C-194/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: észt
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok
elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és
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tanácsi rendelet 7. cikkének 2. pontját, hogy az a személy, akinek jogait rá vonatkozó valótlan
állításoknak az interneten történő közzétételével és a rá vonatkozó hozzászólások eltávolításának
elmulasztásával állítólagosan megsértették, minden olyan tagállam bírósága előtt, amelynek területén
az interneten közzétett információ hozzáférhető, vagy hozzáférhető volt, az e tagállamban keletkezett
kár tekintetében keresetet indíthat a valótlan állítások helyreigazítása és a jogait sértő hozzászólások
eltávolítása iránt?
2) Úgy kell-e értelmezni a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok
elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet 7. cikkének 2. pontját, hogy az a jogi személy, amelynek jogait [eredeti 2. o.]
állítólagosan megsértették rá vonatkozó valótlan állításoknak az interneten történő közzététele és a rá
vonatkozó hozzászólások eltávolításának elmulasztása révén, az állítások helyreigazítását, a
hozzászólások eltávolítására való kötelezést és a valótlan állítások interneten történő közzétételével
okozott vagyoni kár megtérítését a számára okozott teljes kár tekintetében követelheti azon állam
bíróságai előtt, ahol érdekeinek központja található?
3) A második kérdésre adandó igenlő válasz esetén úgy kell-e értelmezni a polgári és kereskedelmi
ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012.
december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkének 2. pontját, hogy
— abból kell kiindulni, hogy a jogi személy érdekeinek központja és ezzel a számára okozott kár
keletkezésének helye abban a tagállamban van, ahol székhelye található, vagy
— a jogi személy érdekei központjának és ezzel a számára okozott kár keletkezési helyének
meghatározása során minden körülményt figyelembe kell venni, mint például a jogi személy
székhelyét és állandó telephelyét, ügyfeleinek székhelyét és az ügyletek megkötésének módját?

Közigazgatási ügyszak

125. A Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által
2016. február 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-113/16.
sz. ügy)
Az eljárás nyelve: magyar
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés 49. és 63. cikkébe ütköző korlátozást
valósít-e meg az alapeljárásban szereplőhöz hasonló olyan tagállami szabályozás, amely a
mezőgazdasági földterületre létesített haszonélvezeti jog, használati jog fennmaradását a
haszonélvezeti jog, használati jog alapítójával fennálló közeli hozzátartozói kapcsolat
igazolásához köti, s amennyiben a haszonélvezeti jog, használati jog jogosultja közeli
hozzátartozói kapcsolatot nem tud igazolni, haszonélvezeti joga, használati joga a törvény
erejénél fogva – vagyoni kompenzáció nélkül – megszűnik?
2) Az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés 49. és 63. cikke alapján ténylegesen
egyenlő mértékben hat az adott tagállam állampolgáraira és más tagállamok állampolgáraira
az alapeljárásban szereplőhöz hasonló olyan tagállami szabályozás, amely a mezőgazdasági
földterületre létesített haszonélvezeti jog, használati jog fennmaradását a haszonélvezeti jog,
használati jog alapítójával fennálló közeli hozzátartozói kapcsolat igazolásához köti, s
amennyiben a haszonélvezeti jog, használati jog jogosultja közeli hozzátartozói kapcsolatot
nem tud igazolni, haszonélvezeti joga, használati joga a törvény erejénél fogva – vagyoni
kompenzáció nélkül – megszűnik?
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126. A Kúria (Magyarország) által 2016. február 26-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-114/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: magyar
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Értelmezhető-e a héairányelv 167. cikk, 168. cikk, 178. cikk, és 179. cikk rendelkezése
akként, hogy köteles az adóhatóság az adózó levonási jogát az adóhatósági ellenőrzés során
elismerni, amennyiben az adózó bevallásában az előzetesen felszámított adó nem szerepel,
jóllehet a héairányelvnek megfelelő számlák rendelkezésére állnak és az adózó az ellenőrzés
során kéri a levonási jog elismerését?

127. A Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2016.
március 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-129/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: magyar
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 191. cikkével, valamint a környezeti károk
megelőzése és helyreállítása tekintetében a környezeti felelősségről szóló 2004/35/EK
irányelv rendelkezéseivel ellentétes-e az olyan nemzeti szabályozás, amely – átlépve a
„szennyező fizet” elvén – lehetővé teszi a környezetvédelmi közigazgatási hatóság számára,
hogy a környezeti károk megtérítésének felelősségét különleges formában a tulajdonjog
jogosultjára terhelje anélkül, hogy ezt megelőzően érdemben vizsgálnia kellene e személy
(gazdálkodó szerv) magatartása és a szennyezési esemény közötti okozati összefüggés
meglétét?
2) Amennyiben az első kérdésre adandó válasz nemleges és a levegőszennyezésre
figyelemmel nem merül fel környezeti kár felszámolásának szükségessége, a levegőtisztaságvédelmi bírság kiszabása indokolható-e a 2004/35/EK irányelv 16. cikkében és az EUMSZ
193. cikkében foglalt szigorúbb tagállami szabályozásra hivatkozással, vagy ez utóbbi
szigorúbb szabályozás sem eredményezheti a szennyezésért nem felelős tulajdonos terhére
pusztán szankció jellegű bírság kiszabását?
128. A Krajowa Izba Odwoławcza (Lengyelország) által 2016. március 1-jén benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-131/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lengyel
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők
beszerzési eljárásainak összehangolásáról [helyesen: a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai
szolgáltatások területén a közbeszerzési eljárások összehangolásáról] szóló, 2004. március 31-i
2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkét, hogy az ajánlatkérő kötelezhető arra,
hogy azokat az ajánlattevőket, akik a megadott határidőn (vagyis az ajánlatok benyújtására
meghatározott határidőn) belül nem mutatták be azokat az ajánlatkérő által bekért „nyilatkozatokat
vagy dokumentumokat”, amelyek igazolják, hogy az ajánlott árubeszerzések, szolgáltatásnyújtások
vagy építési beruházások teljesítik az ajánlatkérő által meghatározott követelményeket (minek körében
a „nyilatkozatok vagy dokumentumok” fogalma a szerződés tárgyának mintáit is magában foglalja),
vagy a bekért „nyilatkozatokat vagy dokumentumokat” hibásan benyújtó ajánlattevőket felhívja a
hiányzó, illetve kijavított „nyilatkozatok vagy dokumentumok” (minták) megadott póthatáridőn belüli
bemutatására annak megtiltása nélkül, hogy a kiegészített „nyilatkozatok vagy dokumentumok”
(minták) módosítsák az ajánlat tartalmát?
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2) Úgy kell-e értelmezni a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők
beszerzési eljárásainak összehangolásáról [helyesen: a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai
szolgáltatások területén a közbeszerzési eljárások összehangolásáról] szóló, 2004. március 31-i
2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkét, hogy az ajánlatkérő megtarthatja az
ajánlattevő által nyújtott óvadékot, ha ez utóbbi az ajánlatkérő kiegészítésre való felhívása ellenére
nem mutatta be azokat a „nyilatkozatokat vagy dokumentumokat” (mintákat), amelyek igazolják, hogy
az ajánlott árubeszerzések, szolgáltatásnyújtások vagy építési beruházások teljesítik az ajánlatkérő
által meghatározott követelményeket, amennyiben e kiegészítés az ajánlat tartalmának módosítását
eredményezné, vagy az ajánlattevő nem értett egyet az ajánlat ajánlatkérő általi kijavításával, minek
folytán az ajánlattevő ajánlata nem volt a legelőnyösebb ajánlatként kiválasztható?
3) Úgy kell-e értelmezni a 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelvnek a közbeszerzési
szerződések odaítélésére vonatkozó jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása tekintetében
történő módosításáról szóló, 2007. december 11-i 2007/66/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvvel módosított, a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő
vállalkozások beszerzési eljárásairól szóló közösségi szabályok alkalmazására vonatkozó törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1992. február 25-i 92/13/EGK
tanácsi irányelv 1. cikkének (3) bekezdését, hogy az e rendelkezés „akiknek érdekükben áll vagy állt
egy adott szerződés elnyerése” szövegrészében szereplő „adott szerződés” kifejezés egy (a jelen
ügyben: a 2015. június 3-i hirdetmény közzétételével indult) „adott közbeszerzési eljárást” jelent, vagy
úgy, hogy e kifejezés „adott szerződési tárgyat” (a jelen ügyben: az ajánlatkérő archívumában található
dokumentumok digitalizálására irányuló szolgáltatásnyújtás) jelent, függetlenül attól, hogy a
jogorvoslati kérelemre figyelemmel köteles lesz-e az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítani a
folyamatban lévő közbeszerzési eljárást és adott esetben új közbeszerzési eljárást indítani?

129. A Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Németország) által 2016. március 7-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-135/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Sérti-e a 2014. november 25-i európai bizottsági határozat (Commission Decision of 25.11.2014 on the
aid scheme SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [implemented by Germany for the support of renewable
electricity and of energy-intensive users], C(2014)8786 final) [az SA.33995 (2013/C) (korábbi
2013/NN) számú állami támogatásról (végrehajtotta Németország a megújuló energiaforrásokból
előállított villamos energia és az energiaigényes vállalkozások támogatása érdekében) szóló, 2014.
november 25-i (EU) 2015/1585 bizottsági határozat, az értesítés a C(2014) 8786. számú
dokumentummal történt] az Európai Unió működéséről szóló szerződést azáltal, hogy a Bizottság az
EEG-pótdíj maximalizálását az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatásnak minősíti?

130. A Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Olaszország) által 2016.
március 7-én és a Tribunale Amministrativo per il Molise (Olaszország) által 2016.
március 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-140/16. és C-162/16.
sz. ügy)1
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
A bizalomvédelem és a jogbiztonság közösségi elvével, az áruk szabad mozgásának, a letelepedés
szabadságának és a szolgáltatásnyújtás szabadságának az Európai Unió működéséről szóló
Szerződésben (EUMSZ) rögzített elvével, valamint az ezekből származó (legutóbb) a 2014/24/EU
irányelvben rögzített elvekkel, nevezetesen az egyenlő bánásmód, a hátrányos megkülönböztetés
tilalma, a kölcsönös elismerés, az arányosság és az átláthatóság elvével összefüggésben ellentétes-e az
1

A megjelölt ügyekben eltett kérdések szó szerint megegyeznek.
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olyan jogszabály, mint a 2006. évi 163. sz. d.lgs. 87. cikkének (4) bekezdése és 86. cikkének (3a)
bekezdése együttes rendelkezéséből, valamint a 2008. évi 81. sz. d.lgs. 26. cikkének (6) bekezdéséből
– amint azokat a Consiglio di Stato teljes ülése egységesen értelmezte a codice di procedura
amministrativa (közigazgatási eljárás kódexe) 99. cikke értelmében 2015. évi 3. és 9. sz. ítéletében –
következő olasz szabályozás, amelynek értelmében a vállalkozás biztonsági költségei feltüntetésének
valamely építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásban benyújtott gazdasági ajánlatban történő
elmulasztása minden esetben az ajánlattevő vállalkozásnak az iratok kiegészítése és kontradiktórius
eljárás lehetősége nélküli kizárását vonja maga után, még abban az esetben is, ha a különállóan történő
feltüntetés kötelezettségét sem a közbeszerzési eljárás jogi szabályozása, sem pedig az ajánlat
benyújtásához kitöltendő nyomtatvány nem említette meg, függetlenül attól a körülménytől, hogy az
ajánlat lényegében ténylegesen tiszteletben tartja-e a vállalkozás minimális biztonsági költségeire
vonatkozó előírásokat?

131. A Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal (Portugália) által 2016. március 14-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-144/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: portugál
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
a) Mivel az 1997. december 27-i 379/97. sz. törvényerejű rendelet elfogadta a játszóterek, a játszótéri
eszközök és az ütközési felületek elhelyezése, kiépítése, tervezése és funkcionális elrendezése során
irányadó biztonsági követelmények megállapításáról szóló rendeletet,
b) Mivel a 2009. május 19-i 119/2009. sz. törvényerejű rendelet módosította az 1997. december 27-i
379/97. sz. törvényerejű rendeletet, néhány műszaki szabványt szövegét megváltoztatta, illetve egyéb
műszaki szabványokkal kiegészítette és a bevezetett módosításokkal ismét közzétette a részét képező
említett rendeletet,
c) Mivel egyik említett nemzeti jogszabályról sem küldtek értesítést az Európai Bizottságnak azon,
1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben megállapított műszaki
szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás keretében, amely irányelvet a
1998. július 20-i 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosított, és amelyet a 2000.
április 18-i 58/2000. sz. törvényerejű rendelet ültetett át a belső jogrendbe,
1. A nemzeti bíróságnak a műszaki szabványokat bevezető azon jogszabály teljes
alkalmazhatatlanságáról kell-e döntenie, amelyről a 98/34/EK irányelvben foglaltakat megsértve nem
küldtek értesítést az Európai Bizottságnak, vagy az alkalmazhatatlanságra vonatkozó döntést a nemzeti
jogszabály által bevezetett új műszaki szabályokra kell-e korlátoznia?
2. A műszaki szabványokat bevezető azon jogszabály teljes alkalmazhatatlanságát kell-e
megállapítania a bíróságnak, amelyről a 98/34/EK irányelvben foglaltakat megsértve nem küldtek
értesítést az Európai Bizottságnak, vagy az alkalmazhatatlanságra vonatkozó döntést a nemzeti
jogszabály által bevezetett új műszaki szabályokra kell korlátozni?
3. Az említett rendeletben szereplő összes műszaki szabvány alkalmazását vagy csak a 2009. május
19-i 119/2009. sz. törvényerejű rendelet által módosított vagy bevezetett műszaki szabványok
alkalmazását kell-e mellőzni?

132. A Gerechtshof Amsterdam (Hollandia) által 2016. március 14-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-145/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Érvényes-e az egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló, 2012. április 2-i
301/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet?
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133. A Curtea de Apel Craiova (Románia) által 2016. március 14-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-150/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: román
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikke értelmében állami támogatásnak minősüle a részvényesek rendkívüli közgyűlése által elfogadott azon határozat, amelyben a chișcani
önkormányzat (Brăila kerület) ingatlan-nyilvántartásában 70301. sz. alatt nyilvántartott vagyontárgy
fizetés helyetti átengedése révén elfogadták az SC ELECTROCENTRALE GRUP SA társaságnak a
COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA társasággal szemben fennálló, 28 709 475,13 összegű
tartozásának megszűnését, és amelyben egyidejűleg a vagyontárgy piaci értéke és a tartozás összege
közötti különbözetnek az SC ELECTROCENTRALE GRUP SA társaság részére történő
megfizetéséről határoztak, és amelyet a Ministerul Economiei – Departamentul pentru energie által
képviselt, a COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA társasági tőkéjének 77,17 %-ával rendelkező
román állam mint részvényes szavazatával fogadtak el, 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) Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén ez a támogatás az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdésében
előírt bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozik-e?

134. A Cour de cassation (Franciaország) által 2016. március 16-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-155/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési
szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy közjogi szervezeteknek kell
tekinteni azon kritérium alapján, amely szerint az ilyen szervezeteket kifejezetten közfeladat ellátására
kell létrehozni, és azok nem ipari vagy kereskedelmi jellegűek, az érintett szakmai szervezetek által
olyan tetemeltakarítási szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződések megkötése céljából
létrehozott magánjogi társulásokat, amelyeket e szervezetek tagjai finanszíroznak az e célból fizetett
hozzájárulásukkal?
2) A fent hivatkozott 2004/18/EK irányelv 1. cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy az ismertetett
társulások – különösen azok, amelyek kötelező hozzájárulásokat szednek be – megfelelnek a közjogi
szervezetként való minősítés azon kritériumának, amely az állami hatóságok által gyakorolt felügyelet
fennállására vonatkozik, abban az esetben, ha az állam által gyakorolt gazdasági és pénzügyi
felügyelet olyan külső ellenőrzést jelent, amely a rendelet hatálya alá tartozó vállalkozások és
szervezetek gazdasági tevékenységére és pénzügyi irányítására terjed ki, és amelynek tárgya az e
vállalkozásokkal és szervezetekkel járó kockázatok elemzése, valamint teljesítményük értékelése az
állami vagyon érdekeinek figyelembevételével, hogy a felügyelet alatt álló vállalkozás vagy szervezet
a felügyelő kérésére köteles a feladatának teljesítéséhez szükséges összes információt közölni, azon
információkat is ideértve, amelyek a konszolidáció körébe bevont leányvállalatokra vonatkoznak, és
adott esetben az összes kiegészítő információt is, hogy az igazgatótanács vagy a felügyelőbizottság,
vagy az azokat helyettesítő tanácskozó szerv és az általa létrehozható tanácsok és bizottságok ülésein
konzultatív jelleggel jelen van, hogy részt vehet a tanácsok, bizottságok és az összes vállalkozáson
vagy a szervezeten belül létező konzultatív szerv ülésein, valamint a közgyűléseken, és hogy a
tagokkal megegyező feltételekkel megkapja a meghívókat, a napirendeket és az ülések előtt
kiküldendő valamennyi egyéb dokumentumot?
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135. A Finanzgericht München (Németország) által 2016. március 17-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-156/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
I. Lehetővé teszi-e a Kínai Népköztársaságból származó asztali és konyhai kerámiaáruk behozatalára
vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges
beszedéséről szóló, 2013. május 13-i 412/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelet 1. cikkének (3)
bekezdése, hogy a végleges dömpingellenes vám első megállapítása érdekében utólag nyújtsák be az
érvényes kereskedelmi számlát, ha az egyéni dömpingellenes vámtétel alkalmazásához szükséges
minden egyéb feltétel fennáll?
II. Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén:
Ellentétes-e a 2000. november 16-i 2700/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (2)
módosított, a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi
rendelet (3) 78. cikkével, ha a vámhatóság felülvizsgálati eljárás keretében azzal az indokkal utasítja el
a dömpingellenes vám visszatérítését, hogy a nyilatkozattevő csak a vámáru-nyilatkozat elfogadását
követően mutatott be megfelelő kereskedelmi számlát?

136. Az Augstākā tiesa (Lettország) által 2016. március 19-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-177/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lett
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Alkalmazandó-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés 102. cikke [második bekezdésének]
a) pontja egy nemzeti szerzői jogi jogkezelő szervezet által meghatározott díjakkal kapcsolatos peres
eljárásban, ha ez a szervezet külföldi szerzők műveiért is szed be díjakat, és az általa megállapított
díjak visszatartólag hathatnak e művek felhasználásától a szóban forgó tagállamban?
2) A tisztességtelen árakra vonatkozó, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 102. cikke
[második bekezdésének] a) pontjában alkalmazott fogalom-meghatározás alkalmazásában a szerzői és
szomszédos jogok területén helyénvaló- és elegendő-e – és ha igen, akkor mely esetekben –
összehasonlítást végezni a szóban forgó piac árai (díjai) és a szomszédos piacok árai (díjai) között?
3) A tisztességtelen árakra vonatkozó, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 102. cikke
[második bekezdésének] a) pontjában alkalmazott fogalom-meghatározás alkalmazásában a szerzői és
szomszédos jogok területén helyénvaló- és elegendő-e a bruttó hazai terméken alapuló vásárlóerőparitási indexet alkalmazni?
4) A díjak összehasonlítását a fentiek minden egyes külön szegmensében vagy a díjak középszintjével
kapcsolatban kell-e elvégezni?
5) Mikor kell úgy tekinteni, hogy a tisztességtelen árakra vonatkozó, az Európai Unió működéséről
szóló szerződés 102. cikke [második bekezdésének] a) pontjában alkalmazott fogalom-meghatározás
szempontjából vizsgált díjak közötti különbség oly mértékben érzékelhető, hogy az erőfölényben lévő
piaci szereplőnek kell bizonyítania azt, hogy a díjai méltányosak?
6) Milyen információ várható el ésszerűen a piaci szereplőtől a szerzői jog hatálya alá tartozó
művekkel kapcsolatos díjak méltányos jellegének bizonyítása érdekében az Európai Unió működéséről
szóló szerződés 102. cikke [második bekezdése] a) pontjának alkalmazásában, ha e művek költsége
nem határozható meg úgy, mint az anyagi természetű termékek esetében? Csak a szerzői jogi
jogkezelő szervezet adminisztratív költségeiről van szó?
7) Versenyjogi jogsértés esetén a bírság meghatározása során ki kell-e zárni a szerzői jogi jogkezelő
szervezet üzleti forgalmából az e piaci szereplő által beszedett, szerzőknek járó díjazást?
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137. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2016. március 24-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-178/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Ellentétes-e a 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 45. cikke (2)
bekezdése c) és g) pontjának, valamint (3) bekezdése a) pontjának […], továbbá a bizalomvédelem és
a jogbiztonság, valamint az egyenlő bánásmód, az arányosság, az átláthatóság, az eljárás terhesebbé
tételének tilalma, a közbeszerzési piac teljes megnyitása, a büntetendő tényállások kimerítő felsorolása
és pontos meghatározása uniós jogelvének helyes alkalmazásával […] a 2006. április 12-i, többször
módosított 163. sz. d.lgs. (törvényerejű rendelet) (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE [a 2004/17/EK és 2004/18/EK
irányelv alkalmazásában az építési beruházásra, a szolgáltatásnyújtásra és az árubeszerzésre irányuló
közbeszerzési szerződéseket szabályozó törvénykönyv]) 38. cikke (1) bekezdésének c) pontjában
foglalthoz hasonló nemzeti szabályozás, amennyiben az az e pontban megjelölt bűncselekmények
elkövetése miatt hozott jogerős marasztaló büntetőítélet (beleértve a felek által kérelmezett büntetést
kiszabó ítéletet is) hiányára vonatkozóan e pontban előírt nyilatkozattételi kötelezettség hatályát az
ajánlattevő vállalkozások azon tisztségviselőire is kiterjeszti, akiknek megbízatása a felhívás
közzétételét megelőző évben szűnt meg, és amely büntetőítélet az eljárásból való kizárás egyik relatív
okát képezi, amennyiben a vállalkozás nem bizonyítja, hogy e személyek büntetőjogilag szankcionált
magatartásától ténylegesen és teljesen elhatárolódott, az ajánlatkérő szerv mérlegelési jogkörébe utalva
az értékelést, és amely szabályozás lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv számára, hogy az eljárásból való
kizárás terhe mellett ténylegesen előírja:
i. jogerős ítélettel még le nem zárult (tehát per definitionem bizonytalan kimenetelű)
büntetőeljárásokra vonatkozó tájékoztatási és nyilatkozattételi kötelezettséget, amelyet a törvény
még a hivatalban lévő tisztségviselők esetében sem ír elő;
ii. az önkéntes elhatárolódás kötelezettségét a büntetlenséget kizáró magatartások típusainak, a
vonatkozó (akár a büntetőítélet jogerőre emelkedését megelőző) referencia-időszaknak, valamint az
eljárás azon szakaszának meghatározása nélkül, amelyben azt teljesíteni kell;
iii. a lojális együttműködésnek a jóhiszeműség általános elvére történő utalással pontosan körül nem
határolt kötelezettségét?

138. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2016. március 25-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-179/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Lehetővé teszi-e az EUMSZ 101. cikk, hogy versenytársaknak minősüljenek egy hasznosítási
szerződés felei, amennyiben a hasznosító vállalkozás csak a szerződés alapján folytat tevékenységet az
érintett piacon? Ilyen esetben mentesülnek-e, és esetlegesen milyen keretek között mentesülnek az
EUMSZ 101. cikk (1) bekezdésének alkalmazása alól, vagy esnek egyébként az EUMSZ 101. cikk (3)
bekezdése szerinti jogszabályi kivétel hatálya alá az engedélyező és a hasznosító közötti
versenykorlátozások, még ha azokat a hasznosítási szerződés kifejezetten nem is tartalmazza?
2) Lehetővé teszi-e az EUMSZ 101. cikk a nemzeti versenyhatóság számára, hogy a gyógyszerekre
vonatkozó, az illetékes gyógyszeripari szabályozó hatóságok (az AIFA és az EMA) által kiadott
forgalombahozatali engedélyek tartalmától függetlenül határozza meg az érintett piacot, vagy éppen
ellenkezőleg, az engedélyezett gyógyszerek esetében a megfelelő szabályozó hatóság állapítja meg a
nemzeti versenyhatóságra is kötelező jelleggel az EUMSZ 101. cikk szerinti, jogi szempontból érintett
piacot?
3) A 2001/83/EK irányelvben, és különösen annak a gyógyszerek forgalombahozatali engedélyére
vonatkozó 5. cikkében foglalt rendelkezésekre is figyelemmel, lehetővé teszi-e az EUMSZ 101. cikk,
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hogy helyettesíthetőnek, és így ugyanazon érintett piacra tartozónak minősüljön egy off-label használt
gyógyszer és a megegyező terápiás javallatok vonatkozásában forgalombahozatali engedéllyel
rendelkező gyógyszer?
4) Az EUMSZ 101. cikk értelmében az érintett piac meghatározása során annak is van-e jelentősége a
gyógyszeripari termékek helyettesíthetőségén túl, hogy azokat a gyógyszerek forgalomba hozatalára
vonatkozó szabályozásnak megfelelően kínálták-e a piacon?
5) Célját tekintve versenykorlátozónak minősül-e valamely gyógyszer kevésbé biztonságos vagy
kevésbé hatékony voltát hangsúlyozó összehangolt magatartás, amennyiben az említett kisebb
hatékonyságot vagy biztonságosságot kétségtelen tudományos vívmányok ugyan nem támasztják alá,
de a tudományos ismeretek tényálláskori állása szerint azok nem is zárhatóak ki
kétségbevonhatatlanul?

139. A Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (Görögország) által 2016. április 1-jén
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-184/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: görög
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A tagállamok eljárási autonómiájának, valamint a bizalomvédelem és a gondos ügyintézés elvének
tükrében úgy kell-e értelmezni a 2004/38/EK irányelvnek az EUMSZ 45. és az EUMSZ 49. cikkel
összefüggésben értelmezett 27. és 32. cikkét, hogy azok előírják – vagy lehetővé teszik – az uniós
polgárként történő bejelentkezésről szóló, a 106/2007. sz. elnöki rendelet 8. cikkének (1) bekezdése
alapján egy másik tagállam állampolgára részére már kiadott igazolás visszavonását, valamint az e
személyt a fogadó ország területéről kiutasító határozat meghozatalát, amennyiben ezen állampolgár
annak ellenére, hogy a közrendi és közbiztonsági okokból elrendelt beutazási tilalom alapján felvették
őt a nemkívánatos külföldiek nemzeti jegyzékébe, ismét belépett a szóban forgó tagállam területére, és
ott anélkül, hogy a 2004/38 irányelv 32. cikkével összhangban a belépési tilalom megszüntetését kérte
volna, vállalkozási tevékenységbe kezdett, mivel ez utóbbit (belépési tilalom) olyan önálló közrendi
oknak kell tekinteni, amely igazolja a valamely tagállam állampolgára részére kiadott bejelentkezési
igazolás visszavonását?
2) Az előző kérdésre adott igenlő válasz esetén megfelelhet-e az említett tényállásnak az uniós
polgárnak a fogadó állam területén történő illegális tartózkodása oly módon, hogy az lehetővé teszi,
hogy az uniós polgárként történő bejelentkezésről szóló igazolás visszavonására hatáskörrel
rendelkező szerv a 2008/115/EK irányelv 6. cikkének (1) bekezdése alapján kiutasítási határozatot
hozzon, és minderre annak ellenére kerülhet sor, hogy egyrészről általánosan elismert tényként a
bejelentkezési igazolás nem képezi az országban való jogszerű tartózkodás jogcímét, és másrészről a
2008/115 irányelv személyi hatálya kizárólag a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozik?
3) A kérdésre adott nemleges válasz esetén a valamely tagállam állampolgárának bejelentkezéséről
szóló igazolás közrendi vagy közbiztonsági okokból történő visszavonása, amely igazolás nem képezi
az országban való jogszerű tartózkodás jogcímét, és az ezen állampolgárt kiutasító határozat
elfogadása – amelyekről egyidejűleg határoz a fogadó állam eljárási autonómiájának keretében eljáró,
hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóság –, a jog helyes értelmezése alapján minősülhetnek-e a 2004/38
irányelv 27. és 28. cikke értelmében vett kiutasításról rendelkező egyetlen közigazgatási aktusnak,
amely az előbbi rendelkezésekben foglalt feltételek mellett bírósági felülvizsgálat tárgyát képezi,
amely rendelkezések adott esetben csak egyetlen módot határoznak meg az uniós polgároknak a
fogadó állam területéről való kiutasítására vonatkozóan?
4) Az első és a második kérdésre adott igenlő és nemleges válasz esetén is ellentétes-e a tényleges
érvényesülés elvével azon nemzeti ítélkezési gyakorlat, amely a közigazgatási hatóságok és
következésképpen a hatáskörrel rendelkező érintett bíróságok számára megtiltja, hogy az uniós
polgárként történő bejelentkezésről szóló igazolás visszavonása, valamint a fogadó tagállam területéről
kiutasító határozat elfogadása keretében, amelyekre azon okból került sor, hogy valamely másik
tagállam állampolgára az említett (első) tagállamban belépési tilalom hatálya alatt áll, ellenőrizze,
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hogy a belépési tilalomról szóló határozat meghozatalakor figyelembe vették-e a 2004/38 irányelv 30.
és 31. cikkében előírt eljárási biztosítékokat?
5) Az előző kérdésre adott igenlő válasz esetén a 2004/38 irányelv 32. cikkéből következik-e az, hogy
a tagállamok hatáskörrel rendelkező közigazgatási hatóságai minden esetben kötelesek a másik
tagállam állampolgárát az általa értett nyelven értesíteni a kiutasítási határozatról annak érdekében,
hogy az hatékonyan gyakorolhassa az irányelv fent említett rendelkezéseiből eredő eljárási jogait,
akkor is, ha e személy maga sem terjesztett elő ilyen értelmű kérelmet?

140. A Bundesarbeitsgericht (Németország) által 2016. április 5-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-190/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Összeegyeztethető-e az 1178/2011/EU rendelet I. melléklete FCL.065 pontjának b) alpontja a kor
alapján történő hátrányos megkülönböztetés tilalmának az Alapjogi Charta 21. cikkének (1)
bekezdésében rögzített elvével?
2) Összeegyeztethető-e az 1178/2011/EU rendelet I. melléklete FCL.065 pontjának b) alpontja az
Alapjogi Charta 15. cikkének (1) bekezdésével, amelynek értelmében mindenkinek joga van a
munkavállaláshoz és szabadon választott vagy elfogadott foglalkozás gyakorlásához?
3) Az első és második kérdésre adandó igenlő válasz esetén:
a) Magában foglalja-e az 1178/2011/EU rendelet I. melléklete FCL.065 pontjának b) alpontja, illetve
az I. melléklet FCL.010 pontjában szereplő fogalommeghatározás szerinti „kereskedelmi célú légi
fuvarozás” fogalma a valamely légi fuvarozási vállalat kereskedelmi tevékenysége keretében végzett
úgynevezett repülőgép átszállítására történő repüléseket is, amelyek esetében sem utasok, sem áru
vagy postai küldemény szállítására nem kerül sor?
b) Magában foglalja-e az 1178/2011/EU rendelet I. melléklete FCL.065 pontjának b) alpontja, illetve
az I. melléklet FCL.010 pontjában szereplő fogalommeghatározás szerinti „kereskedelmi célú légi
fuvarozás” fogalma az olyan képzést és vizsgáztatást, amelynek során a 65 évesnél idősebb pilóta a
repülőszemélyzet nem repülő tagjaként a repülőgép pilótafülkéjében tartózkodik?

141. Az Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Egyesült Királyság) által 2016.
április 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-192/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: angol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e kezelni Gibraltárt és az Egyesült Királyságot, mintha egyetlen tagállamhoz tartoznának
a) az uniós jog alkalmazásában, azzal a következménnyel, hogy az Egyesült Királyság és Gibraltár
viszonylatában nem alkalmazandó az EUMSZ 49. cikk, kivéve, amennyiben az alkalmazható
valamely belső intézkedésre, vagy másodlagosan
b) önállóan az EUMSZ 49. cikk alkalmazásában, azzal a következménnyel, hogy nem alkalmazandó a
hivatkozott cikk, kivéve, amennyiben az alkalmazható valamely belső intézkedésre?
Másodlagosan,
2) Az EUMSZ 355. cikk (3) bekezdésére tekintettel Gibraltár alkotmányjogi szempontból az Európai
Unión belül az Egyesült Királyságtól elkülönülő terület jogállásával rendelkezik-e, amely miatt a) a
letelepedés szabadságának Gibraltár és az Egyesült Királyság közötti gyakorlása Unión belüli
kereskedelemnek minősül az EUMSZ 49. cikk alkalmazásában, vagy b) az EUMSZ 49. cikk
alkalmazandó a letelepedés szabadságának az Egyesült Királyság állampolgárai általi, Gibraltáron
(mint önálló jogalany) való gyakorlása korlátozásainak megtiltására?
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Harmadlagosan,
3) Harmadik országnak vagy területnek kell-e tekinteni Gibraltárt azzal, hogy az Európai Unió joga
csak olyan körülmények között vonatkozik a kettőjük közötti ügyletekre, amikor az uniós jogot
valamely tagállam és harmadik állam viszonylatában kell alkalmazni?
Negyedlegesen
4) Az EUMSZ 49. cikk alkalmazásában valamilyen más módon kell-e kezelni a Gibraltár és az
Egyesült Királyság közötti alkotmányjogi viszonyt?

142. A Conseil d'État (Belgium) által 2016. április 11-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-199/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével összefüggésben értelmezett,
a harmadik országok illegálisan [helyesen: jogellenesen] tartózkodó állampolgárainak visszatérésével
kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i
2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkét, figyelembe véve az ezen irányelv
keretében alkalmazandó, a védelemhez való jog tiszteletben tartása uniós jogi általános elvének
szerves részét képező, bármely eljárásban történő meghallgatáshoz való jogot, hogy az említett 5. cikk
a nemzeti hatóságot arra kötelezi, hogy az irányelv 3. cikkének 4. pontjában és 6. cikkének (1)
bekezdésében említett kiutasítási határozat meghozatalakor vagy az ugyanezen irányelv 3. cikkének 5.
pontja és 8. cikke értelmében vett kitoloncolás során vegye figyelembe a gyermek mindenek felett álló
érdekét, a családi életet és az érintett harmadik országbeli állampolgár egészségi állapotát?

143. Az Efeteio Athinon (Görögország) által 2016. április 18-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-217/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: görög
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Milyen természetűek a 2052/88, 4253/1988 és 4256/1988 rendeletben foglalt hatáskörnek az
Európai Bizottság által történő gyakorlása során elfogadott jogi aktusok, és – közelebbről – ezen
bizottsági jogi aktusok a közhatalmi jogosítványok gyakorlásának körébe tartoznak-e, és minden
esetben érdemi közigazgatási jogvita alapjául szolgálhatnak-e, különösen ha az Európai Bizottság által
harmadik személyekkel szemben elrendelt lefoglalás tárgya magánhitel, amennyiben a végrehajtás
tárgyát képező követelés kielégítésére irányuló eredeti kérelem az Európai Bizottság fent említett jogi
aktusaiból következő közjogi jogviszonyból ered, vagy azok polgári jogvita alapjául szolgáló polgári
jogi aktusoknak minősülnek-e?
2) Az EUMSZ 299. cikkre figyelemmel, amelynek értelmében az Európai Bizottság által meghozott
azon jogi aktusok végrehajtására, amelyek – az államokat kivéve – a jogalanyokra vagyoni
kötelezettséget rónak, annak az államnak a hatályos polgári eljárási szabályai vonatkoznak, amelynek
területén a végrehajtásra sor kerül, valamint e cikk azon rendelkezésére figyelemmel, amely szerint a
végrehajtási eljárás szabálytalanságára vonatkozó panaszok tekintetében a nemzeti
igazságszolgáltatási szervek rendelkeznek hatáskörrel, hogyan kell meghatározni a nemzeti
bíróságoknak az e végrehajtásból eredő jogviták elbírálására vonatkozó hatáskörét, amennyiben a
nemzeti szabályozás alapján e jogviták érdemi közigazgatási jogvitának minősülnek, vagyis a szóban
forgó jogviszony közjogi jellegű?
3) Az Európai Bizottság által a 2052/88, 4253/1988 és 4256/1988 rendelet végrehajtása során
elfogadott azon jogi aktusok végrehajtása esetén, amelyek – az államokat kivéve – a jogalanyokra
vagyoni kötelezettséget rónak, az adós passzív perbeli legitimációját a nemzeti vagy a közösségi jog
alapján kell-e [meghatározni]?
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4) Amennyiben az Európai Bizottság által a 2052/88, 4253/1988 és 4256/1988 rendelet végrehajtása
során elfogadott jogi aktusokból eredő vagyoni kötelezettség teljesítésére köteles jogalany
önkormányzat által alapított, később felszámolt társaság, [omissis] azon önkormányzat, amelyhez e
társaság tartozik, a fent említett rendeletek alapján felelős-e a szóban forgó vagyoni kötelezettségnek
az Európai Bizottsággal szembeni teljesítéséért?

144. A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2016. április 22-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-225/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a visszatérési irányelv [2008/115/EK irányelv] 11. cikkének (2) bekezdését,
hogy az abban említett ötéves időtartamot
a) a beutazási tilalom elrendelésének (vagy visszaható hatállyal: a beutazási tilalomhoz hasonló, a
nemkívánatos személynek nyilvánítás) időpontjától, vagy
b) azon időponttól, amikor az érintett személy ténylegesen elhagyta az Európai Unió – tömören –
tagállamainak területét, vagy
c) valamely más időponttól kell számítani?
2) Úgy kell-e értelmezni a visszatérési irányelv 11. cikkének (2) bekezdését az átmeneti rendelkezések
alkalmazására tekintettel, hogy e rendelkezés azt vonja maga után, hogy az említett irányelv
hatálybalépése előtt hozott azon határozatok, amelyek azzal a jogkövetkezménnyel járnak, hogy a
címzett tíz egymást követő éven keresztül Hollandián kívül köteles tartózkodni, míg a beutazási
tilalmat minden egyes eset idevágó körülményeinek alapos megfontolása alapján kell meghatározni, és
amely határozatokkal szemben jogorvoslatot lehetett kezdeményezni, már nem járnak
jogkövetkezményekkel, ha az említett kötelezettség időtartama abban az időpontban, amikorra az
említett irányelvet át kellett ültetni, vagy abban az időpontban, amikor megállapítást nyert, hogy az
adott határozat címzettje Hollandiában tartózkodik, meghaladja az említett rendelkezésben előírt
időtartamot?

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok
Büntető ügyszak
4. A Bíróság (nagytanács) 2016. április 5-i ítélete (a Hanseatisches Oberlandesgericht in
Bremen [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Az Aranyosi Pállal (C404/15. sz. ügy), illetve Robert Căldăraruval (C-659/15. PPU. sz. ügy) szemben
kibocsátott európai elfogatóparancsok végrehajtása2
A 2009. február 26-i 2009/299/IB tanácsi kerethatározattal módosított, az európai elfogatóparancsról
és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi
kerethatározat 1. cikkének (3) bekezdését, 5. cikkét és 6. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni,
hogy amennyiben a kibocsátó tagállamban uralkodó fogvatartási körülményekre vonatkozó objektív,
megbízható, pontos és kellően aktuális adatok – akár bizonyos csoportokat, akár bizonyos büntetésvégrehajtási intézeteket érintően – rendszerszerű vagy általánossá vált zavarról tanúskodnak, a
végrehajtó igazságügyi hatóságnak meg kell konkrétan és pontosan vizsgálnia, hogy komoly és
bizonyítékokkal alátámasztott okokból vélelmezhető-e, hogy a büntetőeljárás lefolytatása vagy
szabadságvesztés-büntetés végrehajtása érdekében kibocsátott európai elfogatóparanccsal érintett
személy a kibocsátó tagállamnak való átadása következtében ténylegesen ki lenne téve ebben a
tagállamban az Európai Unió Alapjogi Chartájának 4. cikke értelmében vett embertelen vagy
2

A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 10. szám, Büntető ügyszak 13. sz. alatt.
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megalázó bánásmód veszélyének. Ennek érdekében a kibocsátó igazságügyi hatóságtól további
információk szolgáltatását kell kérnie, amelynek – szükség szerint a kerethatározat 7. cikke értelmében
a kibocsátó tagállam központi hatóságának vagy központi hatóságai egyikének segítségét igénybe véve
– a megkeresésben meghatározott határidőben közölnie kell ezeket az információkat. A végrehajtó
igazságügyi hatóságnak az érintett személy átadására vonatkozó határozathozatalt el kell halasztania
mindaddig, amíg kézhez nem kapja azokat a további információkat, amelyek lehetővé teszik számára,
hogy az ilyen veszély fennállását kizárja. Amennyiben e veszély fennállása nem zárható ki észszerű
időn belül, akkor a végrehajtó hatóságnak döntenie kell arról, hogy az átadási eljárást megszünteti-e.

Gazdasági ügyszak
10. A Bíróság (tizedik tanács) 2016. március 17-i végzése (Juzgado de Primera Instancia
no 5 de Alcobendas [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ibercaja
Banco SAU kontra José Cortés González (C-613/15. sz. ügy)3
A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i
93/13/EGK tanácsi irányelvet úgy kell értelmezni, hogy:
— az irányelv 3. cikkének (1) bekezdését és 4. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az nem
teszi lehetővé, hogy valamely tagállam joga korlátozza a nemzeti bíróságnak a fogyasztó és az
eladó vagy szolgáltató között létrejött jelzálogkölcsön-szerződés feltételei tisztességtelen jellege
értékelésére vonatkozó hatáskörét, illetve
— az irányelv 6. cikkének (1) bekezdése és 7. cikkének (1) bekezdése megköveteli, hogy a nemzeti jog
ne akadályozza meg, hogy a bíróság megszüntethesse az ilyen feltételt, amennyiben arra a
következésre jut, hogy e feltétel „tisztességtelen” jellegű az említett irányelv 3. cikkének (1)
bekezdése értelmében.

11. A Bíróság (harmadik tanács) 2016. április 7-i ítélete (az Oberster Gerichtshof
[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – KA Finanz AG kontra Sparkassen
Versicherung AG Vienna Insurance Group (C-483/14. sz. ügy)4
1) Az uniós jogot úgy kell értelmezni, hogy:
— a határokon átnyúló beolvadással történő egyesülést követően a beolvadó társaság által kötött – az
alapügyben szóban forgókhoz hasonló – kölcsönszerződés értelmezésére, az abból fakadó
kötelezettségek teljesítésére, valamint e szerződés megszűnésének módjaira azt a jogot kell
alkalmazni, amely az e szerződésre alkalmazandó jog volt ezen egyesülés előtt;
— olyan esetben, mint amilyen az alapügyben fennáll, a beolvadó társaság hitelezőinek védelmére
azon nemzeti jog rendelkezései irányadók, amely jog alá e társaság tartozott.
2) A 2009. szeptember 16-i 2009/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a
Szerződés 54. cikke (3) bekezdésének g) pontja alapján a részvénytársaságok egyesüléséről szóló,
1978. október 9-i 78/855/EGK harmadik tanácsi irányelv 15. cikkét úgy kell értelmezni, hogy e
rendelkezés jogokat biztosít a részvényeken kívüli egyéb, különleges jogokkal felruházott értékpapírok
jogosultjainak, azonban az ilyen értékpapírok kibocsátójának nem.

12. A Bíróság (második tanács) 2016. április 7-i ítélete (a Tribunale di Udine
[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a felszámolás alatt álló Degano
Trasporti Sas di Ferruccio Degano & C. által indított eljárás (C-546/14. sz. ügy)5
Az EUSZ 4. cikk (3) bekezdésével, valamint a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006.
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 3. szám, Gazdasági ügyszak 7. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 3. szám, Gazdasági ügyszak 2. sz. alatt.
5
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 4. szám, Gazdasági ügyszak 5. sz. alatt.
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november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 2. cikkével, 250. cikkének (1) bekezdésével és 273.
cikkével nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint amelyről az alapügyben szó van, és amelyet
úgy kell értelmezni, hogy egy fizetésképtelen kereskedő egyezségi eljárás megindítása iránti kérelmet
nyújthat be a bírósághoz az adósságának a vagyona felszámolásával történő rendezése céljából, amely
kérelemben a hozzáadottértékadó-tartozásnak csak a részleges megfizetését javasolja egy független
szakértő által készített szakértői véleményen keresztül bizonyítva azt, hogy e tartozás az említett
kereskedő csődje esetén sem lenne nagyobb mértékben megfizethető.

13. A Bíróság (első tanács) 2016. április 14-i ítélete (a Juzgado de lo Mercantil no 9 de
Barcelona [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Jorge Sales Sinués
kontra Caixabank SA (C-381/14. sz. ügy) és Youssouf Drame Ba kontra Catalunya Caixa
SA (Catalunya Banc SA) (C-385/14. sz. ügy)6
A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i
93/13/EGK tanácsi irányelv 7. cikkét akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes egy olyan nemzeti
szabályozás, mint az alapeljárás tárgyát képező, amely a fogyasztónak egy eladóval vagy
szolgáltatóval kötött szerződésében foglalt valamely feltétel tisztességtelen jellegének kimondása iránti
egyéni kereset tárgyában eljáró nemzeti bíróság számára azt írja elő, hogy az ilyen eljárást
automatikusan függessze fel az olyan, folyamatban lévő, közérdekű keresetre vonatkozó jogerős ítélet
meghozataláig, amelyet egy fogyasztói szövetség e cikk második bekezdése alapján indított az említett
egyéni keresettel érintett feltétellel analóg feltételek ugyanilyen típusú szerződésekben való
alkalmazásának megszüntetése iránt, anélkül, hogy e bíróság tekintetbe vehetné e felfüggesztésnek a
bírósághoz egyénileg forduló fogyasztó szempontjából fennálló relevanciáját, és hogy e fogyasztó úgy
dönthetne, hogy függetleníti magát a közérdekű keresettől.

14. A Bíróság (első tanács) 2016. április 20-i ítélete (a Corte suprema di cassazione
[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a felszámolás alatt álló Profit
Investment SIM SpA kontra Stefano Ossi és társai (C-366/13. sz. ügy)7
1) A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és
végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 23. cikkét úgy kell értelmezni,
hogy:
— a 44/2001 rendelet 23. cikke (1) bekezdésének a) pontjában előírt írásbeli formára vonatkozó
követelmény a joghatósági kikötésnek a kötvények kibocsátásáról szóló tájékoztató füzetbe
illesztése esetén csak akkor teljesül, ha az értékpapírok elsődleges piacon való kibocsátásakor a
felek által aláírt szerződés említést tesz e kikötés elfogadásáról, vagy kifejezett utalást tartalmaz e
tájékoztató füzetre;
— a kötvények kibocsátásáról szóló, az említett értékpapírok kibocsátója által összeállított tájékoztató
füzetben szereplő joghatósági kikötésre hivatkozni lehet az ezen értékpapírokat egy pénzügyi
közvetítőtől megszerző harmadik személlyel szemben, feltéve hogy bizonyítást nyer először is az,
hogy e kikötés érvényes a kibocsátó és e pénzügyi közvetítő jogviszonyában, másodszor pedig, hogy
a szóban forgó értékpapírok másodlagosan piacon való jegyzésével az említett harmadik személy az
ezen értékpapírokhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek tekintetében az alkalmazandó nemzeti
jog értelmében az említett közvetítő helyébe lépett, és végül, hogy az érintett harmadik személynek
módja volt megismerni az említett kikötést tartalmazó tájékoztató füzetet; mindezeknek a vizsgálata
a kérdést előterjesztő bíróság feladata; és
— egy joghatósági kikötésnek a kötvények kibocsátásáról szóló tájékoztató füzetbe illesztése akkor
tekinthető a 44/2001 rendelet 23. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében a nemzetközi
kereskedelemben szokásos gyakorlatnak megfelelő formának, amely lehetővé teszi azon személy
6
7

A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 12. szám, Gazdasági ügyszak 41. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél IV. évfolyam 10. szám, Gazdasági ügyszak 29. sz. alatt.
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egyetértésének vélelmezését, akivel szemben e kikötésre hivatkoznak, amennyiben bizonyítást nyer
többek között egyrészt az, hogy az érintett ágazat gazdasági szereplői az ilyen típusú szerződések
megkötése során általánosan és rendszeresen követik ezt a magatartást, másrészt vagy az, hogy a
felek korábban kereskedelmi kapcsolatokat létesítettek egymás között vagy az érintett ágazatban
működő más felekkel, vagy pedig az, hogy a szóban forgó magatartás megfelelően ismert ahhoz,
hogy azt megszilárdult gyakorlatnak lehessen tekinteni; mindezeknek a vizsgálata a nemzeti
bíróság feladata.
2) A 44/2001 rendelet 5. cikke 1. pontjának a) alpontját úgy kell értelmezni, hogy a szerződés
semmisségének megállapítása és az említett szerződés alapján jogalap nélkül kifizetett összegek
visszatérítése iránti kereset az e rendelkezés értelmében vett „szerződés vagy szerződéses igény”
hatálya alá tartozik.
3) A 44/2001 rendelet 6. cikkének 1. pontját úgy kell értelmezni, hogy a több alperessel szemben
benyújtott két olyan kereset esetében, amelyek tárgya és jogcíme eltér egymástól, és amelyek nincsenek
alárendeltségi vagy összeférhetetlenségi kapcsolatban, az egymásnak ellentmondó határozatok e
rendelkezés értelmében vett veszélyének fennállásához nem elegendő, hogy az egyik kérelem
megalapozottságának esetleges elismerése potenciálisan hatással legyen azon jog terjedelmére,
amelynek védelme érdekében a másik kérelmet előterjesztették.

15. A Bíróság (harmadik tanács) 2016. április 21-i ítélete (a Krajský soud v Praze [Cseh
Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ernst Georg Radlinger, Helena
Radlingerová kontra Finway a.s. (C-377/14. sz. ügy)8
1) A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5i 93/13/EGK tanácsi irányelv 7. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes
egy olyan nemzeti eljárási szabályozás, mint amely az alapügy tárgyát képezi, amely
fizetésképtelenségi eljárásban egyrészt nem teszi lehetővé azt, hogy az eljáró bíróság hivatalból
vizsgálja azon szerződési feltételek esetlegesen tisztességtelen jellegét, amelyekből az említett eljárás
keretében bejelentett követelések erednek, jóllehet e bíróságnak rendelkezésére állnak az e tekintetben
szükséges jogi és ténybeli elemek, másrészt az említett bíróság számára kizárólag a nem biztosított
követelések felülvizsgálatát teszi lehetővé, és azt is csak korlátozott számú, az e követelések
megszűnésére vagy elévülésére vonatkozó kifogások alapján.
2) A fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkének (2)
bekezdését akként kell értelmezni, hogy az előírja az ezen irányelv értelmében vett fogyasztói
hitelmegállapodásból eredő követelések vizsgálatának tárgyában fennálló jogvitában eljáró nemzeti
bíróság számára, hogy hivatalból vizsgálja az e rendelkezésben előírt tájékoztatási kötelezettség
betartását, és a nemzeti jogban e kötelezettség megsértésére előírt valamennyi következményt levonja,
feltéve, hogy e szankciók megfelelnek az említett irányelv 23. cikkében foglalt követelményeknek.
3) A 2008/48 irányelv 3. cikkének l) pontját és 10. cikkének (2) pontját, valamint ezen irányelv I.
mellékletének I. pontját akként kell értelmezni, hogy a teljes hitelösszeg és a lehívás összege a
fogyasztó rendelkezésére bocsátott összegek egészét jelöli, ami kizárja a kölcsönadó által az érintett
hitelhez kapcsolódó költségek megfizetésére szánt és a fogyasztónak ténylegesen nem folyósított
összegeket.
4) A 93/13 irányelv rendelkezéseit akként kell értelmezni, hogy annak vizsgálata körében, hogy a
kötelezettségét nem teljesítő fogyasztótól megkövetelt kártérítés összege aránytalanul magas-e ezen
irányelv melléklete 1. pontjának e) alpontja értelmében, a megállapodás szerinti összes kötbérkikötés
együttes hatását szükséges értékelni attól függetlenül, hogy a hitelező ténylegesen megköveteli-e azok
teljes mértékű teljesítését, és adott esetben a nemzeti bíróságok feladata, hogy – az említett irányelv 6.
cikkének (1) bekezdése szerint – levonják az egyes feltételek tisztességtelen jellegének
megállapításából eredő következményeket, és eltekintsenek minden olyan feltétel alkalmazásától,
8

A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 12. szám, Gazdasági ügyszak 40. sz. alatt.
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amelynek tisztességtelen jellege megállapítást nyert, biztosítva, hogy a szóban forgó feltétel ne
jelentsen kötelezettséget a fogyasztóra nézve.

Munkaügyi ügyszak
10. A Bíróság elnökének 2016. február 22-i végzése (a Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Autónoma del País Vasco [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti
kérelme) (C-118/15. sz. ügy)9
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

11. A Bíróság (nagytanács) 2016. április 19-i ítélete (a Højesteret [Dánia] előzetes
döntéshozatal iránti kérelme) – Ajos A/S nevében eljáró Dansk Industri (DI) kontra
Karsten Eigil Rasmussen Hagyatéka (C-441/14. sz. ügy)10
1) Az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmának a munkavégzés során alkalmazott
egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi
irányelvben rögzített általános elvét úgy kell értelmezni, hogy a magánszemélyek közötti jogvitában is
ellentétes azzal az olyan nemzeti szabályozás, mint amilyen az alapügyben szerepel, amelynek
értelmében a munkavállaló nem jogosult végkielégítésre, amennyiben a munkáltató által fizetett
öregségi nyugdíjra jogosult olyan nyugdíjbiztosítási rendszer keretében, amelybe e munkavállaló 50.
életévének betöltését megelőzően lépett be, tekintet nélkül arra, hogy a munkaerőpiacon maradást
vagy a nyugdíjba vonulást választja.
2) Az uniós jogot úgy kell értelmezni, hogy a 2000/78 irányelv hatálya alá tartozó, magánszemélyek
közötti jogvitában eljáró nemzeti bíróság feladata, hogy a saját nemzeti joga rendelkezéseinek
alkalmazása során olyan módon értelmezze azokat, hogy e rendelkezések alkalmazására ezen
irányelvnek megfelelően kerüljön sor, vagy ha az ilyen, az irányelvvel összhangban álló értelmezés
nem lehetséges, szükség esetén mellőzze e nemzeti jog minden, az életkoron alapuló hátrányos
megkülönböztetés tilalmának általános elvével ellentétes rendelkezésének alkalmazását. E
kötelezettséget nem vonhatja kétségbe sem a jogbiztonság, sem a bizalomvédelem elve, sem pedig az
érintett tagállamnak az uniós jog megsértése miatti felelősségre vonására vonatkozó lehetőség, amely
azt a magánszemélyt illeti meg, aki úgy véli, hogy az uniós joggal ellentétes nemzeti rendelkezés
alkalmazása miatt sérelem érte.

Polgári ügyszak
30. A Bíróság (ötödik tanács) 2016. február 23-i végzése (az Audiencia Provincial de les
Illes Balears [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-380/15. sz. ügy)11
Az Európai Unió Bírósága nyilvánvalóan nem rendelkezik hatáskörrel az Audiencia Provincial de les
Illes Balears (Baleár-szigeteki tartományi bíróság, Spanyolország) 2015. július 1-jei határozatában
előterjesztett kérdések megválaszolására.

31. A Bíróság (negyedik tanács) 2016. április 7-i ítélete (a Bundesgerichtshof
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Marchon Germany GmbH
kontra Yvonne Karaszkiewicz (C-315/14. sz. ügy)12
A tagállamok önálló vállalkozóként működő kereskedelmi ügynökökre vonatkozó jogszabályainak
összehangolásáról szóló, 1986. december 18-i 86/653/EGK tanácsi irányelv 17. cikke (2) bekezdése a)
pontjának első francia bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az e rendelkezés értelmében vett új
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 6. szám, Munkaügyi ügyszak 8. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 12. szám, Munkaügyi ügyszak 42. sz. alatt.
11
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 11. szám, Polgári ügyszak 65. sz. alatt.
12
A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 10. szám, Polgári ügyszak 43. sz. alatt.
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vevőknek tekinthetők a kereskedelmi ügynök által azon termékeknek megnyert vevők, amelyek
értékesítésére a megbízó felhatalmazta, még akkor is, ha ezek a vevők más termékek vonatkozásában
már üzleti kapcsolatban álltak a megbízóval, amennyiben az előbbi termékek értékesítéséhez a
kereskedelmi ügynöknek egy külön üzleti kapcsolatot kell létrehoznia; ennek vizsgálata a kérdést
előterjesztő bíróság feladata.

32. A Bíróság (tizedik tanács) 2016. április 7-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden
[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Johannes Evert Antonius Massar
kontra DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV (C-460/14. sz.
ügy)13
A jogvédelmi biztosítással kapcsolatos törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések
összehangolásáról szóló, 1987. június 22-i 87/344/EGK tanácsi irányelv 4. cikke (1) bekezdésének a)
pontját úgy kell értelmezni, hogy a „közigazgatási eljárás” e rendelkezésben szereplő fogalma alá
tartozik az olyan eljárás, amellyel egy állami szerv engedélyezi a munkáltatónak, hogy felmondjon a
jogvédelmi biztosítással rendelkező munkavállalónak.

33. A Bíróság (tizedik tanács) 2016. április 7-i ítélete (a Gerechtshof Amsterdam
[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Gökhan Büyüktipi kontra Achmea
Schadeverzekeringen NV, Stichting Achmea Rechtsbijstand (C-5/15. sz. ügy)14
A jogvédelmi biztosítással kapcsolatos törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések
összehangolásáról szóló, 1987. június 22-i 87/344/EGK tanácsi irányelv 4. cikke (1) bekezdésének a)
pontját úgy kell értelmezni, hogy a „közigazgatási eljárás” e rendelkezésben szereplő fogalma alá
tartozik az az állami szerv előtt folyamatban lévő panasztételi szakasz, amelynek során az állami szerv
bírói úton megtámadható határozatot hoz.

34. A Bíróság (első tanács) 2016. április 21-i ítélete (az Oberster Gerichtshof [Ausztria]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Austro-Mechana Gesellschaft zur
Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH kontra
Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon Logistik
GmbH, Amazon Media Sàrl (C-572/14. 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 5. cikkének 3. pontját úgy kell
értelmezni, hogy az alapügyben szóban forgóhoz hasonló – az információs társadalomban a szerzői és
szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerinti „méltányos
díjazási” rendszert átültető nemzeti szabályozás értelmében fizetendő – díjazás megfizetésére irányuló
kérelem az e rendelet 5. cikkének 3. pontja szerinti „jogellenes károkozás, jogellenes károkozással egy
tekintet alá eső cselekmény” hatálya alá tartozik.

A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 1. szám, Polgári ügyszak 2. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 4. szám, Polgári ügyszak 25. sz. alatt.
15
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 4. szám, Polgári ügyszak 21. sz. alatt.
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Közigazgatási ügyszak
86. A Bíróság elnökének 2016. március 9-i végzése (a Juzgado ContenciosoAdministrativo Tarragona [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C302/15. sz. ügy)16
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

87. A Bíróság (nagytanács) 2016. április 5-i ítélete (a Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti
kérelme) – Puligienica Facility Esco SpA (PFE) kontra Airgest SpA (C-689/13. sz. ügy)17
1) A 2007. december 11-i 2007/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az
árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos
jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések
összehangolásáról szóló, 1989. december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelv 1. cikke (1) bekezdésének
harmadik albekezdését és (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, ha az olyan
ajánlattevő által előterjesztett alapkeresetet, akinek érdekében áll egy adott szerződés elnyerése, és
akinek az uniós közbeszerzési jog, illetve az e jogot átültető szabályok állítólagos megsértése
érdeksérelmet okozott vagy ennek kockázata fennáll, és amely alapkereset valamely másik ajánlattevő
kizárására irányul, az e másik ajánlattevő által előterjesztett viszontkereset elsőbbségi vizsgálatát
előíró nemzeti eljárási szabályok alapján elfogadhatatlannak minősítik.
2) Az EUMSZ 267. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az a nemzeti jogi rendelkezés,
amelyet úgy értelmeznek, hogy az uniós jog értelmezésére vagy érvényességére vonatkozó kérdést
illetően a végső fokon eljáró bíróság valamely tanácsának, amennyiben nem ért egyet az ugyanezen
bíróság teljes ülése által hozott határozatban megjelölt iránymutatással, e kérdést vissza kell utalnia
az említett teljes ülés elé, ami így megakadályozza e tanácsot abban, hogy előzetes döntéshozatal
céljából a Bírósághoz forduljon.
3) Az EUMSZ 267. cikket úgy kell értelmezni, hogy a végső fokon eljáró bíróság tanácsának, miután
az Európai Unió Bíróságától választ kapott az uniós jog értelmezésével kapcsolatban általa
előterjesztett kérdésre, vagy ha az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata e kérdésre már
egyértelmű választ adott, magának kell megtennie mindazt, ami az uniós jog ezen értelmezésének
érvényre juttatásához szükséges.

88. A Bíróság (negyedik tanács) 2016. április 7-i ítélete (a Finanzgericht Hamburg
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ADM Hamburg AG kontra
Hauptzollamt Hamburg-Stadt (C-294/14. sz. ügy)18
A 2010. november 18-i 1063/2010/EU bizottsági rendelettel módosított, a Közösségi Vámkódex
létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések
megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet 74. cikkének (1) bekezdését
úgy kell értelmezni, hogy az alapügyben szereplőhöz hasonló olyan helyzetben, amelyben érvényes
származási bizonyítványokat nyújtottak be, elismerhető a nyerspálmamagolaj-szállítmányoknak az
általános tarifális preferenciák rendszerének 2009. január 1-jétől2011. december 31-ig történő
alkalmazásáról, illetve az 552/97/EK és az 1933/2006/EK rendelet, valamint az 1100/2006/EK és a
964/2007/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2008. július 22-i 732/2008 tanácsi rendelet által
létrehozott általános tarifális preferenciák rendszere értelmében vett preferenciális származása még
akkor is, ha ezen árukat az Európai Unióba történő szállításuk során összekeverték egy hajó
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 200. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak 67. sz. alatt.
18
A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 165. sz. alatt.
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tartályában, olyan körülmények között, hogy kizárható, hogy más – különösen nem kedvezményezett –
termékek kerültek volna e tartályba.

89. A Bíróság (első tanács) 2016. április 7-i ítélete (a Krajowa Izba Odwoławcza
[Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Partner Apelski Dariusz kontra
Zarząd Oczyszczania Miasta (C-324/14. sz. ügy)19
1) Az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési
szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 47. cikkének (2) bekezdését és 48. cikkének (3) bekezdését, ezen
irányelv 44. cikkének (2) bekezdésével együtt olvasva úgy kell értelmezni, hogy e rendelkezések:
— elismerik, hogy minden gazdasági szereplőnek joga van valamely meghatározott szerződés
tekintetében egyéb szervezetek kapacitására hivatkozni, a köztük és e szervezetek között fennálló
kapcsolat jellegétől függetlenül, amennyiben az ajánlatkérő szervnek bizonyítják, hogy az említett
szervezetek e szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrásai a részvételre jelentkezőnek vagy az
ajánlattevőnek ténylegesen rendelkezésére fognak állni, és
— nem zárják ki, hogy az említett jog gyakorlása, különleges körülmények között, az érintett szerződés
tárgyára, valamint annak céljaira tekintettel korlátozott lehet. Ez a helyzet többek között, amikor a
harmadik szervezet rendelkezésére álló, e szerződés teljesítéséhez szükséges kapacitást nem lehet
átadni a részvételre jelentkezőnek vagy az ajánlattevőnek, ezért ez utóbbiak csak akkor
hivatkozhatnak az említett kapacitásra, ha ez a harmadik szervezet közvetlenül és személyesen részt
vesz az említett szerződés teljesítésében.
2) A 2004/18 irányelv 48. cikkének (2) és (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy valamely
meghatározott szerződés tárgyára, valamint annak céljaira tekintettel az ajánlatkérő szervnek,
különleges körülmények között, e szerződés megfelelő teljesítése érdekében lehetősége van a szerződési
hirdetményben vagy az ajánlattételhez szükséges dokumentációban azon pontos szabályok kifejezett
megjelölésére, amelyek szerint a gazdasági szereplő az egyéb szervezetek kapacitására hivatkozhat,
amennyiben e szabályok kapcsolódnak az említett szerződés tárgyához és céljához, és azzal arányban
állnak.
3) A gazdasági szereplőkkel való egyenlő és hátrányos megkülönböztetéstől mentes bánásmódnak a
2004/18 irányelv 2. cikkében szereplő elveit úgy kell értelmezni, hogy az alapügyben szóban forgóhoz
hasonló körülmények között azokkal ellentétes, ha az ajánlatkérő szerv a közbeszerzési eljárás
odaítélésére irányuló eljárás keretében benyújtott ajánlatok felbontása után helyt ad a kérdéses
szerződés egésze tekintetében ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő azon kérelmének, hogy az
ajánlatát e szerződésnek csak bizonyos részei odaítélése céljából vegye figyelembe.
4) A gazdasági szereplőkkel való egyenlő és hátrányos megkülönböztetéstől mentes bánásmódnak a
2004/18 irányelv 2. cikkében szereplő elveit úgy kell értelmezni, hogy azok megkövetelik azon
elektronikus árverés érvénytelenné nyilvánítását és megismétlését, amelynek során nem hívták fel
részvételre az elfogadható ajánlatot benyújtó gazdasági szereplőt, még akkor is, ha nem lehet
megállapítani, hogy a kizárt gazdasági szereplő részvétele megváltoztatta volna-e az árverés
eredményét.
5) Az alapügyben szóban forgóhoz hasonló körülmények között a 2004/18 irányelv 48. cikke (3)
bekezdésének rendelkezéseit nem lehet a közbeszerzésről és a 2004/18 irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és a tanácsi irányelv 63.
cikkének (1) bekezdése alapján értelmezni.

90. A Bíróság (hatodik tanács) 2016. április 7-i ítélete (a Cour du travail de Bruxelles
[Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Office national de l'emploi (ONEm)
19

A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 177. sz. alatt.
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kontra M., M. kontra Office national de l'emploi (ONEm), Caisse auxiliaire de paiement
des allocations de chômage (CAPAC) (C-284/15. sz. ügy)20
1) Az 1996. december 2-i 118/97/EK tanácsi rendelettel módosított és naprakésszé tett, valamint a
2008. június 17-i 592/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a szociális
biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő
alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 67. cikkének (3) bekezdését úgy
kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az, ha egy tagállam megtagadja a részmunkaidős
foglalkoztatásból származó jövedelem kiegészítésére szolgáló munkanélküli járadékra való
jogosultsághoz szükséges szolgálati idők összesítését, amennyiben e foglalkoztatást ebben a
tagállamban nem előzte meg semmilyen biztosítási vagy szolgálati idő.
2) A második kérdés vizsgálata nem tárt fel olyan tényezőket, amelyek érintenék a 118/97 rendelettel
módosított és naprakésszé tett, valamint az 592/2008 rendelettel módosított 1408/71 rendelet 67. cikke
(3) bekezdésének érvényességét.

91. A Bíróság (nagytanács) 2016. április 12-i ítélete (az Østre Landsret [Dánia] előzetes
döntéshozatal iránti kérelme) – Caner Genc kontra Integrationsministeriet (C-561/14.
sz. ügy)21
Egy olyan nemzeti intézkedés, mint az alapügy tárgyát képező, amely az érintett tagállamban
jogszerűen lakóhellyel rendelkező török munkavállaló és kiskorú gyermeke családegyesítését ahhoz a
feltételhez köti, hogy a gyermeknek olyan köteléke álljon vagy állhasson fenn e tagállammal, amely
megalapozhatja sikeres beilleszkedését, ha az érintett gyermek és másik szülője a származási államban
vagy egy másik államban rendelkezik lakóhellyel, és a családegyesítési kérelmet két évvel azt követően
nyújtották be, hogy az érintett tagállamban lakóhellyel rendelkező szülő határozatlan időre szóló
tartózkodási engedélyt vagy állandó tartózkodásra jogosító okmányt kapott, az Európai Gazdasági
Közösség és Törökország közötti társulást létrehozó megállapodáshoz – amelyet 1963. szeptember 12én Ankarában írt alá egyrészről a Török Köztársaság, másrészről az EGK tagállamai és a Közösség,
és amely megállapodást a Közösség nevében az 1963. december 23-i 64/732/EGK tanácsi határozat
kötött meg, hagyott jóvá és erősített meg – csatolt, a társulási tanácsnak a társulás fejlesztéséről szóló,
1980. szeptember 19-i 1/80 határozata 13. cikke értelmében vett „új korlátozásnak” minősül.
Az ilyen korlátozás nem indokolt.

92. A Bíróság (második tanács) 2016. április 14-i ítélete (a Corte suprema di cassazione
[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Malvino Cervati, Società Malvi
Sas di Cervati Malvino kontra Agenzia delle Dogane, Arenzia Dogane Ufficio delle
Dogane di Venezia (C-131/14. sz. ügy)22
A vámkontingensek kezelési módjának megállapításáról és a harmadik országokból behozott
fokhagymára vonatkozó származási bizonyítványok rendszerének bevezetéséről szóló, 2002. április 2-i
565/2002/EK bizottsági rendelet 3. cikkének (3) bekezdését és az Európai Közösségek pénzügyi
érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet 4. cikkének
(3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal főszabály szerint nem ellentétes az olyan eljárás, mint
amely az alapügy tárgyát képezi, és amely során a gazdasági szereplő – amely a kedvezményes tarifán
való importot lehetővé tevő engedélyeit korábban kimerítő, az első rendelet értelmében vett
hagyományos importőr – által egy másik gazdasági szereplőnek – amely szintén ilyen engedélyekkel
nem rendelkező hagyományos importőr – leadott megrendelést követően,
— ezen második gazdasági szereplőhöz kapcsolódó társaság először is az Európai Unión kívül
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak 181. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak 66. sz. alatt.
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A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak 105. sz. alatt.
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értékesíti az árut egy harmadik gazdasági szereplőnek, amely az említett rendelet értelmében vett új
importőr és ilyen engedély jogosultja,
— a kedvezményes vámtarifában részesülő harmadik gazdasági szereplő ezen árut ezt követően az
Európai Unióban szabad forgalomba bocsátja, majd továbbértékesíti a második gazdasági
szereplőnek, és
— ezen árut e második gazdasági szereplő végül átruházza az első gazdasági szereplőnek, amely így
az importált árut az ugyanezen első rendeletben foglalt vámkontingens keretében szerzi meg, noha
nem rendelkezik az ehhez szükséges engedéllyel.

93. A Bíróság (második tanács) 2016. április 14-i ítélete (a Sąd Najwyższy
[Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Polkomtel sp. z o.o. kontra
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (C-397/14. sz. ügy)23
1) 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) 28. cikkét úgy kell
értelmezni, hogy a tagállamok előírhatják valamely nyilvános hírközlő hálózat üzemeltetője számára,
hogy nemcsak más tagállamok végfelhasználói, hanem a hálózatának minden ezen állambeli
végfelhasználója számára köteles biztosítani a nem földrajzi számokhoz való hozzáférést.
2) Az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok
összekapcsolásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/19/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
(hozzáférési irányelv) a 2002/22 irányelv 28. cikkével együttesen értelmezett 5. cikke (1) bekezdését és
8. cikke (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azok lehetővé teszik a nemzeti szabályozó hatóságok
számára, hogy két üzemeltető között fennálló jogvita rendezése során arra kötelezzék az egyik
üzemeltetőt, hogy a másik üzemeltető hálózatán nyújtott, nem földrajzi számokat használó
szolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosítson, és hogy a 2002/19 irányelv 13. cikke alapján
megállapítsák az e hozzáférésnek az említett üzemeltetők közötti, az alapügyben szóban forgóhoz
hasonló árképzési módjait, amennyiben e kötelezettségek objektívek, átláthatóak, arányosak és
hátrányos megkülönböztetéstől mentesek, az azonosított probléma jellegén alapulnak, és az
elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról
szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (keretirányelv) 8.
cikkében említett célokra tekintettel indokoltak, továbbá amennyiben az ez utóbbi irányelv 6. és 7.
cikkében meghatározott eljárást az adott esetben tiszteletben tartották, aminek vizsgálata a nemzeti
bíróság feladata.

94. A Bíróság (harmadik tanács) 2016. április 14-i ítélete (a Bundesfinanzhof
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sparkasse Allgäu kontra
Finanzamt Kempten (C-522/14. sz. ügy)24
Az EUMSZ 49. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan tagállami szabályozás,
amely az e tagállamban székhellyel rendelkező hitelintézetek számára előírja azt, hogy a nemzeti
hatóságoknak jelentsék be a más tagállamban letelepedett, nem önálló fióktelepeikben letétbe helyezett
vagy e fióktelepek által kezelt vagyont az e vagyonnak az elsőként említett tagállamban tartózkodó
tulajdonosának a halála esetén, ha a másodikként említett tagállamban nem áll fenn hasonló
bejelentési kötelezettség, és a hitelintézetek ott büntetőjogi szankció terhe mellett kötelesek megtartani
a banktitkot.

95. A Bíróság (negyedik tanács) 2016. április 21-i ítélete (a Tribunal Superior de Justicia
23
24

A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak 4. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak 54. sz. alatt.
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del País Vasco [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Mimoun
Khachab kontra Subdelegación del Gobierno en Álava (C-558/14. sz. ügy)25
A családegyesítési jogról szóló, 2003. szeptember 22-i 2003/86/EK tanácsi irányelv 7. cikke (1)
bekezdésének c) pontját úgy kell értelmezni, hogy az lehetővé teszi valamely tagállam illetékes
hatóságainak, hogy a családegyesítési kérelem elutasítását olyan előrejelző értékelésre alapítsák,
amely annak valószínűségét vizsgálja, hogy az e kérelem benyújtását követő évben fennmaradnak-e,
vagy sem, azok az állandó, rendszeres és elégséges források, amelyekkel a családegyesítőnek
rendelkeznie kell ahhoz, hogy az érintett tagállam szociálissegély-rendszeréhez történő folyamodás
nélkül saját magát és családtagjait eltartsa, mivel ezen értékelés azon alapul, hogy a családegyesítő
jövedelmei hogyan alakultak a kérelem benyújtásának időpontját megelőző hat hónap során.

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt
IX. A Törvényszék 2016. május 3-i ítélete – Aranynektár kontra EUIPO – Naturval
Apícola (Natür-bal) (T-503/15. sz. ügy)26
1) A Törvényszék a keresetet elutasítja.
2) A Törvényszék az Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi Kft.-t kötelezi a költségek viselésére.

X. A Törvényszék 2016. május 10-i ítélete – Izsák és Dabis kontra Bizottság (T-529/13. sz.
ügy)27
1) A Törvényszék a keresetet elutasítja.
2) Izsák Balázs-Árpád és Dabis Attila maguk viselik saját költségeiket, valamint az Európai Bizottság
részéről felmerült költségeket.
3) Magyarország, a Görög Köztársaság, Románia és a Szlovák Köztársaság maguk viselik saját
költségeiket.

A Kúria uniós jogi tárgyú határozatai
Büntető ügyszak
Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Gazdasági ügyszak
Gfv.VII.30.115/2016/3.; Gfv.VII.30.116/2016/3.; Gfv.VII.30.133/2016/3.; Gfv.VII.30.176/2016/3.;
Gfv.VII.30.178/2016/4.; Gfv.VII.30.179/2016/3.; Gfv.VII.30.225/2016/3.; Gfv.VII.30.228/2016/3.;
Gfv.VII.30.233/2016/3.; Gfv.VII.30.254/2016/3.; Gfv.VII.30.280/2016/3.; Gfv.VII.30.303/2016/3.;
Gfv.VII.30.372/2016/4.;
Devizaalapú kölcsönszerződés érvénytelensége iránti keresetlevél elutasítását helybenhagyó jogerős
végzés elleni felülvizsgálati kérelem elbírálásának jogi szempontjai.
I. A felperes felülvizsgálati kérelmében előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését indítványozta.
A Kúria ezért először azt vizsgálta, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak 65. sz. alatt.
A keresetet l.: Hírlevél VI. évfolyam 11. szám, Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt,
XVII. sz. alatt.
27
A keresetet l.: Hírlevél V. évfolyam 2. szám, Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt, II.
sz. alatt.
25
26
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továbbiakban: EUMSZ) 267. cikk (3) bekezdése alapján előterjesztési kötelezettsége fennáll-e. Az
EUMSZ 267. cikk (2) bekezdése szerint ezen eljárás kezdeményezésére akkor kerülhet sor, ha az
Európai Unió Bíróságától (a továbbiakban: EU Bíróság) a konkrét jogvita eldöntése szempontjából
lényeges uniós jogszabály értelmezése szükséges. Nincs helye előzetes döntéshozatali eljárás
kezdeményezésének, ha a felmerülő jogkérdés az ügy elbírálása szempontjából nem releváns, a
hivatkozott uniós rendelkezést az EU Bíróság már értelmezte, vagy az uniós jog helyes értelmezése
annyira nyilvánvaló, hogy azzal kapcsolatban ésszerű kétség nem merül fel (283/81.sz. CILFIT-ügy,
21. pont).
A Kúria ezen feltételek figyelembevételével vizsgálta az előzetes döntéshozatali eljárás
kezdeményezésének szükségességét, illetve kötelezettségét és úgy ítélte, hogy a felperes által felvetett
jogkérdések tekintetében – az adott kereseti kérelem mellett, az eljárás jelen szakaszában ismertté vált
tények alapján – az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének feltételei nem állnak fenn,
figyelemmel a később kifejtett indokokra is. A felperes erre irányuló kérelmét mindezek alapján a Pp.
155/A. § (2) bekezdése szerint elutasította.
II. A felperes felülvizsgálati kérelmében lényegében azért tartotta jogszabálysértőnek a jogerős
végzést, mert - álláspontja szerint - a 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: DH1. tv.) és a
2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: DH2. tv.) alkalmazása a 93/13/EGK tanácsi irányelv (a
továbbiakban: fogyasztói irányelv) több rendelkezésébe, elsődlegesen a 6. és 7. cikkébe ütközik. A
Kúriának ezen hivatkozásra tekintettel arról kellett döntenie, hogy a perben eljárt bíróságoknak a
fogyasztói irányelv rendelkezéseit értelmezve, egyrészt a kereset tárgyává tett szerződéses
rendelkezés, másrészt hivatalból a szerződés más rendelkezései tisztességtelenségét kellett-e
vizsgálnia.
A DH1. törvény 4. § (2) bekezdése a Kúria 2/2014.PJE határozatán alapul. Ez utóbbi indokolása az EU
Bíróság C-26/13. sz. Kásler-ügyben hozott ítéletében kifejtett jogértelmezést vette át. A hivatkozott
törvényi rendelkezés alapján az egyoldalú kamat-, költség-, díjemelést lehetővé tevő rendelkezések
tisztességtelenek, kivéve, ha a tisztességtelenség törvényi vélelmét a pénzügyi intézménynek egy
speciális - az Alkotmánybíróság több ítéletében kvázi közérdekű pernek minősített - eljárás keretében
sikerült megdöntenie. A törvény egyúttal kötelezte a pénzügyi intézményeket a tisztességtelenül felvett
kamat, költség, díj visszafizetésére, vagyis az elszámolásra. Amennyiben a fogyasztó az elszámolás
eredményét vitatta, lényegében három fórum - ezen belül két bírósági szint - állt a rendelkezésére jogai
érvényesítésére.
A Kúria hangsúlyozta: a kamat, költség, díj jogszabályba ütköző, illetve tisztességtelen módosításával
kapcsolatos szerződéses rendelkezés soha nem az egész, hanem csak az adott feltétel érvénytelenségét
eredményezi. A jelen per tárgyává tett szerződéses rendelkezés tisztességtelensége, így
érvénytelensége már megállapítást nyert. Semmi indoka, értelme nincs ezért ugyanezen szerződéses
rendelkezés további érvénytelenségi okai vizsgálatának, tekintettel az azonos jogkövetkezményekre.
A felperes sérelmezte, hogy a DH2. törvény 37. § (1) bekezdése nem teszi lehetővé kizárólag az
érvénytelenség megállapítására irányuló kereset előterjesztését. A Kúria utalt arra, a felperes által
keresetlevelében megjelölt szerződéses rendelkezés tisztességtelensége folytán az alperes a felperessel
elszámolni köteles. Erre tekintettel a konkrét jogvita eldöntése szempontjából nincs jelentősége annak
a kérdésnek, hogy egyébként a DH2. törvény 37. § (1) bekezdése megfelel-e a fogyasztói irányelv
rendelkezéseinek.
A Kúria megítélése szerint az EU Bíróság a fenti irányelvvel kapcsolatos joggyakorlata alapján nem
állapítható meg az a kötelezettség, hogy a tagállami bíróságoknak részleges érvénytelenség
megállapítására irányuló perekben – erre irányuló kereseti kérelem hiányában – a fogyasztói szerződés
egészét, minden egyes, egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel esetleges tisztességtelenségét
hivatalból kellene vizsgálniuk. Az EU Bíróság csak a kereseti kérelem alapjául szolgáló ÁSZF
rendelkezések vonatkozásában állapított meg többlet eljárásjogi kötelezettséget a tagállami bíróságok
számára (így többek között: C‑488/11. sz., Asbeek Brusse ügyben hozott ítélet, 39. pont; C-470/12.
sz., Pohotovosť‑ügyben hozott ítélet, 40.pont), de egyik ítéletében sem törte át a tagállami polgári
eljárásjogok legfontosabb alapelvi szintű rendelkezését, a kérelemhez kötöttség elvét úgy, ahogy arra a
felperes hivatkozik.
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III. A Kúria nem foglalhatott állást abban a kérdésben, hogy a DH1. tv. 16. §-a összhangban van-e az
Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével, mivel jelen perben a hivatkozott törvényi
rendelkezés alapján a tárgyalás felfüggesztésére nem került sor. Azt sem vizsgálhatta, hogy a
forintosítás kapcsán megállapított árfolyam összhangban van-e a fogyasztói irányelv 4. cikk (2)
bekezdésével, mivel ez sincs összefüggésben a kereseti kérelemmel.

Munkaügyi ügyszak
Mfv.I.10.100/2016/6.
Adott esetben annak megállapítása, hogy a bíróságok az Mt. 117. § (1) bekezdés a) pontját jogsértően,
a 2003/88/EK irányelv 2. cikk 1. pontjába ütközően értelmezték, további bizonyítás felvétele szükséges,
nem elegendő önmagában az Európai Unió Bírósága C-266/14. számú ítéletére történő hivatkozás.
Az Európai Unió Bírósága által a közösségi jog értelmezésével kapcsolatban adott vélemény köti a
nemzeti bíróságot, és az azonos, vagy hasonló tárgyú ügyben adott előzetes vélemény esetén elég erre
hivatkoznia a nemzeti bíróságnak, nem kell előzetes döntést kérnie (EBH 2006.1442.). Ezért a Kúria
vizsgálta, hogy az Európai Unió Bírósága ítélete szerinti hasonló körülmények között történt-e a
felperes munkavégzése, és így az általa hivatkozott, a lakóhelyétől az első üzletbe, illetve az utolsó
üzletből lakóhelyére történő utazás időtartama munkaidőnek minősül-e.
A peresített időszakban hatályos 1992. évi XXII. törvény (Mt.) 117. § (1) bekezdése szerint - mely e
törvény 212. § (1) bekezdés j) pontja szerint a 93/104/EK irányelv és a 2000/34/EK irányelv
rendelkezéseinek való megfelelést szolgálja - munkaidő: a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak
befejezéséig tartó időtartam, amibe be kell számítani a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és
befejező tevékenység időtartamát. Eltérő rendelkezés vagy megállapodás hiányában a munkaidőbe a
munkaközi szünet időtartama (122. §) - a készenléti jellegű munkakör kivételével - nem számít be.
A munkaidő fogalmának értelmezésekor az Európai Unió Bírósága C-266/14. számú ítélete 22. pontja
alapján – miután e fenti két irányelv irányadó 1-8. cikkét azonos kifejezésekkel fogalmazták meg –
ezen cikkeknek a bíróság általi értelmezése teljes mértékben átültethető a jelen ítéletben hivatkozott
2003/88. számú irányelv vizsgált 2. cikkére.
A 2003/88. számú irányelv 2. cikk 1. pontja értelmében vett „munkaidő” fogalmába minden olyan
időtartam beletartozik, amely alatt a munkavállaló dolgozik, a munkáltató rendelkezésére áll, és
tevékenységét vagy a feladatát végzi a nemzeti jogszabályoknak, és/vagy gyakorlatnak megfelelően. A
pihenőidőn e fogalom ellentétét kell érteni tekintve, hogy a két fogalom kölcsönösen kizárja egymást
(Jaeger-ítélet C-151/02., Vorel-végzés C-437/05.), (C-266/2014. számú ítélet 25. pont).
A munkaidő fogalmának „a munkavállaló a tevékenységét vagy feladatát végzi” elemét vizsgálva
megállapítható, hogy a C-266/14. számú ügyben szereplő munkavégzés e körben megegyezik a
felperes munkavégzésével. A felperes utazásai – azért, hogy az ügyfelekhez eljusson – az ahhoz
szükséges eszközt jelentik, hogy az alperes szolgáltatásait ezen ügyfeleknél elvégezzék (C-266/14.
számú ítélet 32. pont).
Az Európai Unió Bírósága a munkaidő fogalmának másik alkotóelemét vizsgálva – mely szerint a
munkaidő alatt a munkáltató rendelkezésére kell állnia a munkavállalónak – rögzítette, hogy az adott
ügyben a munkavállalók az utazások alatt munkáltatójuk utasításaitól függnek, aki megváltoztathatja
az ügyfelek sorrendjét, törölhet egy találkozót, vagy pedig újabb találkozót szervezhet. Az utazás
szükséges ideje alatt tehát nincs lehetőségük arra, hogy szabadon rendelkezzenek az idejükkel,
magánügyekkel foglalkozzanak, tehát a munkáltatóik rendelkezésére állnak (C-266/14. számú ítélet
39. pont).
A munkaidő fogalom harmadik elemét vizsgálva, mely szerint a munkavállalónak a figyelembe vett
időszakban dolgoznia kell, megállapította, hogy az adott ügyben az, hogy az utazásokat a
munkavállalók a lakóhelyükön kezdik meg és fejezik be, a munkáltatójuk döntéséből ered, mivel
elvesztették azt a lehetőséget, hogy szabadon határozzák meg azt a távolságot, amely a lakóhelyüket a
munkanapjuk elején és végén a szokásos helytől elválasztja (C-266/14. számú ítélet 44. pont).
A perben eddig rendelkezésre álló adatok alapján az állapítható meg, hogy a munkaidő- fogalom fenti
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második és harmadik eleme vonatkozásában az Európai Unió Bírósága által értékelt körülményekhez
képest eltérés mutatkozik. A Sales Force szabályzat 13. oldalán az adminisztrációs előírások között
szerepel a túraterv, amelyet akkor kell küldeni, ha a területi vezető vagy az országos értékesítési vezető
ezt kéri, vagy változás történik a területen lévő üzletek számában, de minimum negyedévente kell
frissíteni. A lehető legoptimálisabb idő- és költségfelhasználással kell megtervezni a látogatások
útvonalát. Minden egyes, a területen lévő – a kft-vel és nagykereskedőkkel szerződésben lévő –
üzletnek szerepelnie kell benne. A túraterv 12 hétre készül, mely azt jelenti, hogy az összes
kereskedelmi partnert végig kell járni 12 hét alatt. Van, akit hetente (A), kéthetente (B), négyhetente
(C), nyolchetente (D), tizenkéthetente (E). Egy munkanap minimum 15,4 látogatást kell végrehajtani.
Az A és B kategóriás üzleteket a hét ugyanazon napján, hasonló időpontban kell látogatni. A napi
változásokat folyamatosan jelezni kell a területi vezető felé legkésőbb a változást követő estig.
A napi munkaidőre vonatkozóan ugyanezen szabályzat 2. oldal utolsó bekezdésében rögzíti, hogy a
munkaidő 8.00 órától 17.00 óráig tart (12.00 és 13.00 óra között pihenőidő), a napi munkaidő-keret 8
óra, a munkaidő legkésőbb 8.00 órakor, a túratervben meghatározott célterület első üzletébe történő
belépéssel kezdődik, de az utolsó látogatás helyszínének elhagyása legkorábban 17.00 órakor
történhet.
Peradat, hogy a felperes a munkáját szolgálati autóval végezte, és a mobiltelefont az utazási idő alatt is
bekapcsolt állapotban kellett tartania. Nem állapítható meg azonban, hogy a túratervet a munkáltató
módosíthatta volna, illetve hogy erre az utazási idő alatt telefonon aznap utasítást adott volna. A
felperes által esetlegesen a túratervben eszközölt változtatásokat elegendő volt aznap estig jelezni.
Helytálló tehát az alperes érvelése, hogy a túraterv alapján a munkavállaló 12 hétre előre
meghatározta, hogy a Sales Force szabályzatban írt előírásokat figyelembe véve adott napon melyik
üzletben kezdi, illetve fejezi be a munkavégzést.
A 2003/88. számú irányelv 2. cikk 1. pontjában foglalt munkaidő fogalom szerint a munkaidőben a
munkavállaló vagy dolgozik, vagy a munkáltató rendelkezésére áll, és a tevékenységét, vagy a
feladatát végzi. A hivatkozott ítélet 46. pontja a jelen ügytől eltérő tényállás (ítélet 42-45. pont)
eredményeként állapította meg, hogy az adott utazási időben a munkavállaló dolgozik.
A rendelkezésre állás vonatkozásában is eltérő tényállásra alapította (35-39. pont) döntését (39. pont).
Ezért önmagában az, hogy jelen ügyben is a hasonló tényállás folytán megállapítható, miszerint a
felperes utazásai az alperes szolgáltatásának teljesítéséhez szükségesek, a munkavállalók ezen idő alatt
a tevékenységüket és feladatukat végzik, még nem elegendő annak megállapításához, hogy jelen
esetben az első üzletbe történő, és az utolsó üzletből történő lakóhelyre utazás munkaidőnek minősül.
Ennek megállapításához további bizonyítás szükséges annak feltárása céljából, hogy a munkáltató által
a Sales Force szabályzatban meghatározott körülmények között a munkavállalónak mennyiben volt
lehetősége az utazási távolságot, illetve az arra fordított időtartamot meghatározni. A munkáltatónak
volt-e lehetősége ezen utazási idő alatt egyoldalúan előírnia a látogatandó üzletek sorrendjét,
különösen az első és utolsó munkavégzési helyet, továbbá az elvárt napi üzletlátogatási szám (15,4), a
látogatandó üzletek száma (326), valamint az üzlettípusoknak megfelelő látogatási gyakoriság mellett
a felperes mennyire dönthetett szabadon a lakóhelyhez közeli első és utolsó üzletről. Csak ennek
ismeretében lehet következtetést levonni arra vonatkozóan, hogy az utazás időtartama a munkavállaló
részéről az irányelv szerinti „dolgozásnak”, avagy „rendelkezésre állásnak” minősíthető-e.
A bizonyítási teherre vonatkozó kioktatást követően előterjesztett bizonyítási indítványok teljesítése
alapján megállapított tényállás feltárása esetén van lehetősége a bíróságnak arra, hogy a rendkívüli
munkavégzés időtartamát, és az erre járó díjazást megállapítsa.
A fentiekre tekintettel a Kúria a jogerős ítéletnek felülvizsgálati kérelemmel érintett rendkívüli munka
díjazására vonatkozó elutasító rendelkezést helyben hagyó döntését az elsőfokú ítéletre is kiterjedően
hatályon kívül helyezte, és e körben az elsőfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára
utasította.
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Polgári ügyszak
Pfv.V.20.095/2016/9.
A közbeszerzési eljárás szabályainak megsértése miatti semmisség bíróság általi kimondása szükséges
a 2007/66/EK irányelv által körülírt esetekben.
Az I. rendű és a II. rendű alperesek közötti szerződés megkötésekor hatályos 2011. évi CVIII. törvény
[Közbesz. tv. (új)] 127. §-ának (1)-(3) bekezdései a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó
jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása tekintetében született Európai Parlament és Tanács
2007. december 11-i 2007/66/EK irányelvének magyar jogba történő implementálása érdekében került
megalkotásra. Mindebből következően a perbeli jogvita elbírálásánál az irányadó jogi szabályok
értelmezésénél az irányelv célkitűzéseinek való megfelelésre is figyelemmel kell lenni. Amíg a
szerződések érvénytelenségével kapcsolatos generális polgári jogi szabályok nem tartoznak az Európai
Unió szabályozási jogkörébe, azaz e területen a tagállamok maguk alkothatják meg kötelmi jogi joguk
e jogterületre vonatkozó szabályait, addig a közbeszerzési szerződések esetén – a lex specialis,
valamint az uniós jog hatékony érvényesülésének elvére is figyelemmel – az 1959. évi IV. törvény
(Ptk.) érvénytelenségre vonatkozó klasszikus szabályaihoz képest mind az érvénytelenség
kimondására, mind annak jogkövetkezményeire vonatkozó szabályok az uniós jogra is tekintettel,
eltéréssel érvényesülnek.
Az irányelvi célkitűzések megvalósítását célzó magyar szabályok csak akként értelmezhetők, hogy
amíg általánosságban szerződés semmissége esetén a semmisség megállapításához külön eljárásra
nincs szükség [Ptk. 234. § (1) bekezdés], addig a 2007/66/EK irányelv célkitűzéseinek megfelelően
értelmezett Közbesz. tv. (új) 127. §-a szerint az irányelv által körülírt esetekben a közbeszerzések alá
eső polgári jogi jogviszonyokban megkötött szerződések esetén a közbeszerzési eljárások szabályainak
megsértése miatti semmisség megállapítására, annak bíróság általi kimondására mindenképpen
szükség van. Az irányelv 21. preambulum bekezdése szerint az irányelv hatálya alá tartozó
szerződések érvénytelenségére vonatkozó szabályok tagállamok általi meghatározásakor azt a célt kell
szem előtt tartani, hogy a felek szerződésből eredő jogainak és kötelezettségeinek érvényesítése és
teljesítése megszűnjön. A szerződés érvénytelennek nyilvánításából fakadó következményeket a
nemzeti jog határozza meg. A nemzeti jogszabályok ennél fogva előírhatják valamennyi szerződéses
kötelezettség visszamenőleges megszűnését, vagy a még teljesítendő kötelezettségekre korlátozhatják
a megszüntetés hatályát. Ez nem vezethet a szigorú szankciók hiányához, ha a szerződéses
kötelezettségeket már egészben vagy majdnem egészben teljesítették. Ilyen esetekben a tagállamoknak
alternatív szankciókat is elő kell írniuk, figyelembe véve a szerződés hatályban maradásának nemzeti
jog szerinti mértékét.
A fenti szabályokra tekintettel a Közbesz. tv. (új) 164. § (1) bekezdése nem mellőzhető perindítási
kötelezettséget ír elő, amennyiben a közbeszerzési döntőbizottság a Közbesz. tv. (új) 127. § (1)
bekezdése szerinti jogsértést megállapítja. A felperes a 2014. április 23-án jogerőre emelkedett
D114/7/2014. számú határozatában a közbeszerzési szabályok megsértését az I. rendű alperes
(beszerző) közbeszerzési értékhatárt meghaladó visszterhes szerződés megkötésével járó beszerzése
kapcsán megállapította, miután jogtalanul mellőzte a közbeszerzési eljárás lefolytatását. Erre
tekintettel a Ptk. szerződés érvénytelenségére vonatkozó szabályaival szemben speciálisan a fentiek
szerint alkalmazandó uniós és magyar közbeszerzési szabályok alapján a felperes által kezdeményezett
– a határozat bírósági felülvizsgálatának hiányában az általános hatáskörű bíróság előtt – polgári peres
eljárásban a bíróságnak a szerződés érvénytelenségének kimondásáról kellett rendelkeznie.

Közigazgatási ügyszak
Kfv.III.35.417/2015/8.
Az Áfa tv. 120. § a) pontja és 127. § (1) bekezdés a) pontja alapján az adólevonási jog gyakorlását
meg kell tagadni, ha az adóhatóság objektív körülmények feltárásával bizonyítja, hogy a számlán
szereplő felek között nem jött létre gazdasági esemény. Ilyen esetben az adóhatóságot nem terheli
annak vizsgálata, hogy számlát befogadó adóalany tudott vagy kellő körültekintés tanúsítása esetén
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tudhatott-e arról, hogy a számlakibocsátó vagy más által elkövetett adókijátszásban vesz részt.
A Kúria hangsúlyozta: az ügy megítélése során annak volt döntő jelentősége, hogy az adóhatóság
vizsgálata olyan számlázási láncolatot tárt fel, amely mögött a számlákon feltüntetett felek között
valós gazdasági esemény nem igazolható. A 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 120.
§ a) pontja szerinti adólevonási jog nem a bárki által végzett gazdasági eseményhez kapcsolódik,
hanem csak ahhoz az ügylethez, amelynek teljesítését hiteles adattartalmú számla tanúsítja. A felperes
beszerzési számlái hitelesen nem igazolják az abban rögzített gazdasági eseményt, mert egyik fél sem
rendelkezett a jogügyletben való közreműködését igazoló dokumentációval (átvételi elismervény,
szállítólevelek, fuvarokmányok). A bemutatott szerződésekből és bankszámlakivonatokból arra nézve
nem lehetett következtetést levonni, hogy a számlakibocsátók részéről valós teljesítés történt, akik a
számlákat valós ügyletről állították volna ki. Az adóhatóság és a bíróság e körben tett megállapításait
nem csak a cégek képviseletében eljáró felperessel szemben fennálló gazdasági kapcsolatát tagadó
nyilatkozatára alapította, hanem a kiterjedt bizonyítás során feltárt tények és objektív körülmények
egész sorára.
Az ellenőrzéssel érintett időszakban az áfalevonási jog tartalmi feltételére irányuló szabályokat a
közös hozzáadott értékadó- rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv (továbbiakban: irányelv) 168.
cikke és az Áfa tv. 120. §-a, míg a formai feltételek szabályait az irányelv 178. cikke és a Áfa tv. 127.
§-a hasonlóan határozta meg. Mind az uniós, mind a magyar szabályozás értelmében: az adóalany
jogosult arra, hogy olyan mértékben, amilyen mértékben az adott beszerzést, adóalanyi minőségében
adóköteles tevékenységéhez használja, hasznosítja, az általa fizetendő adó összegéből levonja azt az
adóösszeget, amelyet részére teljesített (belföldi) termékértékesítés során egy másik adóalany rá
áthárított. A belföldi termékbeszerzésekhez kapcsolódó adó levonásához az adóalanynak megfelelően
kiállított számlával kell rendelkeznie. E rendelkezések betartása alól a hivatkozott C-80/11. és C142/11. (Mahagében és Dávid Péter) illetőleg a C-324/11. (Tóth Gábor) ügyekben hozott ítéletek sem
adnak felmentést, és nem adnak olyan értelmezést, amely eltérést engedne az adólevonás feltételei
alól. Az ítéletekben kifejtett jogértelmezés lényege, hogy az adóhatósági eljárás szempontjaként
megadott „tudta vagy tudhatta” formula csak akkor vizsgálandó, ha a gazdasági események
megvalósultak. Ugyanis az ügyekben előterjesztett kérdések azon a felvetésen alapultak, hogy a
levonási jog alátámasztására hivatkozott ügyletet a valóságban teljesítették és a számla tartalmazza az
irányelvben megkövetelt valamennyi információt, így az irányelvben a levonási jog keletkezése és
gyakorlása vonatkozásában előírt valamennyi következmény teljesült. Jelen ügyben az adóhatóság
nem csak a belföldről történő beszerzés, hanem a közösség területére történő értékesítés
vonatkozásában is a valós gazdasági események hiányát állapította meg, ezért jelen ügy tényállása
alapján a szóban forgó uniós döntések nem irányadóak.
Nem kétséges, hogy az Európai Unió Bírósága áfalevonási ügyekben adott jogértelmezése a hazai
joggyakorlatot is jelentős mértékben alakította, de annak megítélésében lényegi változás nem
következett be, hogy az adólevonási jog kizárólag valós ügyletekhez, tényleges teljesítéshez
kapcsolódhat. Ha az adóhatóság bizonyítja, hogy a valóságban végbe nem ment gazdasági eseményről
kibocsátott számla tartalmilag hiteltelennek minősül, a számla alapján a számlát befogadó adóalany
adólevonási jogát el kell utasítani. Ebben az esetben a számlát befogadó adóalany tudattartalmának a
vizsgálata fel sem merülhet, mivel a számla tartalmi hiteltelensége nem a számlát befogadó
adóalanyon kívül álló okból következett be. (lásd a Kúria Kfv.I.35.831/2012/4., Kfv.V.35.474/2013/5.,
Kfv.I.35.159/2013/6., Kfv.I.35.011/2014/9. számú ítéleteit)
A perbeli esetben az adóhatóság szükségtelenül folytatott vizsgálatot a felperesnek a jogügyletek során
tanúsított magatartását érintően annak megállapítása végett, hogy aktív részese volt-e a számlázási
láncolat következtében megvalósult adókijátszásnak, mindez az érdemi döntés jogszerűségét nem
befolyásolta, nem teszi megalapozatlanná az Áfa tv. 120. § a) pontjának és 127. § (1) bekezdés a)
pontjában foglaltaknak mindenben megfelelő adóhatósági döntést. Így jelen ügyben nem merült fel
olyan jogkérdés, amelynek eldöntése indokolta volna az Európai Unió Bírósága előzetes
döntéshozatalai eljárásának kezdeményezését, miután a jogerős ítélet nem azt állapította meg, hogy a
felperes által befogadott számlák a számlakibocsátó oldalán feltárt hiányosságok következtében
bizonyultak hiteltelennek, hanem azt, hogy az adólevonási joggal érintett számlákban feltüntetett
gazdasági esemény nem történt meg. A felülvizsgálati kérelemben megjelölt kérdéskörben azért sem
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lett volna helye előzetes döntéshozatali eljárásnak, mert az Európai Unió Bírósága a számlabefogadó
felelősségének terjedelmét nem csak a már hivatkozott ítéletekben vizsgálta, hanem azt megelőzően,
illetve azt követően is számos olyan döntést hozott, amelyekben a felperes által felhozott lényegileg
azonos kérdésekben adott iránymutatást (lásd például a C-354/03, C-355/03 és C-484/03 Optigen és
társai, C-384/04. Federation of Technological Industries és társai , C-440/04 Kittel és Recolta
Recycling, C-483/09 Dankowski, C-444/12 Hardimpex ügyekben hozott döntéseket).

Kfv.III.35.511/2015/6.
Amennyiben a gazdasági esemény megvalósul, de nem az áfa levonási jog alapjául szolgáló
számlában szereplő felek között, úgy vizsgálni kell a számlabefogadó tudattartalmát.
2008-ban és 2009-ben az áfa levonási jog tartalmi feltételeire irányadó szabályokat a 2006/112/EK
irányelv (a továbbiakban: Irányelv) 168. cikke és a 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa
tv.) 120. §-a, míg a formai előírások szabályait az Irányelv 178. cikke és az Áfa tv. 127. §-a határozták
meg. Az általános forgalmi adóhoz kapcsolódó ügyekben minden esetben alkalmazandó a vonatkozó
magyar Áfa tv. mellett az adott európai uniós norma, jelen esetben az Irányelv. Ebben a körben
figyelembe veendők a 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 15. § (3) bekezdésében, 165. §ában és 166. §-ában írtak és az az Európai Unió Bíróságának (a továbbiakban: EUB) ítéletei így
többek között, a C-80/11. és C-142/11. számú egyesített ügyekben (a továbbiakban: Mahagében-Dávid
ügy) és a C-324/11. számú ügyben (a továbbiakban: Tóth ügy) hozott ítélet.
Az áfa ügyekben hozott döntések alapjául szolgáló tényállások három nagy csoportra oszthatóak.
Egyrészt azokra, ahol a számlában szereplő gazdasági esemény sem a számlában szereplő felek között,
sem más jogalanyok között nem jött létre. Másrészt, amikor a gazdasági esemény létrejött, de nem a
számlakibocsátó és a számla befogadója között, harmadrészt, ha a másik fél csalárd magatartást
tanúsított.
Az áfa ügyekben egységesült bírói gyakorlat alapján egyértelműen rögzíthető, hogy az első esetben
nincs helye a „tudta vagy tudhatta” formula alkalmazásának, míg a harmadik esetkörben nem
tagadható meg a levonási jog gyakorlása, kivéve, ha az adóhatóság objektív körülményekre
figyelemmel igazolja, hogy a számla befogadója tudott vagy tudhatott a csalárd eljárásról. A második
esetkörben a gazdasági esemény megvalósul, de az adóhatóság megállapítása szerint nem a felek
között, az adózó pedig arra hivatkozik, hogy minderről maga nem tudott, őt valójában
megtévesztették, becsapták. Ilyenkor a tényállás függvényében – az EUB vonatkozó döntéseire
figyelemmel – lehet helye a szubjektív alapú szempontok, így a tudta vagy tudhatta körülmények
vizsgálatának.
Az alperes az áfa levonási jog megtagadását arra alapította, hogy a Bt., a Kft.1., a Kft.2. és a Kft.3.
által kibocsátott számlákban szereplő gazdasági események ugyan megvalósultak, de nem a
számlákban szereplő felek között. Az alperes vizsgálta a szubjektív szempontokat és megállapította, a
felperes képviselője tudott, illetve kellő körültekintés tanúsítása mellett tudhatott volna arról, miszerint
az általa befogadott számlák nem valós gazdasági eseményeket rögzítenek. A felperes érvelése szerint
a gazdasági események a számlákban megjelölt felek között és módon teljesültek, ennek hiányában
képviselője nem tudott és kellő körültekintés mellett nem is tudhatott arról, miszerint a gazdasági
események nem a számláknak megfelelően valósultak meg.
Az elsőfokú bíróság ítéletében tartalmi oldalról vizsgálta a termékértékesítések és
szolgáltatásnyújtások számlának megfelelő létrejöttét, melynek eredményeként rögzítette, a
számlakibocsátók és a felperes között gazdasági események nem jöttek létre, mely tény okfejtése
szerint megalapozza az áfa levonási jog gyakorolhatóságának hiányát. A joggyakorlat egységesülését
megelőző felsőbírósági döntésekre alapítottan az elsőfokú bíróság szükségtelennek tartotta a
szubjektív szempontok, vagyis a „tudta vagy tudhatta” körülmények értékelését és azokból
következtetés levonását.
A Kúria először azt vizsgálta, hogy helyesen döntött-e az elsőfokú bíróság abban a kérdésben,
miszerint a gazdasági események a számláknak megfelelően valósultak-e meg. A Kft.1. számlái
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körében a felülvizsgálati bíróság nem értett egyet a jogerős ítélet azon megállapításával, mely szerint
amennyiben a számlakibocsátó képviselője az ügylet megtörténtét, a számlák kiállítását, az azon lévő
aláírást, pecsétet nem sajátjaként ismeri el, úgy ez az áfa levonási jog megállapíthatóságát kizárja.
Önmagában az a tény, hogy a számlakibocsátó nem ismeri el a számlák kiállítását, nem alapozza meg
az adólevonás jogszerűtlenségét, mert egy igenlő nyilatkozat áll szemben egy nemlegessel, mely vita
csak további bizonyítékok felkutatásával és értékelésével dönthető el.
A Bt., a Kft.2. és a Kft.3. számlái vonatkozásában a Kúria osztotta az elsőfokú bíróság okfejtését, mely
a bizonyítékok értékelése alapján a számlákban szereplő felek közötti konkrét gazdasági események
hiányára vont le következtetést. A Bt. számlái körében a jogerős ítélet helyesen rögzítette, nem igazolt,
hogy a tehergépjármű alkatrészek a Bt. tulajdonában álltak, ugyanakkor a Bt. a számlákkal érintett
számlatömböt később vásárolta, mint a perbeli négy számla kiállításának dátuma. A Kft.2. számlái
vonatkozásában az azok kiállításakor ügyvezetői minőségben eljáró P. az adóhatósági eljárás során
először tagadta, majd elismerte a számlák társaság által történő kiállítását, a vallomása
megváltoztatására – a felperesi állásponttal szemben – elfogadható indokot nem tudott megjelölni. P.
és a korábbi ügyvezető K. az eljárás során ellentmondásosan nyilatkoztak, a leglényegesebb
kérdésben, K. meghatalmazotti minőségben történő eljárása tekintetében többször változtatták meg
vallomásukat. Az építőipari kivitelezési munkák elvégzést és az alkatrészek értékesítését hitelt
érdemlő bizonyítékok nem igazolják, I. és S. tanúvallomása erre nem alkalmas. Tényszerűen utalt az
elsőfokú bíróság arra, a Kft.2. az érintett évre áfa bevallást nem nyújtott be, mely tény alátámasztja a
számlák szerinti gazdasági események hiányát.
A Kft.3. számláihoz kapcsolódóan az adóhatóság tényállás-tisztázási kötelezettségének eleget tett.
Nyilatkoztatta a felperes ügyvezetőjét, revizorai helyszíni szemlét végeztek a társaság bejelentett
székhelyén, ahol az ott lakó személy nyilatkozata szerint a cég tevékenységet nem végzett. Az
adóhatóság kísérletet tett a Kft.3. ügyvezetőjének felkutatására, mely eredménytelenül zárult. A
társaság 2010-től felszámolás alatt áll, a felszámoló iratanyaggal nem rendelkezik, zárómérleget, záró
adóbevallást nem nyújtott be, a vizsgált évekre vonatkozó áfa bevallásaiban jóval kevesebb fizetendő
áfa összeget tüntetett fel, mint amekkorát a felperesre áthárított. A felülvizsgálati bíróság rámutatott,
nincs olyan tény, körülmény, adat, mely alátámasztaná a számlákban megjelölt termékértékesítések és
szolgáltatásnyújtások számlakibocsátó általi teljesítését.
A Kúria a Pp. 275. § (4) bekezdését alkalmazva a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte és az
elsőfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasította, mert az ítélet sérti az Áfa tv. 120. §
a) pontját. Az új eljárás során az elsőfokú bíróság köteles a jelen végzésben meghatározott elvi alapok
mentén eljárni. A Kft.1. számlái vonatkozásában vizsgálnia és értékelnie szükséges az adóhatóság által
feltárt valamennyi tényt, körülményt és ezek figyelembevételével állást foglalni abban a kérdésben,
hogy a gazdasági események a számlákban szereplő felek között és módon megvalósultak-e. Döntését
nem alapozhatja kizárólag a Kft.1. ügyvezetője által tett nyilatkozatra. A Bt., a Kft.2. és a Kft.3. valamint az új eljárás során tett azonos tartalmú megállapítás esetén a Kft.1. - számláihoz
kapcsolódóan az elsőfokú bíróságnak döntenie kell abban, hogy az adóhatóság objektív körülmények
alapján bizonyította-e, miszerint a felperes tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy adókijátszására
irányuló ügyletekben vett részt.

Kfv.IV.35.537/2015/13.szám
A bíróság az alperes határozatának vizsgálatakor nem támaszkodhat kizárólag a helyszíni ellenőrzés
eredményére akkor, amikor a felperes alapvetően ennek nem jog- és szabályszerű lefolytatását, vagy
éppen meg nem történtét kifogásolja.
Az 1122/2009/EK rendelet 86. cikk (1) bekezdése 2010. január 1-jével hatályon kívül helyezte a
796/2004/EK rendeletet, de kimondta, hogy rendelkezéseit a 2010. január 1. előtt kezdődő gazdasági
évek és támogatási időszakok tekintetében alkalmazni kell. Ez alapján a felperes 2011. április 20.
napján benyújtott kérelme tekintetében valóban nem kell alkalmazni a 796/2004/EK rendeletet.
Ugyanakkor az 1122/2009/EK rendelet 86. cikk (2) bekezdése azt mondja ki, hogy a 796/2004/EK
rendeletre történő hivatkozásokat a továbbiakban e rendeletre történő hivatkozásoknak kell tekinteni,
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és azokat a II. mellékletben található megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni. A II.
melléklet a 796/2004/EK rendeletre való hivatkozásokat értelmezi az 1122/2009/EK rendelet tükrében.
A II. melléklet szerint a felperes által hivatkozott 796/2004/EK rendelet 28. cikkének az
1122/2009/EK rendelet 32. cikke felel meg. A 32. cikk az ún. „ellenőrzési jelentés” kötelező tartalmi
elemeit határozza meg. E szerint
„(1) Valamennyi e szakasz szerinti helyszíni ellenőrzésről ellenőrzési jelentést kell készíteni, amely
lehetővé teszi az elvégzett ellenőrzések részleteinek felülvizsgálatát. A jelentésben fel kell tüntetni:
a) az ellenőrzött támogatási rendszert és az ellenőrzött kérelmeket;
b) a jelen lévő személyeket;
c) az ellenőrzött mezőgazdasági parcellákat, a felmért mezőgazdasági parcellákat, ideértve adott
esetben a mérések eredményeit felmért parcellánként, valamint az alkalmazott mérési módszereket;
d) a helyszínen talált állatok számát és fajtáját, valamint - adott esetben - a füljelző-számokat, a
szarvasmarhafélékre és/vagy a juh- és a kecskefélékre vonatkozó nyilvántartás és számítógépes
adatbázis bejegyzéseit és bármilyen ellenőrzött igazoló okmányt, az ellenőrzések eredményeit,
továbbá - adott esetben - az egyes állatokkal és/vagy azok azonosítási kódjával kapcsolatos különleges
észrevételeket;
e) azt a tényt, hogy a mezőgazdasági termelő kapott-e értesítést az ellenőrzésről, és ha igen, ez mennyi
idővel előzte meg az ellenőrzést;
f) az egyes támogatási rendszerek tekintetében végrehajtandó esetleges különleges ellenőrző
intézkedéseket;
g) bármely további elvégzett ellenőrző intézkedést.”
A Kúria megítélése szerint – az EK bizottsági rendeletek fenti összefüggései alapján – az elsőfokú
bíróságnak vizsgálni kellett volna a helyszíni ellenőrzési eljárás, valamint az arról készült jegyzőkönyv
európai jogi előírásoknak való megfelelőségét, s az erre vonatkozó következtetéseket le kellett volna
vonnia.

Kfv.IV.35.560/2015/4.; Kfv.IV.35.611/2015/7.
Állattartó telep korszerűsítéséhez kapcsolódó támogatás során a helyszíni ellenőrzés
megállapításaival szemben szakértői bizonyításnak van helye az elsőfokú bírósági eljárásban, ha a
jogszabályi feltételeknek való megfelelőség a kérdés. A jogszerű földhasználat elismeréséhez a
földhasználati jogosultság igazolása mellett az is szükséges, hogy a felperes bejegyzett földhasználati
jogosultsággal rendelkezzen, vagy bizonyítsa, hogy a bejegyzés elmaradásában nem vétkes. Nem
tekinthető vétlennek az, akinek a földhivatal a bejegyzést megtagadja, mert a bérbeadó nem tulajdonos
(vagy nem vagyonkezelő), azonban a fél ennek tudatában nyújtja be agrárkörnyezet-gazdálkodási
támogatási igényét.
A 29/2012. (III. 24.) VM rendelet 1. § 8. pontja határozza meg a jogszerű földhasználó fogalmát. E
szerint feltétel, hogy a fél a tárgyév június 9-ei dátum szerinti állapotnak megfelelően
földhasználóként legyen bejegyezve, vagy az is jogszerű földhasználó, akinek földhasználati joga
önhibáján kívüli okból nem került a földhasználati nyilvántartásba bejegyzésre és a földhasználati
jogosultságát igazoló egyéb okirattal rendelkezik.
A Kúria gyakorlatában a jogszerű földhasználó fogalma több ügyben is értelmezésre került, a Kúria
tartalmi vizsgálat során - többek között - a következő megállapításokra jutott.
A Kfv.IV.35.719/2013/6. számú ügyben megállapításra került, hogy a jogszerű földhasználó
mezőgazdasági támogatásra jogosultsága nem szűnik meg önmagában azzal, ha polgári bíróság később
egy más ügyben megállapítja, hogy az adott területet érintő földhaszonbérleti szerződés jogosultja
más. Ebben az ügyben azonban a fél a földhasználati nyilvántartásban szerepelt, ezért jelen ügyre e
megállapítások nem vonatkoztathatók.
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A Kfv. IV. 35.449/2012/4. számú határozat szerint amennyiben a kérelmezőnek a jogerős bírósági
ítélet értelmében nincs jogszerű jogcíme, önmagában a földhasználat ténye nem eredményezheti a
támogatás megszerzését. Részben ezzel rokon a Kfv.III.38.185/2014/6. számú ítélet elvi lényege,
amely megállapította, hogy a földhasználati nyilvántartásban szereplő jogcím nélküli földhasználat
sem tekinthető a mezőgazdasági támogatások alapjául szolgáló jogszerű földhasználatnak.
A Kúria a Kfv.III.35.377/2014/7. számú ügyben lényegében arra a következtetésre jutott, hogy nem
lehet vétlennek tekinteni azt a felet, aki úgy nyújtott be kérelmet, hogy tudatában volt: a jogszerű
földhasználóként való bejegyzésnek akadálya van. Mindazonáltal a Kfv.IV.35.260/2015/3.számú ítélet
azt rögzítette, hogy a bíróság esetről-esetre dönti el, hogy önhibán kívüli okból maradt-e el a
mezőgazdasági támogatás alapjául szolgáló terület földnyilvántartásba történő bejegyzése. Az önhiba
hiányának absztrakt meghatározására a bíróság nem köteles.
A 29/2012. (III. 24.) VM rendelet 1. § 8. pontja jogszerű földhasználónak nemcsak azt tekinti, aki a
földhasználati nyilvántartásban be van jegyezve, hanem azt is, akinek földhasználati joga önhibáján
kívüli okból nem került a földhasználati nyilvántartásba bejegyzésre és a földhasználati jogosultságát
igazoló egyéb okirattal rendelkezik. Jelen ügy tényállása szerint a felperes és a Nemzeti Park
Igazgatósága között 2009. július 14-én megkötött haszonbérleti szerződés alapján a földhivatal - a
benyújtást követően, 2009. szeptember 7-én - megtagadta a felperes bejegyzését arra hivatkozva, a
Nemzeti Park Igazgatóság az adott területeknek nem vagyonkezelője. A felperes így tudatában volt
annak, hogy a jogszerű földhasználóként való bejegyzésnek akadálya van. Ebben az esetben tehát nem
önhibán kívüli okból maradt el a bejegyzés, hanem azért mert a felperes által becsatolt szerződés
alapján a bejegyzésnek jogszabályi gátja volt. A földhivatali döntést követően a felperes tudomással
bírt arról, hogy nincs (a haszonbérleti szerződés alapján nem lehet) bejegyezve jogszerű
földhasználóként, azaz a támogatás feltételének nem felel meg. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a
földhivatal a benyújtáskori vagyonkezelőt – a Kincstári Vagyonigazgatóságot – meg is nevezte, s
felhívta felperest meghatalmazás csatolására, aminek felperes nem tett eleget. Tehát jelen ügyben a
felperes földhasználati nyilvántartásba történő bejegyzése önhibából maradt el, így a 29/2012. (III.
24.) VM rendelet 1. § 8. pontjába foglalt követelménynek nem felelt meg.
A Kúria utal arra, hogy a 29/2012. (III. 24.) VM rendelet 1. § 8. pontjába foglalt követelménynek csak
egyik eleme, hogy a fél a földhasználati jogosultságát igazoló egyéb okirattal rendelkezik. Ez
önmagában nem teremt jogosultságot a támogatásra, az okirat mellett az is szükséges, hogy a fél
földhasználati joga önhibáján kívüli okból nem került a földhasználati nyilvántartásba bejegyzésre.
Ahogy a Kúria Kfv.IV.35.426/2015/4. számú határozata is megállapította: a jogszerű földhasználat
földhasználati lapon kívül igazolható egyéb okirattal is, ha a földhasználati nyilvántartásba a fél
önhibáján kívüli okból nem került bejegyzésre. Jelen ügyben ez utóbbi feltétel felperes esetében nem
áll fenn, nem lehet önhibán kívüli okra hivatkozni, ha a felperes – bár tudatában van annak, hogy az
általa kötött haszonbérleti szerződés alapján a bejegyzés nem lehetséges – nem gondoskodik a
földhasználati nyilvántartásba történő bejegyzésről.
A támogatáshoz szükséges információk körét a hazai jog részben a földhasználati nyilvántartásba
történő bejegyzéshez köti. A Kúria több döntésében, elsőként a Kfv.IV.35.069/2014/4. számú
ítéletében vizsgálta ezen hazai előírásnak az Európai Unió jogával való összhangját, s megállapította,
hogy nem áll ellentétben az uniós jogi kötelezettségekkel az, ha a támogatás megszerzéséhez igazolni
kellett a jogszerű földhasználatot. A felperes a hazai jog szerint – a földhasználati nyilvántartásba
történő bejegyzés hiánya miatt – nem minősül jogszerű földhasználónak, az így benyújtott kérelem
nem tekinthető tényszerűen pontos információt tartalmazó kérelemnek, s mivel a felperes a Körzeti
Földhivatal 2009. szeptember 7-én kelt elutasító döntését követően tudta – s ezt követően sem
intézkedett – hogy a földhasználati nyilvántartásba való bejegyzésének akadálya van, nem tekinthető
az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 73. cikk (1) bekezdés alapján vétlennek. A Kúria mindezek miatt
nem találta megalapozottnak azt a felperesi érvet sem, hogy az elsőfokú bíróság az 1122/2009/EK
bizottsági rendelet 73. cikk (1) bekezdését helytelenül értelmezte.
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Kfv.III.35.811/2015/6.
A vámtartozás keletkezésétől számított 3 év lejárta után az adóssal már nem lehet közölni a tartozás
összegét. Az elévülési határidőt nem hosszabbítja meg a korábban végzett, jogsértés megállapítása
nélkül záruló felülellenőrzés fellebbezési eljárásának időtartama.
A 2913/92/EGK rendelet (a továbbiakban: Vámkódex) 221. cikk (1) bekezdése értelmében a
könyvelésbe vételt követően a vámösszeget a megfelelő eljárás szerint közölni kell az adóssal. A 221.
cikk (3) bekezdése szerint a vámtartozás keletkezésétől számított 3 év lejárta után az adóssal már nem
lehet közölni a tartozás összegét. Ez a határidő a 243. cikk értelmében vett fellebbezés benyújtásának
napjától kezdve a fellebbezési eljárás időtartamára felfüggesztésre kerül. A Vámkódex 243. cikke a
jogorvoslatra irányadó szabályokat tartalmazza, (1) bekezdése többek között kimondja, bármely
személynek joga van jogorvoslati kérelmet benyújtani a vámhatóság által a vámjogszabályok
alkalmazásával kapcsolatban hozott olyan határozatok ellen, amelyek őt közvetlenül és személyesen
érintik.
A felülvizsgálati bíróságnak elsődlegesen abban kellett döntenie, hogy az elsőfokú bíróság jogszerűen
alkalmazta-e a perbeli tényállásra a Vámkódex 221. cikk (3) bekezdését, az elévülési idő számítása
körében helyesen hagyta-e figyelmen kívül a NAV Elnöke által kezdeményezett felülellenőrzési
eljárás során a fellebbezés benyújtásától a másodfokú határozat kiadmányozásáig eltelt időszakot.
A Kúria hangsúlyozta, a jogerős ítélet helyesen rögzíti a felperesi vámtartozás keletkezésének napját
2011. május 2-ában, az elévülési határidő végét 2014. május 2-ában és az alperes által elrendelt
felülellenőrzés során hozott vámtartozást megállapító elsőfokú határozat felperessel történő közlését
2014. június 13-ában. A NAV Elnöke részéről elrendelt felülellenőrzési eljárás során a felperes
fellebbezését 2014. január 31-én nyújtotta be, a NAV Elnökének határozata 2014. március 25-én került
kiadmányozásra, a fellebbezési eljárás időtartama tehát 54 nap volt. Amennyiben a 3 éves határidőbe
nem számít bele a fellebbezési szak időtartama, úgy a vámtartozás közlésére nyitva álló határidő 2014.
június 25-én járt le, ehhez képest a vámtartozás felperessel történő közlésére törvényesen került sor
2014. június 13-án. Ellenkező esetben a vámtartozás közlési határidő 2014. május 2-án lejárt, ezt
követően nincs törvényes lehetőség a vámtartozás közlésére.
A Vámkódex 221. cikk (3) bekezdését a 2700/2000/EK rendelet 1. cikk (17) bekezdése állapította meg
2000. december 19-i hatályba lépéssel. A módosító EK rendelet preambulumának 12. pontja
értelmében a Közösség pénzügyi érdekeit és a fizetésért felelős személy jogait védeni kell a
szükségtelenül elhúzódó jogi eljárásoktól. A Kúria kiemeli, a 221. cikk (3) bekezdése a jogalkotó által
megfogalmazott azon cél érdekében került beépítésre a Vámkódexbe, hogy védje a fizetésért felelős
személy jogait a szükségtelenül elhúzódó jogi eljárásoktól.
Az árunyilatkozat 2011. május 2-i elfogadását és az áru szabad forgalomba bocsátását követően a
vámhatóság egy utólagos ellenőrzést végzett, majd szorosan egymást követően két felülellenőrzést. A
Kúria megítélése szerint a hatósági eljárás- sorozat szükségtelenül elhúzódott, a Vámkódex 221. cikk
(3) bekezdését a jogalkotói akaratnak megfelelően kell értelmezni. Ez a jogszabályhely egyrészt jogot
biztosít a hatósági oldal számára ahhoz, hogy a vámtartozás keletkezésétől számított 3 éven belül
közölje az adóssal a tartozás összegét. Másrészt szigorú időkorlátot és kötelezettséget is meghatároz a
hatóság felé, mivel a 3 év lejárta után a tartozást többé az adóssal törvényesen nem közölhető. Az
ügyfél oldalán a 221. cikk (3) bekezdése garanciális jogként jelenik meg, mely biztosítja számára azt,
hogy a hatóság vámtartozás közlési lehetősége nem korlátlan, hanem határidőhöz kötött.
A korábban írtaknak megfelelően a NAV Elnöke az első felülellenőrzés során hozott elsőfokú
határozatokat megsemmisítette, vagyis a megsemmisített határozatot úgy kell tekinteni, mintha meg
sem hozta volna az elsőfokú hatóság. Nem szolgálhat a vámhatóság javára az a tény, hogy az elsőfokú
határozat jogszabálysértés miatt megsemmisítésre került, ezért az első felülellenőrzési eljáráshoz
kapcsolódó fellebbezési eljárási időtartam nem ad alapot a 221. cikk (3) bekezdés első mondatában
meghatározott határidő felfüggesztésére, ezzel az elévülési határidő nem hosszabbodik meg.
A fentiekre figyelemmel 2014. május 2-át követően a felperessel jogszerűen már nem lehetett közölni
a tartozás összegét, a 2014. június 13-án közölt vámtartozást megállapító határozat - és a jogerős ítélet
is - sérti a Vámkódex 221. cikk (3) bekezdés. A felülvizsgálati kérelemben megjelölt további
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jogszabálysértésre hivatkozásokat a Kúria a fent kifejtett álláspontjára figyelemmel nem vizsgálta.

Kfv.III.35.821/2015/6.
Amennyiben az adózó részére gazdasági eseményt senki sem teljesített, így a kellő körültekintés
vizsgálata kizárt.
A felperes hivatkozott arra, hogy az elsőfokú ítélet ellentétes az Európai Unió Bíróságának (a
továbbiakban EUB) és Kúria joggyakorlatával, különösen a C-80/11. számú Mahagében és C-142/11.
számú Dávid ügyben hozott ítélettel, valamint a C-324/11. számú Tóth Gábor ügyében hozott ítélettel.
A perbeli időszakban az Áfa-levonási jog tartalmi feltételeire irányadó szabályokat a 2006/112/EK
irányelv (továbbiakban: Irányelv) 168. cikke, a 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.)
120. cikke, formai feltételeit az Irányelv 168. cikke és az Áfa tv. 127. §-ai határozták meg. Az
általános forgalmi adóhoz kapcsolódó ügyekben minden esetben alkalmazandó a magyar Áfa tv.
mellett az irányadó Európai Uniós norma, így az Irányelv rendelkezései is.
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.
Az 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 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 általános forgalmi adó levonásához való jog gyakorlása körében az Európai Unió Bírósága széles
joggyakorlatot alakított ki, kimondva, hogy a jogbiztonság elve kötelezettséget is megfogalmaz
minden adóalany számára annak érdekében, hogy az ügyletei ne segítsenek másokat adókijátszáshoz.
Ha az adóhatóság az ellenőrzés során objektív tényekkel bizonyítja, hogy az adózó tudott arról, hogy
az általa az adólevonási jog gyakorlására felhasznált számla fiktív, vagy a számla valótlanságáról azért
nem tudott, mert elmulasztotta a terhére előírt ésszerű intézkedéseket, az adózót magát és az
adókijátszást elkövető személynek kell tekinteni. Ilyen esetben az adóhatóság jogosult arra, hogy
megfossza őt az adólevonás jogától (C-439/04. és C-440/04. számú egyesített ügyek, Kittel ügy).
A C-80/11. és C-142/11. számú egyesített ügyekben (Mahagében-Dávid ügy), illetve a C-324/11.
számú ügyben (Tóth ügy) az EUB szintén hangsúlyozta, hogy az adóalanyok azon joga, hogy az
általuk fizetendő adóból levonják az általuk beszerzett termékeket és igénybe vett szolgáltatásokat
terhelő előzetesen felszámított adót, az uniós szabályozás által bevezetett közös HÉA rendszer egyik
alapelvét képezi. Az adólevonás joga fő szabály szerint nem korlátozható (Mahagében-Dávid ítélet 3840. pont), (Tóth ügy 23-24. pont).
A Mahagében-Dávid ügyben hozott ítélet 42. pontja szerint a nemzeti hatóságoknak és bíróságoknak
meg kell tagadniuk az adólevonás jogát biztosító előnyt, ha objektív körülmények alapján
megállapítható, hogy e jogra csalárd módon vagy visszaélésszerűen hivatkoztak. Ugyanezen ítélet 54.
pontjában az EUB megerősítette a C-409/04. számú Teleos és társai ügyben már kimondott
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értelmezését, mely szerint nem ellentétes az uniós joggal, ha azt követelik meg a gazdasági
szereplőktől, hogy tegyenek meg minden tőlük ésszerűen elvárható intézkedést annak érdekében, hogy
az általuk teljesítendő ügylet ne vezessen adókijátszáshoz.
Az EUB a Mahagében-Dávid ügy ítéletének 44. pontjában rögzítette, hogy az abban az ügyben
előterjesztett kérdések azon az előfeltevésen alapultak, miszerint a levonási jog alátámasztására
hivatkozott ügyletet a vonatkozó számla szerint teljesítették, másrészt a számla tartalmazta az
irányelvben megkövetelt valamennyi információt, így az irányelvben a levonási jog keletkezése és
gyakorlására vonatkozóan előírt valamennyi érdemi és formai követelmény teljesült.
Az EUB gyakorlata is megerősíti tehát azt, hogy az adólevonási jog gyakorlása csak a valós gazdasági
eseményen alapuló számla alapján gyakorolható. Ezen értelmezés összhangban van a Sztv. 15. § (3)
bekezdésében meghatározott valódiság elvével, továbbá a 165. § (2) bekezdésével és a 166. § (2)
bekezdésével.
A perbeli esetben továbbá - ahogyan arra az elsőfokú bíróság is helyesen rámutatott - nem
láncügyletről, hanem csupán egy két fél között létrejött ügyletről állította ki a számláját a megbízó.
Amennyiben továbbá a számlában szereplő gazdasági eseményt a valóságban senki sem teljesítette,
úgy arról a fél - a részére történő teljesítés hiányában - nyilvánvalóan tudomást szerez, így a kellő
körültekintés további vizsgálata fogalmilag nem szükséges. A perbeli esetben a számlában foglalt
gazdasági esemény ténylegesen nem történt meg, a felperes részére rajta kívül álló személy
üzletszerzési, közvetítői tevékenységet nem végzett, azt ténylegesen maga a felperesi képviselő
végezte, így a tudattartalmának vizsgálata nem volt szükséges, noha ezt az elsőfokú bíróság az
ítéletében elvégezte.

Kfv.II.37.811/2015/5.
A nemzeti letelepedési engedélyt vissza kell vonni, ha a kérelmező az engedély megszerzése érdekében
a hatósággal valótlan tényt közöl.
A letelepedési engedély a harmadik országbeli állampolgár által megszerezhető tartózkodási
engedélyek közül a legmagasabb szintű, egyben azoktól minőségét illetően is eltér. A bírói ítéletek
rendre visszaigazolják azt a jogalkotói célt, amelyet a 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harmtv.)
IV. fejezetéhez, a letelepedésre vonatkozó szabályokhoz fűzött indokolásban fogalmazott meg,
miszerint „alapvető társadalmi érdek fűződik ahhoz, hogy csak az a személy kaphasson letelepedési
engedélyt, aki magyarországi egzisztenciáját képes megteremteni, létfenntartásáról megfelelően tud
gondoskodni”.
A fentiek egybecsengenek a 2003/109/EK irányelvben foglaltakkal, ennek megfelelően az uniós és a
hazai elvárás azonos, a letelepedési kérelmet előterjesztő személyeknek stabil anyagi háttérrel kell
rendelkezniük, amely egyfelől folyamatos, a mindennapi kiadásokat teljes körűen fedező bevételt,
másfelől többnyire vagyon (készpénz, ingó, ingatlan) tárgyakban megjelenő biztonsági tartalékot
jelent. A felperes sem vitatta, hogy a letelepedési kérelmét ilyen keresőtevékenységből származó
munkabérre, mint bevételre alapozta. A keresőtevékenységből származó bevétel csak akkor számíthat
a letelepedés, mint a legmagasabb szintű tartózkodási engedély alapjául szolgáló megélhetés
igazolására, ha tényleges munkavégzésből származik, mely jogértelmezést a kiforrott bírói gyakorlat is
igazolt.
A Harm.tv. 20.§ (1) bekezdése alapján egyértelműen megállapítható volt, hogy a felperes nem tett
eleget a fenti jogszabályhely által előírt feltételnek, amely tényleges munkavégzést kíván, és melynek
teljesülését az idegenrendészeti hatóság vizsgálni jogosult és egyben köteles [Vhr. 67.§], ennek folytán
a felperes által hivatkozott hatáskör elvonás nem valósult meg. A felperes magyarországi
tartózkodásához a munkavállalási cél nem szolgálhat pusztán ürügyül, ebben az esetben a
munkavállalásnak valósnak kell lennie. Az alperes az ismételt tényállás tisztázása során elvégzett
eljárási cselekmények útján helytállóan állapította meg azt, hogy a felperes egy olyan cég
alkalmazottja, amely a megjelölt munkakörben valójában csak „papíron” foglalkoztatja a felperest.
Ezért tévedett az elsőfokú bíróság, amikor arra alapította döntését, hogy a felperesnek folyamatos
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munkaviszonya volt, mivel önmagában a munkaviszony megléte nem igazolja a letelepedési feltétel
teljesítését. A hatóság által megállapított tényállást a felperes nem tudta cáfolni, sőt, részben maga
erősítette meg nyilatkozatában.
A felperes a letelepedési engedély megszerzése érdekében a nem valós munkavégzés folytán szerzett
jövedelemre való hivatkozással a hatósággal hamis adatot, valótlan tényt közölt, megvalósult a
Harm.tv. 37.§ (2) bekezdés a) pontjában leírt tényállás. Ennek folytán a hatóság jogszerűen vonta
vissza a felperes számára kiadott nemzeti letelepedési engedélyt.

Kfv.III.37.843/2015/19.; Kfv.III.37.845/2015/14.
A felperes hivatkozott arra, hogy az eljárás során sérültek az Európai Unió Alapjogi Chartájában (a
továbbiakban: Charta) biztosított jogai. A Kúria rámutat arra, hogy a Charta 51. cikk (1) bekezdése
szerint a rendelkezéseinek címzettjei - a szubszidiaritás elvének megfelelő figyelembevétele mellett az Unió intézményei, szervei és hivatalai, valamint a tagállamok annyiban, amennyiben az Unió jogát
hajtják végre, azaz egy tagállammal szemben a rendelkezéseinek megsértésére is csak abban az
esetben lehet hivatkozni, amennyiben az adott állam az adott ügyben az Unió jogát hajtja végre.
Figyelemmel azonban arra, hogy a jelen ügy nem az Unió jogának végrehajtásához kapcsolódik, a
Charta rendelkezéseinek megsértése fogalmilag kizárt volt.

Kfv.II.37.914/2015/3.
Az élelmiszer veszélyessége tekintetében annak van jelentősége, hogy az előírt határértéket a vizsgált
élelmiszer túllépi, vagy sem.
A Kúria kiemelte, hogy a 2073/2005/EK rendelet 1. melléklet I. fejezet 1.5. pontjában a határérték a
hőkezelés után fogyasztandó baromfihúsból készült darált húsra lett megállapítva, tehát a jogalkotó
már a hőkezelésre figyelemmel megállapított határértéket írt elő, tehát annak nincs jelentősége, hogy a
fogyasztás előtti hőkezeléssel a Salmonella elpusztítható-e vagy sem. Ez a rendelkezés kötelezően
betartandó, a darált baromfihúsban a zéró toleranciára tekintettel egyáltalán nem fordulhat elő
Salmonella mikroorganizmus. Az élelmiszer biztonságossága vagy veszélyessége tekintetében ezért
annak van jelentősége, hogy az előírt határértéket a vizsgált élelmiszertermék túllépi-e vagy sem, nem
megengedett mikroorganizmust tartalmaz-e vagy sem.
A 2073/2005/EK rendelet preambulumának (2) bekezdése szerint az élelmiszerek nem tartalmazhatnak
mikroorganizmusokat, azok által termelt toxinokat vagy anyagcseretermékeket olyan mennyiségben,
amely elfogadhatatlan mértékű kockázatot jelent az emberi egészségre. A kritériumot, a határértéket
ezen EK rendelet 1. mellékelt I. fejezet 1.5. pontja határozza meg. A zéró toleranciára tekintettel a
határértéket túllépő terméket emberi egészségre veszélyesnek, ártalmasnak, nem biztonságosnak kell
tekinteni függetlenül attól, hogy történt-e bejelentés konkrét megbetegedésről vagy sem. A
178/2002/EK rendelet 14. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján nem tekinthető biztonságosnak a termék,
ha egészségre ártalmas, ezért nem is hozható forgalomba.

Kfv.I.35.002/2016/7. szám
Alperesi határozat kézbesítésének szabályszerűsége megítélésénél vizsgálni kell a felperes és a posta
között létrejött szerződés tartalmát. Láncügylet megítélése. Bizonyítékok mérlegelése.
Az Unió Bírósága egy magyar ügyben vizsgálta a még nem le nem zárt büntetőeljárás során feltárt
bizonyítékok közigazgatási eljárás keretében történő felhasználásának jogszerűségét és állapította
meg, hogy az uniós jog azt nem tilalmazza, feltéve, ha beszerzésükre az uniós jog, különösen a Charta
által biztosított jogokat tiszteletben tartásával kerül sor. (C-419/14. 68. pont) Ebből következően
jogszerűen került sor K. büntetőeljárás során felvett vallomásának felhasználására, értékelésére.
A Kúria hangsúlyozta: az ügy megítélése során annak volt döntő jelentősége, hogy az adóhatóság
olyan számlázási láncolatot tárt fel, amely mögött a számlákon feltüntetett felek közötti valós
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gazdasági esemény nem igazolható. Amint arra az Európai Unió Bírósága és a Kúria is számos
döntésében rámutatott, láncolatos ügylet esetén az adóhatóság az éppen vizsgált adózón túl jogosult a
lánc további szereplőit, azok jogügyleteit is ellenőrizni, és abból következtetést levonni a lánc másik
pontján álló adózóra nézve is. Jelen ügyben az adóhivatal ennek megfelelően járt el, a számlák
hitelességét az általa feltárt tények, adatok, bizonyítékok alapján megcáfolta. Számos érvet
sorakoztatott fel döntése alátámasztására, melyeket alappal fogadott el az elsőfokú bíróság.
Nem volt elfogadható a kellő körültekintés kérdésében kifejtett felperesi álláspont sem, ugyanis az
alperes tényszerűen, objektív bizonyítékokkal támasztotta alá, hogy kellő körültekintés esetén a
felperesnek tudnia kellett volna, hogy adókijátszásra irányuló ügylet részese. A Kúria hangsúlyozza,
hogy az Európai Unió Bíróságának ítéletei a tudattartalom vizsgálata kötelező előírásánál abból az
alapfeltevésből indulnak ki, hogy az adózó maga teljesítette az ügyletet, és vizsgálni azt kell, hogy az
adózó megtett-e mindent annak érdekében, hogy az általa teljesítendő ügylet ne vezessen
adókijátszáshoz. Ezt rögzíti C-80/11. és C-142/11. számú Mahagében-Dávid egyesített ügyekben
hozott ítélet 54. és 59.pontja, valamint a Kúria számos döntése (Kfv.I.35.549/2012/5.,
Kfv.I.35.349/2014/5., Kfv.III.35.227/2015/4., Kfv.V.35.526/2014/4.). Jelen perben nem merült fel adat
arra, hogy a felperest a jogügylet adókijátszó jellegét illetően megtévesztették volna, ellenkezőleg, az
eset összes körülményei alapján ezzel tisztában kellett lennie.
Nem kétséges, hogy az Unió Bírósága áfa levonási ügyekben adott jogértelmezése a hazai
joggyakorlatot is jelentős mértékben átalakította, de ezeknek az ügyeknek a megítélésben lényegi
változás nem következett be, vagyis az adólevonási jog kizárólag valós ügyletekhez kapcsolódhat. Ha
az adóhatóság bizonyítja, hogy a valóságban végbe nem ment gazdasági eseményről kibocsátott
számla hiteltelen, úgy a számlát befogadó adóalany adólevonási jogát el kell utasítani. A perbeli
esetben a fiktív ügyletek bizonyítást nyertek, a bíróság és az adóhatóság is vizsgálta ebben a felperes
szerepét és jogszabálysértés nélkül tagadták meg a felperes adólevonási jogát.

Kfv.I.35.100/2016/8. szám
Ha az ügyletek adóelőny megszerzését célozzák, azok valós gazdasági indoka sem meghatározható,
akkor az adózó adólevonási jogával nem élhet.
A Kúria utalt az Európai Bíróság irányadó döntéseire (C-33/11. 63. 64. pont, C-255/02. 81.pont),
melyekben leszögezte, hogy vizsgálható, hogy az egyes ügyleteknek célja-e adóelőny elérése. Ezzel
kapcsolatban kimondta, hogy a nemzeti bíróság feladata az érintett ügyletek valós tartalmának és
jelentésének feltárása, megállapítása. Ennek alapján a nemzeti bíróságok figyelembe vehetik az
ügyletek tisztán mesterséges jellegét, valamint az adóteher csökkentését eredményező ügyletekben
érintett felek közötti jogi, gazdasági vagy személyes kapcsolatokat. Értékelhetik, hogy ki az ügyletek
irányítója, ki biztosítja az ügyletek finanszírozását, ki részesül a szolgáltatások közvetlen előnyeiből,
ki áll közvetlen kapcsolatban termelőkkel és tulajdonosi kérdéseket, össze fonodásokat is vizsgálhat.
A fentiek alapján az alperes az Art. 1. § (7) és Art. 2. § (1) bekezdése alapján jogszerűen vizsgálta a
felek kapcsolatát, a szerződés valódi tartalmát. Abban az esetben, ha az adóhatóság kötve lenne a
polgári jogi szerződések menetéhez és láncolatához, akkor nem lenne lehetősége a visszaélésszerű
magatartások vizsgálatára. A fenti jogszabályhelyek megteremtik a lehetőséget a gazdasági események
valós gazdasági tartalmának vizsgálatára. A perbeli esetben kiemelt jelentősége volt annak, hogy a Kft.
milyen szerepet játszott a gazdasági tevékenységben. Ennek megítélésekor pedig meghatározó volt az,
hogy hogyan, kinek a közvetítésével történt meg a gépek beszerzése, milyen személyi összefonódások
álltak fenn, illetve hogyan, honnan történt meg az ellenérték kifizetése. Az ügyletek adóelőny
megszerzését célozták, azok valós gazdasági indoka nem meghatározható.

Kfv.III.35.131/2016/5.
Az Áfa levonás feltétele, hogy a beszerzés az adóköteles termékértékesítés, vagy szolgáltatásnyújtás
érdekében történjen. Ezen feltétel megvalósulását egyedileg kell vizsgálni.
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A perbeli időszakban az Áfa-levonási jog tartalmi feltételeire irányadó szabályokat az a 2006/112/EK
irányelv (a továbbiakban: Irányelv) 168. cikke, az Általános forgalmi adóról 2007. évi CXXVII.
törvény (a továbbiakban: Áfa törvény) 120. cikke formai feltételeit az irányelv 178. cikke és az Áfatörvény 127. §-ai határozták meg. Az általános forgalmi adóhoz kapcsolódó ügyekben minden esetben
alkalmazandó a magyar Áfa-törvény mellett az irányadó Európai Uniós norma, így az Irányelv
rendelkezései is. Az általános forgalmi adó levonásához való jog gyakorlása körében az az Európai
Unió Bírósága (a továbbiakban: EUB) széles joggyakorlatot alakított ki, melyet jelen ügyben is
figyelembe kellett venni.
A közös HÉA-rendszer egyik alapelve, az adósemlegesség elve azt célozza, hogy az adózót teljes
egészében mentesítse valamennyi gazdasági tevékenysége keretében fizetendő vagy megfizetett HÉA
terhe alól. A közös HÉA-rendszer így valamennyi gazdasági tevékenység adóterhét illetően biztosítja a
semlegességet, függetlenül azok céljától és eredményétől, feltéve hogy az említett tevékenységek
főszabály szerint maguk is HÉA kötelesek (C‑110/98-C‑147/98. sz. Gabalfrisa és társai egyesített
ügyekben hozott ítélet 44. pont, C‑255/02. sz. Halifax és társai ügyben hozott ítélet 78. pont,
C‑439/04. és C‑440/04. sz. Kittel és Recolta Recycling egyesített ügyekben hozott ítélet 48. pont).
A HÉA-semlegesség elvének értelmében az olyan adóalany, amelynek kizárólagos tevékenysége egy
másik jogalany gazdasági tevékenységének előkészítése, és amely semmiféle adóköteles ügyletet nem
végzett, jogosult lehet a levonásra a második adóalany által végzett adóköteles tevékenységek
vonatkozásában (C‑137/02. sz., Faxworld‑ügyben hozott ítélet 41. és 42. pont). Az adóalanyi minőség
akkor áll fenn, és a levonáshoz való jog csak akkor gyakorolható, ha a HÉA‑levonást kérelmező
bizonyította, hogy teljesülnek ennek a feltételei, és az adóköteles ügyletek alapjául szolgáló gazdasági
tevékenység megkezdésére irányuló szándékát objektív elemek támasztják alá (C-280/10. sz. ügyben
hozott ítélet 37. pont).
A perben nem volt vitatott, hogy a felperes az adóhatóságnál szabályszerűen bejelentkezett ÁFA-alany
volt. A felperes – függetlenül attól, hogy milyen célra alakult, és milyen formában működött – az
adólevonási jog gyakorlása szempontjából adóalanynak minősült. Szintén nem volt vitatott, hogy a
felperes az adólevonási jog gyakorlásának alapjául szolgáló hiteles, rá áthárított adót tartalmazó
számlával
A felperes a rendelkezésre álló adatok szerint az adólevonási jogát arra alapította, hogy a pályázati
forrásokból megvalósított beszerzései adóköteles szolgáltatás nyújtása érdekében történtek. Ez a
hivatkozásai szerint abban állt, hogy a beszerzett eszközök bérbeadás útján történő hasznosítása útján
a forrásait növelheti. Az alperes a levonási jog gyakorlását azon az alapon tagadta meg, hogy felperes
a levonással érintett időszakban a beszerzésekből bevételt nem realizált, továbbá – figyelemmel a
beszerzés forrására és a felperes céljára – nem volt igazolt, hogy beszerzései az adóköteles
szolgáltatásnyújtása érdekében történtek volna.
Az EUB a C-280/10. számú ügyben kifejtette, hogy a HÉA semlegességének elve a vállalkozás
adóterhének tekintetében megköveteli, hogy a vállalkozás érdekében teljesített és működésének
megkezdését szolgáló első beruházási kiadások gazdasági tevékenységnek minősüljenek, és ellentétes
lenne ezzel az elvvel, ha a gazdasági tevékenység fogalmi elemeinek megállapíthatósága csak az
adóköteles jövedelem keletkezésekor kezdődhetne meg. Bármely más értelmezés a gazdasági szereplőt
anélkül terhelné a gazdasági tevékenysége során felmerülő HÉA költségével, hogy lehetőséget adna
neki a HÉA levonására (hivatkozott ítélet 29. pontja).
Az EUB megállapította továbbá, hogy csalásra, vagy visszaélésre utaló körülmények hiányában,
amennyiben egyszer levonási jog keletkezett, az akkor is fennmarad, ha a tervezett gazdasági
tevékenység keretében nem folytatnak adóköteles tevékenységet (C-110/94. számú ítélet 20. pont; C257/11. számú ítélet 29. pont).
A fentiekből fakadóan az adólevonási jog gyakorolhatósága szempontjából annak nem volt
jelentősége, hogy a levonással érintett időszakban a felperes a beszerzésekből bevételt nem realizált.
A támogatási szerződés tartalma pedig azért volt indifferens, mert nem a beszerzés pénzügyi
forrásainak célhoz kötöttsége, illetve a cél felperes gazdasági tevékenységéhez való általános
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kapcsolata determinálja az adólevonás jogszerűségét, hanem az, hogy az adólevonás tárgyát képező
konkrét termékbeszerzés mennyiben vonatkoztatható a felperes adóköteles szolgáltatásnyújtása
érdekében történt használatként, hasznosításként (Kfv.III.35.091/2015/6.). Ilyen egyedi, a konkrét
beszerzéseket érintő vizsgálatot az adóhatóság nem végzett.
Helyesen döntött az elsőfokú bíróság, amikor az alperesi határozatok hatályon kívül helyezése mellett
az egyes konkrét beszerzésekkel összefüggő vizsgálatot írt elő az adóhatóság számára. Ezt a
vizsgálatot pedig egyedileg, az adott dolog, vagy szolgáltatás jellegzetességei, adóköteles
tevékenységhez való kapcsolódása alapján kell lefolytatni.
Utalt arra a Kúria, hogy ez az értelmezés áll összhangban (az elsőfokú ítéletben felhívott C-269/00. sz.
Seeling ügyben hozott ítélet 40-41. pontjaival egyezően) az alperes által is hivatkozott C‑515/07. sz.
ügyben hozott ítélet 32. pontjával, amely szerint az adóalany a HÉA vonatkozásában választhat, hogy
az eszközt teljes egészében vállalkozása vagyonának körébe vonja, vagy teljes egészében
magántulajdona körében tartja, és ezzel teljesen kizárja a HÉA-rendszeréből, vagy csak a tényleges
szakmai használattal érintett hányadot viszi be a vállalkozásába. Ha az adóalany úgy dönt, hogy a
részben vállalkozási célra, részben vállalkozásidegen célra használt eszközt a vállalkozás vagyona
körébe vont eszköznek tekinti, jogosult teljes mértékben és azonnal levonni az eszköz beszerzése után
előzetesen felszámított adót.

Kfv.I.35.146/2016/7.
A fogyasztói árkiegészítés/szociálpolitikai menetdíj - támogatás olyan támogatásnak minősül, amely
beletartozik az Áfa tv. 65.§-ában meghatározott adóalapba, ugyanis az a szolgáltatás nyújtásának árát
közvetlenül befolyásolja.
A 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 65. §-a alapján az áfa adóalapjába kell érteni a
támogatások bármely olyan formáját is, amelyek a termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának
árát (díját) közvetlenül befolyásolják. E rendelkezés teljesülésének két feltétele van. Egyrészt annak
befolyásolnia is kell az árat, másrészt a támogatás és – jelen esetben – a szolgáltatásnyújtás ára között
közvetlen kapcsolatnak kétséget kizáróan fenn kell állnia. A közvetlen kapcsolat abban az esetben nem
áll fenn, ha a Támogatás összegét a nyújtott szolgáltatások számától függetlenül folyósítják, így ha
lényegében a szolgáltatás nyújtója azt a működése finanszírozására kapja.
A jelen ügyben a Támogatás árat befolyásoló hatása egyértelműen megállapítható volt, ugyanis a
fogyasztók ennek következtében juthattak kedvezményes áron hozzá a felperes által árusított
jegyekhez/bérletekhez. A közvetlen kapcsolat is ehhez hasonlóan megállapítható volt, mivel a felperes
a szolgáltatást a Támogatás összegével csökkentetten nyújtotta a fogyasztók részére. Egyebekben a
Kúria rámutat arra is, hogy az elsőfokú bíróság határozata teljes összhangban állt az Európai Unió
Bíróságának ítélkezési gyakorlatával is. (C-151/13; C-353/00; C-184/00)
A Kúria nem tartotta indokoltnak előzetes döntéshozatali eljárások kezdeményezését sem. A felperes
felülvizsgálati kérelmében foglalt kérdés nem volt alkalmas az előzetes döntéshozatali eljárás
kezdeményezésére, ugyanis az a 2006/112/EK Irányelv (HÉA Irányelv) és az Áfa tv. rendelkezéseinek
összeegyeztethetőségére irányult. Erre azonban az európai unióról szóló szerződés és az európai unió
működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 267. cikke alapján nincs lehetőség, mivel az
abban foglaltak szerint csak az uniós jog értelmezését lehet kérni az előzetes döntéshozatali eljárás
keretében.

Kfv.III.35.281/2016/5.
I. Amennyiben az áru belföldről a Közösség más tagállamába történő szállítását a felperes állításán
kívül semmi sem támasztja alá, az áru feladása igazolásának hiányában az Áfa tv. 89. §-a szerinti
adómentes termékértékesítés feltételei nem állnak fenn.
II. Nem hivatkozhat a kellő körültekintés meglétére egy olyan adózó, aki a vevőjével kapcsolatosan a
legalapvetőbb vizsgálatokat sem végezte el, így sem képviselőjéről, sem adószámának
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érvényességéről, székhelyéről nem győződött meg, a fuvarozó személyét nem tisztázta.
Az 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv) 89. § (1) bekezdése szerint mentes az adó alól
- a (2) és (3) bekezdésben meghatározott eltéréssel - a belföldön küldeményként feladott vagy
belföldről fuvarozott termék értékesítése igazoltan belföldön kívülre, de a Közösség területére,
függetlenül attól, hogy a küldeménykénti feladást vagy a fuvarozást akár az értékesítő, akár a beszerző
vagy - bármelyikük javára - más végzi, egy olyan másik adóalanynak, aki (amely) ilyen minőségében
nem belföldön, hanem a Közösség más tagállamában jár el, vagy szintén a Közösség más
tagállamában nyilvántartásba vett adófizetésre kötelezett, nem adóalany jogi személynek.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 99. § (2) bekezdése
értelmében ha az adózót adómentesség, adókedvezmény illeti meg, ezt okirattal vagy más megfelelő
módon köteles bizonyítani.
A Kúria már több határozatában rámutatott arra, hogy az Áfa tv. 89. § (1) bekezdése a Közösségen
belüli adómentes értékesítés tekintetében több együttes törvényi feltételt támaszt. Így a
termékértékesítés következményeként a terméknek igazoltan belföldön kívülre, de a Közösség
területére történő kiszállítását egy olyan másik adóalany részre, aki/amely ilyen minőségben nem
belföldön, hanem a Közösség más tagállamában jár el, vagy szintén a Közösség más tagállamában
nyilvántartásba vett adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személy részére.
A termék más tagállamba történő kiszállítását az Áfa tv. 89. § (1) bekezdése és az Art. 99. § (2)
bekezdése értelmében is az adózónak kell igazolnia, és meg kell tennie minden lehetséges intézkedést
annak érdekében, hogy az ügylet szabályosan, jogszabályi előírásoknak megfelelően menjen végbe
(Kfv.I.35.287/2012/7.,
Kfv.I.35.325/2010.,
Kfv.I.35.111/2010.,
Kfv.V.35.232/2010/4.,
Kfv.V.35.760/2013/7.) A felperes az eljárásban a bizonyítási kötelezettségének az általa becsatolt CMR
okmányokkal kívánt eleget tenni. Ezen okmányok azonban hiányosan kerültek kiállításra, így az abban
szereplő adatok megfelelő ellenőrzésére nem lehetett mód.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 15. § (3) bekezdése alapján 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
valódiság elve). A 165. § (2) bekezdése szerint 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. A 166. § (2) bekezdése értelmében a számviteli bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag
hitelesnek, megbízhatónak és helytállónak kell lennie. A bizonylat szerkesztésekor a világosság elvét
szem előtt kell tartani.
A perbeli esetben a felperes iratanyaga az áru kiszállításának ellenőrzését nem tette lehetővé. A
kiállított CMR okmány valótlanságát támasztotta alá továbbá az azokon feltüntetett járművek
tulajdonosainak nyilatkozata, továbbá az a körülmény, hogy a CMR okmány értékesítésére az azon
feltüntetett kiállítási időpontot követően került sor. Ezen körülmények értékelését tehát logikailag is
helyesen végezte el az elsőfokú bíróság, amikor arra következtetett, hogy a CMR okmányok a
közösségen belüli termékértékesítés igazolására nem szolgálhattak.
A Kúria rámutatott arra, hogy a C-273/11. számú Mecsek-Gabona ügy azon a feltevésen alapul, az
eladó meggyőződött arról, hogy a külföldi rendszámmal rendelkező tehergépjárművek a telephelyén
felrakodták az árut, és rendelkezett a CMR fuvarlevelekkel, amelyeket a vevő a rendeltetési hely
szerinti tagállamból küldött vissza a részére annak bizonyítása érdekében, hogy a terméket az eladó
tagállamán kívülre szállították (az ügyben hozott ítélet 28. pont).
Ezzel szemben jelen ügyben a CMR okmányok a már kifejtettek szerint hiányosan voltak kiállítva,
azokon a felperes számla szerinti vevője feltüntetésre nem került, a felperesi törvényes képviselő 2012.
július 31-i nyilatkozata szerint a feltüntetett átvevővel kapcsolatban „semmilyen ismerettel nem
rendelkezett arról, hogy milyen szerepe lehetett az általuk megvalósított értékesítésben”.
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Az EUB állandó ítélkezési gyakorlata szerint kizárólag akkor vonatkozik az adómentesség a
Közösségen belüli termékértékesítésre, ha a termékkel való tulajdonosként történő rendelkezési jog
átszáll a vevőre, és az értékesítő igazolja, hogy e terméket 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. sz. Teleos és társai ügyben hozott ítélet 42. pont, C‑184/05. sz.
Twoh International ügyben hozott ítélet 23. pont, C‑430/09. sz. Euro Tyre Holding ügyben hozott
ítélet 29. pont).
A C-273/11. számú Mecsek-Gabona ügyben nem volt vitatott, hogy ezen, a termékkel tulajdonosként
való rendelkezés jogának átruházására vonatkozó feltétel az alapügyben teljesült. Ezzel szemben a
jelen ügyben az adóhatóság és az elsőfokú bíróság is feltárta, hogy a kiállított CMR okmányok nem
készülhettek a felperes által állított, és a nyomtatványon szereplő kiállítási dátum időpontjában. A
fuvarozók személye nem volt ismert, a vevő nem igazolta az átvételét, továbbá felperes sem tudott az
átvevő szerepéről, így semmi sem támasztotta alá az áru feladását, annak a vevő, vagy megbízottja
általi átvételét.
A hozzáadott értékadó rendszerről szóló 2006/112 irányelv (a továbbiakban: Irányelv) 131. cikkének
megfelelően a tagállamoknak kell meghatározniuk a Közösségen belüli termékértékesítések
mentesítésének feltételeit annak érdekében, hogy biztosítsák az adómentességek helyes és egyszerű
alkalmazását, valamint az esetleges adócsalás, adókikerülés és visszaélés megelőzését. Ugyanakkor a
hatásköreik gyakorlása során a tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk az uniós jogrend részét
képező általános jogelveket, amelyek közé tartozik különösen a jogbiztonság és az arányosság elve
(C‑184/05. sz. Twoh International ügyben hozott ítélet 25. pont). Amennyiben a tagállami jog –
ahogyan a magyar jog – nem írja elő a konkrét bizonyítási eszközöket, úgy, mint hatóságoknak
benyújtandó iratok listáját, az adóalanyt terhelő bizonyítási kötelezettség tartalmát az e tekintetben a
nemzeti jogban kifejezetten meghatározott feltételek és a hasonló ügyletek vonatkozásában szokásos
gyakorlat alapján kell meghatározni, azzal, hogy az adóalanyok ismerjék adókötelezettségeiket
valamely ügylet megkötése előtt (C‑409/04. sz. Teleos és társai ügyben hozott ítélet 48. pont, C273/11. számú Mecsek-Gabona ügyben hozott ítélet 37-39. pontok).
Ezzel az elvárással nyilvánvalóan nem ellentétes annak a megkívánása, hogy az áru feladója - azaz
jelen per felperese - rendelkezzen az áru feladásával kapcsolatos igazolással, bizonyítékkal. Ez
következik egyrészt a Sztv. és az Art. idézett rendelkezéseiből, mint tagállami jogszabályból, valamint
az EUB joggyakorlatából. A következetes ítélkezési gyakorlat szerint ugyanis az adócsalás, az
adóelkerülés, illetve más visszaélések elleni küzdelem olyan célkitűzés, amelyet az irányelv elismer és
támogat (C‑255/02. sz., Halifax és társai ügyben hozott ítélet 71. pont, C‑487/01. és C‑7/02. sz.,
Gemeente Leusden és Holin Groep egyesített ügyekben hozott ítélet 76. pont, C‑80/11. és C‑142/11.
sz., Mahagében és Dávid egyesített ügyekben hozott ítélet 41. pont). Ez az elvárás továbbá
alkalmanként igazolja az eladó kötelezettségeivel kapcsolatos magasabb elvárásokat (C‑409/04. sz.
Teleos és társai ügyben hozott ítélet 58. és 61. pont, C-273/11. számú Mecsek-Gabona ügyben hozott
ítélet 47. pont). Ebben a tekintetben az uniós jog tartalma az EUB értelmezéseiből fakadóan
egyértelmű helyzetet teremtett (acte éclairé).
Így a felperes, mivel az áru feladása kapcsán semmilyen valós irattal nem rendelkezett, az általa
bemutatott CMR okmányok pedig nyilvánvalóan nem voltak az áru feladásának igazolására
alkalmasak, mely körülményeket a perbeli tényállás mellett egyértelműen észlelnie kellett, nem
hivatkozhatott alappal az Áfa tv. 89. §-a szerinti közösségen belüli termékértékesítés megvalósulására.
Ezen minimális igazolási kötelezettség nem tekinthető sem aránytalannak, sem a hasonló ügyletek
vonatkozásában szokásos gyakorlattal ellentétesnek. Az adómentes közösségen belüli
termékértékesítésre hivatkozó adóalanyoktól ugyanis elvárható, hogy az ügylet megkötése előtt
ismerjék az arra vonatkozó kötelezettségüket, hogy legalább a termék belföldön kívülre történő
feladását igazolniuk kell.
A Kúria csupán a teljesség kedvéért mutatott rá arra, hogy nem ellentétes az uniós joggal, ha azt
követelik meg a gazdasági szereplőtől, hogy jóhiszeműen járjon el és hozzon meg minden tőle
ésszerűen elvárható intézkedést annak érdekében, hogy az ügylet ne vezessen adókijátszáshoz
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(C‑409/04. sz. Teleos és társai ügyben hozott ítélet 65. pont, C‑80/11. és C‑142/11. sz. Mahagében és
Dávid egyesített ügyekben hozott ítélet 54. pont, C-273/11. számú Mecsek-Gabona ügyben hozott
ítélet 47. pont). Az eljárásban a felperesi képviselő viszont akként nyilatkozott, hogy a vevő
személyéről nem győződött meg, a közösségi adószámát nem ellenőrizte, képviselőjének személyét
nem tisztázta, a fuvarozókkal kapcsolatosan nyilatkozatot tenni maga sem tudott. Ténylegesen
semmilyen olyan körültekintő magatartás nem tárható fel oldalán, melyet a hivatkozott joggyakorlat is
megkíván. Ebből a szempontból nem volt annak jelentősége, hogy a valótlan tartalmú felperesi CMR
okmányokon szereplő járművek az adott időpontban ténylegesen milyen szállítási tevékenységet
végeztek, vagy a Kft. más számára értékesített-e árut.
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Emberi jogi közlemények

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei
1. Szabó Máté és Vissy Beatrix Magyarország elleni ügye (37.138/14. sz. ügy)28
A kérelmezők az érintett időszakban egy nem-kormányzati ellenőrző szervezetben (Eötvös Károly
Közpolitikai Intézet) dolgoztak, amely a Kormányzattal szembeni bírálatot fogalmazott meg.
A rendőrségen belül 2011. január 1-jétől különleges Terrorelhárítási Központot (TEK) hoztak létre.
Hatáskörét a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (Rtv.) – a 2011. évi CCVII. törvénnyel
beiktatott – 7/E. §-a állapítja meg. E jogszabály szerint a TEK jogosítványai a titkos információszerzés
körében magában foglalják a titkos házkutatást és megfigyelést felvételkészítéssel, a levelek és
csomagok felnyitását, az elektronikus és számítógépes kommunikáció tartalmának rögzítését, mindezt
az érintett személy hozzájárulása nélkül.
A kérelmezők 2012 júniusában alkotmányjogi panaszt terjesztettek elő, a mellett érvelve, hogy az Rtv.
7/E. §-ának (3) bekezdése szerinti átfogó jogosítványok a nemzetbiztonsági célú titkos
információszerzés tekintetében sérti a magánélethez való jogukat. Az Alkotmánybíróság 2013.
novemberében a kérelmezők panaszainak többségét elutasította. Egy kérdésben az Alkotmánybíróság
egyetértett a kérelmezőkkel, nevezetesen, úgy ítélte, hogy a miniszter titkos információgyűjtést
elrendelő határozatát indokolni kell. Az Alkotmánybíróság azonban lényegében úgy ítélte, hogy a
nemzetbiztonsággal kapcsolatos feladatok köre szélesebb, mint az egyes bűncselekmények
felderítésével kapcsolatos feladatok köre, így nem indokolatlan a különbségtétel a büntetőjogi titkos
információszerzés és a nemzetbiztonsági célú titkos információszerzés jogi szabályozása között.
A kérelmezők – az Egyezmény 8. cikkére hivatkozással – sérelmezték, hogy indokolatlan és
aránytalan beavatkozó intézkedéseknek lehetnek kitéve a nemzetbiztonsági célú titkos megfigyelésre
vonatkozó magyar jogi szabályozás keretei között; azt állították, hogy ez a jogi szabályozás
visszaélésre csábít, bírósági ellenőrzés híján. Sérelmezték továbbá – az Egyezmény 6. cikkének 1.
bekezdésére, továbbá az Egyezmény 13. cikkére az Egyezmény 8. cikke vonatkozásában hivatkozva –
sérelmezték, hogy bírói ellenőrzés vagy jogorvoslat nélkül vannak kitéve titkos megfigyelésnek.
Először is, a Bíróság kiemelte, hogy az Alkotmánybíróság, érdemben megvizsgálva a kérelmezők
alkotmányjogi panaszát, hallgatólagosan elismerte, hogy a kérdéses jogi szabályozás személyesen
érinti őket. Mindenesetre, függetlenül attól, hogy a kérelmezők – egy ellenőrző szervezet
alkalmazottaiként – a célcsoportba tartoztak-e, a Bíróság úgy ítélte, hogy a jogi szabályozás
közvetlenül érintette a kommunikációs rendszerek minden használóját és minden otthont. Továbbá, a
hazai jog nyilvánvalóan nem adott lehetőséget az egyénnek, aki úgy gyanította, hogy kommunikációját
lehallgatják, hogy panasszal éljen egy független testületnél. Megfontolva ezt a két körülményt, a
Bíróság azon az állásponton volt, hogy a kérelmezők az Egyezményben biztosított jogaik megsértése
áldozatának mondhatják magukat. Továbbá, a Bíróság meggyőződött arról, hogy a kérelmezők
kimerítették a hazai jogorvoslatot azzal, hogy sérelmük lényegére felhívták a nemzeti hatóságok –
nevezetesen az Alkotmánybíróság – figyelmét.
A Bíróság úgy találta, hogy a kérelmezők magán- és családi élet tiszteltben tartásához való jogába
beavatkoztak az Rtv. 7/E. § (3) bekezdésére vonatkozó általános panaszukra tekintettel (és nem
kommunikációjuk állítólagos tényleges megfigyelésére tekintettel). A felek között nem volt vitatott,
hogy a beavatkozás célja a nemzetbiztonság biztosítása, illetve a zavargás és bűncselekmény
megelőzése volt. és hogy törvényes alapja volt, nevezetesen az Rtv. és a nemzetbiztonsági törvény.
Továbbá, a Bíróság meggyőződött arról, hogy nemzetbiztonsági okból történő titkos megfigyelést két
esetben engedtek meg, nevezetesen terrorcselekmény veszélye és külföldön veszélybe került
28

Az ítélet 2016. június 6-án vált véglegessé.
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magyarok kimentése esetén, ami elégségesen világos ahhoz, hogy az állampolgároknak megfelelő
jelzést adjon azon körülményeket és feltételeket illetően, amelyek fennállta esetén a hatóságok
jogosultak ilyen eszközök alkalmazására.
A Bíróság azonban nem volt meggyőződve arról, hogy a magyar szabályozás az Rtv. 7/E. § (3)
bekezdése szerinti megfigyelés tárgyában megfelelő biztosítékokat nyújtott, amelyek eléggé pontosak,
hatékonyak és átfogóak az ilyen intézkedések elrendelését, végrehajtását és esetleges orvoslását
illetően. Nevezetesen, az Rtv. 7/E. § (3) bekezdése szerint lehetséges, hogy gyakorlatilag bárki titkos
megfigyelés alá kerüljön Magyarországon, minthogy a jogszabály nem írja körül azon személyek
körét, akiknek a kommunikációját a gyakorlatban megfigyelhetik.
Továbbá, a jogi szabályozás szerint, amikor engedélyt kér az igazságügyért felelős minisztertől egy
személy kommunikációjának megfigyelésére, a TEK csak arra köteles, hogy érveljen a titkos
információszerzés szükségessége mellett, de nem kell bizonyítékokat csatolnia kérelme
alátámasztására. Különösen, az ilyen bizonyíték megfelelő ténybeli alapot nyújthatna egy ilyen
intézkedés alkalmazására és lehetővé tenné szükségességének értékelését a célszeméllyel szembeni
egyéni gyanú alapján. A Bíróság emlékeztetett, hogy minden olyan titkos megfigyelési intézkedés,
amely nem felel meg annak a követelménynek, hogy feltétlenül szükséges legyen a demokratikus
intézmények biztosítása vagy egy egyedi művelethez elengedhetetlenül szükséges információk
megszerzéséhez, hatósági visszaélésekre csábít, a rendelkezésükre álló félelmetes technológiákkal.
A másik elem, ami a visszaélésekre csábít, a megfigyelés időtartama. A törvény szövegezéséből nem
volt világos, hogy a megfigyelési engedély meghosszabbítása (az eredeti, a nemzetbiztonsági
törvényben biztosított 90 nap elteltével) további 90 napra, egyszeri vagy többszöri lehetőség.
Továbbá, a titkos megfigyelés engedélyezése és alkalmazása e szakaszainak bírósági felülvizsgálata
hiányzott. Bár a biztonsági szolgálatok – amikor engedélyért folyamodnak - kötelesek körvonalazni a
titkos megfigyelés szükségességét, az eljárás nem biztosítja annak értékelését, hogy az intézkedés
feltétlenül szükséges-e, nevezetesen az érintett személyek és épületek köre szempontjából. A Bíróság
számára a végrehajtó hatalom egy politikailag felelős tagja, mint az igazságügyért felelős miniszter
által történő felülvizsgálat, nem biztosítja a visszaélésekkel szembeni szükséges biztosítékokat. A
titkos megfigyelési tevékenységek külső, lehetőleg bírósági ellenőrzése kínálja a függetlenség,
pártatlanság és megfelelő eljárás legjobb biztosítékát.
Ami a titkos megfigyelési intézkedések által okozott sérelmek orvoslására szolgáló eljárást illeti, a
Bíróság kiemelte, hogy a végrehajtó hatalomnak számot kell adnia a megfigyelési tevékenységről egy
országgyűlési bizottságnak. Nem tudott azonban azonosítani olyan szabályt a magyar jogrendszerben,
amely ezen eljárás keretében jogorvoslatot engedélyezne azok számára, akiket titkos megfigyelésnek
vetettek alá, de – szükségből – nem tájékoztatták őket azok alkalmazása közben. A titkosszolgálatok
működéséről készített kétévenkénti általános jelentés, amelyet ugyanezen országgyűlési bizottságnak
mutatnak be, szintén nem biztosít megfelelő biztosítékokat, mivel az nyilvánvalóan nem nyilvános.
Továbbá, a nemzetbiztonsági törvényből levezethető panaszeljárás is csekély jelentőségűnek tűnik,
mivel a titkos megfigyelésnek alávetett állampolgárokat nem tájékoztatják az alkalmazott
intézkedésekről. Valóban, a megfigyelési intézkedésekről a magyar jogban semmilyen értesítés nem
várható. A bíróság emlékeztetett, hogy a megfigyelési intézkedés befejezését követően, amilyen hamar
az értesítés végrehajtható a korlátozás céljának meghiúsítása nélkül, az érintett személyt tájékoztatni
kell.
Összességében, abból adódóan, hogy az intézkedés hatálya gyakorlatilag bárkit magában foglalhat
Magyarországon; hogy elrendelése teljes egészében a végrehajtó hatalom hatáskörébe tartozik anélkül,
hogy a kommunikáció megfigyelésének feltétlenül szükséges voltát értékelnék; hogy az új
technológiák lehetővé teszik a Kormányzat számára, hogy könnyen a művelet eredeti hatókörén kívüli
emberekre vonatkozó adatok tömegét szerezze meg; és a hatékony jogorvoslati intézkedések hiányából
adódóan, a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy az Egyezmény 8. cikkét megsértették.
Az Egyezmény 8. cikkével kapcsolatban megállapítottakból adódóan a Bíróság úgy ítélte meg, hogy a
kérelmezők panaszát az Egyezmény 6. cikke alapján nem szükséges megvizsgálni.
Végül, a Bíróság emlékeztetett, hogy az Egyezmény 13. cikke nem értelmezhető úgy, mint amely
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megköveteli a jogorvoslatot a hazai jog tartalmával szemben, és ezért úgy találta, hogy az Egyezmény
13. cikkét az Egyezmény 8. cikke vonatkozásában nem sértették meg.
A Bíróság úgy ítélte, hogy a jogsértés megállapítása önmagában megfelelő igazságos elégtételt nyújt a
kérelmezők által elszenvedett bármely nemvagyoni kárért.

2. Baka András Magyarország elleni ügye (20261/12. sz. ügy)29
A kérelmezőt – aki 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt – az
Országgyűlés 2009. június 22-én választotta meg a Legfelsőbb Bíróság elnökévé. Kinevezése hat évre
szólt, megbízatása 2015. június 22-én járt volna le. Ebben a minőségében az Országos
Igazságszolgáltatási Tanács (OIT) elnöke is volt, és törvényi feladata volt, hogy az igazságszolgáltatást
érintő törvénytervezetek kapcsán kifejtse véleményét.
A kérelmező 2011 februárja és márciusa között többször is kritikával illette a bíróságokat érintő
jogalkotói reformokat, köztük a bírói kötelező nyugdíjkorhatár 70 évről 62-re való csökkentésére
vonatkozó javaslatot. Véleményét szóvivője útján illetőleg nyílt levelek vagy nyilatkozatok és
országgyűlési beszédeiben fejezte ki.
A 2010 áprilisától egy alkotmányos reformprogram indult Magyarországon, ennek keretében 2011
decemberében Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezéseit is elfogadták, mely alapján a
magyar igazságszolgáltatás csúcsszerveként a Kúria lett a Legfelsőbb Bíróság jogutóda, és a
Legfelsőbb Bíróság elnökének megbízatása az Alaptörvény hatálybalépésének napján megszűnt. Ez
alapján a kérelmező megbízatása 2012. január 1. napjával, vagyis három és fél évvel annak rendes
lejárta előtt szűnt meg. Ennek eredményeként a kérelmező elvesztette azt a díjazást, amelyre a
Legfelsőbb Bíróság elnökeként megbízatása egész időtartama alatt jogosult lett volna és néhány
megbízatás megszűnését követő juttatástól.
Az új Kúria elnökének megválasztásának feltételei között szerepel, hogy a jelöltnek minimum öt éves
magyar bírói szolgálati idővel kell rendelkezni. A nemzetközi bíróság bírájaként eltöltött idő nem
számított be, ami azt eredményezte, hogy a kérelmező nem volt az új Kúria elnökévé választható.
Az Országgyűlés 2011 decemberében Darák Pétert a Kúria, Handó Tündét pedig az Országos Bírósági
Hivatal elnökévé választotta meg. A kérelmező tanácselnöki pozíciót betöltve maradt hivatalban a
Kúrián.
A kérelmező – az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdésére hivatkozással – sérelmezte, hogy nem volt
lehetősége bírósághoz fordulni jogai védelme érdekében az elnöki tisztsége idő előtti
megszűntetésével kapcsolatban, mivel az intézkedés alkotmányi szintű jogalkotás eredménye volt, és
ezért nem képezte semmilyen bírósági felülvizsgálat tárgyát, még az Alkotmánybíróság részéről sem.
A kérelmező – az Egyezmény 10. cikkére hivatkozással – azt is állította, hogy a tisztségéből való
elmozdítása annak eredménye volt, hogy a Legfelsőbb Bíróság és az Országos Igazságszolgáltatási
Tanács elnökeként nyilvánosan bírálta az igazságszolgáltatási rendszer tervezett reformját.
Az Egyezmény 6. cikke 1. bekezdésének alkalmazhatósága tekintetében a Bíróság kiemelte, hogy a
kérelmezőt egy olyan törvény alapján választották meg, amely a bírósági vezetők megbízatásának
időtartamát 6 évben rögzítette és tartalmazta a megbízatás megszűnését eredményező okok kimerítő
felsorolását. Ezen okok között a felmentés, amely csak a vezetői feladatokra való nyilvánvaló
alkalmatlanság esetében volt lehetséges, lehetővé tette, hogy a megbízatás előbb is, a vezető akarata
ellenére megszűnjék; ebben az esetben a hivatalt betöltő jogosult volt bírósági felülvizsgálatot kérni. A
Bíróság ezért úgy ítélte, hogy a hivatalban lévőnek létezett a teljes hivatali idejének kitöltéséhez
fűződő joga. Kiemelte, hogy a bíróságok függetlenségére és a bírák elmozdíthatatlanságára vonatkozó
alkotmányos elvek megerősítik azt, hogy a kérelmező a teljes hivatali idejének kitöltéséhez fűződő
jogosultsága védelmet élvezett. Végül úgy ítélte: az a tény, hogy a megbízatást az új Alaptörvény
alapján 20012. január 1-jén hatályba lépő új jogi szabályozás működése szüntette meg, visszaható
hatállyal nem szüntette meg annak védhetőségét, hogy a kérelmező a megválasztásakor hatályban lévő
29 Az ítéletet a Nagykamara hozta 2016. június 23-án, az ítélet végleges.
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vonatkozó szabályok szerint jogosultsággal bírt.
A Bíróság emlékeztetet, hogy esetjoga szerint a köztisztséget viselők kizárhatók az Egyezmény 6.
cikke 1. bekezdésének hatálya alól, ha két feltétel teljesül: egyrészt, hogy a hazai jog kifejezetten
kizárja a bírósághoz fordulás lehetőségét a szóban forgó tisztség vagy személyzeti kategória esetén, és
másodszor, hogy ez a kizárás az állam érdekében tárgyszerű indokokkal igazolható legyen. Az első
feltétel tekintetében a Bíróság kiemelte, hogy a vitát megelőzően a kérelmező nem volt kifejezetten
kizárva a bírósághoz fordulás jogából; ellenkezőleg, a hatályos hazai jog a bírósági vezető felmentése
esetére kifejezetten biztosítja a Szolgálati Bírósághoz fordulás lehetőségét. Ennek ellenére, a
kérelmező bírósághoz fordulását megakadályozta az a tény, hogy megbízatásának idő előtti
megszüntetését belefoglalták a Bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvény átmeneti
rendelkezései közé, és hogy megbízatásának megszűnése az Alaptörvény átmeneti rendelkezései révén
lépett hatályba 2012. január 1-jén. Ezáltal elesett attól a lehetőségtől, hogy a Szolgálati Bíróság útján
vitassa ezt az intézkedést, amit megtehetett volna, ha a megválasztásakor hatályos rendelkezéseknek
megfelelően mentették volna fel. A Bíróság ezért úgy ítélte, hogy inkább azt kell megállapítania, vajon
a bírósághoz fordulás jogát a hazai jog szerint kizárták-e azelőtt, mielőtt a kérelmezővel kapcsolatos
vitatott intézkedést elfogadták, minthogy az elfogadás időpontjában kizárták-e. Következésképpen, a
Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a nemzeti jog nem zárta el kifejezetten a kérelmezőt a
megbízatása megszüntetésének vitatása iránti bírósághoz fordulástól. Minthogy az esetjogban
kidolgozott első feltétel nem teljesült, a Bíróság nem vizsgálta a másodikat, és úgy ítélte, hogy az
Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdése alkalmazható.
Ami az Egyezmény 6. cikke 1. bekezdése követelményeinek való megfelelést illeti, a Bíróság
kiemelte, hogy a kérelmező megbízatásának idő előtti megszűntetését semmilyen bíróság, illetőleg
egyéb bírósági jogkört gyakorló testület nem vizsgálta felül, illetőleg erre nem is volt meg a lehetőség.
A Bíróság megállapította, hogy a bírósági felülvizsgálat lehetőségének hiánya a jogi szabályozásból
eredt, amelynek a jogállamiság követelményeivel való összeegyeztethetősége kétséges. A Bíróság nem
mulaszthatta el kiemelni azt a növekvő jelentőséget, amit a nemzetközi és Európa Tanácsi
dokumentumok, a nemzetközi bíróságok esetjoga és a nemzetközi testületek gyakorlata tulajdonít az
eljárási tisztességességnek azokban az ügyekben, amelyek a bírák elbocsátásával vagy felmentésével
kapcsolatosak, ideértve az olyan hatóság beavatkozását is, amely független a végrehajtó és a
törvényhozó hatalomtól minden olyan döntés tekintetében, amely a bírói hivatal megszűnését érinti.
Ilyen körülmények között a Bíróság úgy ítélte, hogy Magyarország megsértette a kérelmező
bírósághoz forduláshoz való jogának legbensőbb lényegét, és úgy ítélte, hogy a kérelmező bírósághoz
forduláshoz való jogát, amelyet az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdése biztosít, megsértették.
A Bíróság kiemelte, hogy a kérelmező hivatalos minőségében nyilvánosan fejtette ki az
igazságszolgáltatást érintő reformokkal kapcsolatos véleményét, különösen az Országgyűlésben 2011.
november 3-án elmondott beszédében. Röviddel a beszéd után, nyilvánosságra hozták és benyújtották
az Országgyűlésnek a kérelmező legfelsőbb bírósági elnöki megbízatásának megszüntetésére
vonatkozó javaslatot, amelyet kirívóan rövid idő alatt el is fogadtak. A bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló törvény tervezetét 2011. november 9-én módosították és a Kúria elnöki
tisztségének betöltéséhez egy új feltételt iktattak be, amelynek eredményeként a kérelmező már nem
volt választható. Az események láncolatát összességében tekintve a Bíróság úgy ítélte, hogy
vélelmezhető bizonyíték van a kérelmező szabad véleménynyilvánítási jogának gyakorlása és
megbízatásának megszüntetése közötti oksági kapcsolatra, különösen mivel a hazai hatóságok nem
kérdőjelezték meg sem a kérelmező jogkörei gyakorlására való alkalmasságát, sem szakmai
tevékenységét. Következésképpen a Bíróság úgy ítélte, hogy a kérelmező megbízatásának idő előtti
megszüntetését az általa hivatalos minőségben kifejezett bírálat és nézetek sürgették, és arra a
következtetésre jutott, hogy a kérelmező megbízatásának idő előtti megszüntetése beavatkozást
jelentett a véleménynyilvánításhoz fűződő jogába.
A beavatkozás igazolását illetően a Kormányzat törvényes célként jelölte meg azt a tényt, hogy a
kérelmező megbízatásának megszüntetése a bíróság tekintélyét és pártatlanságát volt hivatott
biztosítani. A Bíróság úgy ítélte, hogy az állami fél nem hívhatja fel legitim módon az
igazságszolgáltatás függetlenségét annak érdekében, hogy igazoljon egy olyan intézkedést, mint egy
bírósági elnök megbízatásának idő előtti megszüntetése olyan okokból, amelyeket nem a törvény
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állapít meg, és amely nincsenek kapcsolatban szakmai alkalmatlansággal vagy kötelezettségszegéssel.
A Bíróság álláspontja szerint ez az intézkedés nem szolgálhatta a bírósági szervezet függetlensége
növelésének célját, minthogy ugyanakkor a kérelmező – egy magas rangú igazságszolgáltatású
tisztségviselő – szabad véleménynyilvánításhoz való joga gyakorlásának egyik következménye volt.
Ilyen körülmények között a Bíróság úgy találta, hogy a kérelmező megbízatásának idő előtti
megszüntetése nem annyira az igazságszolgáltatás függetlensége megtartásának célját szolgálta, ezzel
szemben inkább úgy tűnik, hogy összeegyeztethetetlen volt ezzel a céllal, és arra a következtetésre
jutott, hogy a beavatkozás nem szolgált törvényes célt.
A Bíróság kiemelte, hogy a kérelmező a bírósági szervezetet érintő alkotmányos és jogszabályi reform,
a bírósági szervezet működése és reformja, a bírák függetlensége és elmozdíthatatlansága és a bírói
kötelező nyugdíjkorhatár leszállítása tárgyában fejtette ki nézeteit és kritikáját. A Bíróság kiemelte,
hogy a kérelmező állításai nem léptek túl egy szigorúan szakmai szempontú kritikán, és nyilvánvalóan
egy közérdekű vitát érintettek. A kérelmező véleménynyilvánítási szabadságát ezért magas szintű
védelemben kellett volna részesíteni, és minden beavatkozás szigorú ellenőrzését kellett volna
élveznie. Továbbá, bár a kérelmező bíróként és tanácselnökként hivatalban maradt az új Kúrián,
elmozdították a Legfelsőbb Bíróság elnökének tisztségéből, három és fél évvel megbízatásának lejárta
előtt. A Bíróság álláspontja szerint egy ilyen helyzet nehezen egyeztethető össze azzal a különleges
fontossággal, amelyet az igazságszolgáltatási funkció mint független államhatalmi ág természetének és
a bírák elmozdíthatatlansága alapelvének kell tulajdonítani, amelyek kulcsfontosságú elemei a bírói
függetlenség megtartásának. Ilyen háttér mellett a Bíróság úgy találta, hogy a kérelmező legfelsőbb
bírósági elnöki tisztségéből való idő előtti elmozdítása legyőzte az igazságszolgáltatás függetlensége
fenntartásának célját. Végül, a kérelmező megbízatásának idő előtti megszüntetése kétségkívül
fagyasztó hatással bírt és elbátortalanította nemcsak magát a kérelmezőt, hanem más bírákat és
bírósági elnököket, hogy a jövőben részt vegyenek a bírósági szervezetet érintő jogalkotási reformok
és a bírósági szervezet függetlenségével kapcsolatos kérdések tárgyában folyó nyilvános vitákban.
Az eljárási vetület tekintetében a Bíróság úgy ítélte, hogy a kérelmező szabad véleménynyilvánításhoz
való jogát érintő korlátozások nem társultak a visszaélésekkel szembeni hatékony és megfelelő
biztosítékokkal.
Ezzel összhangban a Bíróság úgy ítélte, hogy a Magyarország által hivatkozott indokok nem
tekinthetők elegendőnek annak kimutatására, hogy a kérelmező szabad véleménynyilvánításhoz való
jogába való beavatkozás szükséges egy demokratikus társadalomban. Ezzel összhangban arra a
következtetésre jutott, hogy az Egyezmény 10. cikkét megsértették.
A Bíróság a kérelmező javára 70.000 euró vagyoni és nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei
1. Jevgenyij Frumkin Oroszország elleni ügye (74.568/12. sz. ügy)30
A kérelmező orosz állampolgár, aki 2012. május 6-án részt vett a moszkvai Bolotnaja téren a 2011. évi
Állami Duma-választások és a 2012. évi elnökválasztások során történt „visszaélések és választási
csalások” elleni tiltakozás céljából megrendezett nagygyűlésen. A rendezvény békésen indult, végül
azonban a rendőrség és a tiltakozók közötti összecsapásba torkollott, amely számos személy őrizetbe
vételét eredményezte.
A nagygyűlésre a moszkvai hatóságok engedélyével került sor. A Régió Biztonságáért Felelős Osztály,
miután a szervezők által eredetileg javasolt útvonalat elvetette, néhány nappal a rendezvény előtt egy
alternatív útvonaltervet hagyott jóvá. A kérelmező állítása szerint egy – két nappal a rendezvény előtt
megtartott – munkaértekezleten a szervezők és a hatóságok abban állapodtak meg, hogy a
rendezvényre a helyszín és a biztonsági intézkedések tekintetében az ugyanezen ellenzéki aktivisták
által 2012 februárjában szervezett nyilvános rendezvénnyel azonos módon kerül sor. A korábbi
rendezvényen a nagygyűlés helyszíne a Bolotnaja téri parkot is magában foglalta. A 2012 májusi
30

Az ítélet 2016. június 6-án vált véglegessé.
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gyűlés helyszínéről készült, a rendezvény előtti napon Moszkva Városának Belügyi Osztályának
honlapján közzétett térkép szintén magában foglalta a parkot. A kerületi ügyészi hivatal
figyelmeztetett: a résztvevők száma a bejelentettet nem haladhatja meg, valamint – mivel erre irányuló
szándékukat a szervezők korábban kifejezték – a helyszínen sátrat verni tilos. A moszkvai rendőrség
belső biztonsági terve több mint 8.000 fős, rendőrökből és katonákból álló rendfenntartó csoportot
rendelt ki a városközpont védelme és az engedély nélküli gyülekezés megakadályozása érdekében.
A hatóságok szerint kb. 8.000, míg a szervezők becslése szerint kb. 25.000 fő vett részt a
rendezvényen. A résztvevők békés vonulást követően 17:00 óra körül érték el a Bolotnaja teret, ahol
szembesültek azzal, hogy – a várttal ellentétben – a park nem képezte a helyszín részét; a hozzá vezető
utat a rohamrendőrség sorfala zárta el. A helyszín a Bolotnaja-rakpartra korlátozódott, ahol a
szervezők színpadot állítottak fel. A tiltakozók – állításuk szerint – megdöbbentek a változtatáson,
ezért követelték, hogy a sorfal húzódjon félre, hogy a résztvevőknek elegendő helyük legyen a
gyülekezésre. A hatóságok állítása szerint a tiltakozók át akarták törni a sorfalat, hogy a Moszkvafolyón átívelő közeli híd, majd a Kreml felé haladjanak, vagy pedig, hogy a tömegben zavart
keltsenek. Egyik fél sem vitatta, hogy a sorfalat álló rendőrök nem bocsátkoztak párbeszédbe a
tiltakozás vezetőivel, és magas rangú rendőrtisztet sem jelöltek ki a velük való tárgyalásra.
Miután sikertelenül próbáltak tárgyalni a rendőrséggel, a menet négy vezetője ülősztrájkot hirdetett, és
leült a földre; felszólításuknak eleget téve 20-50 fő csatlakozott hozzájuk. A tömeg egyre gyűlt, majd
valamivel később a tiltakozók egy helyen áttörték a rendőrök sorfalát, azt azonban a rendőrség azonnal
helyreállította. Az egyik felelős rendőrezredes 18.00 órakor felhívta az egyik szervezőt, hogy tegyen
bejelentést: a gyűlésnek vége. A szervező ezt meg is tette, de a legtöbb tüntető és sajtóriporter azonban
nem hallotta a bejelentést. Ennek következtében a rohamrendőrség megkezdte a tüntetés feloszlatását,
és több aktivistát – köztük a menet néhány vezetőjét – is őrizetbe vett.
A rendezvény napján tömeges rendzavarás és a rendőrség elleni erőszakos cselekmények gyanúja,
később tömeges rendzavarás szervezése miatt is nyomozás indult. A rendezvényt követően több
emberi jogi aktivista is panaszt tett az őrizetbe vett és eljárás alá vont személyekkel szemben tanúsított
rendőri magatartás és elnyomás miatt. A hatóságok 2013 márciusában több, a rendőrség állítólagos
jogellenes cselekményeivel – többek között a túlzott mértékű erőszak alkalmazásával és önkényes
őrizetbe vétellel – kapcsolatos panaszt elutasítottak. A rendőrséggel szembeni további panaszok a
tiltakozás egyes résztvevői elleni büntetőeljárások során kerültek elutasításra.
A 2012. május 6-i tüntetés során a rendőrökkel szemben elkövetett erőszakos cselekmények és
tömeges rendzavarásban való részvétel miatt nyolc személyt ítéltek el; a vádlottakra jogerősen két év
hat hónap és négy év közötti szabadságvesztés-büntetéseket szabtak ki. Egy másik ügyben ugyanezen
bűncselekményekért további négy személyre jogerősen két év hat hónap és három év hat hónap közötti
szabadságvesztés-büntetéseket szabtak ki. További két személyt, köztük az egyik szervezőt tömeges
rendzavarás szervezése miatt jogerősen négy év hat hónap szabadságvesztés-büntetésre ítéltek.
A kérelmező szerint a 2012. május 6-i rendezvényen 18.00 óra és 19.00 óra között az őt körülvevő
terület békés maradt. Állította, hogy 19.00 órakor önkényesen vették őrizetbe, mivel hallotta a
szétoszlásra való rendőrségi felszólítást, az általános felfordulásban azonban nem tudta azonnal
elhagyni a területet, őrizetbe vétele előtt pedig nem figyelmeztették. A Kormányzat állítása szerint a
kérelmezőt 20.30 órakor a Bolotnaja téren vették őrizetbe, mivel akadályozta a forgalmat, és nem tett
eleget a távozásra való rendőrségi felszólításnak. A rendőrkapitányságra vitték, és – mivel a forgalom
akadályozása, valamint a törvényes rendőri felszólításnak való ellenszegülés miatt szabálysértési
eljárás alá vonták – 2012. május 8-ig rendőrségi őrizetben tartották, amikor is a fenti szabálysértések
miatt a felelősségét megállapították és 15 napi szabálysértési elzárás büntetést szabtak ki vele
szemben. A kérelmező fellebbezését elutasították.
A kérelmező – az Egyezmény 11. cikkére hivatkozással – azt állította: megakadályozták abban, hogy
részt vegyen egy engedélyezett nagygyűlésen; különösen a Bolotnaja téri zavaró biztonsági
intézkedéseket, a gyűlés idő előtti megszakítását és szabálysértés elkövetése miatti felelősségének
megállapításából eredő elzárását sérelmezte. Sérelmezte továbbá – az 5. cikk 1. bekezdésére, valamint
a 6. cikk 1. bekezdésére és 3. bekezdésének d) pontjára hivatkozással – azt, hogy őrizetbe vétele és a
szabálysértési eljárás tartama alatti fogva tartása önkényes és jogellenes volt, továbbá a szabálysértési
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eljárás nem volt tisztességes.
A kérelmezőnek az Egyezmény 11. cikkével kapcsolatos panaszai egyrészt a rendőrség által a
Bolotnaja téren alkalmazott rendfenntartó intézkedésekre vonatkoztak. Azt állította, hogy ezen
intézkedések összeütközést váltottak ki a tiltakozók és a rendőrség között, amit a rendőrség utóbb
ürügyként használt a gyűlés idő előtti megszakítására.
A rendelkezésre álló adatok alapján a Bíróság megállapította, hogy a hatóságok kidolgozott biztonsági
műveletet készítettek elő a közrend védelme érdekében 2012. május 6-ára. Egyik fél sem vitatta, hogy
a fokozott biztonságra a várható engedély nélküli utcai tüntetések miatt került sor. A Kormányzat
előadása szerint a hatóságok tömeges rendzavarással kerültek szembe, amikor a tüntetés szervezői a
kijelölt területen kívülre akarták vinni a menetet, hogy a tiltakozók tábort verhessenek és engedély
nélküli gyűlést tarthassanak a Kreml közelében. Ahogy azt a tömeges rendzavarás szervezése miatt
eljárás alá vont két személy elleni eljárásban meghallgatott magas rangú rendőrtisztek tanúvallomása
is bizonyította, a hatóságok gyanították, hogy az ellenzéki aktivisták népfelkelést szerveznek, kezdve a
– vélhetően az Occupy-mozgalom által inspirált – letáborozással. A tiltakozás szervezői azonban
tagadták, hogy a rendezvény kijelölt helyszínén túlra vonulás eredetileg is szándékukban állt volna.
Azt állították, hogy az ülősztrájk a helyszín elrendezésének a hatóságok általi egyoldalú
megváltoztatására adott válaszlépés volt.
A Bíróság megállapította, hogy a parknak a nagygyűlés előli elzárásáról szóló döntés önmagában nem
látszik ellenségesnek a szervezőkkel szemben, mivel a Bolotnaja tér fennmaradó területe elég nagy
volt ahhoz, hogy a rendezvény résztvevőinek tényleges számát meghaladó mennyiségű személyt
fogadjon be. A szervezők ugyanakkor legfőképp azt kifogásolták, hogy az utolsó pillanatban
végrehajtott változtatást észleltek a helyszín elrendezésén, ami félreértéshez és zavarhoz vezetett. A
Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy legalábbis hallgatólagos előzetes egyetértés volt abban,
hogy a park is a gyűlés helyszínének részét fogja képezni. Még ha igaz is lenne – ahogy azt egyes
rendőrök a hazai bíróságok előtt tett tanúvallomásaikban állították –, hogy a rendezvényt megelőzően
a park tekintetében kifejezett megállapodásra nem került sor, a szervezők nem ésszerűtlenül
feltételezték, hogy a park is része a helyszínnek. Először is, a Bolotnaja tér hivatalos területe magában
foglalta a parkot is, másodszor, a park – ahogy azt a hivatalos források is megerősítették – egy korábbi
tiltakozás során a helyszín részét képezte. Ezen túlmenően a Moszkvai Belügyi Osztály honlapján
közzétettek egy térképet a helyszínről, amely magában foglalta a parkot is. Még ha a térkép – ahogy
azt a hazai eljárásokban megállapították – a szervezők által rendelkezésre bocsátott információk
alapján is készült, a hatóság általi közzététele valamilyen hivatalos jóváhagyást sugallt.
Az ülősztrájk jelentőségével kapcsolatban a Bíróság úgy találta, lehetetlen megállapítani, hogy az
ülősztrájk szervezői valóban – ahogy azt egyes rendőrök állították – a Kreml felé vezető hídhoz való
eljutást követelték-e, mivel e követelést a rendőrségen kívül más tanú nem hallotta. A rendelkezésére
álló bizonyítékok alapján a Bíróság megállapította: az ülősztrájk szervezői azt követelték, hogy a
parkot nyissák meg a nagygyűlés számára, és ezt a követelést a rendőrség tudomására hozták. Ezen
túlmenően – ahogy azt a felek által rendelkezésre bocsátott videofelvétel bizonyítja – mindössze 20-50
fő ült le a földre, elegendő helyet hagyva azoknak, akik tovább akartak menni. Végezetül, az ülősztrájk
mindvégig szigorúan békés maradt.
Elengedhetetlen lett volna, hogy a rendőrség, amikor szembesült a sorfal visszavonására irányuló
követeléssel, nyíltan, világosan és azonnal közölje álláspontját az ülősztrájk szervezői felé, irányuljon
az akár a kérés elfogadására vagy elutasítására, akár kompromisszumos megoldás keresésére. A
Bíróság ugyanakkor arra a következtetésre jutott, hogy – ahogy azt a tanúvallomások bizonyítják – a
hatóságok nem tettek megfelelő erőfeszítéseket a helyszín elrendezésével kapcsolatos zavarból fakadó
feszültség oldása érdekében a szervezőkkel való kommunikációra. A rendőrség biztonsági terve nem
jelölt ki rendőrt a szervezőkkel való kapcsolattartásra; ez pedig – a biztonsági előkészületek általános
alapossága fényében – megdöbbentő mulasztás. Ezen túlmenően a hatóságok nem reagáltak
konstruktív módon az aggasztó fejleményekre. Kezdetben egy rendőr sem foglalkozott azzal, hogy a
beszéljen a nagygyűlésnek a sorfal miatt elkeseredett vezetőivel. Végül, amikor az ülősztrájkkal
szembesültek, az ombudsman útján üzenetet küldtek, amelyben arra kérték a résztvevőket, hogy
álljanak fel és menjenek tovább, ami az aggodalmaikra nem adott választ. Azáltal, hogy a konfliktus
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első jeleire nem tettek meg egyszerű és nyilvánvaló lépéseket, a hatóságok hagyták a konfliktust
elfajulni, ami a korábban békés gyűlés megzavarásához vezetett.
A Bíróság úgy ítélte, hogy a hatóságok a gyűlés vezetőivel való kommunikációra irányuló
kötelezettségük minimumkövetelményeinek sem tettek eleget, ami a gyűlés békés lezajlásának
biztosítására való kötelezettségük létfontosságú részét képezte annak érdekében, hogy
megakadályozzák a zavargást és biztosítsák valamennyi érintett polgár biztonságát. Az Egyezmény 11.
cikkének megsértésére került tehát sor azáltal, hogy a hatóságok nem biztosították a gyűlés békés
lezajlását.
A kérelmezőnek az Egyezmény 11. cikkével kapcsolatos panaszai másrészről saját őrizetbe vételét,
előzetes letartóztatását és szabálysértés elkövetése miatti felelősségének megállapítását érintették. A
bizonyítékok alapján a Bíróság megállapította, hogy a kérelmező az elkerített területen belül maradt és
magatartása szigorúan békés maradt.
Figyelemmel arra is, hogy a 2012. május 6-án a Bolotnaja téren elkövetett jogsértésekkel vádolt
személyek elleni szigorú fellépést a hatóságoknak az illegális letáborozástól való félelme motiválta, a
Bíróság rámutatott: a kérelmezőt nem a gyülekezésre vonatkozó szabályok megsértése miatt vették
őrizetbe és szankcionálták. A Kormányzat előadásai és a hazai bíróságok ítéletei alapján a forgalom
akadályozása és az annak abbahagyására való rendőri felszólításnak való ellenszegülés miatt vették
őrizetbe, állapították meg a felelősségét és szabtak ki 15 napi szabálysértési elzárás büntetést vele
szemben. Ezen ítéletek nem magyarázták meg a kérelmező indokait, ami miatt az úton haladt,
akadályozva a forgalmat; a kérelmező magyarázatát, amely szerint egyszerűen nem volt elég gyors,
hogy a tüntetést követő általános felfordulásban a helyszínt elhagyja, nem vitatták vagy zárták ki.
Mindezek alapján, még ha feltételezzük is, hogy a kérelmezőt őrizetbe vétele, letartóztatása és
szabálysértés elkövetéséért való felelősségének megállapítása összhangban volt a hazai joggal és az
Egyezmény 11. cikkének 2. bekezdésében foglalt valamely törvényes célt – feltehetően a közbiztonság
célját – szolgálta, a vele szemben alkalmazott intézkedések az elérni kívánt céllal súlyosan
aránytalanok voltak.
Ezen túlmenően, a kérelmező őrizetbe vétele, letartóztatása és a szabálysértés miatti felelősségének
megállapítása azzal a hatással járt, hogy a kérelmezőt és másokat a tiltakozó felvonulásokon való
részvételtől, illetve általában az ellenzéki politikában való aktív részvételtől eltántorítsa.
Mindezek alapján a kérelmező őrizetbe vétele, előzetes letartóztatása és szabálysértés miatti
felelősségének megállapítása folytán az Egyezmény 11. cikkét megsértették.
Egyik fél sem vitatta, hogy a kérelmezőt – legkésőbb 2012. május 6-án 20.30 órakor történt – őrizetbe
vételétől a bíróságra 2012. május 8-a reggelén történt átszállításáig az 5. cikk 1. bekezdése szerinti
értelemben megfosztották a szabadságától. Amint őrizetbe vétele estéjén a szabálysértésről szóló
jelentés elkészült, a rendőrkapitányságra való bekísérésének célja teljesült, így szabadon bocsáthatták
volna. Ugyanakkor sem a Kormányzat, sem a hazai hatóságok nem igazolták, hogy a kérelmezőt miért
tartották továbbra is fogva. Mivel a hatóság nem adott magyarázatot arra, hogy miért nem bocsátották
szabadon a kérelmezőt, a 36 órás előzetes letartóztatás igazolatlan és önkényes volt. Ezzel
összhangban az egyezmény 5. cikkének 1. bekezdését megsértették.
A Bíróság megállapította az Egyezmény 6. cikke 1. bekezdésének és 3. bekezdése d) pontjának
megsértését is, megállapítva, hogy a kérelmező elleni szabálysértési eljárást összességében a
kérelmezőnek a tisztességes tárgyaláshoz való jogának megsértésével folytatták le. Többek között
megjegyezte, hogy az egyetlen bizonyítékot, amely a kérelmező ellen szólt, a bírósági eljárásban nem
vizsgálták. A bíróságok döntésüket kizárólag a rendőrség által benyújtott formanyomtatványokra
alapították, további bizonyítékokat pedig nem fogadtak el.
A Bíróság a kérelmező javára 25.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

2. Novruk és mások Oroszország elleni ügye (31.039/11, 48.511/11, 76.810/12, 14.618/13,
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13.817/14. számú ügyek)31
Az I-III. rendű kérelmezők moldovai, illetve ukrán állampolgárok, akik orosz állampolgárral való
házasságkötésüket követően telepedtek le Oroszországban. Valamennyiüknek gyermekei vannak, akik
születésükkel orosz állampolgárságot szereztek. A IV. rendű kérelmező üzbég állampolgár, aki azért
döntött úgy, hogy Oroszországba költözik, hogy kövesse tágabb családját: fiát és annak családját, akik
érvényes oroszországi tartózkodási engedéllyel rendelkező üzbég állampolgárok, valamint nővérét és
annak házastársát, akik orosz állampolgárok. Az V. rendű kérelmező kazah állampolgár, aki 2006-ban
tanulmányainak végzése céljából költözött Oroszországba, 2007 óta pedig együtt él azonos nemű
élettársával, aki orosz állampolgár.
Az orosz tartózkodási engedély megszerzéséhez a kérelmezőknek kötelező HIV-tesztet is magában
foglaló orvosi vizsgálaton is részt kellett venniük. Mivel HIV-tesztjük pozitív volt, kérelmüket a
bevándorlási hatóságok elutasították, a vonatkozó jogszabályok ugyanis nem teszik lehetővé, hogy
HIV-pozitív külföldi állampolgárok tartózkodási engedélyt kapjanak. A III-V. rendű kérelmezők
esetében a kórház a teszteredményeket jelentette az illetékes hatóságoknak, amelyek a kérelmezők
orosz területen való jelenlétét nemkívánatosnak nyilvánították. E döntést azon rendelkezések alapján
lehetett meghozni, amelyek kötelezővé teszik a HIV-pozitív külföldiek kiutasítását. A kérelmezők a
tartózkodási jogot megtagadó határozatokat a hazai bíróságok előtt megtámadták. Az I. és a IV. rendű
kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét elutasították, azon az alapon, hogy a bevándorlási
szolgálatnak a kérelmüket elutasító határozata összhangban állt a jogszabályokkal. A III. rendű
kérelmező esetében a hatóságok megtagadták, hogy egy négy évvel korábbi nemkívánatossági
határozat felülvizsgálatát elrendeljék, arra hivatkozva, hogy nincs olyan jogszabályi rendelkezés,
amely kifejezetten lehetőséget biztosítana a felülvizsgálatra.
Még ha vonatkozásukban az eljárás első szakaszában kedvező döntés is született, a II. rendű
kérelmező tartózkodási engedély iránti kérelmét végül elutasították, a V. rendű kérelmező
Oroszországban tartózkodását pedig nemkívánatosnak nyilvánították. E döntések indokaként –
ismételten a hatályos jogszabályi rendelkezésekre hivatkozva – a kérelmezők HIV-fertőzöttségét
jelölték meg. Az V. rendű kérelmező vonatkozásában lefolytatott eljárás egy későbbi szakaszában a
tartózkodási engedély iránti kérelem elutasításaként két további indokot is megjelöltek: egyrészt a
fellebbviteli bíróság ara hivatkozott, hogy az V. rendű kérelmező vonatkozásában fennáll a „nem
biztonságos magatartás” fokozott veszélye, mivel nem volt hajlandó megnevezni korábbi partnereit; a
törvényszék pedig megállapította, hogy a kollégiumi közös hálótermi fürdőszoba használatával
továbbadhatja a HIV-fertőzést. A legfelsőbb bíróság végül az V. rendű kérelmező jogorvoslati kérelmét
elutasította.
A kérelmezők – az Egyezmény 14. cikkére az Egyezmény 8. cikke vonatkozásában hivatkozva – azt
állították, hogy HIV-fertőzöttségük miatt hátrányos megkülönböztetést alkalmaztak velük szemben. Az
V. rendű kérelmező – az Egyezmény 34. cikkére hivatkozással - sérelmezte, hogy miután a Bíróság az
orosz Kormányzathoz fordult, partnerét beidézték az ügyészségre meghallgatásra, hogy a párt
megfélemlítsék.
A Bíróság megállapította, hogy a kérelmezők esetében az Egyezmény 14. cikke az Egyezmény 8.
cikke vonatkozásában alkalmazható: az I-III. rendű kérelmezők valamennyien törvényesen kötöttek
orosz állampolgárral házasságot, e házasságokból pedig gyermekek születtek, így Oroszországban
éltek családi életet; a IV. rendű kérelmezőt, akinek Oroszországon kívül nincsenek barátai vagy
rokonai, és fia családjával osztja meg a háztartási kiadásokat, úgy kell tekinteni, mint aki ott alakította
ki a magánéletét; az V. rendű kérelmező pedig 2007 óta stabil párkapcsolatban él, és élettársával
családi életet él.
A Bíróság kiemelte: Oroszország köteles volt különösen kényszerítő okát adni az eltérő bánásmódnak,
amelynek a kérelmezők – állításuk szerint – áldozatai voltak. Először is a HIV-vel élők egy olyan
sebezhető csoportot alkotnak, akiknek számos egészségügyi, szakmai, társadalmi, személyes és
pszichológiai problémával – többek között a magasan képzett emberek körében is mélyen gyökerező
előítéletekkel – kell szembenézniük. Másodszor, jelen állás szerint Oroszország az Európa Tanács
31 Az
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egyetlen olyan tagállama, illetve a világ azon 16 államának egyike, amelyek a HIV-pozitív külföldiek
kiutasítását alkalmazzák.
Mindezek alapján a Bíróság hangsúlyozta: az egyén magán- és családi élet tiszteletben tartásához való
jogát csorbító döntés meghozatalát meg kell előznie a releváns tények egyéni bírói értékelésének. Ha
egy ilyen döntés azon alapul, hogy sebezhető egyének egész csoportját kizárólag egészségi állapotuk
miatt előre elhatározott módon a közegészségre leselkedő veszélynek minősítik, az nem tekinthető
összhangban állónak az Egyezmény 14. cikkében foglalt hátrányos megkülönböztetés elleni
védelemmel.
Ugyanakkor a kérelmezőkkel szemben a beutazást vagy ott-tartózkodást megtagadó határozatok,
amelyek a HIV-vírus terjedésének megakadályozását célozták, egy indokolatlan, minden ténybeli
alapot nélkülöző általánosításon alapultak: azon a feltételezésen, hogy a kérelmezők nem biztonságos
magatartást fognak tanúsítani, így pl. védekezés nélkül folytatnak nemi életet vagy fertőzött
fecskendőn osztoznak. A családjukkal vagy élettársukkal élő kérelmezőket azonban sohasem
gyanúsították vagy vádolták ilyesmivel. Sőt, az V. rendű kérelmező esetében a törvényszék
megállapításai a tudomány állása szerint téves állításon – nevezetesen, hogy a HIV-fertőzés a
kollégiumi hálótermi közös fürdőszoba használatával is terjedhet – alapulnak.
Mindent egybevetve a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy – a HIV-pozitív külföldiek
beutazásával, ott-tartózkodásával és letelepedésével kapcsolatos kirívó korlátozások megszüntetésére
irányuló európai és nemzetközi túlnyomó többségi egyetértés tükrében – Oroszország nem hozott fel
kényszerítő okot vagy objektív igazolást arra, hogy egészségügyi okokból eltérő bánásmódot
alkalmaztak a kérelmezőkel szemben. A kérelmezőknek tehát egészségi állapotuk miatt hátrányos
megkülönböztetésben volt részük, ami az Egyezmény 8. cikk vonatkozásában sérti az Egyezmény 14.
cikkét.
A Bíróság meggyőződött arról, hogy az V. rendű kérelmező élettársára és jogi képviselőjére nem
gyakoroltak nyomást. Ezért nem volt megállapítható, hogy az orosz hatóságok akadályozták volna a
kérelmezőt az egyéni kérelem benyújtásához való jogának gyakorlásában, vagyis az Egyezmény 34.
cikkét nem sértették meg.
A Bíróság a kérelmezők javára fejenként 15.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.
Mivel a kérelmezők ügyében a hazai eljárás a hibás jogalkotásból fakad, rendszerszintű probléma áll
fenn, amely további ismétlődő kérelmekhez vezethet. Az orosz Alkotmánybíróság azonban 2015
márciusában kimondta a kérelmezők ügyének középpontjában álló jogszabályi rendelkezések
alkotmányellenességét, mivel lehetővé tették a hatóságok számára, hogy az Oroszországban családi
kötelékekkel rendelkező HIV-pozitív külföldiek beutazását vagy letelepedését kizárólag e diagnózis
miatt megtagadják, illetve őket kiutasítsák. Ennek eredményeképp e határozat végrehajtó
törvénytervezet készült, amelyet az orosz parlament elé terjesztettek. A Bíróságnak nem feladata, hogy
találgatásokba bocsátkozzon a javasolt törvénytervezet végleges formáját illetően, ezért egyelőre
tartózkodott attól, hogy bármilyen általános intézkedést dolgozzon ki a jelen ítélet megfelelő
átültetésére. Amennyiben az orosz kormánynak a szóban forgó alkotmányossági probléma leküzdésére
irányuló erőfeszítései, illetve a tervezett reform hatóköre elégtelennek bizonyulna, a Bíróság
újraértékelheti, hogy szükséges-e a kérelmezők ügyében irányadó döntést hozni.

3. Khalaf Al-Dulimi és Montana Management Inc. Svájc elleni ügye (5.809/08. sz. ügy)32
Az első kérelmező egy jelenleg Ammanban élő iraki állampolgár, a második kérelmező egy panamaszékhelyű társaság, amelynek az első kérelmező az ügyvezetője. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa szerint
az első kérelmező Szaddám Huszein rendszere alatt az iraki titkosszolgálatok gazdasági vezetője volt.
Miután Irak 1990. augusztus 2-án megszállta Kuvaitot, az ENSZ Biztonsági Tanácsa elfogadott két
határozatot, amelyben felhívta az államokat, függetlenül attól, hogy az ENSZ tagállamai voltak-e,
hogy általános embargót vezessenek be Irakkal szemben, amely az elkobzott kuvaiti erőforrásokat és a
32
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légi közlekedést is érintette. A Svájci Szövetségi Tanács 1990. augusztus 7-én ennek megfelelően
elfogadta az „Irak-rendeletet” ezen Irakkal szembeni gazdasági intézkedések végrehajtása végett.
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2003. május 22-én elfogadta az 1483(2003) sz. határozatot, amely
kötelezte az államokat, hogy „késedelem nélkül fagyasszák be” – más források mellett – a korábbi
iraki rendszer magas rangú tisztviselői és a hozzájuk tartozó szervezetek által megszerzett pénzügyi
eszközöket és gazdasági erőforrásokat. A Biztonsági Tanács 2003. november 24-án felállított egy – az
intézkedéssel érintett személyek jegyzékének elkészítéséért felelős – Szankcióbizottságot, amely 2004.
április 26-án a kérelmezőket felvette a jegyzékre. A kérelmezők neve felkerült 2004. május 12-én
felkerült a módosított svájci Irak-rendelet mellékletében szereplő személyek és szervezetek közé.
Svájcban található vagyonukat ezen az alapon zárolták, és a Szövetségi Gazdasági Minisztérium ezt
követően megindította az elkobzásra irányuló eljárást.
A Szövetségi Gazdasági Minisztérium 2006. május 22-án elküldött a kérelmezőknek egy
határozattervezetet a nevükre Genfben letétbe helyezett tőke elkobzása és átutalása tárgyában. A
határozatot a kérelmezők sikertelenül támadták. A Szövetségi Gazdasági Minisztérium 2006.
november 16-án három határozatában elrendelte a bizonyos számú eszköz elkobzását, megállapítva,
hogy a kérelmezők neve fel van tüntetve a Szankcióbizottság által készített jegyzéken, hogy Svájcot
kötik az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatai, és hogy csak akkor lehet valakit törölni a svájci
szankciós jegyzékről, ha a vonatkozó határozatot az ENSZ Szankcióbizottsága hozta. Utalt rá, hogy a
határozat ellen egy bírósági felülvizsgálat iránti kérelem nyújtható be a Szövetségi Bírósághoz.
A kérelmezők a Szövetségi Gazdasági Minisztérium mindhárom 20006. november 16-ai határozata
ellen bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújtottak be a Szövetségi Bírósághoz. Érvelésük szerint
vagyontárgyaik elkobzása sérti a svájci Szövetségi Alkotmányban biztosított tulajdonhoz való jogukat,
és a nevük szankciós listára való felvételéhez vezető eljárás sérti az 1996. december 16-ai, a Polgári és
Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában, az Európai Emberi Jogi Egyezményben és a
Szövetségi Alkotmányban foglalt alapvető eljárási garanciákat. A Szövetségi Bíróság három, szinte
azonos ítéletben a szövetségi bíróság elutasította a keresetet, annak ellenőrzésére szorítkozva, hogy a
kérelmezők neve valóban szerepel-e a Szankcióbizottság által összeállított jegyzéken, és hogy az
érintett vagyontárgyak az övék-e.
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2006. december 19-én elfogadta az 1730(2006) sz. határozatot, amely
megalkotta a törlési eljárást. A kérelmezők 2008. június 13-án törlés iránti kérelmet terjesztettek elő az
1730(2003). sz. BT határozattal bevezetett eljárásnak megfelelően, de azt elutasították. A Gazdasági
Államtitkárság kedvező állásfoglalásában tájékoztatta őket, hogy felhasználhatják a zárolt vagyont
arra, hogy kifizessék az ügyvédeiket a svájci elkobzási eljárásban és a törlési eljárásban a
védelmükben kifejtett munkájukért.
A kérelmezők – az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdésére hivatkozással – sérelmezték, hogy
vagyontárgyaik elkobzását az Egyezménnyel összeegyeztethető eljárás nélkül rendelték el.
A Bíróság először is emlékeztetett, hogy a tisztességes eljáráshoz való jogot a jogállamiság fényében,
kell értelmezni, amely előírja, hogy minden peres félnek biztosítani kell a hatékony jogorvoslatot,
amely lehetővé teszi számukra, hogy érvényesítsék polgári jogi jogaikat. Mindenki joga van arra, hogy
polgári jogi jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos igényét bíróság elé vigye. A bírósághoz való
hozzáférés joga azonban, amint azt a Bíróság következetesen kimondta, nem abszolút, hanem
hallgatólagosan engedélyezett korlátozásoknak lehet alávetni, minthogy a hozzáféréshez való jog
természete önmagában is állami szabályozást igényel. A Részes Államok e tárgyban bizonyos
mozgásteret („mérlegelési jogkört”) élveznek, bár a végső döntés az Egyezmény követelményeinek
betartása tárgyában a Bíróságra marad, amelynek meg kell győződnie arról, hogy az alkalmazott
korlátozás nem korlátozta az egyéni hozzáférést olyan módon vagy mértékben, ami e jog legbenső
lényegét sérti.
A Bíróság megállapította, hogy a svájci Szövetségi Bíróság 2008. január 23-ai ítéleteiben nagyon
részletesen indokolta, hogy miért gondolja úgy: csak annak ellenőrzésére jogosult, hogy a kérelmezők
neve tényleg szerepel-e a Szankcióbizottság jegyzékén, és az érintett vagyontárgyak hozzájuk
tartoznak-e. Másrészről, nem volt hajlandó megvizsgálni a kérelmezők az elkobzási eljárásnak az
Egyezményben foglalt tisztességes tárgyalás alapvető eljárási garanciáival való összeegyeztethetőségét
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illető állításait. A Szövetségi Bíróság hivatkozott az ENSZ Alapokmányából és ezzel összhangban az
ENSZ Biztonsági Tanácsa határozataiból származó kötelezettségek abszolút elsőbbségére más
nemzetközi jogi normák felett; az 1483(2003) sz. BT határozat nagyon pontos és részletes jellege nem
hagyott az államok számára mérlegelési lehetőséget. Ilyen körülmények között a Bíróság azon az
állásponton volt, hogy a kérelmezők bírósághoz való hozzáférésének jogát egyértelműen korlátozták,
és hogy a továbbiakban azt kell vizsgálni, hogy vajon a korlátozás igazolható-e.
A Bíróság észlelte, hogy a kérelmezők vagyontárgyai elkobzását az 1483(2003) sz. BT határozat
alapján rendelték el, amelyet az ENSZ Biztonsági Tanácsa fogadott el azzal a céllal, hogy a tagállamok
egy sor intézkedést hajtsanak végre Irak stabilizálása és fejlődésének elősegítése érdekében. Az egyik
ilyen intézkedés volt, hogy a korábbi iraki rendszer magas rangú tisztviselőinek – beleértve az első
kérelmezőt, akiről a Szankcióbizottság úgy ítélte, hogy az iraki titkosszolgálatok egy korábbi pénzügyi
vezetője – javait és ingatlanjait át kell adni az Iraki Fejlesztési Alap részére. A Bíróság elismerte, hogy
a vitatott határozatot egy olyan célkitűzés végrehajtása érdekében hozták, amely összeegyeztethető az
Egyezménnyel. Elfogadta az alperes Kormányzat azon érvét, hogy a kérelmezők kifogásai érdemi
vizsgálatának a hazai bíróságok általi elutasítása a Határozat szerinti kötelezettségek nemzeti szinten
történő hatékony teljesítésének biztosítása iránti törekvéssel magyarázható. Az elutasítás tehát
törvényes célt követett, nevezetesen a nemzetközi béke és biztonság fenntartását.
A Bíróság emlékeztetett arra, hogy az emberi jogok védelme eszközeként meglévő különleges jellege
ellenére, az Egyezmény egy nemzetközi szerződés, amelyet a vonatkozó nemzetközi közjogi
szabályokkal és alapelvekkel összhangban kell értelmezni, különösen a szerződések jogáról szóló
1969. május 23-ai Bécsi Egyezmény fényében, amely a 31. cikk 3. bekezdésének c) pontjában előírja,
hogy egy szerződés értelmezése során figyelembe kell venni „a nemzetközi jognak a részes felek
viszonyában alkalmazható bármely idevonatkozó szabályát”. A Bíróság hangsúlyozta, hogy a
nemzetközi jog jelenlegi rendszerének egyik alapvető elemét alkotja az ENSZ Alapokmányának 103.
cikke, amely összeütközés esetén elsőbbséget biztosít az Alapokmányból származó kötelezettségeknek
bármely más, nemzetközi megállapodásból fakadó kötelezettséggel szemben. Az egyik
Alapokmányból fakadó kötelezettség, a 25. cikk szerint, hogy „a Biztonsági Tanács határozatait a[z]
… Alapokmánynak megfelelően elfogadják és végrehajtják”.
Az alperes Kormányzat azzal érvelt, hogy Svájc egy, az ENSZ Alapokmánya szerinti kötelezettségei
és az Egyezmény szerinti kötelezettségei közötti összeütközéssel szembesült, és hogy azt nem lehetett
feloldani, mivel Svájcnak nem volt mozgástere vonatkozó ENSZ-határozat végrehajtása során. A
Bíróság utalt arra a célra, amire az ENSZ-t létrehozták: a nemzetközi béke és biztonság fenntartása
mellett, az Alapokmány 1. cikke előírja, hogy az az Egyesült Nemzetek azért jött létre, hogy „… az
emberi jogok és az alapvető szabadságok … tiszteletben tartásának előmozdítása és támogatása révén
nemzetközi együttműködést létesítsen". Következésképpen vélelmezni kell, hogy a Biztonsági Tanács
nem kíván olyan kötelezettséget róni a tagállamokra, amely sértené az alapvető emberi jogi elveket.
Amennyiben a Biztonsági Tanács határozat nem tartalmazott olyan egyértelmű vagy kifejezett
megfogalmazást, amely kizárja vagy korlátozza az emberi jogok tiszteletben tartását a szankciók
nemzeti szintű végrehajtása kapcsán, a Bíróság mindig feltételezi, hogy ezen intézkedések
összeegyeztethetők az Egyezménnyel és elvben arra a következtetésre jut, hogy nincs az állam által
feloldandó kötelezettség-összeütközés.
A Bíróság úgy találta, hogy az 1483(2003) sz. BT határozat egyetlen rendelkezése sem tiltotta
kifejezetten meg a svájci bíróságoknak, hogy ellenőrizzék – az emberi jogok tiszteletben tartásának
érdekében – a BT-határozat végrehajtása érdekében nemzeti szinten hozott intézkedéseket. Az egyének
és szervezetek felvétele az ENSZ-szankcióknak alávetett személyek jegyzékére gyakorlati
korlátozásokkal jár, amelyek különösen súlyosak lehetnek az érintettek Egyezményben biztosított
jogait illetően. Minthogy olyan testületek állították össze, amelyek szerepe a BT által hozott politikai
döntés egyéni alkalmazására korlátozódik, ezek a jegyzékek annak ellenére választást tükröznek, hogy
az érintett személyek számára a jogkövetkezmények közül melyik lehet olyan súlyos, amely
feljogosítja őket egy megfelelő felülvizsgálatra.
A Bíróság emlékeztetett, hogy az Egyezmény az európai közrend alkotmányos dokumentuma, és a
Részes Államok kötelesek biztosítani az Egyezmény betartásának olyan szintű ellenőrzését, amely
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megőrizi e közrend alapjait. Az európai közrend egyik alapvető összetevője a jogállamiság alapelve
volt, és az önkényesség ennek a tagadást jelenti. A hazai jog értelmezésével és alkalmazásával
összefüggésben a Bíróság a nemzeti hatóságoknak széles mérlegelési jogkört hagy, az önkényesség
tilalmának alávetetten. Ez szükségszerűen igaz a Biztonsági Tanács határozatának a végrehajtására is.
Amennyiben a határozat nem tartalmaz olyan egyértelmű vagy explicit megfogalmazást, amely kizárja
a végrehajtására tett intézkedések bírósági felülvizsgálatát, azt mindig úgy kell érteni, hogy
feljogosítja az alperes állam bíróságait, hogy elégséges ellenőrzést gyakoroljon ahhoz, hogy az
önkényességet el lehessen kerülni. Az önkényesség ilyen ellenőrzésének korlátozásával a Bíróság
igazságos egyensúlyt teremtett az emberi jogok tiszteletben tartásának szükségessége és a nemzetközi
béke és biztonság védelmének parancsa között.
Egy személy jegyzékre történő felvételére vagy onnan való törlésének megtagadására vonatkozó
döntés vitatása esetén a hazai bíróságoknak kellőképpen pontos információkat kell kapniuk ahhoz,
hogy gyakorolhassák a megkívánt ellenőrzést. Bármiféle képtelenség az ilyen információk
megszerzésére ezért erős jelzésnek minősülhet, hogy az intézkedés önkényes. Ennek megfelelően, ha
valamely Részes Állam, amelynek hatóságai egy egyén vagy szervezet szankciós jegyzékre történő
felvételét érvényre juttatják, anélkül, hogy előzőleg megbizonyosodnának arról, hogy az nem volt
önkényes, az Egyezmény 6. cikke alapján saját felelősségére teszi.
A Bíróság úgy találta, hogy Svájc a jelen esetben nem szembesült olyan igazi kötelezettségösszeütközéssel, amely az ENSZ Alapokmányának elsőbbségi szabályát alkalmazhatóvá tette volna.
Ez a megállapítás szükségtelenné tette, hogy a Bíróság eldöntse azt a kérdést: milyen hierarchia
érvényesül egyrészről az Egyezményben Részes Államok e dokumentumból fakadó kötelezettségei,
másrészről az ENSZ Alapokmányból fakadó között.
Ami a szankciók érdemét illeti – a korábbi iraki rendszer magas rangú tisztviselői vagyonának a
befagyasztása – a Bíróság úgy ítélte meg, hogy annak kiválasztása az ENSZ Biztonsági Tanácsának
mint ezen a területen végső politikai döntéshozónak a kiemelkedő szerepkörébe esik. Azonban mielőtt
a fent említett intézkedéseket meghozták volna, a svájci hatóságok kötelessége lett volna
megbizonyosodni arról, hogy a jegyzékre való felvétel nem önkényes. A Szövetségi Bíróság 2008.
január 23-ai ítéleteiben csupán arra szorítkozott, hogy ellenőrizze: a kérelmezők neve valóban
szerepel-e a Szankcióbizottság jegyzékén, és hogy az érintett vagyontárgyak az övék-e, de ez elégtelen
volt annak biztosítására, hogy a kérelmezőket nem önkényesen tüntették fel. A kérelmezőknek
legalább valós lehetőséget kellett volna biztosítani, hogy megfelelő bizonyítékokat tárjanak a bíróság
elé – érdemi vizsgálat céljából – annak kimutatása érdekében, hogy felvételük a vitatott jegyzékre
önkényes volt. A bírósághoz való joguk legbenső lényege így sérelmet szenvedett.
A Bíróság azt is kiemelte, hogy a kérelmezők jelentős korlátozásoknak voltak és vannak kitéve. A
vagyonuk elkobzását 2006. november 16-án rendelték el. Az a tény, hogy évekig teljességgel
lehetetlen maradt számukra az elkobzás vitatása, aligha elképzelhető egy demokratikus társadalomban.
Végül a Bíróság észlelte, hogy az ENSZ-szankciók rendszere, és különösen a természetes és jogi
személyek jegyzékre való felvételére vonatkozó eljárás és az a mód, ahogyan a törlési kérelmeket
kezelik, nagyon súlyos, ismételt és következetes bírálatban részesült az ENSZ Különleges
Jelentéstevői, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése és számos bíróság, mint például az Európai
Bíróság, az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bírósága és a Kanadai Szövetségi Bíróság részéről. A
Kormányzat maga is elismerte, hogy a törlési eljárásra jelen ügyben alkalmazandó rendszer nem
biztosít kielégítő védelmet. Az eljáráshoz való hozzáférés ezért nem tudja helyettesíteni a megfelelő
bírósági eljárást a nemzeti szinten vagy akár részben orvosolni annak hiányát.
A Bíróság ezért úgy ítélte, hogy az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdését megsértették.

4. Rafi Sakir Görögország elleni ügye (48.475/09. sz. ügy)33
A kérelmező Athénban élő afgán állampolgár. 2009. augusztus 27-én A kérelmező álarcos, feketébe
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öltözött, késsel és fémrúd felfegyverkezett egyének egy csoportja megtámadta, megszúrták és súlyosan
megverték. Honfitársa, A. S., aki jelen volt a helyszínen, riasztotta a rendőrséget, és a kérelmező
kórházba vitték.
Egy előzetes vizsgálat indult, és A. S. azonosított két személyt, A. P.-t és T. P.-t, mint a fő támadókat,
de néhány órával később visszavonta a vallomását. Ezután A. S. ellen büntetőeljárás indult
Görögországba való illegális beutazás, valamint a hamis tanúzás és a hatóság félrevezetése miatt. A.P
és T. P. is feljelentést tett ellene rágalmazás miatt. Szembesülvén ezzel a veszély, A. S. azt állította,
hogy az első nyilatkozatában nem hazudott. Az ellene folyó büntetőeljárásban a hamis tanúzás és a
rágalmazás vádját végül ejtették, és a büntető bíróság felmentette a hatóság félrevezetésének vádja
alól. P. P., az Aghios Panteleïmon rendőrőrsön szolgálatot teljesítő rendőr tanúvallomásában
megerősítette, hogy a kérelmező mellkasi sérülést szenvedett, és átszállították egy állami kórházba.
Azt is megerősítette, hogy egy másik tanú, A. K. 15-20 fős csoport jelenlétét írta le, akik állítólag
megtámadták a külföldiek egy csoportját az Attikis téren. P. P. kijelentette, hogy ő és a többi rendőr
azonnal kivizsgálták az esetet, amint A. S. azt mondta nekik, hogy A. P. és T. P. azok között voltak,
akik részt vettek a támadásban. Azt is elmondta, hogy A. S.-t azért vitték be a rendőrségre, mert nem
volt igazoló okmánya, amely igazolta volna, hogy jogszerűen tartózkodnak az országban, és
hangsúlyozta, hogy állításai, miszerint A. P. és T. P. maszkot és fekete ruhát viseltek, hamis voltak. A
rendőrség ezután az előzetes vizsgálatot lezárta, és az ügy iratait megküldte az ügyészségnek, amely
2012. szeptember 17-én megszüntette az eljárást azon az alapon, hogy az elkövetők nem
azonosíthatók.
A kérelmező négy nappal a támadás után hagyta el a kórházat. Számos orvosi lelet erősítette meg,
hogy egy hegyes és éles tárgy sebesítette meg, különösen a mellkasán. Tartózkodási engedély
hiányában, azonnal őrizetbe vették az Aghios Panteleïmon rendőrőrsön és megindították a kiutasítási
eljárást. A kérelmező 2009. december 7-én menedékjog iránti kérelmet nyújtott be, és kérte az Attikai
Idegenrendészeti Alosztálytól, hogy ne utasítsák ki. Azt is kérte, hogy őrizetét szüntessék meg, egyben
előadva további fogvatartása elleni érveit. Azt állította, hogy a hatóságok annak ellenére vették
őrizetbe, hogy a kórház elhagyásakor rossz egészségi állapotban volt, és nem kapott orvosi ellátást,
orvosai konkrét utasításai ellenére. Azt is kifejtette, hogy őt a rendőrség nem idézte meg az A. S. által
felismert két személy azonosítása érdekében.
Panaszára nem kapott választ, és 2009. szeptember 19-én szabadlábra helyezték azzal, hogy 30 napon
belül hagyja el Görögországot. 2014. március 31-én a menedékjogi kérelem vizsgálatát megállították
és az ügy iratait irattárba helyezték úgy ítélve, hogy kérelmét hallgatólagosan visszavonta.
A kérelmező – az Egyezmény 2. cikkére hivatkozással – sérelmezte, hogy a nemzeti hatóságok nem
tettek eleget az ellene elkövetett támadás hatékony kivizsgálására vonatkozó kötelezettségüknek,
továbbá – az Egyezmény 3. cikkére hivatkozással – sérelmezte a az Aghios Panteleïmon rendőrőrsön
való fogvatartásának körülményeit és az orvosi ellátás hiányosságait; végül – az Egyezmény 13.
cikkére hivatkozással – azt, hogy nem állt rendelkezésére hatékony jogorvoslat, amely lehetővé tette
volna számára a fogvatartási körülmények sérelmezését.
A Bíróság elfogadta, hogy az Egyezmény 2. cikke alkalmazható, ha az egyén egy olyan támadás
áldozata, amely miatt élete veszélybe került, még akkor is, ha túlélte. Úgy ítélte azonban, hogy bár a
kérelmezőnek okozott sérülések súlyosak voltak, az ügy irataiból nem tűnik ki, hogy túlélése kétséges
lett volna. Ezért arra a következtetésre jutott, hogy az Egyezmény 2. cikke nem alkalmazható a jelen
ügyben.
Ami a fogvatartási érdemi körülményeit illeti, a Bíróság kiemelte, hogy az ombudsman jelentette a
zsúfoltságot az Aghios Panteleïmon rendőrőrsön, és kiemelte az épület nem megfelelő jellegét. Azt is
hangsúlyozta, hogy az ENSZ Kínzásügyi Különleges Jelentőstevője, 2010-es görögországi látogatása
során kiemelte, hogy úgy tűnik: egyes rendőrőrsöket, ideértve az Aghios Panteleïmont is, az illegális
bevándorlók fogvatartási helyeként használják, ahol nem kielégítő körülmények között tartják őket. A
Bíróság kiemelte, hogy a rendőrség nem igyekezett megtudni a kórháztól, hogy a kérelmező egészségi
állapota lehetővé teszi-e őrizetbe vételét. Felhívta a figyelmet azon módszer hiányosságaira, ahogyan a
kérelmező egészségi állapotát és sebezhető helyzetét figyelembe vették. Kiemelte, hogy a kérelmező
nem tudott zuhanyozni vagy sebeit ellátni, ugyanazokat a vérfoltos ruhákat viselte és a hatóságok nem
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adtak neki tiszta ruhát az őrizet során. Orvosai konkrét utasításai ellenére, a kérelmezőt végül csak egy
nappal szabadlábra helyezése előtt vitték át a kórházba kivizsgálásra. E tényezők fényében a Bíróság
arra a következtetésre jutott, hogy az Egyezmény 3. cikkét megsértették. Ezen felül, miután kiemelte,
hogy nem állt rendelkezésére hatékony jogorvoslat, amely lehetővé tette volna számára, hogy
fogvatartása körülményeit sérelmezze, a Bíróság úgy ítélte, hogy az Egyezmény 13. cikkét ebben a
tekintetben megsértették.
Ami támadást követően lefolytatott vizsgálatokat illeti, a Bíróság kiemelte a bizonyítékok
összegyűjtésének hiányosságait: a kérelmezőt nem hallgatták ki az alatt a tíz nap alatt, amíg a
rendőrőrsön tartották fogva. A rendőrség nem kérte fel, hogy azonosítsa A. P.-t és T. P.-t, akiket azzal
vádoltak, hogy az elkövetők közé tartoztak. Semmilyen lépést nem tettek más olyan személyek
azonosítására, akik kapcsolatban álltak olyan szélsőséges csoportokkal, amelyekről tudták, hogy
rasszista támadásokat követtek el. Továbbá sem a rendőrség, sem az ügyészség nem igyekezett
megállapítani a kérelmezőnek okozott sérülések pontos jellegét és okát például igazságügyi
orvosszakértő kirendelése révén, akinek megállapítása segíthették volna az elkövetők azonosítását.
A Bíróság kiemelte a tanúk rendőrségi kihallgatásai tekintetében elkövetett mulasztásokat is, mivel a
rendőrség tanúként P.P.-t és A. S.-t hallgatta ki, noha P. P. vallomásában utalt A. K., egy másik
szemtanú létezésére, ez utóbbit mégse idézték soha kihallgatásra. A Bíróság aziránt is kétségeit fejezte
ki, ahogyan A. S.-t – aki illegális bevándorlóként, különösen kiszolgáltatott volt – kihallgatták. Úgy
ítélte, hogy a rendőrségnek kellett volna olyan kihallgatási feltételeket biztosítania, amelyek
garantálták volna bármely, tőle nyerhető adat megbízhatóságát és a valóságnak való megfelelőségét.
Így különösen, a Bíróság megkérdőjelezte A. S. A. P. és T. P. támadásban való részvételére vonatkozó
nyilatkozatának visszavonását, és azt a tényt, hogy a rendőrség nem kérdezték ki álláspontja
megváltoztatásáról. Bár a hatóságok A. S. elleni, hamis tanúzásra, rágalmazásra és hatóság
félrevezetésére vonatkozó vádjai utóbb alaptalannak bizonyultak, az illetékes igazságszolgáltatási
szervek nem tettek lépéseket, hogy végül megállapítsák az eredeti tanúvallomás valósággal való
egyezőségét.
Végül a Bíróság felhívja a figyelmet az ügy általános összefüggéseire, és a nemzetközi nem
kormányzati szervezetek vagy a görög nemzeti testületek jelentéseire, amelyek hangsúlyozzák a faji
erőszak jelenségére Athén központjában, különösen szerint kiemelve a jelenség a rasszista erőszak az
Athén központjában, különösen az Aghios Panteleïmon kerületben, és a rendőrség súlyos mulasztásait
a támadások kivizsgálásában. A Bíróság kiemelte, hogy a jelen ügyében a rendőri és
igazságszolgáltatási szervek nem hozták kapcsolatba a kérelmező elleni támadást más hasonló
eseményekkel.
Mindezen körülmények fényében a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a hatóságok nem
foglalkoztak a kérelmező ügyével kellően hatékony módon, megsértve ezzel az Egyezmény 3.
cikkének eljárási vetületét.

5. Viktoriya Korneykova és Denis Korneykov Ukrajna elleni ügye (56.660/12. sz. ügy)34
A kérelmezők anya és fia, mindketten Harkivban élő ukrán állampolgárok. Az első kérelmezőt, öt
hónapos terhesen, 2012 januárjában a rendőrség őrizetbe vette rablás gyanúja miatt, és előzetes
letartóztatásba helyezték. 2012. május 22-én a harkivi szülészetre vitték, ahol egy fiúgyermeket szült.
Azt állítja, hogy a három biztonsági őr által őrzött kórteremben lábát mindig a kórházi ágyhoz vagy a
nőgyógyászati vizsgálószékhez bilincselték, kivéve a szülés idejét.
Számos panaszt tett az ezt követő azon körülmények miatt is, amelyek között őt és gyermekét egy
harkivi fogdában tartották, míg 2012. novemberében szabadlábra nem helyezték őket. Nevezetesen,
azt állított, hogy hideg, nyirkos és rosszul megvilágított zárkában tartották őket, amely nem volt
felszerelve a gyermekükkel lévő nők számára, nem volt meleg víz és a hidegvíz is csak rendszertelenül
volt. Sérelmezte továbbá az elégtelen élelmezést és szabadtéri sétákat. Végül azt állította, hogy fia nem
kapott megfelelő orvosi ellátást, előadva különösen, hogy nem vizsgálta meg gyermekorvos 2012.
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május 28-ától, amikor egy gyermekkórházban megvizsgálták, 2012. szeptember 10-éig, amikor
mostohaapja által indított gyámügyi eljárás keretében megvizsgálták.
Körülbelül egy hónappal azután, hogy az első kérelmezőt szabadlábra helyezték a gyermekkel, a
büntetés-végrehajtási hatóságok belső vizsgálatot folytattak le, az ügy médiavisszhangjára (ideértve
egy világhálós cikket és egy TV-műsort is) válaszul. A szülészet hat alkalmazottját hallgatták ki,
akiknek a többsége megerősítette, hogy látták: az első kérelmező lábát a kórházi ágyhoz vagy a
nőgyógyászati vizsgálószékhez bilincselték. A biztonsági őrök, akik őrizték, tagadták, hogy akár kézvagy lábbilincset alkalmaztak volna.
Az első kérelmező 2012 decemberében és 2013 januárjában panaszt tett az ügyészségen szülészeten
történő megbilincselése és előzetes letartóztatásának körülményei miatt, ideértve ő és gyermeke
elégtelen orvosi ellátását is. A hatóságok 2013 áprilisában bűncselekmény hiányában megszüntették a
nyomozást.
A Kormányzat szerint az első kérelmezővel szemben sohasem alkalmaztak kéz- vagy lábbilincset a
szülészeten. Továbbá azt állította, hogy az első kérelmező fogvatartásának körülményei megfelelőek
voltak egy kifejezetten terhes nőknek és kisgyermekes anyáknak kialakított zárkában, becsatolva
számos fényképet a zárkáról és számos fogvatartott nyilatkozatát, akik az első kérelmezővel együtt
voltak a zárkában, és meg voltak elégedve. Az első kérelmező háromszor kapott meleg ételt naponta,
kivéve azokat a napokat, amikor az ügye tárgyalásán vett részt és elmulasztotta az ebédet, és nem
korlátozták, hogy élelmiszer-csomagokat kapjon az anyjától. Továbbá, fia állandó orvosi felügyelet
alatt állt.
Az első kérelmező – az Egyezmény 3. cikkére hivatkozással - számos panaszt terjesztett elő,
nevezetesen: a lábbilincs szülészeten történő alkalmazása, a fogvatartás rossz körülményei, fia
elégtelen orvosi ellátása és amiatt, mert az ügyében tartott hat tárgyalás alatt egy fémketrecben
tartották, először előrehaladott terhes, később szoptatós anya volt.
A szülészet hat alkalmazottjának többsége tanúsította, hogy az első kérelmező lábát a kórházi ágyhoz
vagy a nőgyógyászati vizsgálószékhez bilincselték. Igaz, hogy számos tanú szerint az első kérelmező
nem volt megbilincselve a szülés során; ezt azonban ő soha nem is tagadta a Bíróság elé terjesztett
beadványaiban. Emellett a Bíróság nem kész arra, hogy egy az egyben elfogadja a biztonsági őrök
bilincselést tagadó állításait, minthogy ők voltak azok, akik közvetlenül felelősek voltak a vele
szemben alkalmazott kényszerintézkedésekért. A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a Bíróság
úgy találta: kellő bizonyossággal megállapítható, hogy az első kérelmezővel szemben a szülészeten
folyamatos lábbilincset alkalmaztak 2012. május 22-e és 25-e között.
Annak bármiféle kockázata, hogy az első kérelmező erőszakosan viselkedik vagy megszökik, alig volt
elképzelhető, állapotából és abból a tényből adódóan, hogy mindvégig három biztonsági őr őrizte.
Valójában soha sem állították, hogy agresszíven viselkedett volna a kórházi személyzettel vagy a
rendőrséggel szemben, vagy hogy megpróbált elmenekülni, vagy fenyegette volna a saját biztonságát.
Ennek megfelelően a Bíróság úgy ítélte, hogy az adott körülmények között, szülési fájdalmaktól
szenvedő és frissen szült nőre lábbilincs felhelyezése embertelen és megalázó bánásmód. A jelen
ügyben tehát az Egyezmény 3. cikkét megsértették e tekintetben.
Kiemelve a Kormányzat által biztosított, a gyermekes nők számára fenntartott zárkáról (amelyben a
kérelmezőt tartották) készített fényképeket, a Bíróság úgy ítélte: kellő bizonyossággal megállapítható,
hogy egy világos és jó állapotú zárkában tartották a kérelmezőket. Az első kérelmező a melegvíz
hiányára, a rendszertelen hidegvíz-ellátásra és az elégtelen, gyenge minőségű élelemre vonatkozó
állításait számos zárkatárs nyilatkozata megerősítette. Továbbá, az élelmiszer hiányát megerősítette az
a tény, hogy az első kérelmező édesanyja sok élelmiszercsomagot küldött neki, és hogy legalább egy
étkezést el kellett mulasztania a tárgyalások miatt. Végül az a fénykép, amelyet a Kormányzat
bemutatott, és amely a kérelmezőket mutatja, amint a fogvatartott anyáknak külön kijelölt –
virágággyal és falfestménnyel díszített – területen sétálnak, nem volt elég meggyőző bizonyíték arra,
hogy cáfolja az első kérelmező panaszát a napi séták időtartamát és helyét illetően. A Bíróság ezért
úgy ítélte meg, hogy egy szoptatós anya alultápláltságának, a nem megfelelő egészségügyi és
tisztálkodási lehetőségeinek, és a nem kielégítő szabadtéri sétáknak az együttes hatása olyan erőteljes
kellett legyen, ami olyan fizikai szenvedést és lelki kínt idézett elő számára és gyermeke számára,
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amely embertelen és megalázó bánásmódnak minősül, és ugyancsak sérti az Egyezmény 3. cikkét.
A Bíróság megállapította, hogy az első kérelmező újszülött fia csaknem hat hónapig maradt anyjával
együtt őrizetben, életének negyedik napjától kezdve. Újszülöttként különösen veszélyeztetett volt, és
rászorult a közeli szakorvosi felügyeletre. A Kormányzat által csatolt egészségügyi iratai között
azonban számos pontatlanság és ellentmondás volt, különös tekintettel az orvosi vizsgálatok
időpontjait illetően. Valóban, a gyermekkórház főorvosa – aki a harkivi fogdában lévő csecsemőket
ellenőrizte – 2012 szeptemberében azt állította, hogy lehetetlen tájékoztatást adni a gyermek
egészségéről, mivel addig nem kérték orvosi ellátását. A Bíróság ezért úgy ítélte: megállapítható, hogy
az első kérelmező fia gyermekorvosi felügyelet nélkül maradt 2012. május 28-a és 2012. szeptember
10-e között. A jelen esetben az első kérelmező újszülött fiának nem megfelelő orvosi ellátásából
fakadóan tehát harmadszor is megsértették az Egyezmény 3. cikkét.
A Bíróság kiemelte, hogy az első kérelmezőt ügyének mind a hat tárgyalásán egy fémketrecben
tartották. Az első két alkalommal előrehaladott terhes volt, a fennmaradó négy alkalommal pedig
gyermekétől a tárgyalóteremben fém rudakkal elválasztott terhes anya volt. hogy az első kérelmező
tartották egy fém ketrec során mind a hat meghallgatások az ő esetében. A Bíróság egy nemrég a
Nagykamara által hozott ítéletben (Szvinarenko és Szljadnyev Oroszország elleni ügye) 35 úgy ítélte,
hogy önmagában ellentétes az emberi méltósággal egy személyt a tárgyalás alatt fémketrecben tartani.
A Bíróság tehát úgy ítélte, hogy az Egyezmény 3. cikkét negyedszer is megsértették.
A Bíróság az első kérelmező javára 12.000,-Euro, a második kérelmező javára 7.000,-Euro
nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai
Büntető ügyszak
Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Gazdasági ügyszak
Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Munkaügyi ügyszak
Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Polgári ügyszak
Pfv.IV.20.020/2016/10.
A Pp. 163. § (1) bekezdése és a Pp. 206. § (1) bekezdése megsértése nem állapítható meg, ha a
felülvizsgálati kérelem nem tartalmaz arra nézve előadást, hogy a fél milyen bizonyítás elmulasztását
kifogásolja, mely ítéleti ténymegállapítást tartja iratellenesnek, nyilvánvalóan okszerűtlennek és mely
okból.
Az I. rendű felperes kifogásolta az általa fizetendő perköltség eltúlzott mértékét és a javára
megállapított perköltség aránytalanságát. A jogerős rész- közbenső ítélet az I. rendű felperest 250.000
forint másodfokú perköltség megfizetésére kötelezte az I. rendű alperes javára. Ez a pertárgy értékére
tekintettel nem eltúlzott. Ezen túlmenően az ítélőtábla a Pp. 252. § (4) bekezdésének megfelelően
csupán megállapította, hogy az I. rendű felperesnek és a III. rendű alperesnek milyen összegű
perköltsége merült fel a fellebbezési eljárásban a hatályon kívül helyezett rendelkezés vonatkozásában,
annak viseléséről majd az elsőfokú bíróságnak kell döntenie az eljárás megismétlését követően
meghozott határozatában. Az ítélőtábla perköltségre vonatkozó rendelkezése megfelelt a Pp. 81. § (1)
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bekezdésében és a 32/2003. (VIII.22.) IM rendeletben foglaltaknak, jogszabálysértés e tekintetben sem
volt megállapítható. A döntés nem sérti az Emberi Jogok Európai Egyezménye 6. cikkében előírt
tisztességes eljáráshoz való jogot sem.

Pfv.IV.20.101/2016/10.
A facebook profil működtetője felelősséggel tartozik a személyiségi jogot sértő közlések közzétételéért.
Ezt kizáró szabályt az Alaptörvény és a Ptk. nem tartalmaz.
A Ptk. 2:43.§ d) pontja értelmében a személyiségi jogok sérelmét jelenti különösen a becsület és a
jóhírnév megsértése. A Ptk. 2:45.§ (2) bekezdése szerint a jóhírnév megsértését jelenti különösen, ha
valaki más személyre vonatkozó, és e személyt sértő, valótlan tényt állít vagy híresztel, vagy valós
tényt hamis színben tüntet fel. E rendelkezés alapján az objektíve valótlan tényállítást kifejező közlés
csak akkor minősül jogsértésnek, ha a tényállítás alkalmas az érintett társadalmi megítélésének
hátrányos befolyásolására. Megvalósulásához nem szükséges, hogy a hátrányos eredmény ténylegesen
bekövetkezzék, elég, ha arra objektíve alkalmas a hírnévrontó valótlan közlés. A jó hírnév megsértése
tehát a felróhatóságra, jó- vagy rosszhiszeműségre tekintet nélkül is megállapítható. Az ügyben a
sérelmezett szöveg PK 12. számú állásfoglalásnak megfelelő értelmezésével egyértelműen
megállapítható volt, hogy a facebook oldalon megjelentek valótlan tényt híreszteltek, illetve a való
tényt hamis színben tüntették fel, és ezek a közlések egyben sértő tartalmat is hordoztak. A közügyek
szabad megvitatásához fűződő érdek sem eredményezheti a való tények meghamisítását, ezzel
kapcsolatban a közélet szereplőit is megilleti a jogvédelem. A közhatalom gyakorlói a velük szemben
megfogalmazott kritikát kötelesek az átlagnál fokozottabb tűrési kötelezettséggel viselni. Azonban
jelen esetben nem értékítélet, vélemény kifejezéséről, hanem konkrét tényállításokról volt szó,
amelyek személyiségi jogot sértettek.
Alaptalanul hivatkozott az alperes felülvizsgálati kérelmében arra, hogy az I. rendű felperest nem illeti
meg a jó hírnév védelme, ezért az alperes nem tartozik felelősséggel a személyiségi jogsértésért. Ilyen
kizáró szabályt a Ptk. rendelkezései nem tartalmaznak.
Az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdése szerint az alapvető jogokra és kötelezettségekre vonatkozó
szabályokat törvény állapítja meg. Alapvető jog más alapvető jog érvényesülése vagy valamely
alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal
arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható. A (4) bekezdés
kimondja: a törvény alapján létrehozott jogalanyok számára is biztosítottak azok az alapvető jogok,
valamint őket is terhelik azok a kötelezettségek, amelyek természetüknél fogva nem csak az emberre
vonatkoznak. A VI. cikk (1) bekezdése értelmében mindenkinek joga van ahhoz, hogy jó hírnevét
tiszteletben tartsák. A IX. cikk (1) bekezdésében védelmezi a véleménynyilvánítás szabadságát.
Ugyanakkor a (4) bekezdésben azt is rögzíti, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának gyakorlása
nem irányulhat mások emberi méltóságának a megsértésére.
A fentiek szerint egyrészt az Alaptörvény állít fel korlátot a véleménynyilvánítás szabadsága elé,
másrészt a Ptk. 2:42. § (2) bekezdése is mindenki által tiszteletben tartandó és védendő jogként
deklarálja az emberi méltóságot és az abból fakadó személyiségi jogokat, így a jó hírnevet is, amely
jogi személy állami szervet is megilleti. Ebből következően aki más személyiségi jogát megsérti, a
jogsértésért felelősséggel tartozik a Ptk. 2:51-53. §-aiban foglalt szabályok szerint. Így a facebook
profil fenntartója, működtetője önmagában a sértő tartalmú hozzászólások közlésével maga is
jogsértést követ el. Az ítélőtábla tehát helytállóan állapította meg az alperes terhére az I. rendű felperes
jóhírneve megsértését és a Ptk. 2:51. §-ában írt további objektív jogkövetkezményről is helyesen
döntött. Ezek felróhatóságtól függetlenek, vagyis alkalmazhatóságukat a jogsértés puszta ténye
megalapozza, kimentésre nincs lehetőség.
A másodfokú bíróság helyesen foglalt állást abban a kérdésben is, hogy a perbeli esetben helye van a
szubjektív szankció, azaz a sérelemdíj (Ptk. 2:52. § (1)-(2) bekezdés) alkalmazásának is.
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Pfv.IV.20.344/2016/6.
Egy közérdeklődésre számot tartó témában, a magányos lőfegyveres elkövetők jelenségéről és a
felderítés, megelőzés problematikájáról szóló interjúban a felperessel szemben folyamatban lévő
büntetőeljárás tárgyát képező cselekménye kapcsán a büntetőeljárás akkori állásának megfelelő, a
vádirat tartalmi körén belül kifejtett vélemény a jóhírnév megsértésnek megállapítását nem alapozza
meg.
A jogerős ítélet helytállóan fejtette ki, hogy az ártatlanság vélelme nem az egyén személyiségéhez
tapadó érték, hanem alapvetően a büntetőeljárásban, vagy más hatósági eljárásban érvényesülő
garanciális szabály. Ezért az ártatlanság vélelmének megsértése alapvetően az adott eljárásban, illetve
valamely konkrét személyiségi jog megsértésén keresztül szankcionálható. Az adott esetben a felperes
az ártatlanság vélelmének megsértése körében valótlan tény állításával, illetve való tény hamis színben
való feltüntetésével a büntetőeljárás jogerős befejezését megelőzően a bűnösségére vonatkozó
közléseket kifogásolta, amely tartalma szerint a jóhírnév sérelmének felel meg. A fentiekben
kifejtettek alapján azonban ezen az alapon a jogsértés nem volt megállapítható.
A felperes által hivatkozott Emberi Jogok Európai Bíróságának határozatai – eltérő tényállás miatt – a
perben relevanciával nem bírnak. A hivatkozott döntések többségében értékelt közléseket hivatalos
személyek a hivatalos eljárás, illetve bűnügyi vizsgálat során sajtónyilatkozatokban tették. Az adott
esetben a fent kifejtetteknek megfelelően nem bűnügyi tudósítás, illetve a felperessel szemben indult
büntetőeljárás ismertetése volt a műsor témája. A kifogásolt interjúban elhangzottak alapján a néző
számára egyértelmű volt, hogy a felperessel szemben a büntetőeljárás folyamatban van, jogerős ítélet a
bűnösségét tehát még nem állapította meg. A műsorvezető a szakértő riportalannyal a vádirat tartalmi
keretein belül, a büntetőeljárás adott szakának megfelelően fejtette ki az álláspontját.

Közigazgatási ügyszak
Kfv.III.37.843/2015/19.; Kfv.III.37.845/2015/14.
A Kúria már több eseti döntésében is hangsúlyozta, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezménye (a
továbbiakban: EJEE) – amelyet az 1993. évi XXXI. törvény hirdetett ki – mint az Európa Tanács
emberi jogi dokumentuma érvényesülést kíván a bírósági eljárásokban is, amelyek nem feltétlenül
korlátozódnak csak a büntetőeljárásra és a polgári jogi jogviszonyokra, azonban a felperes igénye bírói
úton mindaddig nem kényszeríthető ki, amíg a hazai jogi szabályozás erre alanyi jogi jogosultságot
nem teremt. Ilyen jogszabály hiányában sem az Egyezmény sem az Alaptörvény nem teremt
közvetlenül alanyi jogi jogosultságot meghatározott adókedvezményben való részesítésére.

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