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Európai uniós jogi közlemények 

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek 

Büntető ügyszak 

13. Az Amtsgericht München (Németország) által 2016. február 29-én és 2016. április 18-

án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-124/16. és C-213/16. sz. ügy)1 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétes-e a 2012. május 22-i 2012/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkével és 6. 

cikkének (1) és (3) bekezdésével az olyan tagállami jogszabály, amely a büntetőeljárás során arra 

kötelezi az ebben a tagállamban lakóhellyel nem rendelkező terheltet, hogy kézbesítési megbízottat 

jelöljön ki a vele szemben tárgyalás mellőzésével hozott végzés kézbesítése érdekében, akkor is, ha 

ennek következtében a terhelt számára nem áll rendelkezésre a tárgyalás tartására irányuló kérelem 

benyújtására nyitva álló teljes határidő, nem rendelkezik azonban olyan lakcímmel sem, amelyen a 

tárgyalás mellőzésével hozott végzés számára bizonyíthatóan kézbesíthető, és a kézbesítési megbízott 

nevének és címének közlése lehetőséget ad számára, hogy tájékoztassa a kézbesítési megbízottat arról, 

hogy hova küldhető számára a tárgyalás mellőzésével hozott végzés és a közlésre vonatkozó igazolás? 

2) Ellentétes-e a 2012. május 22-i 2012/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének (1) 

bekezdésével és 6. cikkének (1) és (3) bekezdésével az olyan tagállami jogszabály, amely a 

büntetőeljárás során arra kötelezi az ebben a tagállamban lakóhellyel nem rendelkező terheltet, hogy 

kézbesítési megbízottat jelöljön ki a vele szemben tárgyalás mellőzésével hozott végzés kézbesítése 

érdekében, és a tárgyalás tartására irányuló kérelem elfogadhatóságára vonatkozó határidő 

számításához a kézbesítési megbízott részére történő kézbesítés minden további nélkül elégséges, ha a 

terhelt a határidő ilyen módon számított elmulasztása esetén igazolási kérelmet nyújthat be, és 

igazolásként elégséges, hogy a tárgyalás mellőzésével hozott végzést továbbították részére, és a 

továbbítást követően határidőn belül tárgyalás tartására irányuló kérelmet nyújtott be, ha tehát a 

határidő elmulasztásának következményei alóli mentesüléssel a terhelt számára utólag a tárgyalás 

tartására irányuló kérelem benyújtására nyitva álló teljes határidő rendelkezésre áll, még akkor is, ha a 

törvény a határidő elmulasztása esetére általános szabályként a tárgyalás mellőzésével hozott végzés 

végrehajthatóságát írja elő? 

 

14. A Landgericht München I (Németország) által 2016. április 4-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-188/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról szóló, 2012. május 22-i 

2012/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkét, 3. cikke (1) bekezdésének c) pontját, 

valamint 6. cikkének (1) és (3) bekezdését, hogy azokkal akkor is ellentétesek az olyan tagállami 

jogszabályok, amelyek értelmében a büntetőeljárás során a tagállamban állandó lakóhellyel vagy 

tartózkodási hellyel nem rendelkező terhelttel szemben tárgyalás mellőzésével hozott végzés a terhelt 

által kijelölt kézbesítési megbízott részére kézbesíthető azzal a következménnyel, hogy a tárgyalás 

mellőzésével hozott végzés a megbízott részére történő kézbesítés időpontjában kezdődő, a tárgyalás 

tartására irányuló kérelem benyújtására nyitva álló (kéthetes) határidő lejártakor jogerőre emelkedik, 

ha a tagállami jogszabályok szerint azt a terheltet, aki a tárgyalás mellőzésével hozott végzésről való 

                                                 
1 A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek. 
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tényleges tudomásszerzéstől számított két héten belül írásban tárgyalás tartására irányuló kérelmet 

nyújt be a tárgyalás mellőzésével hozott végzéssel szemben a hatáskörrel rendelkező és illetékes 

bíróságnál, hivatalból mentesíteni kell a határidő elmulasztásának következményei alól azzal a 

következménnyel, hogy a terheltet a határidő elmulasztásának következményei alól mentesítő 

határozat meghozatalától az eljárást – akárcsak a határidőn belül benyújtott tárgyalás tartására irányuló 

kérelem esetében – folytatni kell? 

 

15. A Landgericht Berlin (Németország) által 2016. április 5-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-191/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) a) Olyan tárgykör-e a valamely tagállam és valamely harmadik állam közötti kiadatás, amely – az 

egyedi esettől függetlenül – sohasem tartozik a Szerződések tárgyi hatálya alá, és ezért a csak saját 

állampolgárok harmadik államoknak történő kiadatását megtiltó alkotmányjogi szabály (a jelen 

ügyben: a GG [alaptörvény] 16. cikke (2) bekezdése első mondatának) (szó szerinti) alkalmazása 

esetén nem kell figyelembe venni a hátrányos megkülönböztetésnek az EUMSZ 18. cikk első 

bekezdéséből eredő uniós jogi tilalmát? 

b) Az előző kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Eltérő választ kell-e adni az első kérdésre akkor, ha 

az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti kiadatási egyezmény alapján, valamely 

tagállam és az Amerikai Egyesült Államok között történő kiadatás érintett? 

2) Amennyiben nem eleve kizárt a Szerződések alkalmazandósága a tagállamok és az Amerikai 

Egyesült Államok közötti kiadatások tekintetében: 

Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 18. cikk első bekezdését és a Bíróság azzal kapcsolatban kialakított 

vonatkozó ítélkezési gyakorlatát, hogy a tagállam indokolatlanul megsérti a hátrányos 

megkülönböztetésnek az EUMSZ 18. cikk első bekezdéséből eredő tilalmát, ha valamely 

alkotmányjogi szabály (a jelen ügyben: a GG 16. cikke (2) bekezdésének első mondata) alapján 

harmadik államok kiadatás iránti megkeresései esetében eltérően kezeli a saját és más uniós 

tagállamok állampolgárait oly módon, hogy csak az utóbbiakat adja ki? 

3) Amennyiben a fent ismertetett esetekben a hátrányos megkülönböztetésre vonatkozó, az EUMSZ 

18. cikk első bekezdéséből eredő általános tilalom megsértése állapítható meg: 

Úgy kell-e értelmezni a Bíróság ítélkezési gyakorlatát, hogy a jelen ügyben szereplőhöz hasonló olyan 

helyzetben, amelyben a kiadatásnak a hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóság általi engedélyezését 

kötelezően bírósági eljárásban elvégzett jogszerűségi felülvizsgálat előzi meg, amelynek eredménye 

azonban csak akkor köti a hatóságot, ha a bíróság megengedhetetlennek nyilvánítja a kiadatást, már a 

hátrányos megkülönböztetésre vonatkozó, az EUMSZ 18. cikk első bekezdéséből eredő tilalomnak az 

egyszerű megsértése esetén súlyos jogsértés állhat fenn, vagy nyilvánvaló jogsértésre van szükség? 

4) Amennyiben nincs szükség nyilvánvaló jogsértésre: 

Úgy kell-e értelmezni a Bíróság ítélkezési gyakorlatát, hogy a jelen ügyben szereplőhöz hasonló 

helyzetben már csak ezért sem állapítható meg kellően súlyos jogsértés, ha – a Bíróság konkrét 

helyzetre (a jelen ügyben: a hátrányos megkülönböztetésre vonatkozó, az EUMSZ 18. cikk első 

bekezdéséből eredő általános tilalom alkalmazhatósága a tagállamok és az Amerikai Egyesült Államok 

közötti kiadatások területén) vonatkozó ítélkezési gyakorlata hiányában – a végrehajtó hatalom 

legfőbb nemzeti szerve a határozatának indokaként a nemzeti bíróságoknak az azonos ügyben 

korábban hozott határozataival való összhangra hivatkozhat? 
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16. Az Audiencia provincial de Tarragona, Sección cuarta (Spanyolország) által 2016. 

április 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-207/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A bűncselekmények kellő súlyossága mint a Charta 7. és 8. cikkében elismert alapvető jogokba való 

beavatkozást igazoló feltétel meghatározható-e kizárólag a nyomozási szakaszban lévő 

bűncselekményre kiszabható büntetésre figyelemmel, vagy ezenkívül az egyéni és/vagy a kollektív 

jogi érdekek sérelmének a büntetendő magatartásban megnyilvánuló különös szintjét is meg kell 

határozni? 

2) Amennyiben az Európai Unió Bírósága által a 2014. április 8-i [Digital Rights Ireland, C-293/12 és 

Seitlinger és társai, C-594/12) ítéletben alkalmazott alapvető uniós elvekhez mint az irányelv szigorú 

ellenőrzést követelő normáihoz igazítanák a bűncselekmény súlyosságának csak a kiszabható 

büntetésre figyelemmel történő meghatározását, milyen alsó küszöbértéket kell alkalmazni? 

Összeegyeztethető-e ezzel az általános módon, legalább három évig terjedő szabadságvesztésben 

meghatározott szint? 

Gazdasági ügyszak 

22. A Curtea de Apel Oradea (Románia) által 2016. április 1-jén benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-186/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a 93/13 irányelv 3. cikkének (1) bekezdését, hogy a felek szerződésből eredő 

jogai és kötelezettségei közötti jelentős egyenlőtlenség fennállását szigorúan a szerződés 

megkötésének időpontjára figyelemmel kell értékelni, vagy az azt az esetet is magában foglalja, 

amikor az időszakosan vagy folyamatosan teljesítendő szerződés teljesítése során az átváltási árfolyam 

jelentős ingadozásai miatt a szolgáltatás teljesítése a fogyasztó számára túlzott terhet jelent a szerződés 

megkötésének időpontjához képest? 

2) Úgy kell-e értelmezni a 93/13 irányelv 4. cikkének (2) bekezdése értelmében vett világos és érthető 

szerződési feltételt, hogy e szerződési feltételnek csak a fent említett feltétel szerződésbe foglalásának 

alapját képező indokokat, valamint annak működési mechanizmusát kell tartalmaznia, vagy 

valamennyi olyan lehetséges következményt is magában kell foglalnia, amely alapján a fogyasztó által 

fizetett ár változhat, így például az árfolyamkockázatot, valamint a 93/13/EGK irányelv fényében 

tekinthető-e úgy, hogy a banknak a hitelnyújtás időpontjában az ügyfelek irányába fennálló 

tájékoztatási kötelezettsége kizárólag a hitel feltételeire, vagyis a kamatokra, a díjakra, a hitelfelvevőt 

terhelő biztosítékokra vonatkozik, és nem tartozik e kötelezettség körébe a külföldi deviza esetleges 

fel- vagy leértékelődése? 

3) Úgy kell-e értelmezni a 93/13/EGK irányelv 4. cikkének (2) bekezdését, hogy a „szerződés 

elsődleges tárgya” és az „ár vagy díjazás megfelelésére az ellenértékként szállított áruval vagy nyújtott 

szolgáltatással” kifejezések magukban foglalják az eladók és szolgáltatók, valamint a fogyasztók által 

valamely külföldi devizában kötött szerződésben foglalt olyan feltételt is, amely nem képezte egyedi 

tárgyalás tárgyát, és amelynek alapján a hitelt ugyanazon devizában kell visszafizetni? 

 

23. A Korkein oikeus (Finnország) által 2016. május 9-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-258/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: finn 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a Montreali Egyezmény 31. cikkének (4) bekezdését, hogy a keresetindítási 

jog megőrzésének az óvás időben történő bejelentése mellett az is feltétele, hogy a meghatározott időn 

belül a 31. cikk (3) bekezdése értelmében írásban készítsék el azt? 
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2) Ha a keresetindítási jog megőrzésének az a feltétele, hogy írásban készítsék el a meghatározott időn 

belüli óvást, akkor úgy kell-e értelmezni a Montreali Egyezmény 31. cikkének (3) bekezdését, hogy az 

írásbeli formára vonatkozó követelménynek elektronikus eljárás útján és a bejelentett kárnak a 

fuvarozó információs rendszerében történő rögzítése útján is eleget lehet tenni? 

3) Ellentétes-e a Montreali Egyezménnyel az olyan értelmezés, hogy teljesítettnek tekintendő az 

írásbeli formára vonatkozó követelmény, ha a fuvarozó képviselője az óvást az utas tudomásával 

írásban vagy papíron, vagy pedig a fuvarozó rendszerében elektronikusan rögzíti? 

4) Támaszt-e azt meghaladó további tartalmi követelményeket a Montreali Egyezmény 31. cikke az 

óvással szemben, hogy a keletkezett kárról tájékoztatni kell a fuvarozót? 

Munkaügyi ügyszak 

28. A Supremo Tribunal de Justiça (Portugália) által 2016. április 27-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-242/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: portugál 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. A jogvita tényállása alapján – a munkavállaló polgári repülést végző pilóta és a munkaszerződése 

alapján tevékenységét az európai légtér egészében végezheti – sérül-e a „munkavállaló szokásos 

munkavégzési helye” és/vagy „legutóbbi munkavégzési helye” fogalmainak a 2000. december 22-i 

44/2001/EK tanácsi rendelet 19. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében vett meghatározása? 

2. Nemleges válasz esetén, azaz, amennyiben nem sérül ez a meghatározás: 

i) A „munkavállaló szokásos munkavégzési helyét” a közösségi jog hivatkozott szabálya szerint úgy 

kell-e értelmezni/értelmezhető-e úgy, mint az a repülőtér, amelyen a munkavállaló által vezetendő 

repülőgép tartózkodik, és amelyről a munkavállaló megkezdi azt az utazást, amellyel felveszi a 

szolgálatot? 

Illetve, ez a hely úgy értelmezendő/értelmezhető-e, mint a felek által beléptető repülőtérként 

(gateway airport) kijelölt hely, ahonnan a munkavállalót elszállították arra a repülőtérre, ahol az 

általa vezetendő repülőgép tartózkodott és ahová később visszatért? 

Illetve, ez a hely a munkavállaló által vezetett repülőgépek lajstromozási helyének felel-e meg vagy 

kell-e megfelelnie? 

Illetve, ez a hely szükségképpen az a hely kell legyen/lehet-e az a hely, ahol a munkavállaló 

utasításokat, közléseket és tájékoztatást kapott a járatok üzemeltetéséről, az alperessel fennálló 

munkaviszonyának különféle kérdéseiről és a munkaszerződése megszüntetéséhez vezető 

eljárásról? 

ii) A „munkavállaló legutóbbi munkavégzési helye” a közösségi jog hivatkozott szabálya szerint úgy 

értelmezendő/értelmezhető-e, mint az a repülőtér, ahol a munkavállaló által a munkaszerződése 

megszűnése előtt utoljára vezetett repülőgép tartózkodott? 

Vagy ez a hely inkább úgy értelmezendő/értelmezhető-e, mint a felek által beléptető repülőtérként 

(gateway airport) kijelölt hely, ahonnan a munkavállalót a munkaszerződése megszűnése előtt 

utoljára elszállították arra a repülőtérre, ahol az általa vezetendő repülőgép tartózkodott, és ahová 

később visszatért? 

3. A jogvita tényállása alapján a 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 19. cikke (2) 

bekezdése b) pontjának értelmében vett „telephely, amely a munkavállalót foglalkoztatta” kifejezés 

értelmezhető-e úgy, mint a munkavállalóval kötött munkaszerződésben munkáltatóként feltüntetett 

vállalkozás „központi ügyintézési helye”, ahol a pilótákkal történő szerződéskötési eljárás történik (a 

jelöltek fogadása és az eljárás lefolytatása) és ahol a pilóták az első és további képzéseket kapják, 

annak ellenére, hogy a szóban forgó „központi ügyintézési helyen” egy másik olyan vállalkozás 

tevékenykedik és ez ennek székhelyét képezi, amely jogilag független a munkáltató vállalkozástól, de 

mégis mindkét vállalkozás ugyanahhoz a gazdasági csoporthoz tartozik? 

4. A jogvita tényállása alapján a 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 60. cikke (1) 
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bekezdése b) és c) pontjának értelmében vett „központi ügyvezetés helye” vagy az „üzleti 

tevékenységének fő helye” kifejezések értelmezhetők-e úgy, mint a munkavállalóval kötött 

munkaszerződésben munkáltatóként feltüntetett vállalkozás „központi ügyintézési helye”, ahol a 

tevékenység minden aspektusát ellenőrzik (a karbantartás ellenőrzésétől kezdve a járatok 

üzemeltetésén és időbeni beosztásán át egészen a repülőgépek üzemeltetéséig, karbantartásáig és 

személyi állományának irányításáig, illetve a földi szolgáltatások és catering megszervezéséig), és 

ahonnan a pilóták az utasításokat kapják, ahol a pilóták az első és további képzésekben részesülnek, 

ahol a humánerőforrásokkal kapcsolatos kérdéseket intézik, és a fegyelmi tárgyalásokat tartják vagy a 

panaszokat kezelik, annak ellenére, hogy a szóban forgó „központi ügyintézési helyen” egy másik 

olyan vállalkozás tevékenykedik és ez ennek székhelyét képezi, amely jogilag független a munkáltató 

vállalkozástól, de mégis mindkét vállalkozás ugyanahhoz a gazdasági csoporthoz tartozik? 

5. A 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet (13) preambulumbekezdésére figyelemmel, 

amely előírja, hogy a biztosítási szerződéseket, a fogyasztókkal kötött szerződéseket vagy a 

munkaszerződéseket illetően célszerű a gyengébb felet védelemben részesíteni a hatáskörre vonatkozó 

olyan szabályokkal, amelyek érdekei szempontjából számára kedvezőbbek az általános szabályoknál, 

a hivatkozott 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 19. cikkének (2) bekezdését a 

munkavállaló számára kedvezőbb módon kell-e értelmezni? 

Polgári ügyszak 

44. A Tribunale ordinario di Torino (Olaszország) által 2016. május 12-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-265/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Összeegyeztethető-e a közösségi joggal – különösen 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) pontjával (valamint a belső piacon 

az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, 

egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvvel és az EK-Szerződéssel) – az olyan nemzeti szabályozás, amely megtiltja a kereskedőnek, 

hogy magánszemélyek részére szerzői jog által védett művek magáncélú másolatáról ún. cloud 

computing formájában, a kereskedő aktív beavatkozását igénylő távoli videofelvétel-rögzítésre 

irányuló szolgáltatást nyújtson a jogosult beleegyezése nélkül? 

2) Összeegyeztethető-e a közösségi joggal – különösen 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) pontjával (valamint a belső piacon 

az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, 

egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvvel és az EK-Szerződéssel) – az olyan nemzeti szabályozás, amely abban az esetben is 

lehetővé teszi a kereskedő számára, hogy magánszemélyek részére szerzői jog által védett művek 

magáncélú másolatáról ún. cloud computing formájában távoli videofelvétel-rögzítésre irányuló 

szolgáltatást nyújtson, ha ez a rögzítés tekintetében a kereskedő aktív beavatkozását igényli, és arra a 

jogosult hozzájárulása nélkül, a – lényegében kötelező engedélyezési rendszer hatálya alá tartozó – 

jogosult javára megfizetendő átalánydíj ellenében kerül sor? 

Közigazgatási ügyszak 

145. A Najvyšší súd Slovenskej republiky (Szlovákia) által 2016. február 11-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-76/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: szlovák 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Összeegyeztethető-e az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló 

közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 
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2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 47. cikkének céljával, valamint különösen annak 

(1) bekezdése a) pontjával és (4) bekezdésével a nemzeti hatóság eljárása, amely hatóság a 

hárommillió euró összegre becsült értékben megkötendő szerződésre vonatkozó közbeszerzési eljárás 

keretében úgy tekintette, hogy nem teljesülnek a hirdetményben az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi 

kapacitására vonatkozóan meghatározott követelmények az utóbbi által benyújtott nyilatkozat és a 

bank által adott azon tájékoztatás alapján, amely szerint az érdekelt a felhasználás céljának előírása 

nélkül és a szerződés értékét meghaladó összegben meghatározott bankhitelhez juthat? 

2) A banki szolgáltatások tagállami piacán fennálló azon helyzet, miszerint a bank a hitel nyújtására 

vonatkozó, jogilag kötelező ígérete alapján a hitelszerződésben előírt, de a közbeszerzési szerződés 

megkötésének időpontjában konkrétan meg nem határozott feltételek teljesülése esetén pénzügyi 

forrásokat nyújt, a hivatkozott 2004/18/EK irányelv 47. cikkének (5) bekezdése értelmében olyan 

megalapozott indoknak minősülhet-e, amely miatt az ajánlattevő nem tudja benyújtani az ajánlatkérő 

szerv által kért dokumentumokat, illetve ebben a helyzetben bizonyítható-e a saját gazdasági és 

pénzügyi kapacitás a bankkal létesített és elegendő fedezetet biztosító hitelviszony fennállását igazoló 

nyilatkozattal? 

3) A nemzeti közbeszerzési hatóság által hozott, az ajánlattevőt az eljárásból kizáró határozat bírósági 

felülvizsgálata keretében az a körülmény, hogy a nyertes ajánlattevő a különböző szerződéseket már 

majdnem teljes egészében teljesítette, olyan objektív akadálynak minősülhet-e, amely miatt a nemzeti 

bíróság nem hajthatja végre az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkének (1) és (2) bekezdésében 

foglalt, 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. cikkének 

(1) bekezdésével, valamint 2. cikkének (3), (6), (7) és (8) bekezdésére figyelemmel értelmezett 

rendelkezések tartalmát? 

 

146. Az Østre Landsret (Dánia) által 2016. február 25-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-115/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: dán 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Úgy kell-e értelmezni a 2003/49/EK irányelv 1. cikkének (4) bekezdésével összefüggésben 

értelmezett 1. cikkének (1) bekezdését, hogy az a valamely tagállamban illetőséggel rendelkező 

társaság, amely az irányelv 3. cikkének hatálya alá tartozik, és amely a jelen ügy körülményeihez 

hasonló körülmények között kamatot kap valamely másik tagállambeli leányvállalatától, az irányelv 

alkalmazásában a hivatkozott kamat „haszonhúzója”? 

1.1. Az 1977. évi OECD adóztatási modellegyezmény 11. cikkében szereplő megfelelő fogalommal 

összhangban kell-e értelmezni a 2003/49/EK irányelv 1. cikkének (4) bekezdésével összefüggésben 

értelmezett 1. cikkének (1) bekezdése szerinti „haszonhúzó” fogalmát? 

1.2. Amennyiben az 1.1. kérdésre igenlő válasz adandó, úgy a fogalmat kizárólag az 1977. évi 

adóztatási modellegyezmény 11. cikkéhez fűzött kommentárra (8. pont) tekintettel kell értelmezni, 

vagy további kommentárok is figyelembe vehetők az értelmezés során, beleértve a 2003-ban az 

„áteresztő társaságokkal” összefüggésben megfogalmazott kiegészítéseket (8.1. pont, jelenleg 10.1. 

pont) és a 2014-ben a „szerződéses vagy jogszabályon alapuló kötelezettségekkel” összefüggésben 

megfogalmazott kiegészítéseket (10.2. pont)? 

1.3. Amennyiben a 2003. évi kommentárok figyelembe vehetők az értelmezés során, úgy annak, hogy 

valamely társaság ne minősüljön „haszonhúzónak” a 2003/49/EK irányelv alkalmazásában, 

feltétele-e, hogy ténylegesen sor került pénzeszközök olyan személyekhez juttatására, akiket a 

kamatfizető székhelye szerinti állam a szóban forgó kamat „haszonhúzóinak” tekint, és – 

amennyiben igen, úgy – további feltétel-e, hogy a tényleges átadásra a kamatfizetéshez közeli 

időpontban és/vagy kamatfizetésként kerüljön sor? 

1.3.1. Ezzel összefüggésben milyen jelentőséggel bír, ha saját tőkét használnak a kölcsönhöz, ha a 

szóban forgó kamatot a főösszeghez rendelik (tőkésítik), ha a kamat jogosultja később 
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csoporton belüli átruházást hajt végre az ugyanazon államban illetőséggel rendelkező 

anyavállalatához azzal a céllal, hogy a szóban forgó államban alkalmazandó szabályok szerint 

adózási szempontból kiigazítsa a nyereségeit, ha a szóban forgó kamatot később a kölcsönvevő 

társaság tőkéjévé alakítják, ha a kamat jogosultját szerződéses vagy jogszabályon alapuló 

kötelezettség terheli a kamat más személy részére történő átadására, és ha a kamatfizető személy 

székhelye szerinti állam által a kamat „haszonhúzóinak” tekintett személyek többsége más 

tagállamokban vagy más államokban rendelkezik illetőséggel, amelyekkel Dánia egyezményt 

kötött a kettős adóztatás elkerüléséről, azaz a dán adójogszabályok alapján nem lenne indokolt a 

forrásadó levonása, ha a szóban forgó személyek hitelezők lennének, és ezáltal közvetlenül 

jutnának a kamathoz? 

1.4. Azon kérdés értékelése szempontjából, hogy az irányelv alkalmazásában „haszonhúzónak” kell-e 

tekinteni a kamat jogosultját, milyen jelentőséggel bír, hogy a kérdést előterjesztő bíróság az ügy 

tényállásának értékelését követően arra a következtetésre jutott, hogy a jogosult – a kapott kamat 

más személynek való átadására irányuló szerződéses vagy jogszabályon alapuló kötelezettség 

hiányában – nem rendelkezett „teljes körű” jogosultsággal a kamat „használatára és hasznainak 

szedésére” az 1977. évi adóztatási modellegyezmény 2014. évi kommentárjában szereplő módon? 

2. Azt feltételezi-e a tagállamnak az irányelv 5. cikkének (1) bekezdésére való hivatkozása a csalás 

vagy visszaélés megelőzésére vonatkozó nemzeti rendelkezések alkalmazása tekintetében, vagy az 

irányelv 5. cikkének (2) bekezdésére való hivatkozása, hogy a szóban forgó tagállam az irányelv 5. 

cikkét átültető különös hazai rendelkezést fogad el, vagy hogy a nemzeti jogban vannak olyan, a 

csalásra, visszaélésre és adókijátszásra vonatkozó általános rendelkezések vagy elvek, amelyeket az 5. 

cikkel összhangban lehet értelmezni? 

2.1. Amennyiben a 2. kérdésre igenlő válasz adandó, úgy az irányelv 5. cikke szerinti különös hazai 

rendelkezésnek tekinthető-e a társasági adóról szóló törvény 2. cikke (2) bekezdésének d) pontja, 

amely szerint a kamatjövedelemre vonatkozó korlátozott adókötelezettség nem vonatkozik „a 

különböző tagállambeli társult vállalkozások közötti kamat- és jogdíjfizetések közös adózási 

rendszeréről szóló 2003/49/EK irányelv […] szerint adómentes kamatra”? 

3. Az irányelv 5. cikkének hatálya alá tartozó, megállapodáson alapuló visszaélés-ellenes rendelkezés-

e a valamely két tagállam között létrejött és az OECD adóztatási modellegyezménnyel összhangban 

megszövegezett, kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény olyan rendelkezése, amelynek 

értelmében a kamat adóztatása attól függ, hogy a kamat jogosultja tekintendő-e a kamat 

haszonhúzójának? 

4. A 2003/49/EK irányelv szerinti visszaélésnek stb. minősül-e, ha a kamatfizető székhelye szerinti 

tagállamban adólevonás érvényesíthető a kamatra, míg a kamat jogosultjának székhelye szerinti 

tagállamban nem adóztatják a kamatot? 

5. Annak a tagállamnak, amely nem kívánja elismerni, hogy valamely másik tagállambeli társaság a 

kamat haszonhúzója, és azzal érvel, hogy a másik tagállambeli társaság úgynevezett mesterséges 

áteresztő társaság, kötelessége-e a 2003/49/EK irányelv vagy az EK 10. cikk alapján meghatározni 

azon személy tagállamát, amely ebben az esetben haszonhúzónak tekintendő? 

6. Amennyiben a valamely tagállamban illetőséggel rendelkező társaság (anyavállalat) valóban nem 

mentesül a forrásadó alól a 2003/49/EK irányelv alapján a valamely másik tagállamban illetőséggel 

rendelkező társaságtól (leányvállalat) kapott kamat tekintetében, és az utóbbi tagállamban illetőséggel 

rendelkező anyavállalatra korlátozott adókötelezettség vonatkozik a kamattal összefüggésben a 

hivatkozott tagállamban, úgy az EK 48. cikkel összefüggésben értelmezett EK 43. cikkel ellentétes-e 

az olyan jogszabály, amelynek értelmében az utóbbi tagállamban a forrásadó levonásáért felelős 

társaságnak (leányvállalat) magasabb mértékű késedelmi kamatot kell fizetnie a forrásadó-tartozás 

késedelmes megfizetése esetén ahhoz a késedelmi kamathoz képest, amelyet a tagállam az ugyanazon 

tagállamban illetőséggel rendelkező társasággal szemben érvényesített társaságiadó-követelés (a 

kamatjövedelmet is beleértve) esetén alkalmaz? 

7. Amennyiben a valamely tagállamban illetőséggel rendelkező társaság (anyavállalat) valóban nem 

mentesül a forrásadó alól a 2003/49/EK irányelv alapján a valamely másik tagállamban illetőséggel 

rendelkező társaságtól (leányvállalat) kapott kamat tekintetében, és az utóbbi tagállamban illetőséggel 
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rendelkező anyavállalatra adóalanyként korlátozott adókötelezettség vonatkozik a kamattal 

összefüggésben a hivatkozott tagállamban, úgy az EK 48. cikkel összefüggésben értelmezett EK 43. 

cikkel (másodlagosan az EK 56. cikkel) – külön-külön vagy együttesen – ellentétes-e az olyan 

jogszabály, amelynek értelmében: 

a) az utóbbi tagállam a kamatfizető személyt a kamat után forrásadó levonására kötelezi, és e 

forrásadó-levonás elmaradása esetén e személy hatóságokkal szembeni fizetési kötelezettségét 

állapítja meg, noha ilyen forrásadó-levonási kötelezettség nem áll fenn akkor, amikor a kamat 

jogosultja az utóbbi tagállamban rendelkezik illetőséggel? 

b) az utóbbi tagállamban illetőséggel rendelkező anyavállalatnak nem kellett volna társaságiadó-

előleget fizetnie az első két adóévben, hanem csak a forrásadó esedékességének időpontjánál jóval 

későbbi időpontban kezdett volna társasági adót fizetni? 

A kérdést előterjesztő bíróság azt kéri a Bíróságtól, hogy a 6. kérdésre adandó válaszát illessze bele a 

7. kérdésre adandó válaszába. 

 

147. Az Østre Landsret (Dánia) által 2016. február 25-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelmek (C-116/16. és C-117/16. sz. ügyek)2 

Az eljárás nyelve: dán 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Azt feltételezi-e a tagállamnak az irányelv 1. cikkének (2) bekezdésére való hivatkozása a csalás 

vagy visszaélés megelőzésére vonatkozó nemzeti rendelkezések alkalmazása tekintetében, hogy a 

szóban forgó tagállam az irányelv 1. cikkének (2) bekezdését átültető különös hazai rendelkezést 

fogad el, vagy hogy a nemzeti jogban vannak olyan, a csalásra, visszaélésre és adókijátszásra 

vonatkozó általános rendelkezések vagy elvek, amelyeket az 1. cikk (2) bekezdésével összhangban 

lehet értelmezni? 

1.1 Amennyiben az 1. kérdésre igenlő válasz adandó, úgy az irányelv 1. cikkének (2) bekezdése 

szerinti különös hazai rendelkezésnek tekinthető-e a társasági adóról szóló törvény 2. cikke (1) 

bekezdésének c) pontja, amely szerint „előfeltétel, hogy az osztalékot nem adóztatják […] a 

különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről 

szóló 90/435/EGK tanácsi irányelv rendelkezései szerint”? 

2. Az irányelv 1. cikke (2) bekezdésének hatálya alá tartozó, megállapodáson alapuló visszaélés-

ellenes rendelkezés-e a valamely két tagállam között létrejött és az OECD adóztatási 

modellegyezménnyel összhangban megszövegezett, kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény 

olyan rendelkezése, amelynek értelmében az osztalék adóztatása attól függ, hogy az osztalék 

jogosultja tekintendő-e az osztalék „haszonhúzójának”? 

3. Amennyiben a Bíróság igenlő választ ad a 2. kérdésre, úgy a nemzeti bíróságnak kell-e 

meghatároznia a „haszonhúzó” fogalom tartalmát, vagy a 90/435/EGK irányelv alkalmazásában úgy 

kell értelmezni azt, hogy különös uniós jogi jelentőséget kell tulajdonítani a Bíróság által 

értelmezendő fogalomnak? 

4. Amennyiben a Bíróság igenlő választ ad a 2. kérdésre, és a 3. kérdésre azt a választ kell adni, hogy 

nem a nemzeti bíróságnak kell meghatároznia a „haszonhúzó” fogalom tartalmát, akkor úgy kell-e azt 

értelmezni, hogy az a valamely tagállamban illetőséggel rendelkező társaság, amely a jelen ügy 

körülményei között osztalékban részesül valamely másik tagállambeli leányvállalatától, ezen 

osztalékok „haszonhúzójának” tekintendő a fogalom uniós jog szerinti értelmezésében? 

a) A 2003/49/EK irányelv (a kamat- és jogdíjfizetésekről szóló irányelv) 1. cikkének (4) bekezdésével 

összefüggésben értelmezett 1. cikkének (1) bekezdésében szereplő megfelelő fogalommal 

összhangban kell-e értelmezni a „haszonhúzó” fogalmát? 

b) A fogalmat kizárólag az 1977. évi OECD adóztatási modellegyezmény 10. cikkéhez fűzött 

                                                 
2 A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek. 
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kommentárra (12. pont) tekintettel kell értelmezni, vagy további kommentárok is figyelembe 

vehetők az értelmezés során, beleértve a 2003-ban az „áteresztő társaságokkal” összefüggésben 

megfogalmazott kiegészítéseket, és a 2014-ben a „szerződéses vagy jogszabályon alapuló 

kötelezettségekkel” összefüggésben megfogalmazott kiegészítéseket? 

c) Milyen jelentőséggel bír a kérdés eldöntése során, hogy „haszonhúzónak” kell-e tekinteni az 

osztalék jogosultját, ha az osztalék jogosultját szerződéses vagy jogszabályon alapuló kötelezettség 

terheli az osztalék más személy részére történő átadására? 

d) Azon kérdés értékelése szempontjából, hogy „haszonhúzónak” kell-e tekinteni az osztalék 

jogosultját, milyen jelentőséggel bír, ha a kérdést előterjesztő bíróság az ügy tényállásának 

értékelését követően arra a következtetésre jutott, hogy a jogosult – a kapott osztalék más 

személynek való átadására irányuló szerződéses vagy jogszabályon alapuló kötelezettség 

hiányában – nem rendelkezett „teljes körű” jogosultsággal az osztalék „használatára és hasznainak 

szedésére” az 1977. évi adóztatási modellegyezmény 2014. évi kommentárjában szereplő módon? 

5. Amennyiben feltételezzük, hogy léteznek olyan „hazai rendelkezések, amelyek a csalás vagy a 

visszaélés megakadályozásához szükségesek”, lásd a 90/435/EGK irányelv 1. cikkének (2) bekezdését, 

hogy a valamely tagállamban illetékességgel rendelkező társaság (A) osztalékot fizetett a valamely 

másik tagállambeli anyavállalatnak (B), és onnan átkerült a hivatkozott társaság EU/EGT területén 

kívüli illetőségű anyavállalatához (C), amely ezt követően az ugyancsak az EU/EGT területén kívüli 

székhellyel rendelkező anyavállalatához (D) továbbította a pénzeszközöket, hogy az elsőként említett 

állam és a C társaság székhelye szerinti állam között nem jött létre a kettős adóztatás elkerüléséről 

szóló egyezmény, hogy az elsőként említett állam és a D társaság székhelye szerinti állam között 

létrejött, kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, és hogy az elsőként említett állam a 

jogszabályai alapján nem követelheti az A-tól D részére juttatott osztalékot terhelő forrásadót, ha D az 

A társaság közvetlen tulajdonosa, akkor megvalósul-e az irányelv szerinti visszaélés és B nem részesül 

az irányelv szerinti védelemben? 

6. Amennyiben a valamely tagállamban illetőséggel rendelkező társaság (anyavállalat) ténylegesen 

nem mentesül a forrásadó alól a 90/435/EGK irányelv 1. cikkének (2) bekezdése alapján a valamely 

másik tagállamban illetőséggel rendelkező társaságtól (leányvállalat) kapott osztalék tekintetében, úgy 

az EUMSZ 54. cikkel összefüggésben értelmezett EUMSZ 49. cikkel ellentétes-e az olyan 

rendelkezés, amely alapján az utóbbi tagállam adóztatja a másik tagállambeli anyavállalat osztalékát, 

majd a szóban forgó tagállam az egyébként hasonló helyzetben lévő belföldi anyavállalatokat 

mentesíti az ilyen osztalékot terhelő adó alól? 

7. Amennyiben a valamely tagállamban illetőséggel rendelkező társaság (anyavállalat) ténylegesen 

nem mentesül a forrásadó alól a 90/435/EGK irányelv 1. cikkének (2) bekezdése alapján a valamely 

másik tagállamban illetőséggel rendelkező társaságtól (leányvállalat) kapott osztalék tekintetében, és 

az utóbbi tagállamban illetőséggel rendelkező anyavállalatra korlátozott adókötelezettség vonatkozik 

az osztalékkal összefüggésben a hivatkozott tagállamban, úgy az EUMSZ 54. cikkel összefüggésben 

értelmezett EUMSZ 49. cikkel ellentétes-e az olyan jogszabály, amelynek értelmében az utóbbi 

tagállamban a forrásadó levonásáért felelős társaságnak (leányvállalat) magasabb mértékű késedelmi 

kamatot kell fizetnie a forrásadó-tartozás késedelmes megfizetése esetén ahhoz a késedelmi kamathoz 

képest, amelyet a tagállam az ugyanazon tagállamban illetőséggel rendelkező társasággal szemben 

érvényesített társaságiadó-követelés esetén alkalmaz? 

8. Amennyiben a Bíróság igenlő választ ad a 2. kérdésre, és a 3. kérdésre azt a választ kell adni, hogy 

nem a nemzeti bíróságnak kell meghatároznia a „haszonhúzó” fogalom tartalmát, és amennyiben ez 

alapján a valamely tagállamban illetőséggel rendelkező társaság (anyavállalat) nem mentesülhet a 

forrásadó alól a 90/435/EGK irányelv alapján a valamely másik tagállambeli társaságtól (leányvállalat) 

kapott osztalékok tekintetében, akkor ez utóbbi tagállamnak kötelessége-e a 90/435/EGK irányelv 

vagy az EUSZ 4. cikk (3) bekezdése alapján meghatározni azon személy tagállamát, amely ebben az 

esetben haszonhúzónak tekintendő? 

9. Amennyiben a valamely tagállamban illetőséggel rendelkező társaság (anyavállalat) ténylegesen 

nem mentesül a forrásadó alól a 90/435/EGK irányelv alapján a valamely másik tagállamban 

illetőséggel rendelkező társaságtól (leányvállalat) kapott osztalék tekintetében, úgy az EUMSZ 54. 
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cikkel összefüggésben értelmezett EUMSZ 49. cikkel (másodlagosan az EUMSZ 63. cikkel) – külön-

külön vagy együttesen – ellentétes-e az olyan jogszabály, amelynek értelmében: 

a) az utóbbi tagállam a leányvállalatot az osztalék után forrásadó levonására kötelezi, és e forrásadó-

levonás elmaradása esetén e személy hatóságokkal szembeni fizetési kötelezettségét állapítja meg, 

noha ilyen forrásadó-levonási kötelezettség nem áll fenn akkor, amikor az anyavállalat a 

tagállamban rendelkezik illetőséggel? 

b) az utóbbi tagállam késedelmi kamatot számít fel a forrásadó-tartozással összefüggésben? 

A kérdést előterjesztő bíróság azt kéri a Bíróságtól, hogy a 6. és 7. kérdésre adandó válaszát illessze a 

9. kérdésre adandó válaszába. 

10. Olyan körülmények között, ahol 

1. a valamely tagállamban illetékességgel rendelkező társaság (anyavállalat) teljesíti a 90/435/EGK 

irányelvben szereplő követelményt, és (2011-ben) a tulajdonában van legalább a valamely másik 

tagállambeli társaság (leányvállalat) jegyzett tőkéjének 10 %-a; 

2. az anyavállalat ténylegesen nem mentesül a forrásadó alól a 90/435/EGK irányelv 1. cikkének (2) 

bekezdése alapján a leányvállalattól kapott osztalék tekintetében; 

3. az anyavállalat EU/EGT területén kívüli székhellyel rendelkező (közvetlen vagy közvetett) 

részvényese(i) tekintendő(k) a szóban forgó osztalék haszonhúzójának (haszonhúzóinak); 

4. a fent hivatkozott (közvetlen vagy közvetett) részvényes(ek) nem tesz(nek) eleget a tőkére 

vonatkozó hivatkozott követelménynek sem; 

akkor az EUMSZ 63. cikkel ellentétes-e az olyan rendelkezés, amely szerint a leányvállalat székhelye 

szerinti tagállam megadóztatja a szóban forgó osztalékot, ha a szóban forgó tagállam a 90/435/EGK 

irányelv tőkére vonatkozó követelményét – azaz a 2011-es adóévben rendelkezik az osztalékot fizető 

társaság jegyzett tőkéjének legalább 10 %-ával – teljesítő belföldi társaságokat adómentességben 

részesíti az ilyen osztalékok tekintetében? 

 

148. Az Østre Landsret (Dánia) által 2016. február 25-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-118/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: dán 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Úgy kell-e értelmezni a 2003/49/EK irányelv 1. cikkének (4) bekezdésével összefüggésben 

értelmezett 1. cikkének (1) bekezdését, hogy az a valamely tagállamban illetőséggel rendelkező 

társaság, amely az irányelv 3. cikkének hatálya alá tartozik, és amely a jelen ügy körülményeihez 

hasonló körülmények között kamatot kap valamely másik tagállambeli leányvállalatától, az irányelv 

alkalmazásában a hivatkozott kamat „haszonhúzója”? 

1.1. Az 1977. évi OECD adóztatási modellegyezmény 11. cikkében szereplő megfelelő fogalommal 

összhangban kell-e értelmezni a 2003/49/EK irányelv 1. cikkének (4) bekezdésével összefüggésben 

értelmezett 1. cikkének (1) bekezdése szerinti „haszonhúzó” fogalmát? 

1.2. Amennyiben az 1.1. kérdésre igenlő válasz adandó, úgy a fogalmat kizárólag az 1977. évi 

adóztatási modellegyezmény 11. cikkéhez fűzött kommentárra (8. pont) tekintettel kell értelmezni, 

vagy további kommentárok is figyelembe vehetők az értelmezés során, beleértve a 2003-ban az 

„áteresztő társaságokkal” összefüggésben megfogalmazott kiegészítéseket (8.1. pont, jelenleg 10.1. 

pont) és a 2014-ben a „szerződéses vagy jogszabályon alapuló kötelezettségekkel” összefüggésben 

megfogalmazott kiegészítéseket (10.2. pont)? 

1.3. Amennyiben a 2003. évi kommentárok figyelembe vehetők az értelmezés során, úgy annak, hogy 

valamely társaság ne minősüljön „haszonhúzónak” a 2003/49/EK irányelv alkalmazásában, 

feltétele-e, hogy ténylegesen sor került pénzeszközök olyan személyekhez juttatására, akiket a 

kamatfizető székhelye szerinti állam a szóban forgó kamat „haszonhúzóinak” tekint, és – 

amennyiben igen, úgy – további feltétel-e, hogy a tényleges átadásra a kamatfizetéshez közeli 
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időpontban és/vagy kamatfizetésként kerüljön sor? 

1.3.1. Ezzel összefüggésben milyen jelentőséggel bír, ha saját tőkét használnak a kölcsönhöz, ha a 

szóban forgó kamatot a főösszeghez rendelik (tőkésítik), ha a kamat jogosultja később 

csoporton belüli átruházást hajt végre az ugyanazon államban illetőséggel rendelkező 

anyavállalatához azzal a céllal, hogy a szóban forgó államban alkalmazandó szabályok szerint 

adózási szempontból kiigazítsa a nyereségeit, ha a szóban forgó kamatot később a kölcsönvevő 

társaság tőkéjévé alakítják, ha a kamat jogosultját szerződéses vagy jogszabályon alapuló 

kötelezettség terheli a kamat más személy részére történő átadására, és ha a kamatfizető személy 

székhelye szerinti állam által a kamat „haszonhúzóinak” tekintett személyek többsége más 

tagállamokban vagy más államokban rendelkezik illetőséggel, amelyekkel Dánia egyezményt 

kötött a kettős adóztatás elkerüléséről, azaz a dán adójogszabályok alapján nem lenne indokolt a 

forrásadó levonása, ha a szóban forgó személyek hitelezők lennének, és ezáltal közvetlenül 

jutnának a kamathoz? 

1.4. Azon kérdés értékelése szempontjából, hogy az irányelv alkalmazásában „haszonhúzónak” kell-e 

tekinteni a kamat jogosultját, milyen jelentőséggel bír, hogy a kérdést előterjesztő bíróság az ügy 

tényállásának értékelését követően arra a következtetésre jutott, hogy a jogosult – a kapott kamat 

más személynek való átadására irányuló szerződéses vagy jogszabályon alapuló kötelezettség 

hiányában – nem rendelkezett „teljes körű” jogosultsággal a kamat „használatára és hasznainak 

szedésére” az 1977. évi adóztatási modellegyezmény 2014. évi kommentárjában szereplő módon? 

2. Azt feltételezi-e a tagállamnak az irányelv 5. cikkének (1) bekezdésre való hivatkozása a csalás 

vagy visszaélés megelőzésére vonatkozó nemzeti rendelkezések alkalmazása tekintetében, vagy az 

irányelv 5. cikkének (2) bekezdésére való hivatkozása, hogy a szóban forgó tagállam az irányelv 5. 

cikkét átültető különös hazai rendelkezést fogad el, vagy hogy a nemzeti jogban vannak olyan, a 

csalásra, visszaélésre és adókijátszásra vonatkozó általános rendelkezések vagy elvek, amelyeket az 5. 

cikkel összhangban lehet értelmezni? 

2.1. Amennyiben a 2. kérdésre igenlő válasz adandó, úgy az irányelv 5. cikke szerinti különös hazai 

rendelkezésnek tekinthető-e a társasági adóról szóló törvény 2. cikke (2) bekezdésének d) pontja, 

amely szerint a kamatjövedelemre vonatkozó korlátozott adókötelezettség nem vonatkozik „a 

különböző tagállambeli társult vállalkozások közötti kamat- és jogdíjfizetések közös adózási 

rendszeréről szóló 2003/49/EK irányelv […] szerint adómentes kamatra”? 

3. Az irányelv 5. cikkének hatálya alá tartozó, megállapodáson alapuló visszaélés-ellenes rendelkezés-

e a valamely két tagállam között létrejött és az OECD adóztatási modellegyezménnyel összhangban 

megszövegezett, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény olyan rendelkezése, amelynek 

értelmében a kamat adóztatása attól függ, hogy a kamat jogosultja tekintendő-e a kamat 

haszonhúzójának? 

4. A 2003/49/EK irányelv szerinti visszaélésnek stb. minősül-e, ha a kamatfizető székhelye szerinti 

tagállamban adólevonás érvényesíthető a kamatra, míg a kamat jogosultjának székhelye szerinti 

tagállamban nem adóztatják a kamatot? 

5. Kiterjed-e a 2003/49/EK irányelv hatálya a luxemburgi illetőséggel rendelkező, a luxemburgi jog 

alapján „société en commandite par actions” (betéti részvénytársaság; a továbbiakban: S.C.A.) 

formában létrehozott és nyilvántartásba vett, valamint a kockázatitőke-befektető társaságokról 

(SICAR) szóló, 2004. június 15-i luxemburgi törvény alapján „société d’investissement en capital à 

risquè” (kockázatitőke-befektető társaság; a továbbiakban: SICAR) társaságnak minősülő társaságra? 

5.1. Amennyiben az 5. kérdésre igenlő válasz adandó, úgy lehet-e valamely luxemburgi 

„S.C.A/SICAR” a kamat „haszonhúzója” a 2003/49/EK irányelv alapján, jóllehet a kamatot fizető 

társaság székhelye szerinti tagállam a nemzeti joga szerint adózási szempontból átlátható jogalanynak 

tekinti a szóban forgó társaságot? 

5.2. Amennyiben az 1. kérdésre nemleges válasz adandó, és a kamat jogosultja nem tekinthető a 

szóban forgó kamat „haszonhúzójának”, úgy a szóban forgó ügyben felmerült körülmények között az 

S.C.A./SICAR tekinthető-e az irányelv alkalmazásában a szóban forgó kamat „haszonhúzójának”? 

6. Annak a tagállamnak, amely nem kívánja elismerni, hogy valamely másik tagállambeli társaság a 
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kamat haszonhúzója, és azzal érvel, hogy a másik tagállambeli társaság úgynevezett mesterséges 

áteresztő társaság, kötelessége-e a 2003/49/EK irányelv vagy az EK 10. cikk alapján meghatározni 

azon személy tagállamát, amely ebben az esetben haszonhúzónak tekintendő? 

7. Amennyiben a valamely tagállamban illetőséggel rendelkező társaság (anyavállalat) valóban nem 

mentesül a forrásadó alól a 2003/49/EK irányelv alapján a valamely másik tagállamban illetőséggel 

rendelkező társaságtól (leányvállalat) kapott kamat tekintetében, és az utóbbi tagállamban illetőséggel 

rendelkező anyavállalatra korlátozott adókötelezettség vonatkozik a kamattal összefüggésben a 

hivatkozott tagállamban, úgy az EK 48. cikkel összefüggésben értelmezett EK 43. cikkel ellentétes-e 

az olyan jogszabály, amelynek értelmében az utóbbi tagállamban a forrásadó levonásáért felelős 

társaságnak (leányvállalat) magasabb mértékű késedelmi kamatot kell fizetnie a forrásadó-tartozás 

késedelmes megfizetése esetén ahhoz a késedelmi kamathoz képest, amelyet a tagállam az ugyanazon 

tagállamban illetőséggel rendelkező társasággal szemben érvényesített társaságiadó-követelés (a 

kamatjövedelmet is beleértve) esetén alkalmaz? 

8. Amennyiben a valamely tagállamban illetőséggel rendelkező társaság (anyavállalat) valóban nem 

mentesül a forrásadó alól a 2003/49/EK irányelv alapján a valamely másik tagállamban illetőséggel 

rendelkező társaságtól (leányvállalat) kapott kamat tekintetében, és az utóbbi tagállamban illetőséggel 

rendelkező anyavállalatra adóalanyként korlátozott adókötelezettség vonatkozik a kamattal 

összefüggésben a hivatkozott tagállamban, úgy az EK 48. cikkel összefüggésben értelmezett EK 43. 

cikkel (másodlagosan az EK 56. cikkel) – külön-külön vagy együttesen – ellentétes-e az olyan 

jogszabály, amelynek értelmében: 

a) az utóbbi tagállam a kamatfizető személyt a kamat után forrásadó levonására kötelezi, és e 

forrásadó-levonás elmaradása esetén e személy hatóságokkal szembeni fizetési kötelezettségét 

állapítja meg, noha ilyen forrásadó-levonási kötelezettség nem áll fenn akkor, amikor a kamat 

jogosultja az utóbbi tagállamban rendelkezik illetőséggel? 

b) az utóbbi tagállamban illetőséggel rendelkező anyavállalatnak nem kellett volna társaságiadó-

előleget fizetnie az első két adóévben, hanem csak a forrásadó esedékességének időpontjánál jóval 

későbbi időpontban kezdett volna társasági adót fizetni? 

A kérdést előterjesztő bíróság azt kéri a Bíróságtól, hogy a 7. kérdésre adandó válaszát illessze bele a 

8. kérdésre adandó válaszába. 

 

149. Az Østre Landsret (Dánia) által 2016. február 25-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-119/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: dán 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Úgy kell-e értelmezni a 2003/49/EK irányelv 1. cikkének (4) bekezdésével összefüggésben 

értelmezett 1. cikkének (1) bekezdését, hogy az a valamely tagállamban illetőséggel rendelkező 

társaság, amely az irányelv 3. cikkének hatálya alá tartozik, és amely a jelen ügy körülményeihez 

hasonló körülmények között kamatot kap valamely másik tagállambeli leányvállalatától, az irányelv 

alkalmazásában a hivatkozott kamat „haszonhúzója”? 

1.1. Az 1977. évi OECD adóztatási modellegyezmény 11. cikkében szereplő megfelelő fogalommal 

összhangban kell-e értelmezni a 2003/49/EK irányelv 1. cikkének (4) bekezdésével összefüggésben 

értelmezett 1. cikkének (1) bekezdése szerinti „haszonhúzó” fogalmát? 

1.2. Amennyiben az 1.1. kérdésre igenlő válasz adandó, úgy a fogalmat kizárólag az 1977. évi 

adóztatási modellegyezmény 11. cikkéhez fűzött kommentárra (8. pont) tekintettel kell értelmezni, 

vagy további kommentárok is figyelembe vehetők az értelmezés során, beleértve a 2003-ban az 

„áteresztő társaságokkal” összefüggésben megfogalmazott kiegészítéseket (8.1. pont, jelenleg 10.1. 

pont) és a 2014-ben a „szerződéses vagy jogszabályon alapuló kötelezettségekkel” összefüggésben 

megfogalmazott kiegészítéseket (10.2. pont)? 

1.3. Amennyiben a 2003. évi kommentárok figyelembe vehetők az értelmezés során, úgy annak, hogy 

valamely társaság ne minősüljön „haszonhúzónak” a 2003/49/EK irányelv alkalmazásában, 
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feltétele-e, hogy ténylegesen sor került pénzeszközök olyan személyekhez juttatására, akiket a 

kamatfizető székhelye szerinti állam a szóban forgó kamat „haszonhúzóinak” tekint, és – 

amennyiben igen, úgy – további feltétel-e, hogy a tényleges átadásra a kamatfizetéshez közeli 

időpontban és/vagy kamatfizetésként kerüljön sor? 

1.3.1. Ezzel összefüggésben milyen jelentőséggel bír, ha saját tőkét használnak a kölcsönhöz, ha a 

szóban forgó kamatot a főösszeghez rendelik (tőkésítik), ha a kamat jogosultja később 

csoporton belüli átruházást hajt végre az ugyanazon államban illetőséggel rendelkező 

anyavállalatához azzal a céllal, hogy a szóban forgó államban alkalmazandó szabályok szerint 

adózási szempontból kiigazítsa a nyereségeit, ha a szóban forgó kamatot később a kölcsönvevő 

társaság tőkéjévé alakítják, ha a kamat jogosultját szerződéses vagy jogszabályon alapuló 

kötelezettség terheli a kamat más személy részére történő átadására, és ha a kamatfizető személy 

székhelye szerinti állam által a kamat „haszonhúzóinak” tekintett személyek többsége más 

tagállamokban vagy más államokban rendelkezik illetőséggel, amelyekkel Dánia egyezményt 

kötött a kettős adóztatás elkerüléséről, azaz a dán adójogszabályok alapján nem lenne indokolt a 

forrásadó levonása, ha a szóban forgó személyek hitelezők lennének, és ezáltal közvetlenül 

jutnának a kamathoz? 

1.4. Azon kérdés értékelése szempontjából, hogy az irányelv alkalmazásában „haszonhúzónak” kell-e 

tekinteni a kamat jogosultját, milyen jelentőséggel bír, ha a kérdést előterjesztő bíróság az ügy 

tényállásának értékelését követően arra a következtetésre jutott, hogy a jogosult – a kapott kamat 

más személynek való átadására irányuló szerződéses vagy jogszabályon alapuló kötelezettség 

hiányában – nem rendelkezett „teljes körű” jogosultsággal a kamat „használatára és hasznainak 

szedésére” az 1977. évi adóztatási modellegyezmény 2014. évi kommentárjában szereplő módon? 

2. Azt feltételezi-e a tagállamnak az irányelv 5. cikkének (1) bekezdésére való hivatkozása a csalás 

vagy visszaélés megelőzésére vonatkozó nemzeti rendelkezések alkalmazása tekintetében, vagy az 

irányelv 5. cikkének (2) bekezdésére való hivatkozása, hogy a szóban forgó tagállam az irányelv 5. 

cikkét átültető különös hazai rendelkezést fogad el, vagy hogy a nemzeti jogban vannak olyan, a 

csalásra, visszaélésre és adókijátszásra vonatkozó általános rendelkezések vagy elvek, amelyeket az 5. 

cikkel összhangban lehet értelmezni? 

2.1. Amennyiben a 2. kérdésre igenlő válasz adandó, úgy az irányelv 5. cikke szerinti különös hazai 

rendelkezésnek tekinthető-e a társasági adóról szóló törvény 2. cikke (2) bekezdésének d) pontja, 

amely szerint a kamatjövedelemre vonatkozó korlátozott adókötelezettség nem vonatkozik „a 

különböző tagállambeli társult vállalkozások közötti kamat- és jogdíjfizetések közös adózási 

rendszeréről szóló 2003/49/EK irányelv […] szerint adómentes kamatra”? 

3. Az irányelv 5. cikkének hatálya alá tartozó, megállapodáson alapuló visszaélés-ellenes rendelkezés-

e a valamely két tagállam között létrejött és az OECD adóztatási modellegyezménnyel összhangban 

megszövegezett, kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény olyan rendelkezése, amelynek 

értelmében a kamat adóztatása attól függ, hogy a kamat jogosultja tekintendő-e a kamat 

haszonhúzójának? 

4. Annak a tagállamnak, amely nem kívánja elismerni, hogy valamely másik tagállambeli társaság a 

kamat haszonhúzója, és azzal érvel, hogy a másik tagállambeli társaság úgynevezett mesterséges 

áteresztő társaság, kötelessége-e a 2003/49/EK irányelv vagy az EK 10. cikk alapján meghatározni 

azon személy tagállamát, amely ebben az esetben haszonhúzónak tekintendő? 

5. Amennyiben a valamely tagállamban illetőséggel rendelkező társaság (anyavállalat) valóban nem 

mentesül a forrásadó alól a 2003/49/EK irányelv alapján a valamely másik tagállamban illetőséggel 

rendelkező társaságtól (leányvállalat) kapott kamat tekintetében, és az utóbbi tagállamban illetőséggel 

rendelkező anyavállalatra korlátozott adókötelezettség vonatkozik a kamattal összefüggésben a 

hivatkozott tagállamban, úgy az EK 48. cikkel összefüggésben értelmezett EK 43. cikkel ellentétes-e 

az olyan jogszabály, amelynek értelmében az utóbbi tagállamban a forrásadó levonásáért felelős 

társaságnak (leányvállalat) magasabb mértékű késedelmi kamatot kell fizetnie a forrásadó-tartozás 

késedelmes megfizetése esetén ahhoz a késedelmi kamathoz képest, amelyet a tagállam az ugyanazon 

tagállamban illetőséggel rendelkező társasággal szemben érvényesített társaságiadó-követelés (a 

kamatjövedelmet is beleértve) esetén alkalmaz? 
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6. Amennyiben a valamely tagállamban illetőséggel rendelkező társaság (anyavállalat) valóban nem 

mentesül a forrásadó alól a 2003/49/EK irányelv alapján a valamely másik tagállamban illetőséggel 

rendelkező társaságtól (leányvállalat) kapott kamat tekintetében, és az utóbbi tagállamban illetőséggel 

rendelkező anyavállalatra adóalanyként korlátozott adókötelezettség vonatkozik a kamattal 

összefüggésben a hivatkozott tagállamban, úgy az EK 48. cikkel összefüggésben értelmezett EK 43. 

cikkel (másodlagosan az EK 56. cikkel) – külön-külön vagy együttesen – ellentétes-e az olyan 

jogszabály, amelynek értelmében: 

a) az utóbbi tagállam a kamatfizető személyt a kamat után forrásadó levonására kötelezi, és e 

forrásadó-levonás elmaradása esetén e személy hatóságokkal szembeni fizetési kötelezettségét 

állapítja meg, noha ilyen forrásadó-levonási kötelezettség nem áll fenn akkor, amikor a kamat 

jogosultja az utóbbi tagállamban rendelkezik illetőséggel? 

b) az utóbbi tagállamban illetőséggel rendelkező anyavállalatnak nem kellett volna társaságiadó-

előleget fizetnie az első két adóévben, hanem csak a forrásadó esedékességének időpontjánál jóval 

későbbi időpontban kezdett volna társasági adót fizetni? 

A kérdést előterjesztő bíróság azt kéri a Bíróságtól, hogy a 5. kérdésre adandó válaszát illessze bele a 

6. kérdésre adandó válaszába. 

 

150. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2016. március 14-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-146/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Abban az esetben is már a meghatározott termékek nyomtatott sajtótermékben megjelenő 

reklámhirdetésében kell-e megadni a 2005/29/EK irányelv 7. cikke (4) bekezdésének b) pontja 

szerinti, a kereskedő postai címére és azonosítási adataira vonatkozó információkat, ha a fogyasztók a 

reklámozott termékeket kizárólag a reklámozó vállalkozásnak a hirdetésben megadott honlapján 

tudják megvásárolni, továbbá a fogyasztók az említett honlapon, illetve azon keresztül könnyedén 

hozzájuthatnak az irányelv 7. cikkének (4) bekezdése alapján szükséges információkhoz? 

2) Az első kérdésre adandó válasz függ-e attól, hogy a nyomtatott sajtótermékben reklámozó 

vállalkozás a saját termékeinek értékesítése érdekében reklámoz, és a 2005/29/EK irányelv 7. 

cikkének (4) bekezdése alapján szükséges információk vonatkozásában közvetlenül saját honlapjára 

hivatkozik, vagy pedig a reklám a reklámozó internetes felületén más vállalkozások által értékesített 

termékekre vonatkozik, és a fogyasztók az irányelv 7. cikkének (4) bekezdése szerinti információkat 

csak egy vagy több további lépést (kattintást) követően, az említett más vállalkozások honlapjára 

mutató olyan linken keresztül szerezhetik meg, amely a felület üzemeltetőjének a reklámban 

egyedüliként megadott honlapján érhető el? 

 

151. A Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

(Spanyolország) által 2016. április 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem 

(C-193/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

A 2004/38/EK irányelv 27. cikke (1) és (2) bekezdésének megfelelően a fellebbező – akit kiskorúak 

terhére, visszaesőként elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények miatt 12 év szabadságvesztésre 

ítéltek – valódi és közvetlen veszélyt jelent-e a közbiztonságra, figyelembe véve azt, hogy jelenleg 

fogvatartás alatt áll, illetve azt, hogy mivel a büntetéséből eddig hat évet töltött le, a szabadulásáig 

még több év van hátra? 

 

152. Az Amtsgericht Kehl (Németország) által 2016. április 7-én benyújtott előzetes 
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döntéshozatal iránti kérelem (C-195/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió jogát, és különösen a vezetői engedélyekről szóló, 2006. 

december 20-i 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: a vezetői 

engedélyekről szóló harmadik irányelv) 2. cikkét, vagy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 

(a továbbiakban: EUMSZ) 18., 21., 45., 49. és 56. cikkét, hogy az említett joggal ellentétes az olyan 

tagállami szabályozás, amely megtagadja a más tagállamban megszerzett járművezetési engedély 

elismerését, különösen ha e járművezetési engedély megszerzésére a vezetői engedélyekről szóló 

harmadik irányelv rendelkezései alapján került sor? 

2) Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió jogát, és különösen a vezetői engedélyekről szóló harmadik 

irányelv 2. cikkét, vagy az EUMSZ 18., 21., 45., 49. és 56. cikket, hogy az említett joggal ellentétes az 

olyan tagállami szabályozás, amely megtagadja a vezetői engedélyekről szóló harmadik irányelv 

rendelkezései alapján más tagállamban megszerzett járművezetési engedély jogosultja részére az 

említett tagállam által kiállított igazoló okmány elismerését, még ha e tagállam időben és a saját 

területére korlátozta is az említett igazoló okmány érvényességét, és még ha ezen igazoló okmány ezen 

túlmenően nem felel is meg a vezetői engedélyekről szóló harmadik irányelv szerinti vezetői engedély 

mintára vonatkozó előírásoknak? 

3) Az első kérdésre adott nemleges válasz esetén: Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió jogát, és 

különösen a vezetői engedélyekről szóló harmadik irányelv 2. cikkét, vagy az EUMSZ 18., 21., 45., 

49. és 56. cikket, hogy az említett joggal ellentétes az olyan tagállami szabályozás, amely a gépi 

meghajtású jármű vezetését vétségként büntetőjogi szankcióval rendeli büntetni, mert a vezető nem 

jogosult járművezetésre, jóllehet e vezető más tagállamban járművezetési engedélyt szerzett a vezetői 

engedélyekről szóló harmadik irányelv rendelkezései alapján, ezt azonban nem tudja igazolni a vezetői 

engedélyekről szóló harmadik irányelv szerinti vezetői engedély mintának megfelelő igazoló 

okmánnyal? 

4) A második kérdésre adott nemleges válasz esetén: Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió jogát, és 

különösen a vezetői engedélyekről szóló harmadik irányelv 2. cikkét vagy az EUMSZ 18., 21., 45., 49. 

és 56. cikket, hogy az említett joggal ellentétes az olyan tagállam szabályozása, amelyben a vezetői 

engedélyt kérelmező részére rendszerint közvetlenül a gyakorlati járművezetői vizsga letételét 

követően kiállítják a végleges vezetői engedélyt, ha e szabályozás a gépi meghajtású jármű vezetését 

szabálysértésként pénzbírsággal rendeli szankcionálni, mert a vezető, aki más tagállamban 

járművezetési engedélyt szerzett a vezetői engedélyekről szóló harmadik irányelv rendelkezéseinek 

megfelelően, járművezetéskor nem tart magánál a járművezetési jogosultságát igazoló végleges 

vezetői engedélyt, mivel e tagállamnak a vezetői engedély kiállítására irányuló eljárását jellemző, a 

vezető által nem befolyásolható sajátosságok miatt még nem állítottak ki részére ilyen vezetői 

engedélyt, ahelyett azonban járművezetéskor magánál tartja a járművezetési engedély megszerzéséhez 

szükséges feltételek fennállását tanúsító hatósági igazolást? 

 

153. A Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Olaszország) által 2016. 

április 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-196/16. és C-197/16. sz. 

ügy) 3 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Az EUMSZ 191. cikk és a 2011/92/EU irányelv 2. cikkének rendelkezései alapján összeegyeztethető-e 

a közösségi joggal az, ha a környezeti hatásvizsgálat szükségességének megállapítására irányuló 

eljárást (és esetlegesen a környezeti hatásvizsgálatot) a létesítmény kialakítását követően folytatják le, 

amennyiben az engedélyt a nemzeti bíróság azért semmisítette meg, mert azt nem előzte meg a 

környezeti hatásvizsgálat szükségességének vizsgálata, mivel ez a vizsgálat egy, a közösségi joggal 

                                                 
3 A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek, 
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ellentétes belső jogszabály alapján kizárt volt? 

 

154. A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2016. április 12-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-201/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a 

tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam 

meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 

604/2013 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az átadásra vonatkozó határozatok elleni hatékony 

jogorvoslathoz való jogot biztosító rendelkezéseit, különösen pedig a 27. cikk (1) bekezdését a (19) 

preambulumbekezdés tükrében, hogy a menedékkérő hivatkozhat a felelősségnek a megkereső 

tagállamra a hat hónapos átadási határidő lejárta miatti áthárulására (a 604/2013 rendelet 29. cikkének 

(1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 29. cikkének (2) bekezdése)? 

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

2) Önmagában az átadási határidő eredménytelen lejártával bekövetkezik-e a felelősségnek a 604/2013 

rendelet 29. cikke (2) bekezdésének első mondata szerinti áthárulása, vagy a felelősség határidő lejárta 

miatti áthárulásához az érintett személy átvételére vagy visszavételére vonatkozó kötelezettségnek a 

felelős tagállam általi megtagadására is szükség van? 

 

155. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2016. április 13-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-206/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Ellentétes-e a nyilvános vételi ajánlatról szóló, 2004. április 21-i 2004/25/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv 5. cikke (4) bekezdése második albekezdésének az ezen irányelv 3. cikke (1) 

bekezdésében meghatározott általános elvekkel összefüggő helyes alkalmazásával, valamint a 

jogbiztonság, a bizalomvédelem, az arányosság, az ésszerűség, az átláthatóság és a hátrányos 

megkülönböztetés tilalma általános uniós elvének helyes alkalmazásával a pénzügyi közvetítésre 

vonatkozó rendelkezéseknek az 1996. február 6-i 52. sz. törvény 8. és 21. cikke értelmében elfogadott 

egységes szövegéről (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi 

degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) szóló, 1998. február 24-i 58. sz., többször 

módosított decreto legislativo (törvényerejű rendelet) 106. cikke (3) bekezdése d) pontja 2. 

alpontjában, valamint a Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – Consob (nemzeti tőzsde- 

és értékpapír felügyeleti bizottság) 1999. május 14-i 11971. sz. többször módosított határozata (az 

1998. február 24-i 58. sz. decreto legislativót végrehajtó, a kibocsátókra vonatkozó szabályozásról 

szóló rendelet; Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente 

la disciplina degli emittenti) 47 g. cikkében foglalthoz hasonló nemzeti szabályozás azon része, 

amelyben a hivatkozott rendelkezések felhatalmazzák a Consobot arra, hogy abban az esetben, ha „az 

ajánlattevő vagy a vele összehangoltan eljáró személyek és egy vagy több eladó összejátszottak”, 

anélkül emelje meg a hivatkozott 106. cikk szerinti nyilvános vételi ajánlatot, hogy meghatározásra 

kerülnének az e tényállást megvalósító különös magatartások, és így egyértelműen megállapításra 

kerülnének azok a körülmények és kritériumok, amelyek fennállása esetén a Consob jogosult a 

nyilvános vételi ajánlatban szereplő ár felfelé történő helyesbítésére? 
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156. A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2016. április 14-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-210/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Úgy kell-e értelmezni a 95/46/EK irányelv 2. cikkének d) pontját, hogy az kimerítően szabályozza 

az adatvédelemmel kapcsolatos jogsértésekért való felelősséget, vagy a 95/46/EK irányelv 24. cikke 

szerinti „megfelelő intézkedések” és a 95/46/EK irányelv 28. cikke (3) bekezdésének második francia 

bekezdése szerinti „tényleges beavatkozási jogosultságok” keretében többszintű adatszolgáltatói 

jogviszonyokban lehetőség van valamely, a 95/46/EK irányelv 2. cikkének d) pontja szerinti 

adatkezelőnek nem minősülő szerv felelősségének megállapítására a saját adatszolgáltatásához való 

szolgáltatóválasztás körében? 

2. Az következik-e a contrario a tagállamoknak a 95/46/EK irányelv 17. cikkének (2) bekezdése 

szerinti azon kötelezettségéből, hogy a megbízás alapján történő adatkezelés körében rendelkezniük 

kell arról, hogy az adatkezelő „köteles olyan adatfeldolgozót [helyesen: megbízott adatkezelőt] 

választani, aki a technikai biztonsági intézkedések és az elvégzendő adatfeldolgozásra vonatkozó 

szervezési intézkedések [helyesen: aki az adatkezelésre vonatkozó technikai biztonsági intézkedések 

és szervezési intézkedések] tekintetében megfelelő garanciákat nyújt”, hogy a 95/46/EK irányelv 2. 

cikkének e) pontja szerinti, megbízás alapján történő adatkezeléssel nem párosuló egyéb használati 

jogviszonyok esetében nem áll fenn, és a nemzeti jog alapján sem írható elő a gondos kiválasztásra 

vonatkozó kötelezettség? 

3. Azokban az esetekben, amelyekben az Európai Unión kívül székhellyel rendelkező anyavállalat 

különböző tagállamokban jogilag önálló szervezeteket (leányvállalatokat) tart fenn, a 95/46/EK 

irányelv 4. cikke és 28. cikkének (6) bekezdése alapján akkor is lehetősége van-e valamely tagállam (a 

jelen ügyben: Németország) felügyelő hatóságának a 95/46/EK irányelv 28. cikkének (3) bekezdése 

értelmében ráruházott jogosultságok gyakorlására az említett tagállam saját területén lévő szervezettel 

szemben, ha e szervezet kizárólag a hirdetések értékesítésének előmozdításáért és az e tagállam 

lakosságát célzó egyéb marketingintézkedésekért felel, míg a vállalatcsoporton belüli 

feladatmegosztás alapján a valamely más tagállamban (a jelen ügyben: Írországban) lévő önálló 

szervezet (leányvállalat) felel kizárólagosan az Európai Unió teljes területén, tehát a másik 

tagállamban (a jelen ügyben: Németországban) is a személyes adatok gyűjtéséért és kezeléséért, ha az 

adatkezelésre vonatkozó döntést ténylegesen az anyavállalat hozza meg? 

4. Úgy kell-e értelmezni a 95/46/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének a) pontját és 28. cikkének (3) 

bekezdését, hogy azokban az esetekben, amelyekben az adatkezelő egy szervezettel rendelkezik 

valamely tagállam (a jelen ügyben: Írország) területén, és egy további, jogilag önálló szervezet 

működik valamely más tagállam (a jelen ügyben: Németország) területén, mely utóbbi többek között a 

hirdetési felületek értékesítéséért felel, és tevékenysége ezen állam lakosságát célozza, e másik 

tagállam (a jelen ügyben: Németország) felügyelő hatósága a vállalatcsoporton belüli feladat- és 

felelősségmegosztás alapján az adatkezelésért nem felelős további (a jelen ügyben: németországi) 

szervezettel szemben is hozhat az adatvédelmi jog végrehajtására irányuló intézkedéseket és 

határozatokat, vagy az intézkedéseket és határozatokat ebben az esetben csak azon tagállam (a jelen 

ügyben: Írország) felügyelő hatósága hozhatja meg, amelynek területén a vállalatcsoporton belüli 

felelős szerv székhelye van? 

5. Úgy kell-e értelmezni a 95/46/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének a) pontját, valamint 28. 

cikkének (3) és (6) bekezdését, hogy azokban az esetekben, amelyekben valamely tagállam (a jelen 

ügyben: Németország) felügyelő hatósága eljár az e tagállam területén működő személlyel vagy 

szervvel szemben a 95/46/EK irányelv 28. cikkének (3) bekezdése alapján az adatkezelési műveletbe 

bevont harmadik személy (a jelen ügyben: a Facebook) gondatlan kiválasztása miatt, mert e harmadik 

személy adatvédelmi jogot sért, az eljáró (a jelen ügyben: németországi) felügyelő hatóság kötve van 

az adatkezelő harmadik személy szervezetének helye szerinti másik tagállam (a jelen ügyben: 

Írország) felügyelő hatóságának adatvédelmi jogi értékeléséhez olyan értelemben, hogy nem alakíthat 

ki ettől eltérő jogi értékelést, vagy az eljáró (a jelen ügyben: németországi) felügyelő hatóság saját 

eljárásának előzetes kérdéseként önállóan megvizsgálhatja a valamely más tagállamban (a jelen 
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ügyben: Írországban) letelepedett harmadik személy által végzett adatkezelés jogszerűségét? 

6. Amennyiben az eljáró (a jelen ügyben: németországi) felügyelő hatóság önálló ellenőrzést végezhet: 

úgy kell-e értelmezni a 95/46/EK irányelv 28. cikke (6) bekezdésének második mondatát, hogy e 

felügyelő hatóság csak és kizárólag akkor gyakorolhatja a 95/46/EK irányelv 28. cikkének (3) 

bekezdése értelmében ráruházott tényleges beavatkozási jogosultságokat az illetékességi területén 

letelepedett személlyel vagy szervvel szemben a más tagállamban letelepedett harmadik személy 

adatvédelemmel kapcsolatos jogsértéseiért való közös felelősség miatt, ha előtte felkérte e másik 

tagállam (a jelen ügyben: Írország) felügyelő hatóságát hatáskörének gyakorlására? 

 

157. A Commissione Tributaria Provinciale di Torino (Olaszország) által 2016. április 

15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-211/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Ellentétes-e a héára vonatkozó közösségi szabályozással (a 2002/38/EK irányelvvel módosított 1977. 

május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelvvel és a 2006/112/EK irányelvvel) az olyan tagállami 

szabályozás, mint a 2000. december 23-i 388. sz. törvény 34. cikkének (1) bekezdése, amely egy adott 

adóév vonatkozásában nem teljes mértékben, hanem csak egy előre meghatározott értékhatáron belül 

teszi lehetővé a héakülönbözet visszatérítését, illetve kiegyenlítését? 

 

158. A Vergabekammer Südbayern (Németország) által 2016. április 15-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-212/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Összeegyeztethető-e a hatékony jogvédelemnek a 2007/66/EK irányelvvel módosított 89/665/EGK 

irányelv 1. cikke (3) bekezdésének és 2d. cikke (1) bekezdése a) pontjának megfelelő biztosításával, 

hogy annak a személynek, aki a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény előzetes, az Európai 

Unió Hivatalos Lapjában való közzététele nélkül megkötött szerződés érvénytelenségére hivatkozik, 

érdeksérelem kockázata hiányában azért nem áll rendelkezésére jogorvoslati eljárás, mert az 

ajánlatkérő, aki a szerződés odaítélése előtt nem tett közzé hirdetményt az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában és nem folytatott le szabályozott szerződés-odaítélési eljárást, kötelező jelleggel úgy 

határozza meg a nyújtandó szolgáltatást a jogorvoslati eljárásban tett nyilatkozat útján, hogy a 

jogorvoslati eljárást indító gazdasági szereplő nem lenne képes annak nyújtására? 

2) a) A Bíróság ítélkezési gyakorlata (2008. június 19-i Pressetext-ítélet, C-454/06) értelmében vett 

lényeges szerződésmódosításnak minősül-e, ha a valamely másik közvállalkozásról leválasztott 

közvállalkozás a 2001/23/EK irányelv (3) értelmében vett üzletrész-átruházás keretében új 

szerződést köt a foglalkoztatói nyugellátásról a leválasztó közvállalkozás foglalkoztatói 

nyugdíjrendszerének addigi szolgáltatójával, mely szerződés az átadott munkavállalóknak a 

foglalkoztatói nyugdíjrendszerből származó öregségi és rokkantsági ellátáshoz való jogának 

biztosítása érdekében e tekintetben megegyezik az eredeti szerződéssel, és a leválasztott 

közvállalkozást egyedüli tagként irányítja a leválasztó közvállalkozás? 

A 2) a) kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

b) Lehetőség van-e hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást lefolytatni a 2004/18/EK 

irányelv 31. cikke 1. pontjának b) alpontja alapján csak egy gazdasági szereplővel (mégpedig a 

leválasztó közvállalkozás addigi szolgáltatójával), ha a leválasztó közvállalkozás munkavállalói 

üzletátruházás folytán a leválasztott közvállalkozás munkavállalóivá válnak, és a 2001/23/EK 

irányelv 3. cikkének (1) bekezdése értelmében változatlan formában átszálló – a nemzeti munkajog 

alapján fennálló foglalkoztatói gyakorlattal összefüggésben értelmezett – munkaszerződéseik 

alapján új munkáltatójukkal szemben jogosultság illeti meg őket arra, hogy a foglalkoztatói 

nyugdíjrendszer szolgáltatásait az addigi szolgáltató nyújtsa, amelynél az üzlet átruházása előtt 
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jogosultságok keletkeztek? 

A b) kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 

c) Az az ajánlatkérő, aki a szerződés odaítélése előtt nem tett közzé hirdetményt az Európai Unió 

Hivatalos Lapjában és nem folytatott le a 2004/18/EK irányelv 28. cikke szerinti szerződés-

odaítélési eljárást, – a verseny, az átláthatóság és az egyenlő bánásmód közbeszerzési jogi elveinek 

megsértése nélkül – gyakorolhatja-e oly módon szolgáltatásmeghatározási jogát egy szabályozott 

szerződés-odaítélési eljárás lefolytatása előtt, hogy a foglalkoztatói nyugdíjrendszer végrehajtási 

szabályainak meghatározása során azt is meghatározza, hogy hogyan kell finanszíroznia magát a 

jövőbeni szolgáltatónak? Előírhatja-e tehát az ajánlatkérő, hogy csak járulékbevételből 

finanszírozott nyugdíjpénztár szolgáltatásai ajánlhatók, és a tőkefedezeti nyugdíjpénztárak ezért ki 

vannak zárva, még ha azoknak a biztosított munkavállalók részére nyújtott ellátásai nem 

különbözhetnek is a nemzeti munkajog alapján és a 2001/23/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdése 

miatt? 

A c) kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

d) Akkor is így van-e ez a 2014/24/EU irányelv átültetési határidejének lejárta előtt, ha ez azzal járna, 

hogy csak egy gazdasági szereplő (mégpedig az addigi szolgáltató) lenne a szolgáltatás nyújtására 

képes helyzetben, vagy az az ajánlatkérő, aki csak egy gazdasági szereplő részvételével zajló 

hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást kíván lefolytatni a 2004/18/EK irányelv 31. 

cikke 1. pontjának b) alpontja alapján, a szolgáltatás meghatározása során már a 2014/24/EU 

irányelv átültetési határidejének lejárta előtt köteles a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdése 

b) pontjának második bekezdésében előírtaknak megfelelően megvizsgálni, hogy nem létezik-e 

ésszerű alternatíva vagy helyettesítési lehetőség, és a verseny hiánya nem annak a következménye-

e, hogy mesterségesen leszűkítették a közbeszerzés paramétereit? 

 

159. A Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spanyolország) által 2016. 

április 18-án és 2016. április 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-

215/16.,  C-216/16., C-220/16. és C-221/16. sz. ügy)4 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Tekintettel a 2009/28/EK irányelv 2. cikkének k) pontjában meghatározott „támogatási 

rendszerekre”, és közöttük az adókedvezményekből, adómentességekből és adó-visszatérítésekből álló 

adóösztönzőkre mint az említett 2009/28/EK irányelvben előírt, a megújuló energiák fogyasztására 

vonatkozó célkitűzések elérésére irányuló eszközökre, úgy kell-e érteni, hogy az említett ösztönzők 

vagy intézkedések kötelező jellegűek és a tagállamokat közvetlen hatállyal kötik oly módon, hogy az 

érintett magánszemélyek hivatkozhatnak azokra, és azokat bármely fokon eljáró állami, bírósági és 

közigazgatási hatóság előtt érvényesíthetik? 

2) Figyelemmel arra, hogy az előző kérdésben említett „támogatási rendszerek” között kerül 

felsorolásra az adókedvezményekből, adómentességekből és adóvisszatérítésekből álló 

adóösztönzőkre irányuló intézkedések és a „nem korlátozódik az említettekre” kifejezést kerül 

alkalmazásra, úgy kell-e érteni hogy éppen ezen ösztönzők közé tartozik az adóztatási tilalom, azaz a 

megújuló energiaforrásokból előállított energiát terhelő bármilyen típusú, különös és egyedi adóteher 

tilalma, a villamos energiával kapcsolatos gazdasági tevékenységet és termelést terhelő általános adó 

mellett? Hasonlóképpen, és ugyanezen ponton belül a következő kérdés fogalmazódik meg: 

[Hasonlóképpen], szintén az előzőekben említett általános tilalom körébe kell-e sorolni a megújuló 

energiák termelésére irányuló tevékenység különböző szakaszait terhelő, több általános és különös 

olyan adó együttes fennállására, kettős kivetésére vagy átfedő alkalmazására vonatkozó tilalmat, 

amelyek a vizsgálat tárgyát képező, szélerőművekre vonatkozó díjjal terhelt ugyanazon adóköteles 

tényállását sújtja? 

                                                 
4 A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek, 
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3) Az előző kérdésre adandó nemleges válasz esetén, és a megújuló energiaforrásokból előállított 

energia adóztatását elfogadva, a 2008/118/EK irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében foglaltak 

tekintetében úgy kell-e értelmezni a „különleges cél” fogalmát, hogy az ezt alkotó célkitűzésnek 

kizárólagosnak kell lennie, és ezenfelül a megújuló energiákat terhelő adónak – szerkezete 

szempontjából – ténylegesen ne legyen adójellegű sem pusztán költségvetési jellegű vagy ne csak 

bevétel szerzése legyen a célja? 

4) A 2003/96/EK irányelv 4. cikkében foglaltak alapján, mivel az energia– és villamos energia 

termékek tekintetében a tagállamok által alkalmazandó adómértékekre utalva az irányelv a forgalomba 

bocsátás időpontjában az e termékeket sújtó valamennyi közvetlen vagy közvetett adó összegeként 

értett minimum mértékeket vett alapul, úgy értendő-e, hogy ezen összeget úgy kell tekinteni, hogy az 

irányelv által előírt adómértékből ki kell zárni azon nemzeti adókat, amelyek akár szerkezetük, akár az 

előző kérdésre adandó válasz szerint értelmezett egyedi céljuk tekintetében valójában nem 

adójellegűek? 

5) A 2009/28/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdésének e) pontjában alkalmazott díj szó az európai jog 

olyan önálló fogalmának minősül-e, amelyet tágabb értelemben az adó általános fogalmába tartozónak 

kell tekinteni és annak szinonimájaként kell értelmezni? 

6) Az előző kérdésre adandó igenlő válasz esetén az előterjesztett kérdés a következő: Az említett 13. 

cikk (1) bekezdésének e) pontjában hivatkozott, a fogyasztók által fizetendő díjak csak azokat az 

adóügyi terheket vagy kötelezettségeket foglalják magukban, amelyek szükség esetén a környezetre 

gyakorolt hatások által okozott károk ellentételezésére, és ezen hatáshoz vagy káros behatáshoz 

kapcsolódó károknak a beszedett összeggel való helyreállítására irányulnak, de nem vonatkoznak 

azokra az adókra vagy hozzájárulásokra, amelyek nem szennyező energiákat terhelve elsődlegesen 

költségvetési és bevételszerzési célt szolgálnak? 

 

160. Az Administrativen sad Varna (Bulgária) által 2016. április 20-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-222/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: bolgár 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Kiterjed-e a 2011. augusztus 3-i 791/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelet 1. cikke bekezdésének 

hatálya a jelenleg az ex 7019 51 00 és az ex 7019 59 00 KN-kód (7019510010 és 7019590010 TARIC-

kód) alá tartozó üvegrostból készült hálószövetek (kivéve az üvegrost korongokat) behozatalára, 

amelyek szemnagysága hosszában és szélességében több mint 1,8 mm, fajlagos tömege pedig több 

mint 35 g/m2, és amelyeket 2012. április 10-én„szabad forgalomba bocsátásra és végső 

felhasználásra” irányuló vámeljárásra jelentettek be thaiföldi származásuk feltüntetésével, és 

amelyeket Thaiföldön adtak fel, ténylegesen azonban a Kínai Népköztársaságból származnak, és e 

származás az OLAF által az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása 

keretében lefolytatott vizsgálatban és készített jelentésben megállapítást nyert? 

 

161. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2016. április 20-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-223/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Ellentétes-e a 2004/18/EK irányelvnek a 2014/24/EU irányelv 63. cikke által felváltott 47. cikkének 

(2) bekezdésével és 48. cikkének (3) bekezdésével azon nemzeti szabályozás, amely kizárja vagy 

értelmezéstől függően kizárhatja a gazdasági szereplőt, vagyis a közbeszerzési eljárásban részt vevő 

személyt azon lehetőségből, hogy az eredetileg „erőforrást nyújtó szervezetként” megjelölt, de a 

részvételi feltételeket már nem vagy csak részben teljesítő vállalkozás helyett másik vállalkozást 

jelöljön meg, ami így a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési eljárásból olyan okból való kizárásához 

vezet, amely sem objektív, sem szubjektív szempontból nem róható fel vele szemben? 
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162. A Varhoven administrativen sad (Bulgária) által 2016. április 20-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-224/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: bolgár 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az ellentmondó bírósági határozatok elkerülése érdekében hatáskörrel rendelkezik-e a Bíróság [az 

Európai Közösség nevében a 2112/78/EGK tanácsi rendelettel (HL 1978., L 252., 1. o., 1983 június 

20-a óta hatályos a Közösségben) jóváhagyott, az áruk TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi 

fuvarozására vonatkozó, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény (TIR-egyezmény)] – a tagállami 

bíróságokra kötelező módon történő – értelmezésére, ha az említett egyezmény 8. és 11. cikke által 

szabályozott területről van szó, annak értékelése érdekében, hogy fennáll-e a garanciavállaló 

egyesületnek a Vámkódex végrehajtási rendelete 457. cikkének (2) bekezdésében is szabályozott 

felelőssége? 

2) Ki lehet-e indulni abból a Vámkódex végrehajtási rendelete 457. cikke (2) bekezdésének a [TIR-

egyezmény] 8. cikkének (7) bekezdésével (jelenleg a 11. cikk (2) bekezdése) és az azokra vonatkozó 

értelmező rendelkezésekkel összefüggésben történő értelmezése alapján, hogy a jelen ügyben 

szereplőhöz hasonló helyzetben abban az esetben, ha [a TIR-egyezmény] 8. cikkének (1) és (2) 

bekezdésében említett összegek megfizetése esedékessé válik, a vámhatóságoknak azok megfizetését – 

a lehetőségekhez mérten – a TIR-igazolvány birtokosától mint az ezen összegekért közvetlenül felelős 

személytől [kell] követelniük, mielőtt a garanciavállaló egyesülethez fordulnának követelésükkel? 

3) Abból kell-e kiindulni, hogy az a címzett, aki olyan árut szerzett meg vagy tart birtokában, amelyről 

tudvalevő, hogy TIR-igazolvánnyal fuvarozták, és amelynek tekintetében nem nyert megállapítást, 

hogy azt bemutatták és bejelentették a rendeltetési vámhivatalnál, kizárólag e körülmények miatt az a 

személy, akinek tudomása kellett legyen arról, hogy az árut elvonták a vámfelügyelet alól, és e címzett 

tekintendő-e a [Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet] 213. 

cikkével összefüggésben értelmezett 203. cikke (3) bekezdésének harmadik francia bekezdése szerinti 

egyetemleges adóstársnak? 

4) A harmadik kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Kizárja-e a vámhatóságnak a vámtartozás 

megfizetésének az említett címzettől való követelése körében tanúsított tétlensége a [TIR-egyezmény] 

1. cikkének 16. pontja szerinti garanciavállaló egyesület – a Vámkódex végrehajtási rendelete 457. 

cikkének (2) bekezdésében is szabályozott – felelősségét? 

 

163. A Conseil d'État (Franciaország) által 2016. április 22-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-226/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 2010. október 20-i 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikkének (2) 

bekezdését úgy kell-e értelmezni, hogy azzal ellentétes, ha valamely tagállam olyan további 

kötelezettségeket ír elő a földgázszolgáltatók számára, amelyek abból származnak, hogy a „védett 

fogyasztók” közé, amelyek fogyasztása hozzájárul a gázellátás folyamatosságának biztosítását célzó 

kötelezettségek körének meghatározásához, olyan fogyasztókat von be, amelyek ugyanezen rendelet 2. 

cikkének (1) bekezdésében nincsenek megemlítve? 

2) A 2010. október 20-i 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (5) bekezdésének 

rendelkezéseivel ellentétes-e az, ha egy tagállam a tárolt gázmennyiségre és a kivételi kapacitásra, 

valamint az ezen tagállam területén teljesítendő tárolási kötelezettségnek megfelelő tárolási jogok 

alapján megszerzett tárolási kapacitásokkal való rendelkezésre vonatkozóan kötelezettségeket ír elő a 

földgázszolgáltatók számára azzal, hogy a miniszter a gázszolgáltató által lekötött tárolási kapacitások 

értékelése során figyelembe veszi a gázszolgáltató rendelkezésére álló más modulációs eszközöket? 
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164. Az Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Németország) által 2016. április 25-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-230/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdésével összeegyeztethető versenyelemet jelenthet-e a luxus- és 

magas presztízsű áruk forgalmazására irányuló és elsődlegesen az áruk „luxusimázsának” biztosítását 

szolgáló szelektív forgalmazási rendszer? 

2. Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

Az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdésével összeegyeztethető versenyelemet jelenthet-e, ha egy szelektív 

forgalmazási rendszer kiskereskedőként működő tagjai számára általános jelleggel megtiltják, hogy az 

internetes értékesítések során kifelé látható módon harmadik vállalkozások közreműködését vegyék 

igénybe, függetlenül attól, hogy a konkrét esetben sérülnek-e a gyártó jogszerű minőségi 

követelményei? 

3. Úgy kell-e értelmezni a 330/2010/EU rendelet 4. cikkének b) pontját, hogy annak megtiltása a 

szelektív forgalmazási rendszer kiskereskedőként működő tagjai számára, hogy az internetes 

értékesítések során kifelé látható módon harmadik vállalkozások közreműködését vegyék igénybe, a 

kiskereskedő vevőkörére vonatkozó célzott korlátozást jelent? 

4. Úgy kell-e értelmezni a 330/2010/EU rendelet 4. cikkének c) pontját, hogy annak megtiltása a 

szelektív forgalmazási rendszer kiskereskedőként működő tagjai számára, hogy az internetes 

értékesítések során kifelé látható módon harmadik vállalkozások közreműködését vegyék igénybe, a 

végső felhasználók részére történő passzív értékesítések célzott korlátozását jelenti? 

 

165. A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2016. április 25-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-233/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 49. cikket és az EUMSZ 54. cikket, hogy azokkal ellentétes egy 

olyan regionális adó létezése, amelyet a 2 500 m2 vagy azt meghaladó eladóterű, önálló nagy 

kereskedelmi létesítmények üzemeltetésére vetnek ki az e régió területére, környezetére és városi 

kereskedelmi szerkezetére gyakorolt hatásukra hivatkozva, amely azonban jogilag ezen kereskedelmi 

létesítmények valós elhelyezkedésétől függetlenül kerül alkalmazásra, legyenek azok akár a beépíthető 

városi övezeten belül vagy azon kívül, és az esetek többségében gyakorlatilag más tagállamok 

vállalkozásaira vonatkozik, figyelembe véve, hogy:  

i. nem érinti a több, egyenként 2 500 m2 alatti eladóterű kereskedelmi létesítménnyel rendelkező 

kereskedőket, bármennyi is legyen létesítményeik eladótereinek összege;  

ii. mentesíti a nagy kollektív kereskedelmi létesítményeket;  

iii. mentességet ad a kertészeti termékeket, járműveket, építőanyagokat, gépeket és ipari 

alapanyagokat forgalmazó önálló kereskedelmi létesítményeknek, és  

iv. az elsősorban bútorok, szaniterek, nyílászárók értékesítésével foglalkozó létesítményekre, valamint 

a barkácsáruházakra vonatkozóan csupán az adóalap 40 %-a után fizetendő adót állapít meg? 

2) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdését, hogy az említett rendelkezés értelmében 

tiltott állami támogatásnak minősül  

i. a 2 500 m2 alatti eladóterű önálló kereskedelmi létesítmények, a kollektív kereskedelmi 

létesítmények, valamint a kertészeti termékeket, járműveket, építőanyagokat, gépeket és ipari 

alapanyagokat értékesítő önálló kereskedelmi létesítmények IGEC alóli teljes mentessége, és  

ii. az elsősorban bútorok, szaniterek és nyílászárók értékesítésével foglalkozó önálló kereskedelmi 

létesítmények, valamint a barkácsáruházak IGEC alóli részleges mentessége? 
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3) Amennyiben az említett, IGEC alóli teljes vagy részleges mentességek az EUMSZ 107. cikk (1) 

bekezdése értelmében vett állami támogatásnak minősülnek, milyen időbeli hatálya van e döntésnek, 

figyelembe véve annak a levélnek a tényét és tartalmát, amelyet 2003. október 2-i keltezéssel küldött a 

Versenypolitikai Főigazgatóság állami támogatásokkal foglalkozó igazgatója a Spanyol Királyság 

Európai Unió melletti képviselete részére a CP-11/01. sz. üggyel – a Katalán Autonóm Közösség által 

a katalán parlament által hozott törvénynek megfelelően nyújtott feltételezett támogatásokkal – 

kapcsolatban? 

 

166. A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2016. április 25-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelmek (C-234/16. és C-235/16. sz. ügyek)5 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 49. cikket és az EUMSZ 54. cikket, hogy azokkal ellentétes egy 

olyan regionális adó létezése, amelyet a 4 000 m2 vagy azt meghaladó hasznos kiállítási és eladóterű 

nagy kereskedelmi létesítmények üzemeltetésére vetnek ki az e régió területére, környezetére és városi 

kereskedelmi szerkezetére gyakorolt hatásukra hivatkozva, amely azonban ezen kereskedelmi 

létesítmények valós elhelyezkedésétől függetlenül kerül alkalmazásra, legyenek azok akár a beépíthető 

városi övezeten belül vagy azon kívül, és az esetek többségében gyakorlatilag más tagállamok 

vállalkozásait terheli, figyelembe véve, hogy  

i. nem érinti a több, egyenként 4 000 m2 alatti hasznos kiállítási és eladóterű önálló vagy kollektív 

kereskedelmi létesítménnyel rendelkező kereskedőket, bármennyi is legyen létesítményeik hasznos 

kiállítási és eladótereinek összege, és  

ii. mentesíti az adó alól az önálló nagy kereskedelmi létesítményeket, amennyiben azok hasznos 

kiállítási és eladótere nem haladja meg a 10 000 m2-t, és kizárólag kertészeti termékeket, 

járműveket, építőanyagokat, gépeket és ipari alapanyagokat forgalmaznak? 

2) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdését, hogy az említett rendelkezés értelmében 

tiltott állami támogatásnak minősül az, ha nem alkalmazzák az asztúriai IGEC-et a 4 000 m2 alatti 

hasznos kiállítási és eladóterű, önálló vagy kollektív kereskedelmi létesítményekre, illetve a legfeljebb 

10 000 m2 hasznos kiállítási és eladóterű, önálló nagy kereskedelmi létesítményekre, amennyiben 

azok kizárólag kertészeti termékeket, járműveket, építőanyagokat, gépeket és ipari alapanyagokat 

forgalmaznak? 

 

167. A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2016. április 25-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelmek (C-236/16. és C-237/16. sz. ügyek)6 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 49. cikket és az EUMSZ 54. cikket, hogy azokkal ellentétes egy 

olyan regionális adó létezése, amelyet a nagy eladó- és vevőparkoló-területtel rendelkező 

kereskedelmi létesítményekben folytatott tevékenységet és az általuk keltett járműforgalmat szolgáló 

berendezések és eszközök használata által okozott környezeti kárra vetnek ki, amennyiben az 

eladóterület meghaladja az 500 m2-t, és amely adó e kereskedelmi létesítmények valós 

elhelyezkedésétől függetlenül kerül alkalmazásra, legyen az a beépíthető városi övezeten belül vagy 

azon kívül, és az esetek többségében más tagállamok vállalkozásait terheli, figyelembe véve, hogy:  

i. ténylegesen nem terheli a több kereskedelmi létesítménnyel rendelkező kereskedőket, bármennyi is 

legyen létesítményeik összesített eladótere, ha közülük egyik sem haladja meg az 500 m2 

eladóteret, még akkor sem, ha egy vagy több létesítményük ugyan meg is haladja ezt a 

küszöbértéket, azonban az adóalap nem haladja meg a 2 000 m2-t, miközben ténylegesen terheli 

                                                 
5 A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek. 
6 A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek. 
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azokat az egyetlen olyan kereskedelmi létesítménnyel rendelkező kereskedőket, amelynek az 

eladótere ezeket a küszöbértékeket meghaladja, és  

ii. ezenkívül az eladóterük nagyságától függetlenül mentesíti az adó alól azokat a kereskedelmi 

létesítményeket, amelyek kizárólag gépeket, járműveket, ipari alapanyagokat és szerszámokat; csak 

professzionális felhasználóknak szánt építőanyagokat, szaniterárukat, nyílászárókat; önálló 

hagyományos szaküzletekben bútort; kereskedői kiállítótermekben és javítószervizekben 

gépjárműveket; kertészeti és mezőgazdasági felhasználásra szánt palántákat és facsemetéket, vagy 

gépjármű-üzemanyagot forgalmaznak? 

2) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdését, hogy az említett rendelkezés értelmében 

tiltott állami támogatásnak minősül az, hogy mentesülnek az IDMGAV tényleges megfizetése alól a 

legfeljebb 500 m2 eladóterű kereskedelmi létesítmények, illetve az ezt meghaladó eladóterű azon 

kereskedelmi létesítmények, amelyek esetében az adóalap nem haladja meg a 2 000 m2-t, valamint a 

kizárólag gépeket, járműveket, ipari alapanyagokat és szerszámokat; csak professzionális 

felhasználóknak szánt építőanyagokat, szaniterárukat, nyílászárókat; önálló hagyományos 

szaküzletekben bútort; kereskedői kiállítótermekben és javítószervizekben gépjárműveket; kertészeti 

és mezőgazdasági felhasználásra szánt palántákat és facsemetéket, vagy gépjármű-üzemanyagot 

forgalmazó kereskedelmi létesítmények? 

 

168. A Commissione tributaria provinciale di Siracusa (Olaszország) által 2016. április 

28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-246/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Tekintettel a 77/388/EGK irányelvnek a felek által kikötött ellenszolgáltatás megfizetése teljes vagy 

részleges elmaradása esetén alkalmazott adóalapcsökkentésre és az adóköteles ügyletekre felszámított 

héa helyesbítésére vonatkozó 11. cikke C. része (1) bekezdésére és 20. cikke (1) bekezdése b) pontja 

második mondatára, összhangban áll-e az arányosságnak és a tényleges érvényesülésnek az EUMSZ-

ben rögzített elveivel és a héa alkalmazását szabályozó semlegesség elvével az olyan korlátozások 

előírása, amelyek – a fizetésképtelenségi eljárás előre nem látható időtartamához kapcsolódó időbeli 

ütemezés szempontjából is - lehetetlenné vagy rendkívül terhessé teszik az adóalany részére a nem 

vagy csak részben megfizetett ellenszolgáltatással kapcsolatos adóösszeg visszaigénylését? 

2) Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén, összhangban áll-e a fent hivatkozott elvekkel a 

633/1972. sz. DPR (köztársasági elnöki rendelet) 26. cikke (2) bekezdésének a 2015. december 28-i 

208. sz. törvény 1. cikkének (126) és (127) bekezdésében előírt módosításokat megelőzően hatályos 

szövegéhez hasonló olyan szabályozás, amely az adó visszatérítéséhez való jogot az eredménytelen 

fizetésképtelenségi eljárások előzetes lefolytatásának bizonyításához köti, vagyis arra az uniós 

tagállam ítélkezési gyakorlata és adóhatósági gyakorlata szerint kizárólag a vagyon végleges 

felosztásának eredménytelensége vagy – ennek hiányában – a felszámolási eljárást lezáró végzés 

jogerőre emelkedését követően kerülhet sor, abban az esetben is, ha ezek a tevékenységek a követelés 

összege, behajthatóságának valószínűsége és a fizetésképtelenségi eljárás költségei alapján 

egyértelműen nem gazdaságosak, figyelembe véve, hogy egyébként az említett előfeltételek 

bekövetkezésére a csődeljárás megindításától számított több év elteltével kerülhet sor? 

 

169. Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2016. május 2-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-248/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 

139/2004/EK tanácsi rendelet („összefonódás-ellenőrzési rendelet”) 3. cikke (1) bekezdésének b) 

pontját és (4) bekezdését, hogy ha valamely meglévő vállalkozás felett az egyedüli irányítást közös 

irányítás váltja fel, és a korábban egyedül irányító vállalkozás a közös irányítás keretében továbbra is 
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érintett vállalkozás marad, csak abban az esetben jön létre összefonódás, ha ez a vállalkozás egy önálló 

gazdasági egység összes funkcióját tartósan ellátja? 

 

170. A Supreme Court (Írország) által 2016. május 2-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-251/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A Bíróság Halifax-ítéletében a héa terén alkalmazandóként elismert joggal való visszaélés elve 

közvetlenül hatályos-e egy magánszeméllyel szemben, ha nincs olyan nemzeti jogszabályi vagy 

bírósági intézkedés, amely érvényre juttatja ezt az elvet olyan – a jelen ügyben szereplőhöz hasonló – 

helyzetben, amelyben az értékesítést megelőző ügyletek és a vevői értékesítési ügyletek (a 

továbbiakban együtt: a felperesek ügyletei) Commissioners által szorgalmazott átminősítése a 

felperesek héa-fizetési kötelezettségét vonná maga után, amennyiben a releváns időszakban hatályos 

nemzeti jogszabályi rendelkezéseknek a felperesek ügyleteire való helyes alkalmazása esetén ilyen 

kötelezettség nem keletkezett? 

2) Amennyiben az első kérdésre az a válasz, hogy a joggal való visszaélés elve közvetlenül hatályos a 

magánszeméllyel szemben akkor is, ha nincs olyan nemzeti jogszabályi vagy bírósági intézkedés, 

amely érvényre juttatja ezt az elvet, kellően egyértelmű és konkrét volt-e ez az elv ahhoz, hogy azt 

alkalmazni lehessen a felperesek olyan ügyleteire, amelyeket a Bíróság Halifax-ítéletének meghozatala 

előtt hajtottak végre, különös tekintettel a jogbiztonság és a felperesek bizalomvédelmének elvére? 

3) Amennyiben a joggal való visszaélés elve oly módon alkalmazandó a felperesek ügyleteire, hogy 

azokat át kell minősíteni: 

a) a felperesek ügyleteivel kapcsolatban megfizetendő héa megállapítása és beszedése milyen jogi 

mechanizmus alkalmazásával történjen tekintettel arra, hogy a nemzeti jog szerint nem kell héát 

fizetni, megállapítani és beszedni, és 

b) a nemzeti bíróságok hogyan írhatnak elő ilyen kötelezettséget? 

4) Annak meghatározása során, hogy a felperesek ügyletei alapvetően adóelőny megszerzésére 

irányultak-e, a nemzeti bíróságnak elkülönítve kell-e értékelnie az értékesítés előtti ügyleteket 

(amelyekkel kapcsolatban megállapítást nyert, hogy azokat kizárólag adózási megfontolásokból 

hajtották végre), vagy egyetlen egészként értékelendő a felperesek ügyleteinek célja? 

5) A hatodik irányelvet átültető nemzeti jogi szabályozásként kell-e kezelni VAT Act 4. cikkének (9) 

bekezdését annak ellenére, hogy az nem egyeztethető össze a hatodik irányelv 4. cikkének (3) 

bekezdésében foglalt jogszabályi rendelkezéssel, amelynek helyes alkalmazása esetén a felpereseket 

az ingatlanok első használatbavétele előtti értékesítése vonatkozásában adóalanyoknak kell tekinteni 

annak ellenére, hogy azt megelőzte egy másik adóköteles átruházás? 

6) Amennyiben a 4. cikk (9) bekezdése nem egyeztethető össze a hatodik irányelvvel, a felperesek e 

bekezdés alapján a Bíróság Halifax-ítéletében elismert elvekbe ütköző joggal való visszaélést 

valósítottak-e meg? 

7) Másodlagosan, ha a 4. cikk (9) bekezdése összeegyeztethető a hatodik irányelvvel, a felperesek 

olyan adóelőnyre tettek-e szert, amely ellentétes az irányelv és/vagy a 4. cikk céljával? 

8) Annak ellenére, hogy a 4. cikk (9) bekezdését nem lehet a hatodik irányelvet átültető 

rendelkezésként kezelni, a Bíróság Halifax-ítéletében megállapított joggal való visszaélés elve 

vonatkozik-e a szóban forgó ügyletekre a Bíróság által a Halifax-ítéletben meghatározott kritériumok 

alapján? 
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171. A Cour d'appel de Bruxelles (Belgium) által 2016. május 3-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-253/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 96. cikk (1) bekezdését, mint amely alkalmazható azokra a 

díjakra és feltételekre, amelyeket egy tagállam a taxi-üzemeltetők számára előír, amennyiben  

a) az érintett taxifuvarok csak kivételes esetben lépik át az államhatárt,  

b) az érintett taxik utasainak jelentős része olyan uniós polgár vagy az Európai Unióban tartózkodási 

joggal rendelkező személy, aki nem polgára az érintett tagállamnak, és  

c) az ügy konkrét körülményei szerint a vitás taxifuvarok az utas számára leggyakrabban csak egy 

hosszabb utazás állomásai, amelynek úti célja vagy kiindulási pontja az érintett tagállamtól eltérő 

uniós tagállamban található? 

2) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 96. cikk (1) bekezdését, mint amely az üzemeltetésnek 

díjszabásra és az érintett szállítási tevékenység végzéséhez szükséges engedély megszerzésére 

vonatkozó feltételeken kívüli feltételeire is vonatkozik, a konkrét ügyben ilyen például a taxi-

üzemeltetőkre vonatkozó azon tilalom, hogy csak egy helyet bocsáthatnak az utasok rendelkezésére a 

gépjármű egésze helyett, illetve, hogy nem határozhatják meg maguk az utazóközönség számára 

felkínált úti célt, melyek oda vezetnek, hogy tilos ezen üzemeltetők számára az azonos úti célhoz tartó 

utasok csoportosítása? 

3) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 96. cikk (1) bekezdését, hogy a Bizottság engedélye nélkül tilos 

minden, a második kérdésben említetthez hasonló intézkedés meghozatala,  

a) amennyiben azok általános célja (más célkitűzések mellett) a taxiüzemeltetők védelme a 

gépkocsivezetővel együtt történő autóbérlést nyújtó vállalkozások által támasztott versenytől, és  

b) az ügy konkrét körülményei között az a speciális hatásuk, hogy az autóbuszok üzemeltetőit is 

megvédik a taxiüzemeltetők által támasztott versenytől? 

4) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 96. cikk (1) bekezdését, hogy a Bizottság engedélye nélkül tilos 

az olyan intézkedés meghozatala, amely megtiltja a taxiüzemeltetőknek az utasok leszólítását, 

amennyiben ezen intézkedés az ügy konkrét körülményei között azzal a hatással jár, hogy csökken a 

lehetőségük a versengő helyzetben levő autóbusz-társaság utasainak megszerzésére? 

 

172. A Københavns Byret (Dánia) által 2016. május 2-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-255/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: dán 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Olyan szabály szerepel-e ebben az ügyben, amelyet a műszaki szabványok és szabályok terén történő 

információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló 98/34/EK irányelv módosításáról szóló, 1998. 

július 20-i 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a műszaki szabványok és 

szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló 1998. június 22-i 

98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének 2., 5. és 11. pontjával együttesen 

értelmezett 8. cikke (1) bekezdésének szerint be kellett volna jelenteni, amennyiben az alábbi helyzet 

áll fenn: 

a) a bizonyos szerencsejátékokról, sorsjátékokról és fogadásokról szóló törvény (lov om visse spil, 

lotterier og væddemål) módosításáról szóló módosító jogszabály kerül bevezetésre, amelyben 

szankcióval sújtják egyebek mellett azt, aki szándékosan vagy súlyos gondatlanságból „Dániában 

az (1) bekezdés szerinti engedély nélkül szerencsejátékot, sorsjátékot vagy fogadást kínál”, továbbá 

aki szándékosan vagy súlyos gondatlanságból „az (1) bekezdés szerinti engedély nélkül 

szerencsejátékot, sorsjátékot vagy fogadást reklámoz”, valamint 
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b) a módosító jogszabály tervezetére tett észrevételek szerint a fenti szankciót kilátásba helyező 

jogszabály célja, hogy a Dánián kívüli szerencsejáték-társaságok által online kínált és közvetlenül a 

dán piacot célzó szerencsejátékokra tilalmat vezessen be vagy azt pontosítsa, részben úgy, hogy 

megtiltja egyebek mellett a Dánián kívüli szerencsejáték-társaságok által online kínált 

szerencsejátékok reklámozását; továbbá ugyanezen észrevételek szerint kétségtelen, hogy a 

módosítások előtt hatályban lévő szabályok értelmében a szerencsejáték jogellenes, amennyiben 

valamely Dánián kívüli szerencsejáték-társaság a játékberendezések Dánia határain belüli fizikai 

értékesítésére szolgáló értékesítési csatornákat használja; kétségesebb azonban, hogy a rendelkezés 

kiterjed-e arra a Dánián kívüli szerencsejátékra, amely dániai játékosokat céloz meg, de fizikailag 

Dánián kívül helyezkedik el, és ezért a hatálya alá tartozó szerencsejáték-formákat pontosítani kell. 

Ezenkívül az észrevételekből kitűnik, hogy azt javasolják, hogy az említett törvény alapján nem 

engedélyezett szerencsejátékra, sorsjátékra és sportfogadásra reklámtilalmat rendeljenek el, 

valamint hogy a módosítás megfelel a lóversenyfogadásokról szóló törvény (hestevæddeløbsloven) 

12. § -a (3) bekezdésének, de pontosítja a sportfogadásról és sorsjátékokról szóló [már hatályon 

kívül helyezett] törvény (Tips- og lottoloven) 10. § -ának (4) bekezdését. Az észrevételek továbbá 

leszögezik, hogy a tilalom célja, hogy a dán hatóságok engedélyével rendelkező szerencsejáték-

szolgáltatókat az olyan vállalkozásokkal való versennyel szembeni védje, amelyek nem 

rendelkeznek ilyen engedéllyel és ezért jogszerűen nem tudnak Dániában szerencsejátékot kínálni 

vagy közvetíteni. 

 

173. A Finanzgericht Düsseldorf (Németország) által 2016. május 9-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-256/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Érvényes-e a kínai és vietnami exportáló gyártók által benyújtott egyes, piacgazdasági elbánás és 

egyéni elbánás iránti kérelmek értékelési eljárásának létrehozásáról, valamint a Bíróság által a C-

659/13. és C-34/14. sz. egyesített ügyekben hozott ítélet végrehajtásáról szóló, 2016. február 17-i 

2016/223/EU bizottsági végrehajtási rendelet? 

 

174. Az Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Egyesült Királyság) által 2016. 

május 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-262/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. A 2006/112/EK tanácsi irányelv XII. címének 2. fejezete által létrehozott, a mezőgazdasági 

termelőkre vonatkozó közös térítésiátalány-rendszert illetően úgy kell-e értelmezni a 296. cikk (2) 

bekezdését, hogy az kimerítően szabályozza azokat az eseteket, amelyekben a tagállam kizárhatja a 

mezőgazdasági termelőt a közös mezőgazdasági térítésiátalány-rendszerből?  

Különösen: 

1) Csak a 296. cikk (2) bekezdése alapján zárhatja-e ki a tagállam a mezőgazdasági termelőket a 

mezőgazdasági termelőkre vonatkozó közös térítésiátalány-rendszerből? 

2) A 299. cikket alkalmazva is kizárhatja-e a tagállam a mezőgazdasági termelőt a mezőgazdasági 

termelőkre vonatkozó közös térítésiátalány-rendszerből? 

3) Lehetővé teszi-e az adósemlegesség elve a tagállam számára a mezőgazdasági termelőnek a 

mezőgazdasági termelőkre vonatkozó közös térítésiátalány-rendszerből való kizárását? 

4) Kizárhatják-e a tagállamok bármilyen más indokkal a mezőgazdasági termelőket a mezőgazdasági 

termelőkre vonatkozó közös térítésiátalány-rendszerből? 

2. Hogyan kell értelmezni a 2006/112/EK tanácsi irányelv 296. cikkének (2) bekezdésében szereplő „a 

mezőgazdasági termelők […] csoportjait” kifejezést?  
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Különösen: 

1) Objektív jellemzők alapján azonosíthatónak kell-e lennie a mezőgazdasági termelők releváns 

csoportjának? 

2) Azonosítható lehet-e gazdasági megfontolások alapján a mezőgazdasági termelők releváns 

csoportja? 

3) Mekkora pontossággal kell azonosítani a mezőgazdasági termelők tagállam által kizárni kívánt 

csoportját? 

4) Lehetővé teszi-e az említett rendelkezés a tagállam számára, hogy releváns csoportként kezelje 

„azon mezőgazdasági termelők[et], amelyekről megállapítást nyert, hogy a térítésiátalány-rendszer 

tagjaiként jelentősen nagyobb összeghez jutnak ahhoz képest, mintha héanyilvántartásba lennének 

véve”? 

 

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

(Administrative Court) (Egyesült Királyság) által 2016. május 13-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-266/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 2000/204/EK, ESZAK bizottsági és tanácsi határozattal jóváhagyott, az egyrészről az Európai 

Közösségek és tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-

mediterrán megállapodás … (a továbbiakban: társulási megállapodás) 9., 17. és 94. cikkében és a 4. 

jegyzőkönyvben szereplő „Marokkóra” történő hivatkozás csak Marokkónak az Egyesült Nemzetek és 

az Európai Unió (a továbbiakban: EU) által elismert szuverén területeire utalnak, és ezért kizárja, hogy 

a Nyugat-Szaharából származó termékeket a társulási megállapodás alapján vámmentesen hozzanak 

be az EU területére? 

2) Amennyiben a Nyugat-Szaharából származó termékek a társulási megállapodás alapján 

vámmentesen hozhatók be az EU területére, érvényes-e a társulási megállapodás az Európai Unióról 

szóló szerződés 3. cikkének (5) bekezdésében foglalt, a nemzetközi jog releváns elveinek betartására 

és az Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt alapelvek tiszteletben tartására vonatkozó 

követelményre, valamint arra tekintettel, hogy a társulási megállapodást milyen mértékben kötötték a 

szahravi nép javára, az ő nevükben, kívánalmaiknak megfelelően és/vagy elismert képviselőikkel 

egyeztetve[?] 

3) Érvényes-e (a 764/2006 tanácsi rendelettel, a 2013/785/EU tanácsi határozattal és az 1270/2013 

tanácsi rendelettel jóváhagyott és végrehajtott) az Európai Közösség és Marokkói Királyság között 

létrejött halászati partnerségi megállapodás az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkének (5) 

bekezdésében foglalt, a nemzetközi jog releváns elveinek betartására, és az Egyesült Nemzetek 

Alapokmányában foglalt alapelvek tiszteletben tartására vonatkozó követelményre, valamint arra 

tekintettel, hogy a társulási megállapodást milyen mértékben kötötték a szahravi nép javára, az ő 

nevükben, kívánalmaiknak megfelelően és/vagy elismert képviselőikkel egyeztetve[?] 

4) A [felperes] jogosult-e kifogásolni az uniós aktusokat azon az alapon, hogy az Európai Unió 

állítólag megsértette a nemzetközi jogot, figyelembe véve különösen: 

a) azt a tényt, hogy habár a [felperes] a nemzeti jog alapján indíthat keresetet az uniós aktusok 

érvényességének megtámadására, az uniós jog alapján nem illeti meg őt semmiféle jog; és/vagy 

b) a Rómából 1943-ban elszállított monetáris arany ügyében hozott ítéletben (ICJ Reports, 1954) 

szereplő azon elvet, miszerint a Nemzetközi Bíróság nem tehet olyan megállapítást, amely a 

Nemzetközi Bíróság előtt nem képviselt – a Nemzetközi Bíróság joghatóságának magát alá nem 

vető – állam eljárását vitatja vagy jogait sérti[?] 

 

176. A Supreme Court of Gibraltar (Egyesült Királyság) által 2016. május 13-án 
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benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-267/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Amennyiben a [91/477/EGK] irányelvnek az európai tűzfegyvertartási igazolvánnyal kapcsolatos 

rendelkezései csak az áruk szabad mozgására vonatkoznak, alkalmazhatók-e e rendelkezések ettől 

függetlenül Gibraltárra azon az alapon, hogy nem kapcsolódik hozzájuk kereskedelmi ügylet, és ezért 

az 1972. évi csatlakozási okmányban Gibraltár számára biztosított eltérések hatályán kívül esnek? 

2. Az irányelvnek az európai tűzfegyvertartási igazolványra vonatkozó rendelkezései a vadászok és 

céllövők tekintetében alkalmazandók-e Gibraltárra azon az alapon, hogy a szolgáltatások szabad 

mozgására vonatkoznak? 

3. Az irányelvnek az európai tűzfegyvertartási igazolványra vonatkozó rendelkezései a vadászok és 

céllövők tekintetében érvénytelenek-e azon az alapon, hogy a személyek szabad mozgására 

vonatkoznak, és ezért nem megfelelő jogalapra tekintettel fogadták el azokat? 

 

177. Az Augstākā tiesa (Lettország) által 2016. május 23-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-288/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lett 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 

2006/112/EK tanácsi irányelv 146. cikke (1) bekezdésének e) pontját, hogy csak abban az esetben 

alkalmazható valamely adómentesség, ha a szolgáltatások nyújtója és az áruk címzettje vagy feladója 

között közvetlen jogi kapcsolat vagy kölcsönös szerződéses jogviszony áll fenn? 

2) A fent hivatkozott rendelkezésben említett közvetlen kapcsolatnak milyen feltételeknek kell 

megfelelnie ahhoz, hogy megállapítható legyen, hogy az áruk behozatalával vagy kivitelével 

kapcsolatos valamely szolgáltatás adómentes? 

 

178. A Helsingin hallinto-oikeus (Finnország) által 2016. május 25-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-292/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: finn 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétes-e az EUMSZ 49. cikkel az olyan finn szabályozás, amely szerint olyan helyzetben, 

amelyben valamely belföldi társaság valamely más európai uniós tagállamban található állandó 

telephely eszközeit tevékenység-átruházás útján értékesíti az említett államban illetőséggel rendelkező 

társaság részére, és ezért cserében új értékpapírokat kap, az eszközök átruházását azonnal 

megadóztatják az átruházás évében, miközben az adóztatásra hasonló belső helyzetben csak a 

realizálódás időpontjában kerül sor? 

2) Megvalósul-e közvetett vagy közvetlen hátrányos megkülönböztetés akkor, ha Finnország a 

tevékenység-átruházás évében a nyereség realizálódása előtt azonnal elvégzi az adóztatást, belső 

helyzetekben pedig csak a realizálódás időpontjában? 

3) Az első és második kérdésre adandó igenlő válasz esetén igazolható-e a letelepedési jogra 

vonatkozó korlátozás például a nyomós közérdek vagy a belföldi adóztatási joghatóság megőrzésének 

igazoló okával? Összhangban áll-e a tiltott korlátozás az arányosság elvével? 
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179. A High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division 

(Administrative Court) (Egyesült Királyság) által 2016. május 30-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-304/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az (EU) 2015/751 rendelet (a továbbiakban: 2015/751 rendelet) 1. cikkének (5) bekezdésében és 2. 

cikkének 18. pontjában szereplő azon követelmény, miszerint a kártyaalapú készpénz-helyettesítő 

fizetési eszközöket társmárka-partnerrel vagy ügynök révén kibocsátó háromszereplős fizetésikártya-

rendszer négyszereplős fizetésikártya-rendszernek tekintendő, csak annyiban alkalmazandó, 

amennyiben a társmárka-partner vagy ügynök a rendelet 2. cikkének 2. pontja és (29) 

preambulumbekezdése szerinti kibocsátóként jár el (azaz, amikor a társmárka-partner vagy ügynök és 

a fizető fél közötti szerződéses viszony áll fenn arra vonatkozóan, hogy a fizető félnek készpénz-

helyettesítő fizetési eszközt szolgáltat a fizető fél kártyaalapú fizetési műveleteinek 

kezdeményezéséhez és feldolgozásához)? 

2) Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén a rendelet 1. cikkének (5) bekezdése és 2. cikkének 

18. pontja, amennyiben előírja, hogy az ilyen megállapodás négyszereplős fizetésikártya-rendszernek 

tekintendő, érvénytelen-e azért, mert: 

a) nem tartalmaz az EUMSZ 296. cikkel összhangban indokolást; 

b) nyilvánvaló mérlegelési hibán alapul; és/vagy 

c) sérti az arányosság elvét? 

 

180. A First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) által 2016. május 30-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-305/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ha valamely közvetlen értékesítő nyilvántartásba nem vett viszonteladónak értékesít olyan 

termékeket (a továbbiakban: értékesítési támogatás), vagy a nyilvántartásba nem vett viszonteladó 

harmadik felektől vásárol olyan terméket vagy szolgáltatásokat (a továbbiakban: harmadik felek 

termékei és szolgáltatásai), amelyeket a nyilvántartásba nem vett viszonteladó mindkét esetben egyéb 

olyan termékek értékesítésére irányuló gazdasági tevékenységének támogatására használ fel, 

amelyeket ugyancsak a közvetlen értékesítőtől vásárolt, és amelyekre vonatkoznak a legutóbb az 1989. 

május 24-i (89/534/EGK) tanácsi határozatban szereplő felhatalmazással biztosított eltérés (a 

továbbiakban: eltérés) szerinti igazgatási megállapodások, akkor a vonatkozó felhatalmazások, 

végrehajtási jogszabályok és/vagy igazgatási megállapodások sértik-e az uniós jog bármely releváns 

rendelkezését és/vagy elvét annyiban, amennyiben előírják, hogy a közvetlen értékesítőnek el kell 

számolnia az áthárított adót az egyéb termékek nyilvántartásba nem vett viszonteladó által alkalmazott 

eladási ára vonatkozásában, és nem vonhatja le azt a héát, amely a nyilvántartásba nem vett 

viszonteladónál merül fel az ilyen értékesítési támogatás és/vagy harmadik felek termékei és 

szolgáltatásai vonatkozásában? 

2) A Tanács eltérést biztosító felhatalmazásának kérelmezésekor az Egyesült Királyság köteles volt-e 

értesíteni a Bizottságot arról, hogy a nyilvántartásba nem vett viszonteladóknál héa merül fel a 

gazdasági tevékenységükhöz felhasznált értékesítési támogatás és/vagy harmadik felek termékei és 

szolgáltatásai beszerzésével kapcsolatban, és hogy ennek megfelelően az eltérésben kiigazítással kell 

reagálni a hivatkozott, vissza nem igényelhető előzetesen felszámított adóra vagy túlfizetett áthárított 

adóra? 

3) A fenti első és/vagy második kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

a) Úgy lehet-e vagy kell-e értelmezni a vonatkozó felhatalmazások, végrehajtási jogszabályok vagy 

igazgatási megállapodások bármelyikét, hogy az kedvezményt biztosít az alábbiak vonatkozásában:  
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i. a nyilvántartásba nem vett viszonteladóknál a gazdasági tevékenységükhöz felhasznált 

értékesítési támogatással vagy harmadik felek termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban 

felmerült, vissza nem igényelhető héa; VAGY  

ii. a Her Majesty's Revenue & Customs által beszedett, a kikerült adót meghaladó összegű héa; 

VAGY  

iii. a közvetlen értékesítők, a nyilvántartásba nem vett viszonteladóik és a nem közvetlen 

értékesítéssel foglalkozó gazdasági szereplők között felmerülő esetleges tisztességtelen 

verseny? 

b) i. Jogellenes volt-e felhatalmazni az Egyesült Királyságot a [77/388 irányelv] 11. cikke A. része (1) 

bekezdésének a) pontjától való eltérésre? 

ii. Szükséges-e a [77/388 irányelv] 17. cikkétől való eltérés a 11. cikk A. része (1) bekezdésének a) 

pontjától való eltérés mellett? Amennyiben igen, úgy az Egyesült Királyság jogellenesen járt-e 

el annak elmulasztásakor, hogy felhatalmazást kérjen a Bizottságtól vagy a Tanácstól a 17. 

cikktől való eltérésre? 

iii. Jogellenesen járt-e el az Egyesült Királyság, amikor elmulasztotta a héa oly módon való 

szabályozását, hogy lehetővé tegye a közvetlen értékesítők számára a nyilvántartásba nem vett 

viszonteladóknál a gazdasági tevékenységükhöz felhasznált értékesítési támogatással vagy 

harmadik felek termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült héa vonatkozásában a 

levonás igénybevételét? 

iv. Érvénytelen és/vagy jogellenes-e ezért a vonatkozó felhatalmazások, végrehajtási jogszabályok 

vagy igazgatási megállapodások egésze vagy bármelyik része? 

c) Megfelelően orvosolja-e a helyzetet, ha az Európai Unió Bírósága vagy a nemzeti bíróság: 

i. megállapítja, hogy a tagállamnak úgy kell átültetnie az eltérést a nemzeti jogba, hogy megfelelő 

kiigazítást biztosítson  

a) a nyilvántartásba nem vett viszonteladóknál a gazdasági tevékenységükhöz felhasznált 

értékesítési támogatással vagy harmadik felek termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban 

felmerült, vissza nem igényelhető héa; VAGY  

b) a Her Majesty's Revenue & Customs által beszedett, a kikerült adót meghaladó összegű héa; 

VAGY  

c) a közvetlen értékesítők, a nyilvántartásba nem vett viszonteladóik és a nem közvetlen 

értékesítéssel foglalkozó gazdasági szereplők között felmerülő esetleges tisztességtelen 

verseny vonatkozásában; vagy 

ii. megállapítja, hogy az eltérésre adott felhatalmazás és ezt kiterjesztve maga az eltérés 

érvénytelen; vagy 

iii. megállapítja a nemzeti jog érvénytelenségét; vagy 

iv. megállapítja az utasítás érvénytelenségét; vagy 

v. megállapítja, hogy az Egyesült Királyságnak felhatalmazást kell kérnie további eltérés 

alkalmazására annak érdekében, hogy megfelelő kiigazítást biztosítson a) a nyilvántartásba nem 

vett viszonteladóknál a gazdasági tevékenységükhöz felhasznált értékesítési támogatással vagy 

harmadik felek termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült, vissza nem igényelhető 

héa; VAGY b) a Her Majesty's Revenue & Customs által beszedett, a kikerült adót meghaladó 

összegű héa; VAGY c) a közvetlen értékesítők, a nyilvántartásba nem vett viszonteladóik és a 

nem közvetlen értékesítéssel foglalkozó gazdasági szereplők között felmerülő esetleges 

tisztességtelen verseny vonatkozásában? 

4) A [77/388 irányelv] 27. cikke (a [2006/112 irányelv] 395. cikke) szerint a „[…]kijátsz[ott] [vagy] 

[…]kikerül[t] [adót]” a tagállamnál felmerült nettó adóbevétel-kiesésként (az adókijátszásra és 

adókikerülésre lehetőséget teremtő struktúrában befizetett áthárított adó és a visszaigényelhető 

előzetesen felszámított adó figyelembevételével) vagy a tagállamnál felmerült bruttó adóbevétel-
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kiesésként (csak az adókijátszásra és adókikerülésre lehetőséget teremtő struktúrában befizetett 

áthárított adó figyelembevételével) kell-e figyelembe venni? 

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok 

Büntető ügyszak 

5. A Bíróság (negyedik tanács) 2016. május 24-i ítélete (a Rechtbank Amsterdam 

[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Paweł Dworzecki ellen kiadott 

európai elfogatóparancs (C-108/16. PPU. sz. ügy)7 

1) 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 4a. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontját akként kell értelmezni, hogy az 

e rendelkezésben szereplő „személyesen idézték”, és „más módon ténylegesen hivatalos tájékoztatást 

kapott a szóban forgó tárgyalás kitűzött időpontjára és helyére vonatkozóan, mégpedig oly módon, 

hogy egyértelműen megállapítást nyert, hogy a kitűzött tárgyalásról tudomást szerzett” kifejezések az 

uniós jog önálló fogalmai, és azokat az egész Európai Unióban egységesen kell értelmezni. 

2) A 2009. február 26-i 2009/299 kerethatározattal módosított 2002/584 kerethatározat 4a. cikke (1) 

bekezdése a) pontjának i. alpontját akként kell értelmezni, hogy az e rendelkezésben kimondott 

feltételeket önmagában nem elégíti ki az olyan idézés, mint az alapügy tárgyát képező, amelyet nem 

közvetlenül az érintettnek, hanem az ő címére, egy, vele egy háztartásban élő felnőtt személynek 

kézbesítettek, aki vállalta annak a keresett személy részére való átadását, ugyanakkor az európai 

elfogatóparancs nem teszi lehetővé annak a meghatározását, hogy e nagykorú személy ténylegesen 

átadta-e az érintettnek ezt az idézést, és ha igen, mikor. 

Gazdasági ügyszak 

Az adott időszakban nem tettek közzé ilyen tárgyú határozatot. 

Munkaügyi ügyszak 

Az adott időszakban nem tettek közzé ilyen tárgyú határozatot. 

Polgári ügyszak 

35. A Bíróság (tizedik tanács) 2016. április 28-i végzése (a Juzgado de Primera Instancia 

no 44 de Barcelona [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Alta 

Realitat SL kontra Erlock Film ApS, Ulrich Thomsen (C-384/14. sz. ügy)8  

A tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok 

kézbesítéséről („iratkézbesítés”), és az 1348/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 

szóló, 2007. november 13-i 1393/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet úgy kell 

értelmezni, hogy egy irat másik tagállam területén lakóhellyel rendelkező címzettnek való kézbesítése 

során, amennyiben az iratot nem az érintett által értett nyelven, vagy az átvevő tagállam hivatalos 

nyelvén, vagy ha e tagállamnak több hivatalos nyelve van, úgy a kézbesítés helyének hivatalos nyelvén 

vagy hivatalos nyelveinek egyikén szövegezték meg, illetve azt nem látták el ilyen nyelvű fordítással, 

akkor: 

— az áttevő tagállamban eljáró bíróságnak meg kell győződnie arról, hogy az e rendelet II. 

mellékletében szereplő formanyomtatvány útján megfelelően tájékoztatták e címzettet ezen irat 

átvételének megtagadásához való jogáról; 

— ezen eljárási követelmény elmulasztása esetén e bíróság feladata, hogy az említett rendelet 

                                                 
7 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 6. szám, Büntető ügyszak 10. sz. alatt. 
8 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 12. szám, Polgári ügyszak 54. sz. alatt. 
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rendelkezéseinek megfelelően orvosolja az eljárási szabálytalanságot; 

— az eljáró bíróság nem akadályozhatja a címzettet az irat átvételének megtagadásához való joga 

gyakorlásában; 

— az eljáró bíróság csak az iratátvétel megtagadásához való jog címzett általi tényleges gyakorlását 

követően vizsgálhatja e megtagadás megalapozottságát; e bíróságnak e célból figyelembe kell 

vennie az iratanyag valamennyi releváns elemét annak meghatározása érdekében, hogy az érintett 

ért-e a kézbesítendő irat megszövegezésének nyelvén; valamint 

— ha az említett bíróság megállapítja, hogy az irat címzettje általi megtagadás nem volt indokolt, 

akkor főszabály szerint alkalmazhatja a nemzeti joga által ezen esetre előírt következményeket, 

feltéve hogy ez nem gátolja az 1393/2007 rendelet hatékony érvényesülését. 

 

36. A Bíróság (első tanács) 2016. május 25-i ítélete (az Augstākās tiesa [Lettország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Rūdolfs Meroni kontra Recoletos Limited (C-

559/14. sz. ügy)9  

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

végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendeletnek az Európai Unió Alapjogi 

Chartája 47. cikkének fényében értelmezett 34. cikke 1. pontját úgy kell értelmezni, hogy az 

alapeljárásbelihez hasonló körülmények esetén valamely tagállam bírósága által hozott olyan végzés 

elismerése és végrehajtása, melyet olyan harmadik személy előzetes meghallgatása nélkül fogadtak el, 

akinek a jogait érintheti e végzés, nem tekinthető e rendelkezések értelmében úgy, mint amely 

nyilvánvalóan ellentétes a megkeresett tagállam közrendjével vagy a tisztességes eljáráshoz való 

joggal, amennyiben e személynek lehetősége van e bíróság előtt érvényesíteni jogait. 

Közigazgatási ügyszak 

96. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2016. február 25-i végzése (Consiglio di Stato 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-520/15. sz. ügy)10  

Az Európai Unió Bírósága nyilvánvalóan nem rendelkezik hatáskörrel a Consiglio di Stato 

(államtanács, Olaszország) által a 2015. július 15-i határozatában előterjesztett kérdés (C-520/15. sz. 

ügy) megválaszolására. 

 

97. A Bíróság elnökének 2016. március 17-i végzése (a Verwaltungsgerichtshof [Ausztria] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-565/15. sz. ügy)11  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

98. A Bíróság (második tanács) 2016. március 23-i végzése (a Cour administrative 

d’appel de Paris [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-319/15. sz. 

ügy)12  

A cour administrative d’appel de Paris (Franciaország) 2015. június 22-i határozatával előterjesztett 

előzetes döntéshozatal iránti kérelemről nem szükséges határozni. 

 

99. A Bíróság (hetedik tanács) 2016. április 7-i végzése (a Corte suprema di cassazione 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Daniela Tomassi (C-210/14. sz. 

                                                 
9 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 4. szám, Polgári ügyszak 19. sz. alatt. 
10 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 12. szám, Közigazgatási ügyszak 262. sz. alatt. 
11 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak 32. sz. alatt. 
12 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak 185. sz. alatt. 
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ügy), Massimiliano Di Adamo (C-211/14. sz. ügy), Andrea De Ciantis (C-212/14. sz. ügy), 

Romina Biolzi (C-213/14. sz. ügy), Giuseppe Proia (C-214/14. sz. ügy) elleni 

büntetőeljárás13 

1) Az EUMSZ 49. cikket és az EUMSZ 56. cikket, valamint az egyenlő bánásmód és a tényleges 

érvényesülés elvét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétesek az alapügyben szóban forgóhoz 

hasonló, szerencsejátékokra vonatkozó nemzeti jogszabályok, amelyek olyan új pályázati eljárás 

kiírására vonatkoznak, amely a koncessziók rendszerének a lejárat időbeli kiigazítása révén történő 

átalakítása céljából a korábban odaítélt koncesszióknál rövidebb időtartamú koncessziókat határoz 

meg. 

2) Az EUMSZ 49. cikket és az EUMSZ 56. cikket akként kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az 

alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló azon korlátozó nemzeti rendelkezés, amely arra kötelezi a 

szerencsejátékkoncesszió-jogosultat, hogy a játékok kezelésére és gyűjtésére szolgáló hálózatot alkotó 

és a tulajdonát képező tárgyi eszközök és immateriális javak használatát a tevékenységnek a 

koncessziós időszak lejárta miatti megszűnésekor, amennyiben ez a korlátozás túllépi az e 

rendelkezéssel ténylegesen elérni kívánt célkitűzés megvalósításához szükséges mértéket, amit a 

kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia. 

 

100. A Bíróság (hetedik tanács) 2016. április 7-i végzése (a Tribunale di Bari 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Domenico Rosa elleni 

büntetőeljárás (C-433/14. sz. ügy)14  

1) Az EUMSZ 49. cikket és az EUMSZ 56. cikket, valamint az egyenlő bánásmód és a tényleges 

érvényesülés elvét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétesek az alapügyben szóban forgóhoz 

hasonló, szerencsejátékokra vonatkozó nemzeti jogszabályok, amelyek olyan új pályázati eljárás 

kiírására vonatkoznak, amely a koncessziók rendszerének a lejárat időbeli kiigazítása révén történő 

átalakítása céljából a korábban odaítélt koncesszióknál rövidebb időtartamú koncessziókat határoz 

meg. 

2) Az EUMSZ 49. cikket és az EUMSZ 56. cikket akként kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az 

alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló azon korlátozó nemzeti rendelkezés, amely arra kötelezi a 

szerencsejátékkoncesszió-jogosultat, hogy a játékok kezelésére és gyűjtésére szolgáló hálózatot alkotó 

és a tulajdonát képező tárgyi eszközök és immateriális javak használatát a tevékenységnek a 

koncessziós időszak lejárta miatti megszűnésekor, amennyiben ez a korlátozás túllépi az e 

rendelkezéssel ténylegesen elérni kívánt célkitűzés megvalósításához szükséges mértéket, amit a 

kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia. 

 

101. A Bíróság (hetedik tanács) 2016. április 7-i végzése (a Tribunale di Bari 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Raffaele Mignone elleni 

büntetőeljárás (C-434/14. sz. ügy)15  

1) Az EUMSZ 49. cikket és az EUMSZ 56. cikket, valamint az egyenlő bánásmód és a tényleges 

érvényesülés elvét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétesek az alapügyben szóban forgóhoz 

hasonló, szerencsejátékokra vonatkozó nemzeti jogszabályok, amelyek olyan új pályázati eljárás 

kiírására vonatkoznak, amely a koncessziók rendszerének a lejárat időbeli kiigazítása révén történő 

átalakítása céljából a korábban odaítélt koncesszióknál rövidebb időtartamú koncessziókat határoz 

meg. 

2) Az EUMSZ 49. cikket és az EUMSZ 56. cikket akként kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az 

alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló azon korlátozó nemzeti rendelkezés, amely arra kötelezi a 

szerencsejátékkoncesszió-jogosultat, hogy a játékok kezelésére és gyűjtésére szolgáló hálózatot alkotó 

                                                 
13 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 149. sz. alatt. 
14 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak 16. sz. alatt. 
15 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak 16. sz. alatt. 
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és a tulajdonát képező tárgyi eszközök és immateriális javak használatát a tevékenységnek a 

koncessziós időszak lejárta miatti megszűnésekor, amennyiben ez a korlátozás túllépi az e 

rendelkezéssel ténylegesen elérni kívánt célkitűzés megvalósításához szükséges mértéket, amit a 

kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia. 

 

102. A Bíróság (hetedik tanács) 2016. április 7-i végzése (a Tribunale di Bari 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Mauro Barletta elleni 

büntetőeljárás (C-435/14. sz. ügy)16  

1) Az EUMSZ 49. cikket és az EUMSZ 56. cikket, valamint az egyenlő bánásmód és a tényleges 

érvényesülés elvét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétesek az alapügyben szóban forgóhoz 

hasonló, szerencsejátékokra vonatkozó nemzeti jogszabályok, amelyek olyan új pályázati eljárás 

kiírására vonatkoznak, amely a koncessziók rendszerének a lejárat időbeli kiigazítása révén történő 

átalakítása céljából a korábban odaítélt koncesszióknál rövidebb időtartamú koncessziókat határoz 

meg. 

2) Az EUMSZ 49. cikket és az EUMSZ 56. cikket akként kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az 

alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló azon korlátozó nemzeti rendelkezés, amely arra kötelezi a 

szerencsejátékkoncesszió-jogosultat, hogy a játékok kezelésére és gyűjtésére szolgáló hálózatot alkotó 

és a tulajdonát képező tárgyi eszközök és immateriális javak használatát a tevékenységnek a 

koncessziós időszak lejárta miatti megszűnésekor, amennyiben ez a korlátozás túllépi az e 

rendelkezéssel ténylegesen elérni kívánt célkitűzés megvalósításához szükséges mértéket, amit a 

kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia. 

 

103. A Bíróság (hetedik tanács) 2016. április 7-i végzése (a Tribunale di Bari 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Davide Cazzorla elleni 

büntetőeljárás (C-436/14. sz. ügy) 17  

1) Az EUMSZ 49. cikket és az EUMSZ 56. cikket, valamint az egyenlő bánásmód és a tényleges 

érvényesülés elvét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétesek az alapügyben szóban forgóhoz 

hasonló, szerencsejátékokra vonatkozó nemzeti jogszabályok, amelyek olyan új pályázati eljárás 

kiírására vonatkoznak, amely a koncessziók rendszerének a lejárat időbeli kiigazítása révén történő 

átalakítása céljából a korábban odaítélt koncesszióknál rövidebb időtartamú koncessziókat határoz 

meg. 

2) Az EUMSZ 49. cikket és az EUMSZ 56. cikket akként kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az 

alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló azon korlátozó nemzeti rendelkezés, amely arra kötelezi a 

szerencsejátékkoncesszió-jogosultat, hogy a játékok kezelésére és gyűjtésére szolgáló hálózatot alkotó 

és a tulajdonát képező tárgyi eszközök és immateriális javak használatát a tevékenységnek a 

koncessziós időszak lejárta miatti megszűnésekor, amennyiben ez a korlátozás túllépi az e 

rendelkezéssel ténylegesen elérni kívánt célkitűzés megvalósításához szükséges mértéket, amit a 

kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia. 

 

104. A Bíróság (hetedik tanács) 2016. április 7-i végzése (a Tribunale di Bari 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Nicola Seminario elleni 

büntetőeljárás (C-437/14. sz. ügy)18  

1) Az EUMSZ 49. cikket és az EUMSZ 56. cikket, valamint az egyenlő bánásmód és a tényleges 

érvényesülés elvét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétesek az alapügyben szóban forgóhoz 

hasonló, szerencsejátékokra vonatkozó nemzeti jogszabályok, amelyek olyan új pályázati eljárás 

kiírására vonatkoznak, amely a koncessziók rendszerének a lejárat időbeli kiigazítása révén történő 

                                                 
16 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak 16. sz. alatt. 
17 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak 16. sz. alatt. 
18 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak 16. sz. alatt. 
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átalakítása céljából a korábban odaítélt koncesszióknál rövidebb időtartamú koncessziókat határoz 

meg. 

2) Az EUMSZ 49. cikket és az EUMSZ 56. cikket akként kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az 

alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló azon korlátozó nemzeti rendelkezés, amely arra kötelezi a 

szerencsejátékkoncesszió-jogosultat, hogy a játékok kezelésére és gyűjtésére szolgáló hálózatot alkotó 

és a tulajdonát képező tárgyi eszközök és immateriális javak használatát a tevékenységnek a 

koncessziós időszak lejárta miatti megszűnésekor, amennyiben ez a korlátozás túllépi az e 

rendelkezéssel ténylegesen elérni kívánt célkitűzés megvalósításához szükséges mértéket, amit a 

kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia. 

 

105. A Bíróság (hetedik tanács) 2016. április 7-i végzése (a Tribunale di Bari 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Lorenzo Carlucci elleni 

büntetőeljárás (C-462/14. sz. ügy) 19  

1) Az EUMSZ 49. cikket és az EUMSZ 56. cikket, valamint az egyenlő bánásmód és a tényleges 

érvényesülés elvét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétesek az alapügyben szóban forgóhoz 

hasonló, szerencsejátékokra vonatkozó nemzeti jogszabályok, amelyek olyan új pályázati eljárás 

kiírására vonatkoznak, amely a koncessziók rendszerének a lejárat időbeli kiigazítása révén történő 

átalakítása céljából a korábban odaítélt koncesszióknál rövidebb időtartamú koncessziókat határoz 

meg. 

2) Az EUMSZ 49. cikket és az EUMSZ 56. cikket akként kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az 

alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló azon korlátozó nemzeti rendelkezés, amely arra kötelezi a 

szerencsejátékkoncesszió-jogosultat, hogy a játékok kezelésére és gyűjtésére szolgáló hálózatot alkotó 

és a tulajdonát képező tárgyi eszközök és immateriális javak használatát a tevékenységnek a 

koncessziós időszak lejárta miatti megszűnésekor, amennyiben ez a korlátozás túllépi az e 

rendelkezéssel ténylegesen elérni kívánt célkitűzés megvalósításához szükséges mértéket, amit a 

kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia. 

 

106. A Bíróság (hetedik tanács) 2016. április 7-i végzése (a Tribunale di Bergamo 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Chiara Baldo elleni 

büntetőeljárás (C-467/14. sz. ügy) 20  

1) Az EUMSZ 49. cikket és az EUMSZ 56. cikket, valamint az egyenlő bánásmód és a tényleges 

érvényesülés elvét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétesek az alapügyben szóban forgóhoz 

hasonló, szerencsejátékokra vonatkozó nemzeti jogszabályok, amelyek olyan új pályázati eljárás 

kiírására vonatkoznak, amely a koncessziók rendszerének a lejárat időbeli kiigazítása révén történő 

átalakítása céljából a korábban odaítélt koncesszióknál rövidebb időtartamú koncessziókat határoz 

meg. 

2) Az EUMSZ 49. cikket és az EUMSZ 56. cikket akként kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az 

alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló azon korlátozó nemzeti rendelkezés, amely arra kötelezi a 

szerencsejátékkoncesszió-jogosultat, hogy a játékok kezelésére és gyűjtésére szolgáló hálózatot alkotó 

és a tulajdonát képező tárgyi eszközök és immateriális javak használatát a tevékenységnek a 

koncessziós időszak lejárta miatti megszűnésekor, amennyiben ez a korlátozás túllépi az e 

rendelkezéssel ténylegesen elérni kívánt célkitűzés megvalósításához szükséges mértéket, amit a 

kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia. 

 

107. A Bíróság (hetedik tanács) 2016. április 7-i végzése (a Tribunale di Salerno 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Cristiano Pontillo elleni 

                                                 
19 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak 16. sz. alatt. 
20 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak 27. sz. alatt. 
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büntetőeljárás (C-474/14. sz. ügy) 21  

1) Az EUMSZ 49. cikket és az EUMSZ 56. cikket, valamint az egyenlő bánásmód és a tényleges 

érvényesülés elvét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétesek az alapügyben szóban forgóhoz 

hasonló, szerencsejátékokra vonatkozó nemzeti jogszabályok, amelyek olyan új pályázati eljárás 

kiírására vonatkoznak, amely a koncessziók rendszerének a lejárat időbeli kiigazítása révén történő 

átalakítása céljából a korábban odaítélt koncesszióknál rövidebb időtartamú koncessziókat határoz 

meg. 

2) Az EUMSZ 49. cikket és az EUMSZ 56. cikket akként kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az 

alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló azon korlátozó nemzeti rendelkezés, amely arra kötelezi a 

szerencsejátékkoncesszió-jogosultat, hogy a játékok kezelésére és gyűjtésére szolgáló hálózatot alkotó 

és a tulajdonát képező tárgyi eszközök és immateriális javak használatát a tevékenységnek a 

koncessziós időszak lejárta miatti megszűnésekor, amennyiben ez a korlátozás túllépi az e 

rendelkezéssel ténylegesen elérni kívánt célkitűzés megvalósításához szükséges mértéket, amit a 

kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia. 

 

108. A Bíróság (kilencedik tanács) 2016. április 7-i végzése (Tribunale regionale di 

giustizia amministrativa di Trento [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – 

Antonio Tita, Alessandra Carlin, Piero Constantini kontra Ministero della Giustizia, 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Segretario Generale del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (C-

495/14. sz. ügy)22 

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. cikkét, valamint az 

egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elvét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az 

olyan nemzeti szabályozás, amely a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslatnak a közigazgatási 

bíróságok előtti megindításakor olyan bírósági illeték megfizetését írja elő, mint az alapügyben szóban 

forgó egységes illeték. 

 

109. A Bíróság (hetedik tanács) 2016. április 7-i végzése (a Tribunale di Bergamo 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Andrea Gaiti, Sidi Amidou Billa, 

Joseph Arasomwan, Giuseppe Carissimi, Sahabou Songne elleni büntetőeljárás (C-

534/14. sz. ügy)23  

1) Az EUMSZ 49. cikket és az EUMSZ 56. cikket, valamint az egyenlő bánásmód és a tényleges 

érvényesülés elvét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétesek az alapügyben szóban forgóhoz 

hasonló, szerencsejátékokra vonatkozó nemzeti jogszabályok, amelyek olyan új pályázati eljárás 

kiírására vonatkoznak, amely a koncessziók rendszerének a lejárat időbeli kiigazítása révén történő 

átalakítása céljából a korábban odaítélt koncesszióknál rövidebb időtartamú koncessziókat határoz 

meg. 

2) Az EUMSZ 49. cikket és az EUMSZ 56. cikket akként kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az 

alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló azon korlátozó nemzeti rendelkezés, amely arra kötelezi a 

szerencsejátékkoncesszió-jogosultat, hogy a játékok kezelésére és gyűjtésére szolgáló hálózatot alkotó 

és a tulajdonát képező tárgyi eszközök és immateriális javak használatát a tevékenységnek a 

koncessziós időszak lejárta miatti megszűnésekor, amennyiben ez a korlátozás túllépi az e 

rendelkezéssel ténylegesen elérni kívánt célkitűzés megvalósításához szükséges mértéket, amit a 

                                                 
21 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak 29. sz. alatt. 
22 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak 38. sz. alatt. 
23 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak 59. sz. alatt. 
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kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia. 

 

110. A Bíróság (hetedik tanács) 2016. április 7-i végzése (a Tribunale di Bari 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Vito Santoro elleni büntetőeljárás 

(C-65/15. sz. ügy)24  

1) Az EUMSZ 49. cikket és az EUMSZ 56. cikket, valamint az egyenlő bánásmód és a tényleges 

érvényesülés elvét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétesek az alapügyben szóban forgóhoz 

hasonló, szerencsejátékokra vonatkozó nemzeti jogszabályok, amelyek olyan új pályázati eljárás 

kiírására vonatkoznak, amely a koncessziók rendszerének a lejárat időbeli kiigazítása révén történő 

átalakítása céljából a korábban odaítélt koncesszióknál rövidebb időtartamú koncessziókat határoz 

meg. 

2) Az EUMSZ 49. cikket és az EUMSZ 56. cikket akként kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az 

alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló azon korlátozó nemzeti rendelkezés, amely arra kötelezi a 

szerencsejátékkoncesszió-jogosultat, hogy a játékok kezelésére és gyűjtésére szolgáló hálózatot alkotó 

és a tulajdonát képező tárgyi eszközök és immateriális javak használatát a tevékenységnek a 

koncessziós időszak lejárta miatti megszűnésekor, amennyiben ez a korlátozás túllépi az e 

rendelkezéssel ténylegesen elérni kívánt célkitűzés megvalósításához szükséges mértéket, amit a 

kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia. 

 

111. A Bíróság (hetedik tanács) 2016. április 7-i végzése (a Tribunale di Frosinone 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Antonio Paolo Conti elleni 

büntetőeljárás (C-504/15. sz. ügy)25  

Az EUMSZ 49. cikket és az EUMSZ 56. cikket akként kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az 

alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló azon korlátozó nemzeti rendelkezés, amely arra kötelezi a 

szerencsejátékkoncesszió-jogosultat, hogy a játékok kezelésére és gyűjtésére szolgáló hálózatot alkotó 

és a tulajdonát képező tárgyi eszközök és immateriális javak használatát a tevékenységnek a 

koncessziós időszak lejárta miatti megszűnésekor, amennyiben ez a korlátozás túllépi az e 

rendelkezéssel ténylegesen elérni kívánt célkitűzés megvalósításához szükséges mértéket, amit a 

kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia. 

 

112. A Bíróság (hetedik tanács) 2016. április 7-i végzése (a Tribunale di Frosinone 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Paola Tonachella elleni 

büntetőeljárás (C-8/16. sz. ügy)26  

Az EUMSZ 49. cikket és az EUMSZ 56. cikket akként kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az 

alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló azon korlátozó nemzeti rendelkezés, amely arra kötelezi a 

szerencsejátékkoncesszió-jogosultat, hogy a játékok kezelésére és gyűjtésére szolgáló hálózatot alkotó 

és a tulajdonát képező tárgyi eszközök és immateriális javak használatát a tevékenységnek a 

koncessziós időszak lejárta miatti megszűnésekor, amennyiben ez a korlátozás túllépi az e 

rendelkezéssel ténylegesen elérni kívánt célkitűzés megvalósításához szükséges mértéket, amit a 

kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia. 

 

                                                 
24 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak 101. sz. alatt. 
25 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak 4. sz. alatt. 
26 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 70. sz. alatt. 
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113. A Bíróság (negyedik tanács) 2016. április 27-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden 

[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – X kontra Staatssecretaris van 

Financiën (C-528/14. sz. ügy)27 

1) A vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 2009. november 16-i 

1186/2009/EK tanácsi rendelet 3. cikkét úgy kell értelmezni, hogy e cikk alkalmazásában valamely 

természetes személy egy tagállamban és egy harmadik országban nem rendelkezhet egyidejűleg 

állandó lakóhellyel. 

2) Az alapügyben szóban forgóhoz hasonló körülmények között, amikor az érintett a harmadik 

országban személyes és foglalkozási kötődésekkel, a tagállamban pedig személyes kötődésekkel 

rendelkezik, annak meghatározása érdekében, hogy az érintett 1186/2009 rendelet 3. cikke szerinti 

szokásos lakóhelye a harmadik országban helyezkedik-e el, a releváns tények átfogó értékelése során 

különös jelentőséget kell tulajdonítani az érintett személy harmadik országbeli tartózkodása 

időtartamának. 

 

114. A Bíróság (első tanács) 2016. április 28-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden 

[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-128/14. sz. ügy)28  

1) Az 1995. április 10-i 95/7/EK tanácsi irányelvvel módosított, a tagállamok forgalmi adóra 

vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes 

adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 11. cikke A. 

része (1) bekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy a jogosult részére ingatlan hasznosítását 

szolgáló dologi jog értéke és az érintett földterületen felépített irodaépület felépítésének költségei 

beszámíthatók az ezen módosított hatodik irányelv 5. cikke (7) bekezdésének a) pontja értelmében vett 

értékesítés adóalapjába, amennyiben az adóalany az ezen érték és ezen költségek utáni 

hozzáadottérték-adót már megfizette, azonban azonnal és teljes mértékben le is vonta. 

2) Az alapügyben szóban forgóhoz hasonló olyan helyzetben, amelyben egy földterület és az e 

földterületen építés alatt álló épületet a jogosult részére ezen ingatlanok hasznosítását szolgáló dologi 

jog alapítása révén szerezték meg, a 95/7 irányelvvel módosított 77/388 hatodik irányelv 11. cikke A. 

része (1) bekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy az e dologi jognak az említett irányelv 5. 

cikke (7) bekezdésének a) pontja értelmében vett értékesítés adóalapjába számítandó értéke megfelel 

az ezt a dologi jogot keletkeztető örökbérleti szerződés fennmaradó ideje alatt ellenértékként fizetendő 

éves összegek ugyanazon módszer szerint korrigált vagy tőkésített értékének, amely módszert az 

örökbérleti jog alapítási értékének meghatározásához alkalmaztak. 

 

115. A Bíróság (második tanács) 2016. április 28-i ítélete (a Landesverwaltungsgericht 

Niederösterreich, a Raad van State és a Tribunale amministrativo regionale per il Lazio 

[Ausztria, Hollandia, illetve Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) –

Borealis Polyolefine GmbH kontra Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und 

Wasserwirtschaft (C-191/14. sz. ügy), OMV Refining & Marketing GmbH kontra 

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (C-

192/14. sz. ügy), DOW Benelux BV és társai kontra Staatssecretaris van Infrastructuur 

en Milieu (C-295/14. sz. ügy), Esso Italiana Srl, Eni SpA, Linde Gas Italia Srl kontra 

Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella 

gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Presidenza del Consiglio dei Ministri (C-389/14. sz. ügy), Api Raffineria di Ancona SpA 

kontra Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto 

nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell’Ambiente 

                                                 
27 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak 55. sz. alatt. 
28 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak 100. sz. alatt. 



 

 42 

e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico (C-391/14. 

sz. ügy), Lucchini in Amministrazione Straordinaria SpA kontra Comitato nazionale per 

la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di 

progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare, Ministero dello Sviluppo economico (C-392/14. sz. ügy), Dalmine SpA kontra 

Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella 

gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico (C-393/14. sz. 

ügy)29 

1) A C-191/14. és C-192/14. sz. ügyekben az első, második, harmadik és negyedik kérdés vizsgálata, a 

C-295/14. sz. ügyben a harmadik kérdés vizsgálata, valamint a C-389/14. és a C-391/14.–C-393/14. 

sz. ügyekben az első kérdés vizsgálata nem tárt fel olyan tényezőt, amely hatással lenne a kibocsátási 

egységekre vonatkozó harmonizált ingyenes kiosztás uniós szintű átmeneti szabályainak a 2003/87/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikke értelmében történő meghatározásáról szóló, 2011. 

április 27-i 2011/278/EU bizottsági határozat 15. cikke (3) bekezdésének az érvényességére abban a 

tekintetben, hogy e 15. cikk (3) bekezdése az éves maximális kibocsátásiegység-mennyiség tekintetében 

kizárja a villamosenergia-termelők kibocsátásainak a figyelembevételét. 

2) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv 11. cikkének (3) bekezdésével összhangban történő átmeneti ingyenes kiosztását szolgáló 

nemzeti végrehajtási intézkedésekről szóló, 2013. szeptember 5-i 2013/448/EU bizottsági határozat 4. 

cikke és II. melléklete érvénytelen. 

3) A 2013/448 határozat 4. cikkét és II. mellékletét érintő érvénytelenség megállapításának az időbeli 

hatálya korlátozásra kerül oly módon, hogy egyrészt az csak a jelen ítélet kihirdetésének az 

időpontjától számított tíz hónapos időszak lejártával hatályosul annak érdekében, hogy az Európai 

Bizottságnak lehetősége nyíljon a szükséges intézkedések elfogadására, és másrészt az ezen időszak 

során az érvénytelenített rendelkezések alapján elfogadott intézkedések nem vitathatóak. 

 

116. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2016. április 28-i ítélete (az Administratīvā 

apgabaltiesa [Lettország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SIA „Oniors Bio” 

kontra Valsts ieņēmumu dienests (C-233/15. sz. ügy)30  

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

2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében szereplő, a 2011. szeptember 27-i 1006/2011/EU 

bizottsági rendeletből eredő változat szerinti Kombinált Nómenklatúrát úgy kell értelmezni, hogy 

annak megállapítása érdekében, hogy az alapügyben szóban forgóhoz hasonló növényi olajkeverékeket 

étkezésre alkalmas növényi olajkeverékként annak 1517 90 91 vámtarifaalszáma alá, vagy étkezésre 

alkalmatlan növényi olajkeverékként az említett nómenklatúra 1518 00 31 vámtarifaalszám alá kell-e 

sorolni, az ügy összes releváns tényezőjét figyelembe kell venni, amennyiben azok az e termékhez 

szorosan kapcsolódó objektív jellemzőkre és tulajdonságokra vonatkoznak. Azon releváns tényezők 

közül, amelyek alkalmasak az ilyen keverék „étkezésre alkalmatlanná” minősítésének igazolására, 

értékelni kell az ezen keverék gyártója által a vámáru-nyilatkozatban szolgáltatott információkat, 

amelyek szerint az előállítási folyamatának jellemzői miatt nem zárható ki a káros anyagok említett 

keverékben való jelenléte. E tekintetben az a körülmény, hogy az ilyen növényi olajkeverékből vett 

minták vizsgálata abban semmiféle emberi egészségre káros anyag jelenlétét nem mutatta ki, 

önmagában nem elegendő a szóban forgó keverék „étkezésre alkalmatlanná” minősítésének 

megkérdőjelezésére. Az ilyen következmény más olyan releváns bizonyítékok fennállását feltételezi, 

amelyek alkalmasak arra, hogy megkérdőjelezzék a szóban forgó keverék előállítási folyamatára 

vonatkozó, a 2005. április 13-i 648/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a 

Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 62., 68. 

                                                 
29 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 148. sz. és Hírlevél V. évfolyam 11. szám, 

Közigazgatási ügyszak 201. sz. alatt.alatt. 
30 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 163. sz. alatt. 
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és 71. cikkében foglalt rendelkezéseknek megfelelően a keverék gyártója által szolgáltatott és az e 

vámáru-nyilatkozatban szereplő információk pontosságát. 

 

117. A Bíróság (második tanács) 2016. május 4-i ítélete (a High Court of Justice 

(England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) [Egyesült 

Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Pillbox 38 (UK) Ltd kontra Secretary 

of State for Health (C-477/14. sz. ügy)31  

Az előterjesztett kérdés vizsgálata során nem merült fel semmiféle olyan körülmény, amely érinthetné a 

tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére 

vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 

20. cikkének érvényességét. 

 

118. A Bíróság (második tanács) 2016. május 4-i ítélete (a High Court of Justice 

(England & Wales) Queen’s Bench Division (Administrative Court) [Egyesült Királyság] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – The Queen, a Philip Morris Brands SARL, 

Philip Morris Ltd, British American Tobacco UK Ltd kérelmére kontra Secretary of 

State for Health (C-547/14. sz. ügy)32 

1) A tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és 

értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 

2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a tagállamok a 

dohánytermékeknek az ezen irányelv által nem harmonizált szempontjait illetően további 

követelményeket tarthatnak fenn vagy vezethetnek be. 

2) A 2014/40 irányelv 13. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az még akkor is megtiltja 

az e rendelkezés tárgyát alkotó információk közlését a csomagolási egységek címkézésén, a 

gyűjtőcsomagoláson és magukon a dohánytermékeken, ha ezek az információk valósak. 

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

(legfelsőbb bíróság [Anglia és Wales]), Queen’s Bench tanács [közigazgatási tanács]) által előzetes 

döntéshozatalra előterjesztett kérdések vizsgálata egyetlen olyan tényezőt sem tárt fel, amely a 

2014/40 irányelv 7. cikkének, 18. cikkének és 24. cikke (2) és (3) bekezdésének, valamint ezen irányelv 

II. címe II. fejezetének érvényességét érinthetné. 

 

119. A Bíróság (ötödik tanács) 2016. május 12-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden 

[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-520/14. sz. ügy)33 

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 9. 

cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy valamely helyi önkormányzat, amely az alapügyben 

szereplőhöz hasonló körülmények között diákszállításra irányuló szolgáltatást nyújt, nem végez 

gazdasági tevékenységet, és nem minősül tehát adóalanynak. 

 

                                                 
31 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak 34. sz. alatt. 
32 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak 63. sz. alatt. 
33 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak 53. sz. alatt. 
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120. A Bíróság (első tanács) 2016. május 12-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden 

[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Toorank Productions BV kontra 

Staatssecretaris van Financiën (C-532/14. és C-533/14. sz. egyesített ügyek)34  

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

2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében szereplő Kombinált Nómenklatúrának a 2005. október 

27-i 1719/2005/EK bizottsági rendeletből és a 2007. szeptember 20-i 1214/2007/EK bizottsági 

rendeletből eredő változatát úgy kell értelmezni, hogy e nómenklatúra 2208 vámtarifaszáma alá 

tartozik a Ferm Fruithoz hasonló, almakoncentrátum erjesztése útján nyert ital, amelyet tisztán vagy 

más italok alapvető összetevőjeként történő fogyasztásra szánnak, tisztítás – ennek körében ultraszűrés 

– miatt színtelen, szagtalan és íztelen, és amelynek alkoholtartalma lepárolt alkohol hozzáadása nélkül 

16 térfogatszázalék. 

2) A 2658/87 rendelet I. mellékletében szereplő Kombinált Nómenklatúrának az 1719/2005 rendeletből 

és az 1214/2007 rendeletből eredő változatát úgy kell értelmezni, hogy e nómenklatúra 2208 

vámtarifaszáma alá tartoznak azok az italok, amelyek alkoholtartalma 14 térfogatszázalék, és 

amelyeket úgy állítanak elő, hogy a Ferm Fruithoz cukrot, aromákat, színezőanyagokat, ízesítőket, 

sűrítőanyagokat és tartósítószereket, valamint – egyetlen esetben – tejszínt is adnak, és amelyek nem 

tartalmaznak lepárolt alkoholt. 

3) A 2658/87 rendelet I. mellékletében szereplő Kombinált Nómenklatúrának az 1719/2005 rendeletből 

és az 1214/2007 rendeletből eredő változatát úgy kell értelmezni, hogy e nómenklatúra 2208 

vámtarifaszáma alá tartozik az az ital, amelynek alkoholtartalma 13,4 térfogatszázalék, és amelyet úgy 

állítanak elő, hogy a Ferm Fruithoz cukrot, aromákat, színezőanyagokat, ízesítőket, sűrítőanyagokat, 

tartósítószereket és lepárolt alkoholt adnak, amely utóbbi sem térfogata, sem százalékos aránya 

tekintetében nem haladja meg az ital alkoholtartalmának 49 %-át, míg a fennmaradó 51 % alkohol 

erjesztésből származik. 

 

121. A Bíróság (nagytanács) 2016. május 24-i ítélete (a Klagenævnet for Udbud [Dánia] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – MT Højgaard A/S, Züblin A/S kontra 

Banedanmark (C-396/14. sz. ügy)35  

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 2004/17 irányelv 51. cikkével összhangban értelmezett 10. cikkében szereplő, a 

gazdasági szereplőkkel szembeni egyenlő bánásmód elvét akként kell értelmezni, hogy az ajánlatkérő 

nem sérti meg ezt az elvet, amikor engedélyezi a korábban az ezen ajánlatkérő által – csoport 

minőségében – ajánlattételre felhívott vállalkozáscsoportba tartozó két gazdasági szereplő közül az 

egyik gazdasági szereplő számára, hogy a csoport felbomlását követően e csoport helyébe lépjen, és 

saját nevében részt vegyen a tárgyalásos közbeszerzési eljárásban, feltéve, hogy bebizonyosodik 

egyrészről, hogy ez a gazdasági szereplő önállóan megfelel az említett ajánlatkérő által meghatározott 

követelményeknek, másrészről pedig hogy az említett eljárásban való további részvétele nem vonja 

maga után a többi ajánlattevő versenyhelyzetének romlását. 

 

122. A Bíróság (ötödik tanács) 2016. május 26-i ítélete (a Curtea de Apel Bacău 

[Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Judeţul Neamţ (C-260/14. sz. ügy), 

Judeţul Bacău (C-261/14. sz. ügy) kontra Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice36  

1) Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, 

                                                 
34 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak 57. és 58. sz. alatt. 
35 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 12. szám, Közigazgatási ügyszak 205. sz. alatt. 
36 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 156. és 157. sz. alatt. 
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Euratom tanácsi rendelet 1. cikkének (2) bekezdését, valamint az Európai Regionális Fejlesztési 

Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések 

megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 

1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikkének 7. pontját úgy kell értelmezni, hogy ezen 1. cikk (2) 

bekezdése vagy e 2. cikk 7. pontja értelmében vett, a közbeszerzési szerződés odaítélésével kapcsolatos 

„szabálytalanságnak” minősülhet az, ha egy ajánlatkérő szerv – amely olyan közbeszerzési szerződés 

odaítélésével összefüggésben részesül a strukturális alapokból származó támogatásban, amelynek 

becsült értéke nem éri el a 2007. december 4-i 1422/2007/EK bizottsági rendelettel módosított, 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 7. cikkének a) pontjában meghatározott értékhatárt – megsérti a nemzeti 

rendelkezéseket, feltéve hogy e jogsértés egy indokolatlan kiadási tétel elszámolása révén az Európai 

Unió általános költségvetésének a sérelmével jár vagy járhat. 

2) Az 1083/2006 rendelet 98. cikke (2) bekezdése első albekezdésének második mondatát úgy kell 

értelmezni, hogy a tagállamok pénzügyi korrekciói – abban az esetben, ha azokat a strukturális 

alapokból társfinanszírozott kiadások tekintetében a közbeszerzési szerződésekre vonatkozó 

jogszabályok megsértése miatt alkalmazták – a 2988/95 rendelet 4. cikke értelmében vett közigazgatási 

intézkedésnek minősülnek. 

3) A jogbiztonság és a bizalomvédelem elvét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az, ha 

egy tagállam olyan nemzeti rendelkezéssel szabályozott pénzügyi korrekciókat alkalmaz, amely a 

közbeszerzési szerződésekre vonatkozó jogszabályok állítólagos megsértését követően lépett hatályba, 

feltéve hogy az új szabályozást a régi szabályozás hatálya alatt létrejött helyzetek jövőben bekövetkező 

hatásaira alkalmazzák, aminek a vizsgálata az alapeljárásban releváns összes körülmény 

figyelembevételével a kérdést előterjesztő bíróság feladata. 

 

123. A Bíróság (második tanács) 2016. május 26-i ítélete (az Østre Landsret [Dánia] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Envirotec Denmark ApS kontra 

Skatteministeriet (C-550/14. sz. ügy)37  

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

198. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy annak hatálya kiterjed az alapügyben szóban 

forgóhoz hasonló rudak értékesítésére, amelyek különböző aranytartalmú fémtárgyak törmelékének, 

valamint más fémeknek és anyagoknak a beolvasztásából nyert véletlenszerű és durva ötvözetből 

állnak, és amelyek aranytartalma rúdtól függően körülbelül 500-600 ezrelék. 

 

124. A Bíróság (második tanács) 2016. május 26-i ítélete (a First-tier Tribunal (Tax 

Chamber) [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Bookit Ltd 

kontra Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (C-607/14. sz. ügy)38  

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

135. cikke (1) bekezdése d) pontját úgy kell értelmezni, hogy az ott szereplő fizetésekre és átutalási 

forgalomra vonatkozó ügyleteket megillető hozzáadottértékadó-mentesség nem terjed ki az olyan 

„betétikártya- vagy hitelkártya-kezelésnek” nevezett, az e szolgáltatást nyújtó adóalany által teljesített 

szolgáltatásra, mint amely a szóban forgó ügyben szerepel, és amelynek teljesítésére akkor kerül sor, 

amikor valamely személy e szolgáltatón keresztül olyan mozijegyet vásárol, amelyet e szolgáltató 

valamely más szervezet nevében és javára értékesít, és amelyet ez a személy betéti kártyával vagy 

hitelkártyával fizet ki. 

 

125. A Bíróság (második tanács) 2016. május 26-i ítélete (a Cour d’appel de Bruxelles 

                                                 
37 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak 62. sz. alatt. 
38 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 81. sz. alatt. 
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[Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – État belge, SPF Finances kontra NN 

(L) International SA, korábban ING International SA, mint az ING (L) Dynamic SA 

jogutódja (C-48/15. sz. ügy)39 

1) Az 1985. június 10-i 85/303/EKG tanácsi irányelvvel módosított, a tőkeemelést [helyesen: 

tőkefelhalmozást] terhelő közvetett adókról szóló, 1969. július 17-i 69/335/EGK tanácsi irányelv 2., 4., 

10. és 11. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az alapügyben szóban forgóhoz 

hasonló, a kollektív befektetési vállalkozásokra éves adót kivető tagállami szabályozás, amely ezen 

adó alanyává teszi azokat a külföldi kollektív befektetési vállalkozásokat, amelyek befektetési jegyeket 

forgalmaznak e tagállamban. 

2) Az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó 

törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1985. december 20-i 

85/611/EGK tanácsi irányelvet, adott esetben az EK 10. cikkel és az EK 293. cikk második francia 

bekezdésével együttesen úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az alapügyben szóban 

forgóhoz hasonló, a kollektív befektetési vállalkozásokra éves adót kivető tagállami szabályozás, 

amely ezen adó alanyává teszi azokat a külföldi kollektív befektetési vállalkozásokat, amelyek 

befektetési jegyeket forgalmaznak e tagállamban, feltéve hogy e szabályozást megkülönböztetés nélkül 

alkalmazzák. 

3) Az EK 56. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az alapügyben szóban forgóhoz 

hasonló, a kollektív befektetési vállalkozásokra éves adót kivető tagállami szabályozás, amely ezen 

adó alanyává teszi azokat a külföldi kollektív befektetési vállalkozásokat, amelyek befektetési jegyeket 

forgalmaznak e tagállamban. 

4) Az EK 49. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes a 2003. december 20-i 

programtörvénnyel módosított code des droits de succession 162. cikkének második bekezdéséhez 

hasonló nemzeti rendelkezés, amelynek révén valamely tagállam sajátos szankciót alkalmaz, tudniillik 

hogy a bíróság a jövőre nézve megtiltja a külföldi kollektív befektetési vállalkozások számára a 

befektetési jegyeik e tagállambeli forgalmazását, amennyiben azok nem teljesítik a kollektív befektetési 

vállalkozásokra kivetett adó beszedéséhez szükséges éves adóbevallási kötelezettségüket vagy 

elmulasztják ezen adó megfizetését. 

 

126. A Bíróság (második tanács) 2016. május 26-i ítélete (az Upper Tribunal [Tax and 

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

Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs kontra National Exhibition 

Centre Limited (C-130/15. sz. ügy)40  

A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös 

hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK 

tanácsi irányelv 13. cikke B. része d) pontjának 3. alpontját úgy kell értelmezni, hogy az ott szereplő 

fizetésekre és átutalási forgalomra vonatkozó ügyleteket megillető hozzáadottértékadó-mentesség nem 

terjed ki az olyan „betétikártya- vagy hitelkártya-kezelésnek” nevezett, az e szolgáltatást nyújtó 

adóalany által teljesített szolgáltatásra, mint amely a szóban forgó ügyben szerepel, és amelynek 

teljesítésére akkor kerül sor, amikor valamely személy e szolgáltatón keresztül olyan előadásra vagy 

más eseményre szóló jegyet vásárol, amelyet e szolgáltató valamely más szervezet nevében és javára 

értékesít, és amelyet ez a személy betéti kártyával vagy hitelkártyával fizet ki. 

 

127. A Bíróság (tizedik tanács) 2016. május 26-i ítélete (a First-tier Tribunal (Tax 

Chamber) [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Invamed Group 

Ltd és társai kontra Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (C-198/15. 

                                                 
39 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak 97. sz. alatt. 
40 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak 131. sz. alatt. 
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sz. ügy)41  

1) A 2004. szeptember 7-i 1810/2004/EK bizottsági rendelettel módosított, a vám- és statisztikai 

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

rendelet I. mellékletében található Kombinált Nómenklatúra 8713 vámtarifaszámát úgy kell 

értelmezni, hogy: 

— a „fogyatékos személy részére” kifejezés azt jelenti, hogy az árut kizárólag fogyatékos személyek 

részére szánták; 

— az a tény, hogy a járművet nem fogyatékos személyek is használhatják, nem befolyásolja az említett 

Kombinált Nómenklatúra 8713 vámtarifaszáma alá történő besorolást; 

— az ugyanezen Kombinált Nómenklatúra magyarázó megjegyzései nem módosíthatják a KN 

vámtarifaszámok hatályát. 

2) Az 1810/2004 rendelettel módosított, 2658/87 rendelet I. mellékletében található Kombinált 

Nómenklatúra 8713 vámtarifaszáma alatt említett „fogyatékos személy” kifejezést úgy kell értelmezni, 

hogy a nem csekély mértékű korlátozott járásra való képességgel rendelkező személyeket foglalja 

magában, e fogyatékosság időtartama és az esetleges egyéb fogyatékosságok pedig nem bírnak 

jelentőséggel. 

 

128. A Bíróság (kilencedik tanács) 2016. május 26-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof 

[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – GD European Land Systems – Steyr 

GmbH kontra Zollamt Eisenstadt Flughafen Wien (C-262/15. sz. ügy)42  

Az 2013. október 13-i 1001/2000/EK bizottsági rendelettel módosított, a vám- és a statisztikai 

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

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

alapeljárásban szereplőhöz hasonló, harckocsigyártás céljából importált, és a későbbiekben 

ténylegesen erre a célra felhasznált lövegtorony a KN 8710 vámtarifaszám alá tartozik, ha az az 

„elsődleges” rendeltetése, hogy harckocsikhoz használják fel, amit a lövegtorony objektív jellemzői és 

tulajdonságai alapján a kérdést előterjesztő bíróságnak kell megvizsgálnia, a besorolás szempontjából 

pedig nem döntő, hogy a konkrét esetben milyen végső felhasználást nyer. Ellenkező esetben az említett 

lövegtornyot mint „hadifegyver” alkatrészét vagy tartozékát a KN 9305 91 00 vámtarifaalszám alá 

kell besorolni. 

 

129. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2016. május 26-i ítélete (az Augstākā tiesa [Lettország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ZS „Ezernieki” kontra Lauku atbalsta dienests 

(C-273/15. sz. ügy)43  

A 2003. szeptember 29-i 1783/2003/EK tanácsi rendelettel módosított, az Európai Mezőgazdasági 

Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes 

rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK 

tanácsi rendelet és az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó 

vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK rendelet alkalmazására vonatkozó részletes 

szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 817/2004/EK bizottsági rendelet célkitűzésére, az 

arányosság elvére, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 17. és 52. cikkére tekintettel a 

817/2004 rendelet 71. cikkének (2) bekezdését akként kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az 

alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló azon nemzeti szabályozás, amelynek értelmében a több évre 

vonatkozó agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalások ellentételezéseként nyújtott támogatás 

kedvezményezettje köteles a már kifizetett támogatás teljes összegét visszafizetni azon az alapon, hogy 

a kötelezettségvállalásai ötéves időtartamának utolsó évére vonatkozóan nem nyújtotta be az e 

                                                 
41 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 156. sz. alatt. 
42 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 189. sz. alatt. 
43 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak 180. sz. alatt. 
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támogatás kifizetése iránti éves kérelmet, amennyiben egyrészről ez az ötéves időszak – 

mezőgazdasági üzeme területének megnövelése miatt – felváltott egy korábbi időszakot, másrészről 

pedig ez a kedvezményezett továbbra is teljesítette az e területnövekedés előtt bejelentett terület 

megművelésével kapcsolatos kötelezettségeit. 

 

130. A Bíróság (hetedik tanács) 2016. május 26-i ítélete (az Augstākā tiesa [Lettország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Valsts ieņēmumu dienests kontra SIA „Latvijas 

propāna gāze” (C-286/15. sz. ügy)44 

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

2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletébe foglalt Kombinált Nómenklatúrának a 2008. szeptember 

19-i 1031/2008/EK bizottsági tanácsi rendeletből és a 2009. szeptember 30-i 948/2009/EK bizottsági 

rendeletből eredő változataiban szereplő, a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó 

általános szabályok 2. b) és 3. b) pontját úgy kell értelmezni, hogy amennyiben valamely, az 

alapügyben szóban forgó cseppfolyós földgázhoz hasonló gázkeverék összetevői együttesen határozzák 

meg annak lényeges jellemzőjét, úgy hogy ezen összetevők közül nem lehet azonosítani azt, amely 

önmagában határozná meg e gáz lényeges jellemzőjét, és semmiképpen nem lehet megállapítani a 

szóban forgó cseppfolyós földgáz egyes összetevőinek pontos mennyiségét, nem alkalmazható az a 

vélelem, amely szerint ezen értelmezési szabályok 3. b) pontja értelmében az áru lényeges jellemzőjét a 

keverékben legnagyobb százalékos arányban jelen lévő anyag határozza meg. 

2) Az említett Kombinált Nómenklatúrát úgy kell értelmezni, hogy az alapügyben szóban forgóhoz 

hasonló cseppfolyós földgáz – amelynek összetételében a metán, az etán és az etilén összege 0,32 %, a 

propán és a propilén összege 58,32 %, a bután és a butilén összes mennyisége pedig legfeljebb 39,99 

%, és amely esetében nem lehet megállapítani, hogy az azt alkotó anyagok közül melyik határozza meg 

a lényeges jellemzőjét – a „Földgáz és gáz-halmazállapotú más szénhidrogén, cseppfolyósított 

halmazállapotú, más” elnevezésű 2711 19 00 vámtarifaalszám alá tartozik. 

3) A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására 

vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet 218. 

cikke (1) bekezdésének d) pontját úgy kell értelmezni, hogy az nem foglalja magában az alapügyben 

szóban forgóhoz hasonló cseppfolyós földgáz bejelentőjének azt a kötelezettségét, hogy pontosan 

megjelölje az e cseppfolyós földgázban legnagyobb mértékben található anyag százalékban kifejezett 

mennyiségét. 

 

131. A Bíróság (tizedik tanács) 2016. május 26-i ítélete (a Tribunal administratif 

[Luxemburg] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Charles Kohll, Sylvie Kohll-

Schlesser kontra Directeur de l’administration des contributions directes (C-300/15. sz. 

ügy)45  

Az EUMSZ 21. cikket és az EUMSZ 45. cikket úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan 

nemzeti adójogszabály, mint amelyről az alapügyben szó van, amely a nyugdíjasokat megillető 

adójóváírást az adókártyával rendelkező adóalanyok számára tartja fenn. 

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt 

XI. A Törvényszék (hatodik tanács) T-453/14. sz., Magyar Bencés Kongregáció 

Pannonhalmi Főapátság kontra Európai Parlament ügyben 2015. szeptember 10-én 

hozott végzése ellen a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság által 2015. 

                                                 
44 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak 182. sz. alatt. 
45 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 10. szám, Munkaügyi ügyszak 21. sz. alatt. 
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november 18-án benyújtott fellebbezés (C-607/15 P. sz. ügy)46 

Az Európai Unió Bírósága (hatodik tanács) 2016. május 4-én hozott végzésében a fellebbezést 

elutasította, és a fellebbezőt kötelezte a költségek viselésére. 

 

XII. A Törvényszék 2016. június 1-jei ítélete – Magyarország kontra Bizottság (T-662/14. 

sz. ügy)47  

1) A Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2)  A Törvényszék Magyarországot kötelezi a költségek viselésére. 

A Kúria uniós jogi tárgyú határozatai 

Büntető ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Gazdasági ügyszak 

Gfv.VII.30.124/2016/4.; Gfv.VII.30.151/2016/4. 

Deviza-alapú kölcsönszerződés részleges érvénytelenségének megállapítása iránti perben a 

keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasító, megalapozó jogszabályi feltételek. 

I. A felperes felülvizsgálati kérelmében előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését indítványozta. 

A Kúria ezért először azt vizsgálta, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a 

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 

                                                 
46 A végzést l.: Hírlevél VI. évfolyam 12. szám, Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt, 

XXII. sz. alatt. 
47 A keresetet l.: Hírlevél VI. évfolyam 1. szám, Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt, I. 

sz. alatt. 



 

 50 

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. 

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 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Polgári ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Közigazgatási ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 
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Emberi jogi közlemények 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei 

1. Körtvélyessy Zoltán Magyarország elleni ügye (7.871/10. sz. ügy)48 

A kérelmező egy demonstrációt akart szervezni, hogy tiltakozzék „a nemzeti radikalizmus üldözése” 

ellen. Úgy tervezték, hogy arra 2009. augusztus 15-én délután 4 óra és este 7 óra között kerül sor. A 

helyszín a X. kerületi Venyige utca volt, a börtön előtt. A Venyige utca szélessége a Kormányzat 

szerint öt, a kérelmező szerint nyolc méter. A főútvonallal párhuzamosan, van egy szervizút, amelynek 

a szélessége megegyezik két autóéval; ezt a területet rendesen autóparkolóként használják. A 

kérelmező állítása szerint, ez utóbbi részen el lehetett volna helyezni nagyjából az összes résztvevőt, a 

nélkül, hogy azok nagyobb közlekedési fennakadást okoztak volna.  

A kérelmező a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény szerinti, a Budapesti Rendőr-

főkapitányságnak címzett bejelentésében jelezte, hogy legfeljebb 200 résztvevő várható; a bejelentésre 

2009. augusztus 12-én 17:40-kor került sor.  A Budapesti Rendőr-főkapitányság 2009. augusztus 14-én 

– élve az 1989. évi III. törvény 8. §-ának (1) bekezdésében biztosított jogkörével – a rendezvényt 

megtiltotta. Az volt az álláspontja, hogy a közelben nincs más közlekedési útvonal, következésképpen 

a rendezvény aránytalanul akadályozná a forgalmat. A kérelmező szemére vetette, hogy a bejelentés 

nem tartalmazza az összejövetel napirendjét. A tiltásra tekintettel a rendezvényre nem került sor.  

A kérelmező 2009. augusztus 17-én kérte a rendőrség határozatának bírósági felülvizsgálatát. 

Elmondta többek között, hogy azért nem határozott meg a napirendet, mert a gyűlést meglehetősen 

kicsinek szánták, és ezért az események tényleges lefolyását, például a beszédeket vagy vitát, nehéz 

lett volna megjósolni. A Fővárosi Bíróság a kérelmező panaszát 2009. augusztus 19-én elutasította; 

észlelte, hogy a napirend előzetes közlésének kérdése lényegtelen volt, minthogy az ügyben az 

egyetlen érvényes indok a közlekedés aránytalan megzavarása volt. A bíróság Budapesti Rendőr-

főkapitányság Közlekedési Osztályának szakértői véleményére hivatkozott, amelynek álláspontja 

szerint a rendezvény jelentősen akadályozná a Venyige utcai boltokhoz, egy zsákutcához, a helyi 

szemétlerakóhoz és a börtön gazdasági bejáratához tartó forgalmat; és a tömeg által okozott zavar 

átterjedhet a közeli, nagy átmenő forgalmú, tömegközlekedéssel ellátott Maglódi útra is. Erre az 

indokolásra támaszkodva, a bíróság a rendőrség határozatát hatályában fenntartotta.   

A kérelmező – tartalmilag az Egyezmény 11. cikkére alapítottan – sérelmezte, hogy az „alternatív 

közlekedési útvonal” fogalmának hatóságok általi túlzottan kiterjesztő értelmezése a gyülekezési 

jogába való aránytalan beavatkozást eredményezett.   

A Bíróság kiemelte, hogy a Kormányzat nem vitatta, hogy a kérelmező hivatkozhat az Egyezmény 11. 

cikkében foglalt biztosítékokra, és nem tagadták, hogy a rendezvény megtiltása beavatkozást jelentett 

az e rendelkezés szerinti jogok gyakorlásába. A Bíróság nem látott okot arra, hogy ezt eltérően ítélje 

meg. A Kormányzat ugyanakkor azt állította, hogy a beavatkozás indokolt volt a 11. cikk 2. bekezdése 

alapján; meg kellett tehát vizsgálni, hogy a kifogásolt intézkedés „törvényben meghatározott” volt-e, 

azt a 2. bekezdésben meghatározott egy vagy több törvényes cél tette-e szükségessé, és hogy az azok 

elérése érdekében „szükséges-e egy demokratikus társadalomban”.  

Nem volt vitatott a felek között az sem, hogy a kérelmező békés gyülekezéshez való jogába való 

beavatkozás a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény rendelkezésein alapult. A Bíróság most 

sem látott okot arra, hogy ezt eltérően ítélje meg. Ezért a törvényesség követelménye teljesült. 

A Kormányzat előadta, hogy a közterületen történő békés gyülekezés korlátozása mások jogainak – 

például a szabad mozgáshoz való jognak vagy a közlekedés rendjének – védelmét szolgálta; a 

kérelmező ezt vitatta. A Bíróság azonban meggyőződött arról, hogy a kifogásolt intézkedés törvényes 

                                                 
48 Az ítélet 2016. július 5-én vált véglegessé. 
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célja a zavargás megelőzése és mások jogainak védelme volt. 

Ami azt a kérdést illeti, hogy vajon a beavatkozás szükséges volt-e egy demokratikus társadalomban, a 

Bíróság emlékeztetett arra: önálló szerepe és külön alkalmazási területe ellenére, a 11. cikket is a 10. 

cikk fényében kell megfontolni, ha a gyülekezési jog gyakorlásának célja a személyes vélemények 

kifejezése vagy a közéleti viták és a tiltakozás nyílt kifejezésének számára megfelelő fórum 

megteremtésének szükségessége. 

A „szükséges egy demokratikus társadalomban” kifejezés arra utal, hogy a beavatkozás megfelel egy 

„nyomós társadalmi szükséglet”-nek, és különösen, hogy az arányos a jogszerűen elérni kívánt céllal. 

A Szerződő Államoknak van bizonyos mérlegelési jogkörük annak megítélésében, hogy fennáll-e egy 

ilyen szükséglet, de ez kéz a kézben jár az európai felügyelettel, felölelve mind a jogi szabályozást, 

mind az azokat az alkalmazó határozatokat, még azokat is, amelyeket egy független bíróság hozott 

által a független bíróság. A Bíróság jogosult tehát a végső döntést meghozni abban a kérdésben, hogy a 

„korlátozás” összeegyeztethető-e az Egyezményben védett jogokkal. 

Amikor a Bíróság saját vizsgálatát lefolytatja, feladata nem az, hogy saját nézőpontjával helyettesítse 

az illetékes nemzeti hatóságokét, hanem inkább az, hogy az Egyezmény 11. cikke alapján vizsgálja 

felül az általuk hozott határozatokat. Ez nem jelenti azt, hogy annak vizsgálatára kellene szorítkoznia, 

hogy vajon az Állam mérlegelési jogkörét ésszerűen, körültekintően és jóhiszeműen gyakorolta-e; a 

panaszolt beavatkozást az ügy egészének fényében kell vizsgálnia, és miután megállapította, hogy az 

„törvényes célt” szolgál, el kell döntenie, hogy vajon „nyomós társadalmi szükséglet”-re adott-e 

választ, és – különösen – azt, hogy arányos volt-e a céllal, és hogy a nemzeti hatóságok által a 

beavatkozás igazolására felhozott indokok „érdemiek és elégségesek” voltak-e.  Ennek során a 

Bíróságnak meg kell győződnie arról, hogy a nemzeti hatóságok olyan mércét alkalmaztak, amely 

összhangban áll az Egyezmény 11. cikkében foglalt elvekkel, továbbá, hogy döntéseiket a releváns 

tények elfogadható értékelésére alapították. 

Továbbá, ez elvileg nem ellentétes a 11. cikk szellemével, ha – közrendi és nemzetbiztonsági okokból 

– egy Magas Szerződő Fél előírja, hogy a gyűlések megtartását engedélyeztetni kell. Valóban, a 

Bíróság már korábban úgy ítélte, hogy rendszerint egy nyilvános rendezvény bejelentése, sőt még az 

engedélyeztetése sem sértik az Egyezmény 11. cikkében foglalt jog lényegét, ameddig annak célja, 

hogy a lehetővé tegye a hatóságok számára okszerű és megfelelő intézkedések megtételét a gyűlés, 

találkozó vagy más gyülekezés zavartalan lebonyolításának biztosítása érdekében. Az ilyen jellegű 

szabályozás azonban nem jelenthet rejtett akadályt az Egyezmény által védett békés gyülekezés 

számára. 

A Bíróság észlelte, hogy az üggyel foglalkozó hazai bírósági határozatban a rendezvényre vonatkozó 

tilalom fenntartásának alapja kizárólag a forgalmi problémákkal állt kapcsolatban. Azt is észlelte, hogy 

a Kormányzat előadása már lényegében arra az állításra korlátozódott, hogy a demonstráció komolyan 

akadályozta volna a szabad közlekedést a környéken. Ezzel kapcsolatban a Bíróság emlékeztetett arra, 

hogy egy köztéri demonstráció okozhat bizonyos szintű zavart a hétköznapi életben. A felek által 

benyújtott anyagokat megvizsgálva, a Bíróság úgy találta: a Kormányzat nem bizonyította, hogy a 

nemzeti hatóságok határozataikat a releváns tények elfogadható mérlegelésére alapították. Kiemelte 

különösen, hogy a kérelmező egy nagyjából 200 résztvevős demonstrációt akart szervezni. Még ha 

feltételezzük is, hogy az esetleges megjelentek száma meghaladta volna az eredetileg tervezett 

nagyságrendet, a Bíróságot nem győzte meg a Kormányzat magyarázata abban az értelemben, hogy a 

Venyige utca, egy öt vagy nyolc méter széles út, amelyhez egy széles szervizút is csatlakozik, nem 

tudta volna befogadni a rendezvény komoly közlekedési problémák nélkül. Sőt, érvelésük – úgy tűnik 

– nem vette figyelembe, hogy az utca zsákutca, és az átmenő forgalom így csekély jelentőségű. A 

Bíróság szerint azonban ezt a tényt nem lehetett figyelmen kívül hagyni. Továbbá, a Kormányzat azon 

állítása, hogy a helyzet odáig fajulhatott volna, hogy blokkolja a közeli nagy átjárási lehetőséget, 

nagyrészt találgatás. Következésképpen a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a hatóságok, 

amikor a demonstrációt megtiltották és egyedül a közlekedési problémákra hivatkoztak, elmulasztottak 

megfelelő egyensúlyt teremteni azok jogai között, akik gyülekezési jogaikat akarták gyakorolni, és 

akiknek a mozgásszabadsága – legfeljebb ideiglenesen – meghiúsulhatott. 

Ezenfelül a Bíróság kiemelte, hogy nincs olyan bizonyíték az ügyiratokban, amely arra utalna, hogy a 

demonstráció erőszakos lett volna vagy veszélyt jelentett volna a közrendre. A Bíróság emlékeztetett 
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arra, hogy „ha a demonstrálók nem hajtanak végre erőszakos cselekményeket, fontos, hogy a 

hatóságok egy bizonyos fokú türelmet tanúsítsanak a békés összejövetelekkel szemben, hogy az 

Egyezmény 11 cikkében biztosított gyülekezési szabadságot meg ne fosszák minden tartalmától. Ez a 

fajta türelem a jelen ügyben nem mutatkozott meg. 

Tekintettel a fenti megfontolásokra, a Bíróság úgy találta, hogy a tervezett békés gyűlés megtiltásának 

alapja, ha egyáltalán releváns is, nem elegendő ahhoz, hogy nyomós társadalmi szükségletnek feleljen 

meg. A tilalom tehát nem tűnik szükségesnek egy demokratikus társadalomban annak érdekében, hogy 

elérjék a kitűzött célokat. Ennek megfelelően az Egyezmény 11. cikkét megsértették.  

A Bíróság úgy ítélte, hogy a jogsértés megállapítása elégséges igazságos elégtételt jelentett mindazon 

nem vagyoni károkért, amelyeket a kérelmező esetleg elszenvedett. 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei 

1. Vita Maria Di Trizio Svájc elleni ügye (7.186/09. számú ügy)49 

A kérelmező, di Trizio olasz állampolgár, aki Rapperswil-Jona-ban, a svájci Sankt Gallen kantonban 

él. 

A kérelmező 2002 júniusától gerincproblémái miatt feladta teljes munkaidejű eladói állását. 2003 

októberében rokkantsági ellátásért folyamodott a Rokkantsági Biztosítási Hivatalhoz (a továbbiakban: 

Hivatal). 2004 februárjában világra hozta ikreit, aminek következtében tovább súlyosbodott 

hátfájdalma. Egy környezettanulmányt készítettek, amely során a kérelmező különösen azt állította, 

hogy a gyermekek megszületését követően anyagi okokból félállásban továbbra is dolgoznia kell. A 

környezettanulmány arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmező háztartási feladatok ellátására való 

képessége 44,6 %-kal csökkent.  

A Hivatal 2006. május 26-án meghozott határozatában megállapította, hogy a kérelmező 2003 végéig 

teljes munkaidőben dolgozott, 2004 januárja és májusa között háztartásbeli volt, és 2004 júniusában 

döntött úgy, hogy részmunkaidőben kíván elhelyezkedni, hogy a gyermekeinek és a háztartásnak is 

gondját tudja viselni. A Hivatal 2003. június 1-jétől 2004. augusztus 31-ig folyósította az ellátást a 

kérelmező részére, és úgy döntött, hogy ezen időpontot követően nem jogosult az ellátásra. A Hivatal 

véleménye szerint a kérelmező a gyermekei megszületését követően saját maga döntött úgy, hogy nem 

kíván teljes munkaidőben dolgozni, állítva, hogy ideje egy részét a háztartás vezetésére kívánja 

fordítani.  

A kérelmező – miután sikertelenül nyújtott be panaszt a Hivatalhoz – bírósághoz fordult. A Sankt 

Gallen Kanton Társadalombiztosítási Bírósága részben helyt adott kérelmének. A bíróság úgy ítélte, 

hogy a kérelmező rokkantságának fokát hiányos tényállás alapján állapították meg, ezért az ügyben a 

Hivatalt új eljárásra utasította.  

A Hivatal fellebbezést nyújtott be a Szövetségi Bírósághoz. A Szövetségi Bíróság döntésének 

indoklásában kifejtette: a rokkantsági ellátás célja, hogy biztosítást nyújtson az egyéneknek azon 

kockázattal szemben, hogy – egészségügyi okokból – képtelenné válnak fizetett állást vállalni vagy 

elvégezni a szokásos háztartási feladatokat.  Az ellátás célja nem az, hogy kártalanítást nyújtson olyan 

tevékenységeket illetően, amelyekben a biztosított személyek sohasem vennének részt, még ha nem 

lennének is rokkantak. Végül az egyesített módszer alkalmazása megakadályozza azokat az 

embereket, akik jómódúak és korábban soha sem dolgoztak, hogy rokkantsági ellátásokat 

igényeljenek, akik rokkantság hiányában talán sohasem dolgoznának. A Szövetségi Bíróság álláspontja 

szerint az egyesített módszer alkalmazása nem vet fel semmilyen hátrányos megkülönböztetést. Úgy 

ítélte tehát, hogy a kérelmező nem jogosult ellátásra. 

A kérelmező – az Egyezmény 8. cikkére, továbbá az Egyezmény 14. cikkére az Egyezmény 8. cikke 

vonatkozásában hivatkozva – sérelmezte, hogy rokkantságának fokát az egyesített módszerrel 

számították ki, ezért részmunkaidős állása mellett nem jogosult a rokkantsági ellátásra.  

                                                 
49 Az ítélet 2016. július 4-én vált véglegessé. 
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A Bíróság emlékeztetett, hogy a nemek közötti egyenlőség előmozdítása az Európa Tanács 

tagállamainak egyik fő célja, és nagyon súlyos indokokat kell felhozni ahhoz, ha egy ilyen 

szempontból eltérő bánásmód az Egyezménnyel összeegyeztethetőnek legyen tekinthető.  

A Kormányzat által szolgáltatott adatokat figyelembe véve megállapítható, hogy 2009-ben az 

egyesített módszert a rokkantsági támogatások tárgyában hozott határozatok 7,5%-ban alkalmazták; 

ezen esetek 93%-ában nők, 7%-ban pedig férfiak voltak az érintettek. A Szövetségi Bíróság maga 

ismerte el, hogy a rokkantság felmérésének egyesített módszerét főleg nőkre alkalmazzák, akik 

csökkentették munkaóráik számát, miután gyermekük született. Továbbá, a Szövetségi Tanács 2015. 

július 1-jei jelentésében kiemelte, hogy azokban az ügyekben, amelyekben az egyesített módszert 

alkalmazták, 98%-ban a nők voltak az érintettek. 

A Kormányzat azzal érvelt, hogy a rokkantbiztosítás célja, hogy biztosítást nyújtson az egyéneknek 

azon kockázattal szemben, hogy – rokkantságuk miatt – képtelenné válnak olyan fizetett munkát 

vállalni vagy olyan szokásos háztartási feladatokat elvégezni, amelyet korábban képesek voltak 

elvégezni, és amelyet még most is elvégeznének, ha nem lennének rokkantak. A Bíróság álláspontja 

szerint a jogi szabályozás által követett cél alkalmas lehet az észlelt különbség igazolására.   

A Bíróság kiemelte, hogy a kérelmező eredetileg teljes munkaidőben dolgozott, és a munkát 2002 

júniusában hátproblémái miatt kellett feladnia. Elismerték, hogy 2003 júniusától ikreinek 

megszületéséig tartó időszakban 50%-os rokkant volt, és 2003. június 1-jétől 2004. augusztus 31-éig 

rokkantsági ellátásban részesült. A ellátást az egyesített módszer alkalmazásának következtében 

vonták meg, mivel – miként maga állította – feltételezték, hogy gyermekei születése után akkor sem 

kívánna teljes munkaidőben dolgozni, ha nem lenne rokkant.  

A Bíróság elfogadja a Kormányzat azon érvét, miszerint a rokkantbiztosítás célja, hogy biztosítást 

nyújtson az egyéneknek azon kockázattal szemben, miszerint – rokkantságuk miatt – képtelenné 

válnak olyan fizetett munkát vállalni vagy olyan szokásos háztartási feladatokat elvégezni, amelyet 

még most is elvégezhetnének, ha egészségesek lennének. A Bíróság álláspontja szerint azonban ezt a 

célt a nemek közötti egyenlőség fényében kell vizsgálni. 

A Bíróság észlelte, hogy a kérelmező részleges rokkantsági ellátásra lenne jogosult, ha teljes 

munkaidőben dolgozna vagy teljes egészében a háztartási feladatoknak szentelné az idejét. Mivel 

korábban teljes munkaidőben dolgozott, ezért kezdetben jogosult volt az ellátás teljes összegére, 

amelyet egészen a gyermekei megszületéséig folyósítottak. Nyilvánvaló, hogy az ellátásra való 

jogosultságát megtagadó határozat azon az előadásán alapult, hogy csökkenteni akarja a munkaóráit, 

hogy gyermekeit és a háztartást is elláthassa. A gyakorlatban a nők többsége gyermekük megszületését 

követően részmunkaidőben kíván dolgozni, így az egyesített módszer, amely az esetek 98%-ban nőket 

érint, hátrányos megkülönböztetés forrása. 

A Bíróság kiemelte továbbá, hogy a Szövetségi Tanács 2015. július 1-jei jelentésében összefoglalta és 

elemezte az egyesített módszerrel szembeni kritikákat. A Szövetségi Tanács elismerte, hogy a módszer 

az elismert rokkantsági fok csökkenését eredményezheti és a lehetséges hátrányos 

megkülönböztetéssel, legalábbis annak közvetett formájával kapcsolatos kérdések merülhetnek fel. A 

Bíróság álláspontja szerint nyilvánvaló jelei voltak a növekvő felismerésnek, hogy az egyesített 

módszer többé nem összeegyeztethető a nemek közti egyenlőség eléréséért tett erőfeszítésekkel a 

jelenkor társadalomban, ahol a nők jogosan akarják összeegyeztetni a családi és szakmai életüket.  A 

Bíróság kiemelte, hogy néhány hazai bíróság is egy olyan módszer alkalmazását támogatta, amely 

kedvezőbb azon biztosított személyek számára, akik részmunkaidőben dolgoznak, és amely 

kellőképpen figyelembe veszi rokkantságukat mind a fizetett munkájuk, mind az otthoni 

tevékenységek tekintetében.   

A Bíróság nem volt meggyőződve arról, hogy a kérelmezővel szemben tanúsított eltérő bánásmód 

ésszerű okkal igazolt lett volna, ezért úgy ítélte, hogy az Egyezmény 14. cikkét az Egyezmény 8. cikke 

tekintetében megsértették. Tekintettel arra, hogy a Bíróság megállapította az Egyezmény 14. Cikkének 

megsértését az Egyezmény 8. Cikkével összefüggésben, így a kérelmező további panaszait nem kellett 

megvizsgálni. 

A Bíróság a kérelmező javára 5,000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.  
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2. Raszul Agahaszan oglu Dzsafarov Azerbajdzsán elleni ügye (69.981/14. sz. ügy)50 

A kérelmező egy közismert civil társadalmi aktivista és az emberijog-védő. Ő az elnöke és 

társalapítója egy nem kormányzati szervezetnek, az Emberi Jogok Klubjának, amely a hatóságoktól 

sikertelenül próbálta elnyerni a jogi személyiséget. Továbbá, a kérelmezője részt vett különböző, 

köztük nemzetközi testületek munkájának keretében készült, az azerbajdzsáni emberi jogi kérdésekkel 

kapcsolatos jelentések elkészítésében. 

A kérelmezőt 2014 júliusában beidézték a Legfőbb Ügyészségre, ahol tanúként hallgatták ki, azokkal a 

büntetőeljárásokkal kapcsolatban, amelyeket 2014 áprilisában indítottak számos nem kormányzati 

szervezet pénzügyi tevékenységének állítólagos szabálytalansága miatt. Ezt követően házkutatást 

végeztek végeztünk az Emberi Jogok Klubjának irodájában, és számos, könyveléshez kapcsolódó 

okiratot lefoglaltak. 

A kérelmezőt 2014 augusztus elején ismét tanúkénti kihallgatásra idézték a Legfőbb Ügyészségre. 

Érkezésekor őrizetbe vették, és illegális vállalkozói tevékenységgel, nagyértékre elkövetett 

adócsalással és hatalommal való visszaéléssel vádolták meg. Egy kerületi bíróság később három 

hónapra elrendelte előzetes letartóztatásba helyezését. A kérelmező fellebbezett, arra hivatkozva, hogy 

nem volt megalapozott gyanú, hogy ő követte el a bűncselekményt, és nem állt fenn a szökés veszélye, 

tekintettel arra a tényre, hogy együttműködött a nyomozó hatóságokkal, amikor megjelent a 

kihallgatáson, és hogy nemrég tért vissza Azerbajdzsánba egy külföldi utazásról, bár tudta, hogy a 

vizsgálat alatt áll. Az előzetes letartóztatása elrendelése elleni fellebbezését elutasították, és előzetes 

letartóztatását újabb három hónappal meghosszabbították. Az eredeti vádakon kívül 2014 

decemberében nagy értékre elkövetett sikkasztással is megvádolták. 2015 áprilisában minden egyes 

vádpontban bűnösnek találták és hat és fél év szabadságvesztésre ítélték. Ezen kívül három évre 

eltiltották a közügyektől és a vállalkozói tevékenységtől. A kérelmező ítélet elleni fellebbezése 

jelenleg is folyamatban van. 

A kérelmező benyújtotta az Európai Emberi Jogi Bíróságának számos olyan szervezet nyilatkozatát, 

amelyek adományt adtak az Emberi Jogok Klubja, köztük az azerbajdzsáni norvég és a brit 

nagykövetségét. E nyilatkozatokat szerint a kérelmező rendszeresen megfelelően tájékoztatást adott az 

érintett adományozóknak a támogatás felhasználásáról. Az adományozók azt is leszögezték, hogy 

biztosak voltak abban: a támogatásokat megfelelően használták fel azokra a programokra, amelyekre 

azokat adták.  

A kérelmező letartóztatása előtt és után számos cikk jelent meg róla a kormány-közeli médiában, ahol 

idegen érdekeket szolgáló kémnek és „áruló”-nak írják le. Számos politikus hasonló nyilatkozatot tett 

az interjúk során.  

2014 novemberében a fegyelmi eljárást indítottak a kérelmezővel ügyvédjével, Khalid Bagirovval 

szemben, aki más kérelmezőket is képvisel az Emberi Jogok Európai Bírósága előtti eljárásokban. 

Ennek eredményeként működési engedélyét felfüggesztették, és a hatóságok a továbbiakban 

megtagadták, hogy a kérelmezővel találkozzék a fegyintézetben. 

A kérelmező – az Egyezmény 5. cikke 1. bekezdésének (c) pontjára és 3. bekezdésére hivatkozással – 

sérelmezte, hogy bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja hiányában vették őrizetbe és helyezték 

előzetes letartóztatásba, és hogy a nemzeti bíróságok elmulasztották megfelelő és elégséges indokát 

adni folyamatos fogva tartásának, továbbá – az Egyezmény 5. cikk 4. bekezdésére hivatkozással – azt, 

hogy a nemzeti bíróságok nem foglalkoztak megfelelően a szabadlábra helyezése mellett szóló 

érvekkel. Ezenkívül a kérelmező – az Egyezmény 18. cikkére az Egyezmény 5. cikkével kapcsolatban  

hivatkozva – sérelmezte, hogy az Egyezményben védett jogait az Egyezményben előírttól eltérő 

célokból korlátozták; így különösen őrizetbe vételének és előzetes letartóztatásának az volt a célja, 

hogy megbüntessék őt mint a Kormányzat bírálóját, elhallgattassák mint civil aktivistát és emberijog-

védőt, elriasszanak másokat az ilyen tevékenységektől és megbénítsák a civil társadalmat az 

országban. Továbbá – az Egyezmény 11. cikkére hivatkozással – sérelmezte, hogy mivel őrizetbe 

                                                 
50 Az ítélet 2016. július 4-én vált véglegessé. 
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vétele és előzetes letartóztatása azzal a céllal történt, hogy elhallgattassák mint civil aktivistát, 

megsértve ezzel a gyülekezéshez és egyesüléshez való jogát. Végül 2015 januárjában – az Egyezmény 

34. cikkére hivatkozással – egy új panaszt terjesztett elő, azt állítva, hogy ügyvédje működési 

engedélyének felfüggesztése és a fegyházban való találkozásuk lehetetlenné tétele az egyéni 

kérelemhez való joga megsértésének minősül. 

A Bíróság észlelte, hogy a kérelmezővel szembeni, 2014 augusztusi három eredeti vádpont leírásából 

– amelyből hiányzott egy bizonyos fokú koherencia és a rend – levezethető, hogy a neki tulajdonított 

valamennyi kötelességszegés lényegében abból fakadt, hogy egy államilag nyilvántartásba nem vett 

civil szervezetet működtetett, és hogy elmulasztotta nyilvántartásba vétetni a 2010 és 2014 között 

kapott pénzbeli támogatásokat. A Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a bűnüldöző hatóságok 

által hivatkozott tények nem voltak elégségesek annak megalapozott gyanújához, hogy elkövette volna 

azon bűncselekmények – „illegális vállalkozói tevékenység”, „adócsalás” vagy „hatalommal való 

visszaélés” – bármelyikét, amelyekkel megvádolták, miként azt az Egyezmény 5. cikke 1. 

bekezdésének (c) pontja megköveteli egy egyén törvényes őrizetbe vételéhez. A Bíróság kiemelte 

különösen azt, hogy miként azt az azeri Kormányzat is megerősítette, a hazai jogrendszer nem tiltja az 

államilag nyilvántartásba nem vett civil szervezetek működését, jóllehet ilyen nyilvántartásba vétel 

hiányában a civil szervezetek olyan nehézségekkel szembesülnek, minthogy nem tudnak bankszámlát 

nyitni vagy adományokat elfogadni jogi személyként. Pontosan ezeknek a nehézségeknek 

tulajdonítható, hogy a kérelmező a szóban forgó tevékenységeket a maga nevében végezte. Előadása 

szerint, amelyet a Kormányzat sem cáfolt meg, az adott időszakban nem volt megfelelő eljárás a 

magánszemélyektől kapott pénzbeli támogatásokat nyilvántartásba vételére. Továbbá, a hazai jog 

szerint a nonprofit tevékenység nem volt jövedelemadó vagy forgalmi adó köteles tevékenység. Sőt, 

ami nonprofit célokra adott a pénzbeli támogatásként elfogadott összegeket illeti, az érintett 

adományozók megerősítették, hogy arra költötték őket, amire szánták azokat. Eltekintve attól, hogy 

arra hivatkoztak: a kérelmező állítólag elmulasztotta nyilvántartásba venni a pénzbeli támogatásokat, 

ami önmagában nem volt büntetendő a hazai jog szerint, a bűnüldöző hatóságok sohasem mutatták be, 

hogy van arra bizonyíték, hogy ő a pénzt nyereségtermelésre vagy a támogatási szerződésekben 

meghatározottaktól eltérő célra használta volna fel, vagy hogy a támogatási szerződésekben 

meghatározott célok gazdaság és törvénytelen jellegűek lettek volna. Ami a további, 2014 decemberi 

vádakat illeti, azokat az előzetes letartóztatását meghosszabbító bírósági végzés után hozták fel a 

kérelmezővel szemben, ennek megfelelően nem volt jelentőségük annak értékelése során, hogy vajon 

a vele szembeni gyanú megalapozott volt-e. A Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy az 

Egyezmény 5. cikkének 1. bekezdését megsértették. Erre tekintettel a Bíróság szükségtelen ítélte az 

Egyezmény 5. cikke 3. bekezdésnek sérelmét külön megvizsgálni. 

A Bíróság megállapította az Egyezmény 5. cikke 4. bekezdésének sérelmét is, tekintettel a kérelmező 

fogvatartása törvényességének megfelelő bírósági felülvizsgálatának hiányára. Kiemelte különösen, 

hogy döntéseikben a hazai bíróságok az ügyészség állításainak lemásolására korlátozták magukat, 

továbbá rövid és homályos megfogalmazásokkal utasították el megalapozatlanként a kérelmező 

fogvatartással kapcsolatos panaszait.  

A Bíróság továbbá úgy ítélte meg, hogy a tényezők összessége alátámasztja a kérelmező és harmadik 

felek azon érvét, hogy őrizetbe vétele és előzetes letartóztatása egy 2014-es nagyobb hadjárat része 

volt, hogy „lesújtsanak az azerbajdzsáni emberijog-védőkre”. Először is, a kérelmező őrizetbe vételére 

és előzetes letartóztatására a civil szervezetek tevékenységére és támogatására vonatkozó, egyre 

keményebb és korlátozó szabályozással összefüggésben került sor. Másodszor, a Bíróság figyelembe 

vette a magas rangú hivatalnokok számos nyilatkozatát és a kormánypárti médiában megjelent 

cikkeket, amelyet következetesen azzal vádolták a helyi civil szervezeteket és azok vezetőit, köztük a 

kérelmezőt, hogy árulók, külföldi ügynökök, és az emberi jogi helyzetről készített jelentéseikkel 

hozzájárulnak ahhoz, hogy az országról kedvezőtlen kép alakuljon ki. Végül, a kérelmező helyzetét 

nem lehet elszigetelten vizsgálni. Számos neves emberi jogi aktivistát, akik szintén együttműködtek az 

emberi jogokat védő nemzetközi szervezetekkel – ideértve az Európa Tanácsot is – szintén 

letartóztatták, és hasonlóképpen megvádolták. E körülmények összessége arra utal, hogy a 

kérelmezővel szembeni intézkedések tényleges célja az volt, hogy elhallgattassák és megbüntessék az 

emberi jogok területén tevékenysége miatt. A Bíróság ezért úgy találta, hogy szabadságát más okból 

korlátozták, mint hogy bűncselekmény elkövetése alapos gyanúja miatt az illetékes hatóság elé 
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állítsák, miként azt az Egyezmény 5. cikke 1. bekezdésének (c) pontja előírja. Ez a következtetés 

elégséges annak megállapítására, hogy az Egyezmény 18. cikkét az 5. cikk vonatkozásában 

megsértették.  

Nem volt vitás, hogy működési engedélyének 2014 decemberi felfüggesztését követően a kérelmező 

képviselője, már nem kapott engedélyt arra, hogy találkozzon a kérelmezővel. A hazai hatóságok nem 

engedtek meg egy ilyen találkozót, bár nyilvánvaló volt, hogy a kérelem a kérelmezőnek az Emberi 

Jogok Európai Bírósága előtt folyamatban lévő ügyével állt kapcsolatban. A Bíróság kiemelte 

különösen, hogy noha a kérelmező képviselője engedélyének felfüggesztése a hazai jog szerint 

megakadályozta őt abban, hogy ügyfeleket képviseljen a büntetőeljárásban nemzeti szinten, ez nem 

értelmezhető úgy, mint hogy ez megakadályozta volna abban is, hogy a kérelmezőket az Emberi Jogok 

Európai Bíróság előtt képviselje. Abból adódóan, hogy a Bíróság Eljárási Szabályzata [36. cikk 4. 

bekezdés (a) pont] szerint a kérelmező képviseletére vonatkozó engedély egy ügyvédnek nem 

minősülő személynek is megadható, az Államnak biztosítania kell, hogy az ügyvédnek nem minősülő 

képviselőknek is megengedjék azon fogvatartottak felkeresését, akik a Bíróság előtt kérelmet 

terjesztettek elő vagy szándékoznak előterjeszteni, ugyanazokkal a feltételekkel, mint az ügyvédeknek. 

A Kormányzat azon érvét illetően, miszerint a kérelmező képviselője részletes és hosszas 

észrevételeket tudott a Bíróság elé terjeszteni, a Bíróság rámutatott arra: az Egyezmény 34. cikke 

szerinti kötelezettségek Kormányzat részéről történő teljesítésének elmulasztása nem követeli meg 

szükségképpen azt, hogy a beavatkozásnak érdemi hatása legyen az egyéni kérelemhez való jog 

gyakorlására. E megfontolásokra tekintettel a Bíróság úgy ítélte, hogy Azerbajdzsán nem tett eleget az 

Egyezmény 34. cikke szerinti kötelezettségeinek. 

Tekintettel az Egyezmény 5. cikke 1. bekezdésével és 18. cikkével kapcsolatos megállapításaira, és 

arra a tényre, hogy a kérelmező civil szervezete nyilvántartásba vételének hatósági elutasításával 

kapcsolatos külön eljárás (27.309/14. sz. ügy) van előtte folyamatban, a Bíróság úgy ítélte, hogy ebben 

az ügyben nem szükséges megvizsgálni, vajon az Egyezmény 11. Cikkét megsértették-e.  

A Bíróság a kérelmező javára 25.000,-Euro vagyoni és nem vagyoni kártérítést ítélt meg. 

 

3. Petru Buzadji Moldova elleni ügye (23.755/07. sz. ügy)51 

A kérelmező egy cseppfolyósított gázt szállító állami vállalat kisebbségi tulajdonosa és igazgatója. 

2006 júliusában nyomozás indult ellene, mivel állítólag megkísérelte becsapni a vállaltot. 

Nevezetesen, azzal vádolták, hogy kidolgozott egy, a cseppfolyósított gáz importját érintő rendszert, 

ami oda vezetett, hogy a vállalat jelentős pénzügyi veszteségeket szenvedett. A következő tíz hónap 

alatt több alkalommal együttműködött a nyomozó hatóságokkal, amikor maguk elé idézték. A 

kérelmező fiait, akik szintén gyanúsított voltak a büntetőeljárásban, a nyomozó hatóság ugyancsak 

beidéztette, de őket nem tartóztatták le. 

A kérelmező 2007. május 2-án őrizetbe vették és 2007. május 5-én hivatalosan is megvádolták a 

gázszállító cég céghez tartozó vagyontárgyakra vonatkozóan, nagy értékre elkövetett hűtlen kezelés 

kísérletével. Előzetes letartóztatásba helyezték, tekintettel az ellene felhozott vádak súlyosságára, az 

ügy bonyolultságára és összejátszás kockázatára. Az elsőfokú bíróság – majd a Fellebbviteli Bíróság – 

az ügyész által a kérelmezőt előzetes letartóztatásának indokolására hivatkozott egyéb okokat, vagyis a 

szökés, a tanúk befolyásolásának vagy a bizonyítékok megsemmisítésének veszélyét 

megalapozatlanként és valószínűtlenként elutasította. 

Ezt az előzetes letartóztatását utóbb négy alkalommal is meghosszabbították: az első és a második 

alkalommal 2007. május 16-án és június 5-én, tekintettel az ellene felhozott vádak súlyosságára, az 

ügy bonyolultságára, valamint a szökés, a tanúk befolyásolásának vagy a bizonyítékok 

meghamisításának veszélyére; a harmadik alkalommal 2007. június 26-án, amikor az első fokú bíróság 

házi őrizetbe helyezte, lényegében megállapítva, hogy nincsenek olyan okok, amelyek a további 

fogvatartása mellett szólnának; és a negyedik alkalommal 2007. június 29-én, amikor a fellebbviteli 

bíróság hatályon kívül helyezte a június 26-ai döntést azon az alapon, hogy a kérelmező megszökhet, 

befolyásolhatja a tanúkat, meghamisíthatja bizonyítékok és összejátszhat a fiaival, ha házi őrizetben 

                                                 
51 Az ítéletet a Nagykamara hozta 2016. július 5-én; az ítélet végleges. 
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tartják. A kérelmező többszöri szabadlábra helyezés iránti kérelmeit, amelyeket különösen 

egészségügyi okokra alapított (fogvatartása előtt szívrohamot és agyvérzést kapott), mind elutasították. 

Végül, 2007 júliusában a fellebbviteli bíróság elfogadta a kérelmező házi őrizetbe helyezés iránti 

kérelmét megállapítva, hogy nincs ok arra, hogy azt higgyék: meg fog szökni vagy akadályozza a 

nyomozást.  2008 márciusáig házi őrizetben maradt, amikor óvadék ellenében szabadlábra helyezték, 

miután a bíróság megállapította, hogy összességében több mint tíz hónapig volt előzetes 

letartóztatásban és házi őrizetben anélkül, hogy a rá vonatkozó korlátozásokat megszegte volna.  

A kérelmező ezt követően felmentették a vádak alól, amelyekre tekintettel 2007 májusa és 2008 

márciusa között fogvatartották; a fiait ugyancsak felmentették.  

A kérelmező – az Egyezmény 5. cikkének 3. bekezdésére hivatkozással – sérelmezte, hogy a bíróságok 

nem adták megfelelő és elegendő indokát tíz hónapos előzetes letartóztatásának, és azt állította, hogy 

akkoriban gyakorlat volt a megvádolt személyeket automatikusan, indokoltság hiányában is, kizárólag 

sablonos és ismétlődő indokok alapján előzetes letartóztatásba helyezni. 

A Bíróságnak az Egyezmény 5. cikke 3. bekezdésére vonatkozó bevett esetjoga szerint az alapos 

gyanú fennállta a folytatódó fogvatartás érvényességének egyik feltétele, de egy bizonyos idő eltelte 

után már nem elegendő. Ez idő eltelte után a Bíróságnak meg kellett állapítani: először is, hogy vajon 

az igazságügyi hatóságok által felhozott más okok továbbra is igazolják-e a szabadságelvonást, és 

másodszor, hogy az ilyen indokok „érdemiek” és „elégségesek”-e, és hogy a nemzeti hatóságok 

„különleges gondosság”-ot tanúsítottak-e az eljárás lefolytatása során. A Bíróság elismerte: az a 

kérdés, hogy mikor kell az 5. cikk 3. bekezdése szerinti biztosítékok második körét teljes mértékben 

alkalmazni abban az értelemben, hogy az alapos gyanún felül további érdemi és elégséges indokok 

szükségesek, a meglehetősen homályos „bizonyos elteltével” kifejezéstől függ. Így a Bíróság 

meggyőző érveket talált arra, hogy összhangba hozza a második kört az elsővel. Ez magában foglalja, 

hogy a bírákkal vagy más, a törvény által bírói hatalommal felruházott tisztviselővel szembeni azon 

követelmény, hogy az őrizetbe tartásnak – az alapos gyanún felül – érdemi és elégséges indokát adja, 

már az első, előzetes letartóztatást elrendelő végzés idején, úgymond nyomban az őrizetbe vétel után is 

alkalmazni kell.   

Ami a házi őrizetet illeti, a Bíróság megerősítette esetjogát, amely szerint a házi őrizet az Egyezmény 

5. cikke alapján szabadságelvonásnak minősül. Továbbá, nem volt hajlandó elfogadni a Kormányzat 

előadását, miszerint a kérelmező házi őrizetével kapcsolatos magatartása, és az intézkedés 

megtámadásának elmulasztása a személyes szabadsághoz való jogáról való lemondásnak minősül. 

Egészségi állapota jelentős romlott az előzetes letartóztatás során, és számos szabadlábra helyezés 

iránti kérelmének elutasítását követően érthető, hogy kész volt engedményeket tenni annak érdekében, 

hogy véget vessen ennek a helyzetnek. Ő tehát egyértelmű kényszerhelyzetben volt, amikor házi 

őrizetbe helyezték. Még ha feltételezzük is, hogy beleegyezett a házi őrizetbe, hogy a dolgok állása 

nem azonosítható a szabadlábra helyezéssel, miként a Kormányzat állította. Nem tekinthető úgy sem – 

miként a Kormányzat nyilvánvalóan sugallja – mint egyfajta, az Egyezmény 5. cikkének 5. bekezdése 

szerinti jóvátételhez való jog követelményének teljesítéseként nyújtott jóvátétel. A Bíróság ezért 

egyhangúlag elutasította a Kormányzatnak az áldozati jogállás hiányára vonatkozó kifogását.  

A Bíróság elutasította a Kormányzat azon előadását is, hogy a nagyobb indokok kellenek a rendes 

fegyintézetben foganatosítandó előzetes letartóztatáshoz, mint a házi őrizethez, amely enyhébb 

intézkedés. Emlékeztetett, hogy az 5. cikk nem szabályozza fogvatartási körülményeket, leszögezve, 

hogy e cikk alkalmazhatóságának előfeltételei csak a mozgásszabadság korlátozásának fokára utalnak, 

és nem a kényelmi különbségekre vagy a különböző fogvatartási helyek belső rendjére. Így a 

Bíróságnak ugyanazokat a feltételeket kellett alkalmaznia a szabadságelvonás teljes tartamára, 

függetlenül a helytől, ahol a kérelmezőt fogva tartották. 

Végül, rátérve a kérelmező előzetes fogvatartásának jelen ügyben felhozott igazolására, a Bíróság úgy 

ítélte meg, hogy a nemzeti bíróságok által a fogvatartás elrendelésére és meghosszabbítására felhozott 

indokok sablonosak és elvontak, valamint ellentmondásosak. Határozataik úgy hivatkoznak a 

fogvatartás indokaira, hogy meg sem próbálják kimutatni, hogyan alkalmazták azokat az ügy 

különleges körülményeire. Továbbá, egyes esetekben a nemzeti bíróságok (az elsőfokú bíróság és a 

fellebbviteli bíróság) elutasították mint megalapozatlant és valószínűtlent az ügyésznek a kérelmező 
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szökésének, a tanúk befolyásolásának és a bizonyítékok meghamisításának veszélyére vonatkozó 

állításait, más alkalommal (2007. május 16-án és június 5-én, amikor első és a második alkalommal 

hosszabbították meg a kérelmező előzetes letartóztatását) ugyanezen indokokat már elfogadta a 

nemzeti bíróság, anélkül, hogy nyilvánvaló változás történt volna a körülményekben, és bármiféle 

magyarázat nélkül. Nem is hivatkoztak többé az összejátszás kockázatára, amely lényegében az 

egyetlen, a bíróság által hivatkozott kiegészítő ok volt, amikor először rendelték el a kérelmező 

előzetes letartóztatását. Valójában, miként az előzetes letartóztatást elrendelő végzés esetén, a bíróság  

nem értékelte a kérelmező jellemét, életvitelét, vagyoni helyzetét, kapcsolatát az országgal és a 

büntetőeljárás első tíz hónapjában tanúsított magatartását, amikor elegendő ideje lett volna 

összebeszélni a  fiaival, ha ez volt a szándéka. Ami a házi őrizet elrendelését illeti, a bíróság azon 

megállapítása ellenére, hogy a folytatódó letartóztatásnak nincs olyan indoka, mint a szökés vagy a 

nyomozás akadályozása, a bíróság 2007 júniusában és júliusában elrendelte házi őrizetét. A Bíróság 

ezért úgy ítélte, hogy a kérelmező fogvatartásának elrendelésére és meghosszabbítására felhozott 

indokok nem voltak sem megfelelőek, sem nem elégségesek, ezzel megsértették az Egyezmény 5. 

cikkének 3. bekezdését. 

A Bíróság a kérelmező javára 3000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.  

 

4. Viktors Jeronovičs Lettország elleni ügye (44.898/10. sz. ügy)52 

A kérelmezőt 1998 áprilisában vette őrizetbe a rendőrség különböző bűncselekmények elkövetésének 

gyanújával, és 2000 szeptemberében kilenc év szabadságvesztésre ítélték. Őrizetbe vételét követően 

sérelmezte, hogy az érintett rendőrök bántalmazták; büntetőeljárás indult ellenük, de az eljárást a 

későbbiekben bizonyítékok hiányában megszüntették. 

A kérelmező 2001-ben kérelmet (547/02. sz. ügy) nyújtott be az Emberi Jogok Európai Bíróságához,  

amelyben sérelmezte különösen a rossz bánásmódot, amelynek állítólag ki volt téve, és állításai 

hatékony kivizsgálásának hiányát. A lett Kormányzat ezzel kapcsolatban egyoldalú nyilatkozatot 

terjesztett elő, amelyben elismerte az Egyezmény 3. és 13. cikkének megsértését, és felajánlotta, hogy 

jogorvoslat útján kártérítést fizet a kérelmezőnek. A Bíróság 2009. február 10-ai határozatában az 

ügyet törölte, amennyiben az az egyoldalú nyilatkozatban említett panaszokhoz kapcsolódik.  

A kérelmező 2010 októberében kérte a lett ügyészségtől az elítéléshez vezető, valamint az állítólagos 

bántalmazásával kapcsolatos büntetőeljárás újbóli lefolytatását. Kérelmét 2010 novemberében 

elutasították többek között azon az alapon, hogy a Kormányzat egyoldalú nyilatkozata a vonatkozó 

hazai előírások értelmében nem tekinthető újonnan feltárt körülménynek.  

A kérelmező – az Egyezmény 3. és 13. cikkére hivatkozással – sérelmezte: annak ellenére, hogy a 

Bíróság 2009. február 10-ei határozatában elfogadta a Kormányzat különbözi egyezményes jogok, 

köztük a rendőrök általi bántalmazását elismerő egyoldalú nyilatkozatát, ügyészség nem volt hajlandó 

az üggyel kapcsolatos két büntetőeljárás újbóli lefolytatására. A kérelmező álláspontja szerint ez ebben 

a tekintetben megfosztotta minden hatékony jogorvoslattól.  

A Bíróság először is leszögezte, hogy nem vizsgálja meg a kérelmező azzal kapcsolatos panaszát, 

hogy a hatóságok visszautasították az elítéléshez vezető büntetőeljárás újbóli lefolytatását, minthogy 

ezt a panaszt a Bíróság 2012. október 9-ei határozatával elutasította. Ezért arra a panaszra korlátozta 

vizsgálatát, hogy hatóságok visszautasították az állítólagos bántalmazásával kapcsolatos büntetőeljárás 

újbóli lefolytatását. Ebben az összefüggésben a kérelmező azt állította, hogy az alperes Állam köteles 

volt kivizsgálni az állítólagos bántalmazásokat, tekintettel arra a tényre, hogy elismerte az Egyezmény 

3. cikkének megsértését, és vállalta az egyoldalú nyilatkozatban, hogy „hatékony jogorvoslatot 

biztosít”. A Kormányzat vitatta ezt az állítást, amellett érvelve, hogy sem a nyilatkozat kikötéseiből, 

sem a Bíróság határozatának szövegezéséből nem fakad ilyen kötelezettsége.  

A Bíróság kiemelte, hogy a 2009. február 10-ei törlő határozat kifejezetten nem határozta meg, hogy a 

Kormányzat továbbra is köteles-e egy hatékony vizsgálat lefolytatására, vagy e kötelezettsége 

megszűnt a jogsértés elismerése és a kártérítés kifizetése folytán. Továbblépett ezért annak 

                                                 
52 Az ítéletet a Nagykamara hozta 2016. július 5-én; az ítélet végleges. 
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megállapítására, vajon fakadhat-e egy ilyen kötelezettség a Kormányzat egyoldalú nyilatkozatában 

szereplő kötelezettségvállalásából és a Bíróság 2009. február 10-ai törlő határozatából az Egyezmény 

3. cikkének eljárási vetületéből, vagy hogy a szóban forgó visszautasítás a törlő határozat után 

továbbra is fennálló eljárási kötelezettség teljesítésének elmulasztását jelenti. A Bíróság kiemelte, 

hogy a felek nem értettek egyet, hogy mit jelent az alábbi szöveg: 

(a) a Kormányzat kötelezettségvállalása, hogy „elfogad minden intézkedést annak érdekében, hogy a 

jövőbeli hasonló jogsértéseket elkerülje, és hogy hatékony jogorvoslatot biztosítson”, és  

(b) a Bíróság határozatának 54. szakaszában szereplő mondat, más jogorvoslatok igénybevételének 

lehetőségével kapcsolatban: „Ez a döntés nem érinti azt a lehetőséget, hogy a kérelmező igénybe 

vegyen bármilyen más rendelkezésre álló jogorvoslatot, hogy sérelmét orvosolja”.  

Ami az (a) pont szerinti kötelezettségvállalást illeti, a Bíróság úgy ítélte meg, hogy ez inkább egy 

általános intézkedés, mint egy konkrét, egyedi aktus. A (b) pont azonban különösen fontos volt a 

Bíróság álláspontja szerint, mivel a Bíróság törlő határozatának az volt az előfeltétele, hogy a 

kérelmező számára fenn kell tartani annak lehetőségét, hogy igénybe vegyen „bármilyen más 

rendelkezésre álló jogorvoslatot, hogy sérelmét orvosolja”. A Bíróság tehát úgy találta, hogy a 

kérelmező azon jogának, hogy igénybe vegye a meglévő jogorvoslatokat sérelme orvoslása érdekében, 

társulnia kellett a Kormányzat részéről a megfelelő kötelezettséggel, hogy az állami tisztviselők általi 

állítólagos bántalmazás kivizsgálására szolgáló eljárás formájában biztosítja számára sérelme 

orvoslását. A Bíróság leszögezte, hogy a kártérítés kifizetése, akár az egyoldalú nyilatkozatból, akár 

hazai kártérítési perből fakad, nem elegendő, tekintettel az Állam Egyezmény 3. cikke szerinti azon 

kötelezettségére, hogy hatékony vizsgálatot folytasson le az állami tisztségviselők általi szándékos 

bántalmazás esetén. A Bíróság ezért elutasította a Kormányzat olyan tartalmú értelmezését, hogy a 

kártérítés kifizetése jelentette a végső megoldást a helyzetre, megjegyezve, hogy ez a kérelmező 

jogának az Egyezmény 3. cikkének eljárási vetületéből fakadó állami kötelezettség lényegi részét 

megszüntette volna. 

A Bíróság továbbá hangsúlyozta, hogy az egyoldalú nyilatkozattal kapcsolatos eljárás kivételes, és 

hogy amikor az Egyezményben foglalt legalapvetőbb jogok megsértéséről van szó, akkor nem az a 

célja, hogy megkerüljék a békés rendezés kérelmező általi ellenkezését, vagy hogy lehetővé tegye a 

Kormányzatnak az ilyen jogsértések miatti felelősség elkerülését. A kérelmező bántalmazásával 

kapcsolatos hatékony vizsgálat hiányában a 2009. február 10-ei határozat nem szünteti meg – és nem 

is szüntetheti meg a lett Kormányzat folyamatos kötelezettségét, hogy az Egyezmény 

követelményeinek megfelelő vizsgálatot folytasson le. Ennek megfelelően nem mondható az, hogy az 

Állam teljesítette az Egyezmény 3. cikke szerinti folyamatos eljárási kötelezettséget azzal, hogy az 

egyoldalú nyilatkozatban megjelölt kártérítési összeget kifizette, és hogy elismerte az Egyezmény 

különböző rendelkezéseinek megsértését.  

A lett jog szerint a kérelmezőnek lehetősége volt arra, hogy kérelmet nyújtson be az ügyészhez a 

vizsgálat újbóli lefolytatása érdekében, és ő élt is ezzel a lehetőséggel. Az ügyész jogosult volt újból 

lefolytatni az eljárást az újonnan feltárt körülmények alapján. Bár a lett Be. 655. §-ának (2) bekezdése 

szerint annak nemzetközi bíróság általi megállapítása, hogy egy lett bíróság jogerős határozata nem 

felel meg a Lettországot kötelező nemzetközi jognak, újonnan felmerült körülménynek minősül, a 

kérelmező kérelmét elutasították azon az alapon, hogy a Kormányzat egyoldalú nyilatkozata e 

rendelkezések értelmében nem tekinthető újonnan feltárt körülménynek. A Bíróság álláspontja szerint 

a főügyész által hivatkozott nemzeti jogi akadályok egyike sem mentesítheti az államot az Egyezmény 

3. cikke szerinti folyamatos kötelezettsége alól, hogy folytasson le hatékony vizsgálatot. Ha egyébként 

a hatóságok az állami tisztviselők általi szándékos bántalmazás eseteiben válaszlépéseiket pusztán a 

kártérítés fizetésére korlátozhatnák, míg nem tennének eleget a felelősök elítélése és megbüntetése 

érdekében, ez lehetővé tenné bizonyos esetekben az állami tisztviselők számára, hogy az ellenőrzésük 

alá tartozó személyek jogait nyilvánvalóan büntetlenül megsértsék, a kínzás és az embertelen vagy 

megalázó bánásmód általános tilalmát, alapvető jelentősége dacára a gyakorlatban hatástalanná téve. 

 A Bíróság tehát úgy találta, hogy a kérelmező nem részesült az Egyezmény 3. cikke szerint 

megkövetelt hatékony vizsgálat előnyeiből, mivel a hatóságok nem voltak hajlandó újból lefolytatni a 

kérelmező – a Kormányzat egyoldalú nyilatkozatában elismert – bántalmazása ügyében A Bíróság 

tehát megállapította, hogy az Egyezmény 3. cikkének eljárási vetületét megsértették. 



 

 61 

A Bíróság a kérelmező javára 4000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg. 

 

5. Cumhuriyet Halk Partisi (Népi Republikánus Párt) Törökország elleni ügye 

(19.920/13. sz. ügy)53 

A kérelmező egy ankarai székhelyű, a török ellenzéki politikai párt. Összhangban az Alkotmányban 

foglalt követelményekkel, a kérelmező benyújtotta az Alkotmánybírósághoz ellenőrzés végett 

központja és helyi szervezeteinek összevont éves beszámolóját 2007, 2008 és 2009 évek 

vonatkozásában.  

Az Alkotmánybíróság 20012 márciusában és júliusában döntött ezekről a beszámolókról. Noha úgy 

ítélte, hogy a bevételek és ráfordítások pénzügyileg pontosak, és hogy a bevételek jórészt megfelelnek 

a politikai pártokról szóló törvény szerint alkalmazandó szabályoknak, a bíróság úgy találta, hogy a 

vizsgált időszakban felmerült bizonyos kiadások sértik e törvényt. A költségek, amelyeket 

jogellenesnek ítélt, két csoportba tartoznak. Az első csoport azok a kiadások tartoznak, amelyek nem 

„a pártcélok érdekében” és nem a politikai pártokról szóló törvény 70. cikkével összhangban, az 

illetékes pártszerv határozata alapján „a párt mint jogi személy nevében” merültek. A második 

csoportba azok a költségek tartoztak, amelyeket nem támasztottak alá a szükséges okiratokkal, miként 

azt a vonatkozó törvény 76. cikk megköveteli. Az Alkotmánybíróság ennek megfelelően elrendelte a 

kérelmező vagyontárgyainak elkobzását a vizsgálat alá vont egyes években törvénytelennek ítélt 

kiadásoknak megfelelő értékben, összességében több mint hárommillió Euro értékben. Bizonyos 

kiadások tekintetében pedig figyelmeztetésre került sor.  

A 2007-es beszámolóval kapcsolatban esedékes összeget végül levonták a pártnak juttatott 2013. évi 

állami támogatásból, és a kérelmező végül kifizette az Államkincstárnak a 2008. évi és 2009. évi 

beszámolóval kapcsolatban esedékes összegeket.  

A kérelmező – az Egyezmény 11. cikkére hivatkozással – azt sérelmezte, hogy az Alkotmánybíróság 

által hozott elkobzó végzésjelentős pénzügyi terhet jelentett a politikai tevékenysége számára. 

Különösen azt sérelmezte, hogy a hatóságok elmulasztották biztosítani megfelelő időben egy világos, 

előrelátható és előre jelezhető törvényi alapot, amely lehetővé tette volna, először is azt, hogy előre 

meghatározzák, milyen jellegű kiadások esnek a „törvénytelen kiadások” körébe, és másodszor azt, 

hogy előre jelezzék azokat a körülményeket, amelyek fennállta esetén az Alkotmánybíróság inkább 

figyelmezetést adhat ki, mint elkobzó végzést, válaszul a pénzügyi szabálytalanságokra.  

A Bíróság elfogadhatatlannak nyilvánította a panaszt a kérelmező 2007-es beszámolójának ellenőrzése 

tekintetében, mivel az elkésett.  

Először is, a Bíróság észlelte: annak megkövetelése a politikai pártoktól, hogy hatósági ellenőrzés alá 

vessék pénzügyeiket, önmagában nem vet fel a kérdéseket az Egyezmény 11. cikk értelmében. Egy 

ilyen követelmény átláthatóság és az elszámoltathatóság céljait szolgálja, így biztosítva a társadalom 

bizalmát a politikai folyamatban. Továbbá, a tagállamok viszonylag széles mozgásteret ("mérlegelési 

jogkört") élveznek politikai pártok pénzügyeinek ellenőrzése és a szabálytalan pénzügyi műveletek 

szankcióinak megválasztása terén.  

A Bíróság azonban kiemelte, hogy a kérelmező 2008-as és 2009-es elszámolására tekintetében hozott 

elkobzást elrendelő végzés arra kötelezte a kérelmezőt, hogy politikai tevékenységét jelentősen 

korlátozza, különösen helyi szinten. Az elkobzást elrendelő végzés ezért beavatkozott a kérelmező 

egyesülési jogába.  

Bár alakilag a beavatkozásnak volt alapja a nemzeti jogban (nevezetesen az Alkotmány 69. cikkének 

3. bekezdése és a Politikai pártokról szóló törvény 70-76. §§-ai), a Bíróság úgy találta, hogy az akkor 

hatályos, vonatkozó jogszabályi rendelkezések nem voltak elég pontosak a törvénytelen kiadások 

fogalmának tárgyi hatályát illetően. A Kormányzat sem mutatott be olyan bevett esetjogot, amelyben 

az alkotmánybírósági felülvizsgálat módja és tárgyi hatálya, valamint a vonatkozó törvényességi 

követelményre vonatkozó értelmezése okot ad arra, hogy a kérelmező szóban forgó kiadásai kapcsán a 

                                                 
53 Az ítélet 2016. július 26-án vált véglegessé. 
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törvénytelenség megállapítására számítsanak. A Bíróság kiemelte továbbá, hogy az Alkotmánybíróság 

kérelmezővel szembeni határozatai némiképp ellentmondásosak is voltak a törvényességi követelés 

értékelése során alkalmazott szempontokat illetően. Például, a kérelmező fél magyarázatát, miszerint 

az ifjúsági tagozat vezetője által 2008-ban szervezett vacsorák a választásokkal kapcsolatosak voltak, 

két esetben elfogadta, a többi esetben indokolás nélkül elutasította. Ez a törvény következetlen és 

kiszámíthatatlan értelmezését és alkalmazását eredményezte a kérelmező azon igényének hátrányára, 

hogy szabályozni tudja kiadásait annak érdekében, hogy elkerülje a jövőbeli szankciókkal való 

szembesülést. A jogbizonytalanságot súlyosbították az ellenőrzési eljárásban a kérelmező által 

tapasztalt késedelmek, minthogy három évet vett igénybe, hogy az Alkotmánybíróság befejezze a 

2008-as beszámoló vizsgálatát, és két évet, hogy a 2009-es beszámolóét.  

Az sem láthatta a kérelmező előre, hogy vajon figyelmeztetéssel vagy elkobzással fogják-e 

szankcionálni a kiadásokat. Például, az Alkotmánybíróság figyelmeztetést adott ki amiatt, mert a 

kérelmező elmulasztotta bankszámlakivonattal igazolni az utalványozást az alkalmazottak fizetése 

vonatkozásában, míg az utalványozás puszta bejelentését bizonyos más kiadások tekintetében 

elkobzással szankcionáltak.  

A Bíróság elfogadta, hogy a politikai pártok által a modern társadalmakban vállalt széles körű 

tevékenység megnehezítette, hogy átfogó követelményeket állapítsanak meg azon tevékenységek 

meghatározásához, amelyeket egy politikai párt céljaival összhangban állónak tekinthetők, és amelyek 

valóban a pártmunkához kapcsolódnak. Hangsúlyozta azonban, hogy tekintettel arra a fontos szerepre, 

amelyet a politikai pártok a demokratikus társadalmakban betöltenek, minden olyan jogszabályt, 

amely azzal a hatással járhat, hogy beavatkozik egyesülési szabadságukba, mint a kiadások 

ellenőrzése, olyan kifejezéssekkel kell megfogalmazni, amely megfelelő iránymutatást ad arra 

vonatkozóan, hogy ezek a rendelkezések hogyan kell értelmezni és alkalmazni. 

Tekintettel a törvénytelen kiadás az akkor hatályos, vonatkozó jogszabályok szerinti fogalmának tárgyi 

hatályát, valamint a törvénytelen kiadások szankcionálását érintő kétértelműségre, a Bíróság arra a 

következtetésre jutott, hogy a politikai pártok pénzügyeinek ellenőrzését szabályozó törvények 

tekintetében magas fokú előreláthatóság követelménye nem teljesült a kérelmező ügyében. Ezzel 

összhangban az elkobzást elrendelő végzést nem „törvényben írja elő”, vagyis az Egyezmény 11. 

cikkét megsértették.  

A Bíróság a kérelmező javára 1.085.800,-Euro vagyoni 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 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Közigazgatási ügyszak 

Kfv.II.37.884/2015/13. 

Az Ütv. 63.§ (1) bekezdése szerinti új eljárás elrendelésének csak a kettős feltétel együttes fennállása 

esetén van meg az alapja. Az Ütv. 63.§ (1) bekezdése szerinti kérelem elutasításáról szóló kamarai 
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döntés és annak bírósági felülvizsgálata nem nyitja meg a lehetőséget a jogerősen lezárt fegyelmi 

eljárás és határozat felülbírálatára. 

A felperes alaptalanul várta, hogy a bíróság ebben az eljárásban - változatlan tényállás mellett, és az új 

eljárás engedélyezésének hiányában - a korábbi kamarai határozatok felülvizsgálatát elvégzi, és 

egyúttal ellenőrzi, esetleg felülbírálja a korábban eljárt bíróság döntésének törvényességét. A korábbi 

eljárás jogerősen lezárult, a meghozott 8.K.33.127/2011/6. számú ítélet a feleket, köztük a felperest és 

a bíróságot is köti (res iudicata). Ezért ebben az eljárásban érdemi vizsgálatnak nem lehet része az, 

hogy az alapeljárásban a kamara hogyan folytatta le a bizonyítási eljárást, miként értékelte a 

bizonyítékokat, a tisztességes eljárás követelménye érvényre jutott-e abban az eljárásban. E kérdéseket 

a Fővárosi Bíróság - a kereseti kérelem körében - megvizsgálta, az eljárást törvényesnek ítélte. Ez 

okból a felülvizsgálati kérelemnek az a része, mely az az Emberi Jogok Európai Egyezményének 6. 

cikkének sérelmére utal, alaptalan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiadja: A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Iroda 
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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. 


