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Európai uniós jogi közlemények

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek
Büntető ügyszak
20. A Landgericht Aachen (Németország) által 2016. május 19-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-278/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról
szóló, 2010. október 20-i 2010/64/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (Celex-szám:
32010L0064) 3. cikkét, hogy az StPO (a büntetőeljárásról szóló törvény) 37. § -ának (3) bekezdésében
szereplő „ítélet” fogalma az StPO 407. és azt követő § -ai szerinti tárgyalás mellőzésével hozott
végzéseket is magában foglalja?

21. Az Amtsgericht Kehl (Németország) által 2016. június 21-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-346/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1)Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 67. cikk (2) bekezdését, valamint a személyek határátlépésére
irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex [a továbbiakban: kódex])
létrehozásáról szóló 562/2006 rendelet 20. és 21. cikkét vagy az Európai Unió egyéb jogszabályait,
hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti jogszabály, amely az érintett tagállam rendőri hatóságai
számára olyan hatáskört ír elő, amelynek keretében az e tagállamnak az 1985. június 14-i schengeni
megállapodás végrehajtásáról szóló egyezményben (Schengeni végrehajtási egyezmény) részes
államokkal közös szárazföldi határától húzódó, legfeljebb 30 kilométeres sávban tárgyakat kutathatnak
át a tárgy birtokosának magatartásától, valamint különös körülményektől függetlenül, annak
érdekében, hogy megakadályozzák vagy megtiltsák az e tagállam területére történő jogellenes
beutazást, illetve megelőzzenek bizonyos, a határ biztonsága vagy a határvédelem ellátása ellen
irányuló vagy a határátlépéssel összefüggésben elkövetett bűncselekményeket, anélkül, hogy a kódex
23. és azt követő cikkei alapján ideiglenesen visszaállították volna az érintett belső határon a
határellenőrzést?
Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén:
2) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 67. cikk (2) bekezdését, valamint a kódex létrehozásáról szóló
562/2006 rendelet 20. és 21. cikkét vagy az Európai Unió egyéb jogszabályait, hogy azokkal ellentétes
az olyan nemzeti jogszabály vagy gyakorlat, amely lehetővé teszi e tagállam büntetőbíróságának
valamely bizonyítéknak a vádlott terhére történő értékelését, jóllehet e bizonyítékot az uniós
rendelkezéseket sértő állami intézkedés útján szerezték meg?

22. A Hof van beroep te Brussel (Belgium) által 2016. július 5-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-367/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni az európai elfogatóparancsról szóló kerethatározat 3. cikkének 3. pontját,
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hogy csak akkor engedhető meg valamely személy átadása, ha e személy a végrehajtó tagállam joga
szerint nagykorúnak minősül, vagy a hivatkozott cikk olyan kiskorúak átadását is lehetővé teszi a
végrehajtó tagállamnak, akik a nemzeti rendelkezések alapján valamely meghatározott kor elérését
követően (és adott esetben számos feltétel teljesülése mellett) büntetőjogi felelősségre vonhatók?
2) Amennyiben a kiskorúak átadása nem tilos a kerethatározat 3. cikkének 3. pontja alapján: ebben az
esetben úgy kell-e értelmezni a hivatkozott rendelkezést, hogy
a) elegendő kritérium az átadás megengedéséhez annak (elméleti) lehetősége, hogy a kiskorúak a
nemzeti jog alapján valamely meghatározott kor elérését követően büntethetők (más szavakkal
kifejezve, a személyek büntetőjogi felelősségre vonhatóságát megalapozó koron alapuló elvont
vizsgálat elvégzése anélkül, hogy figyelembe kellene venni esetleges további feltételeket), vagy
b) sem a kerethatározat 1. cikkének (2) bekezdése szerinti kölcsönös elismerés elvével, sem a
hivatkozott kerethatározat 3. cikkének 3. pontjával nem ellentétes a végrehajtói tagállam egyedi
esetben elvégzett konkrét vizsgálata, amely során megkövetelhető, hogy az átadás keretében
keresett személy vonatkozásában ugyanazokat a büntetőjogi felelősségre vonási feltételeket kell
teljesíteni, amelyek a végrehajtó tagállam állampolgárainak büntetőjogi felelősségre vonása során
érvényesülnek, tekintettel a cselekmény időpontjában betöltött életkorukra, a felrótt cselekmények
fajtájára, és esetlegesen továbbá a kibocsátó tagállam előzetes büntetésére, amelyek nevelési
intézkedést eredményeztek, még abban az esetben is, ha ezek a feltételek nem állnak fenn a
kibocsátó tagállamban?
3) Amennyiben a végrehajtó tagállam konkrét vizsgálatot folytathat, akkor a büntetlenség elkerülése
érdekében nem kell különbséget tenni a büntetőeljárás lefolytatása céljából megvalósuló átadás és a
büntetés-végrehajtás céljából megvalósuló átadás között?

23. A Szombathelyi Törvényszék (Magyarország) által 2016. július 13-án
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-390/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: magyar
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 67. és 82.
cikkének rendelkezéseit úgy kell-e értelmezni, hogy azok kizárják a nemzeti jogszabályon
nyugvó, a külföldi ítélet érvényének hazai „elismerésére”, transzformálására irányuló nemzeti
büntető eljárás, vagy más eljárás lefolytatását – amely által a külföldi ítéletet olyannak kell
tekinteni, mintha azt a hazai bíróság hozta volna – azon terhelt vonatkozásában, akinek a
büntető ügyét a külföldi ítélettel az Európai Unió egy másik tagállamának nemzeti bírósága
már jogerősen és véglegesen elbírálta?
2) Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 50. cikkében, valamint a Schengeni Megállapodás
végrehajtásáról szóló Egyezmény 54. cikkében megfogalmazott „ne bis in idem” elvével – a
Tanács 2008. július 24-i 2008/675/IB kerethatározata fényében – vajon összeegyeztethető-e
egy uniós tagállamban – jelesül más tagállamban, ugyanazon személy ugyanazon
cselekménye vonatkozásában – lefolytatott és véglegesen lezárt büntető eljárás kapcsán a
külföldi elítélés magyarországi „érvényének elismerése érdekében” a magyar 1996. évi
XXXVIII. törvény 46. §-ától a 48. §-áig terjedő szabályozáson nyugvó eljárás, amely
ténylegesen nem a határozat végrehajtására, hanem annak jövőbeli büntető eljárásokban való
figyelembevételének megalapozására irányul?
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Gazdasági ügyszak
30. Az Amtsgericht Düsseldorf (Németország) által 2016. május 13-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-274/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Az utazás második szakaszának érkezési pontja tekintendő-e az 1215/2012/E[U] rendelet 7. cikke 1.
pontjának a) alpontja szerinti teljesítési helynek olyan személyszállítás esetén, amelynél a két légi járat
csatlakozását magában foglaló repülés során nem töltenek jelentős időt az átszállási repülőtéren, ha a
kereset az utazásnak a rendellenességgel érintett első szakaszát üzemeltető légifuvarozó ellen irányul,
és az utazás második szakaszán a szállítást másik légifuvarozó végzi?

31. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2016. május 24-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-290/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni az 1008/2008/EK rendelet 23. cikke (1) bekezdésének harmadik mondata
szerinti rendelkezést, hogy a légi fuvarozóknak a b), c) és d) pontban felsorolt adók, repülőtéri díjak,
valamint egyéb díjak, felárak és illetékek őket terhelő tényleges összegét fel kell tüntetniük légi
viteldíjaik közzétételekor, és azokat ezért nem foglalhatják bele részben az említett rendelkezés a)
pontja szerinti légi viteldíjaikba?
2) Úgy kell-e értelmezni az 1008/2008/EK rendelet 22. cikkének (1) bekezdése szerinti rendelkezést,
hogy azzal ellentétes az általános szerződési feltételek jogára vonatkozó, az uniós jogon alapuló olyan
nemzeti szabályozás alkalmazása, amely szerint a meg nem jelenő vagy a repülőúttól elálló
ügyfelektől ezért nem kérhető külön kezelési díj?

32. A Rechtbank Noord-Nederland, székhelye Groningen (Hollandia) által 2016. május
27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-302/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Milyen (alaki és tartalmi) követelményeket kell támasztani a 261/2004 rendelet 5. cikke (1)
bekezdésének c) pontja szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesítésével szemben, ha a szállítási
szerződés utazásközvetítőn keresztül jött létre vagy a jegyváltásra weboldalon keresztül került sor?

Munkaügyi ügyszak
31. A Tribunal da Relação do Porto (Portugália) által 2016. május 30-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-306/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: portugál
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Az 1993. november 23-i 93/104/EK tanácsi irányelv 5. cikke és a 2003. november 4-i 2003/88/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikke, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 31.
cikke alapján a váltott műszakos munkarendben, rotációs rendszer alapján kiadott pihenőidők mellett
dolgozó munkavállalók esetében, akiket a hét minden napján, de nem napi 24 órában nyitva tartó
létesítményben alkalmaznak, a munkavállalót megillető kötelező pihenőnapot a munkavállaló részére
7 napos időszakonként, azaz 6 egymást követő munkanapot követően legkésőbb a hetedik napon ki
kell adni?
2) Az említett irányelvekkel és rendelkezésekkel összhangban áll-e az az értelmezés, amely szerint e
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munkavállalókkal kapcsolatban a munkáltató szabadon választhatja meg azokat a napokat, amikor a
munkavállaló számára minden egyes héten biztosítja azt a pihenőidőt, amely a munkavállalót
megilleti, oly módon, hogy a munkavállaló arra kötelezhető, hogy túlmunka keletkezésének elismerése
nélkül akár 10 egymást követő napon keresztül dolgozzon (például az egyik héten szerdától – amelyet
megelőzően számára hétfőn és kedden pihenőidőt biztosítottak – a következő héten péntekig, amelyet
szombaton és vasárnap pihenőidő követ)?
3) Az említett irányelvekkel és rendelkezésekkel összhangban áll-e az az értelmezés, amely szerint a
24 órás megszakítás nélküli pihenőidő kiadható egy adott, 7 naptári napból álló időszak bármely
naptári napján, illetve hogy a következő, 24 órás megszakítás nélküli pihenőidő (amelyhez
hozzáadódik a 11 órás napi pihenőidő) szintén kiadható az előbbiekben említett időszakot követő, 7
naptári napból álló időszak bármely naptári napján?
4) Az említett irányelvekkel és rendelkezésekkel összhangban áll-e – a 2003. november 4-i
2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének a) pontját is figyelembe véve – az az
értelmezés, amely szerint a munkavállalót, ahelyett, hogy számára 7 naponként egy 24 órás
megszakítás nélküli pihenőidőt biztosítanának (amelyhez hozzáadódik a 11 órás napi pihenőidő), két
24 órás megszakítás nélküli pihenőidő – függetlenül attól, hogy egybefüggő-e vagy sem – illeti meg
egy adott, 14 naptári napból álló referencia-időszak bármely 4 naptári napján?

32. Az Arbeitsgericht Verden (Németország) által 2016. június 27-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-354/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. a) Úgy kell-e értelmezni a vonatkozó uniós jogot, különösen a 98/23 irányelvvel módosított […]
97/81 irányelv mellékletében szereplő, a részmunkaidős foglalkoztatásról szóló keretmegállapodás
4. szakaszának 1. és 2. pontját, valamint a […] 2000/78[…] irányelvvel összefüggésben értelmezett
[…] 2006/54[…] irányelv 4. cikkét, hogy azokkal ellentétesek az olyan nemzeti jogszabályi
rendelkezések vagy gyakorlatok, amelyek a foglalkoztatói nyugdíj mértékének megállapításakor
különbséget tesznek az általános nyugdíjbiztosítás hozzájárulási plafonját el nem érő és a
hozzájárulási plafont meghaladó munkabér között (úgynevezett „megosztott nyugdíjformula”), és a
részmunkaidős foglalkoztatásból származó jövedelmet nem úgy kezelik, hogy először kiszámítják a
megfelelő teljes munkaidős foglalkoztatás esetén fizetendő jövedelmet, ebből kiszámítják a
hozzájárulási plafont el nem érő és az azt meghaladó részt, majd ezt az arányt alkalmazzák a
részmunkaidős tevékenységből származó csökkentett jövedelemre?
Az 1. a) kérdésre adandó nemleges válasz esetén:
b) Úgy kell-e értelmezni a vonatkozó uniós jogot, különösen a 98/23 irányelvvel módosított, az
UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a részmunkaidős foglalkoztatásról kötött keretmegállapodásról
szóló 97/81 irányelv mellékletében szereplő, a részmunkaidős foglalkoztatásról szóló
keretmegállapodás 4. szakaszának 1. és 2. pontját, valamint a foglalkoztatás és a munkavégzés
során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27i 2000/78/EK tanácsi irányelvvel összefüggésben értelmezett, a férfiak és nők közötti
esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő
megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4.
cikkét, hogy azokkal ellentétesek az olyan nemzeti jogszabályi rendelkezések vagy gyakorlatok,
amelyek a foglalkoztatói nyugdíj mértékének megállapításakor különbséget tesznek az általános
nyugdíjbiztosítás hozzájárulási plafonját el nem érő és a hozzájárulási plafont meghaladó munkabér
között (úgynevezett „megosztott nyugdíjformula”), és a részben teljes munkaidőben, részben pedig
részmunkaidőben foglalkoztatott személy esetén nem időszakonkénti (például naptári évenkénti)
bontást alkalmaznak, hanem egységes foglalkoztatási szintet határoznak meg a munkaviszony
teljes időtartamára, és a megosztott nyugdíjformulát csak az ebből eredő átlagos díjazásra
alkalmazzák?
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2. Úgy kell-e értelmezni a vonatkozó uniós jogot, különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájának
21. cikkében rögzített és a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód
általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelvben,
különösen annak 1., 2. és 6. cikkében pontosított, életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés
tilalmát, hogy azzal ellentétesek az olyan nemzeti jogszabályi rendelkezések vagy gyakorlatok,
amelyek olyan mértékű foglalkoztatói nyugdíjat írnak elő, amely a szolgálati idő időtartamának a
szolgálati idő kezdetétől az általános nyugdíjrendszer rendes nyugdíjkorhatárának eléréséig eltelt
időhöz viszonyított arányához igazodik (az időarányosság elve [pro rata temporis]), és amelyek
maximalizálják a beszámítható szolgálati éveket azzal a következménnyel, hogy a szolgálati időt
fiatalabb korukban megszerző munkavállalók alacsonyabb foglalkoztatói nyugdíjat kapnak azon
munkavállalókhoz képest, akik idősebb korukban szerezték meg a szolgálati időt, jóllehet a
munkavállalók mindkét csoportja esetében azonos időtartamú szolgálati időről van szó?

Polgári ügyszak
53. A Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Lengyelország) által 2016. április 19én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-218/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lengyel
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési
ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított
közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről
szóló, 2012. július 4-i 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikke (2) bekezdésének
k) pontját, 1. cikke (2) bekezdésének l) pontját vagy 31. cikkét, hogy azok lehetővé teszik az öröklésre
alkalmazandó jog által biztosított dologi hagyomány (legatum per vindicationem) dologi jogi
joghatásai elismerésének megtagadását, ha e hagyomány egy olyan tagállamban fekvő ingatlanon
fennálló tulajdonjogot érint, amelynek joga nem ismeri a közvetlen dologi jogi joghatással bíró
hagyomány intézményét?

54. A Supremo Tribunal de Justiça (Portugália) által 2016. május 23-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-287/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: portugál
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Ellentétes-e a tagállamok gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozó jogszabályainak közelítéséről
szóló 72/166/EGK irányelv 3. cikkének (1) bekezdésével, 84/5/EGK irányelv 2. cikkének (1)
bekezdésével és 90/232/EGK irányelv 1. cikkével az a nemzeti szabályozás, amely a gépjármű
tulajdonjogára és a szokásos vezetőjének meghatározására vonatkozó nyilatkozatok valótlan tartalmát
a biztosítási szerződés semmisségével szankcionálja, ha a szerződést kötő személynek nem fűződik
anyagi érdeke a gépjármű forgalomban való részvételéhez és a közreműködő alanyok (szerződő fél,
tulajdonos és szokásos vezető) csalárd szándéka arra irányul, hogy a közlekedésből eredő kockázatok
fedezését biztosítsák:
(i) olyan szerződés megkötésével, amelyet a biztosítótársaság nem kötne meg, ha ismerné a biztosított
valódi személyét;
(ii) olyan biztosítási díj megfizetésével, amely a szokásos vezető életkora szerint fizetendő díjnál
alacsonyabb mértékű?
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55. A Sąd Okręgowy w Warszawie (Lengyelország) által 2016. június 10-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-330/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lengyel
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló, 2011. február
16-i 2011/7/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének 1. pontja és 3. cikke (valamint (2),
(3), (7), (11), (18) és (23) preambulumbekezdése) értelmében vett szolgáltatásnak tekintendő-e a
helyiségek bérbeadása?
2) Ha az első kérdésre igenlő választ kell adni, akkor határozatlan időre kötött bérleti szerződés esetén
a bérleti szerződés vagy a helyiségek és csatlakozások használatának átengedése ellenében történő
konkrét bérletidíj-fizetésben megnyilvánuló külön ügylet tekintendő-e a 2011/7/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv 1. cikkének (1) bekezdése, 2. cikkének 1. pontja, 3., 6. és 8. cikke (valamint (1),
(3), (4), (8), (9), (26) és (35) preambulumbekezdése) értelmében vett kereskedelmi ügyletnek?
3)Ha a második kérdés megválaszolása során megállapítást nyer, hogy a helyiségek és csatlakozások
használatának átengedése ellenében történő konkrét bérletidíj-fizetés tekintendő kereskedelmi
ügyletnek, akkor úgy kell-e értelmezni a [omissis] 2011/7/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 1.
cikkének (1) bekezdését, 2. cikkének 1. pontját és 12. cikkének (4) bekezdését (valamint (3)
preambulumbekezdését), hogy a tagállamok kizárhatják az irányelv alkalmazása alól a 2013. március
16. előtt kötött bérleti szerződéseket, ha a bérlő ezen időpontot követően esik késedelembe az egyes
bérleti díjak megfizetésével?

56. Az Oberlandesgericht Düsseldorf (Németország) által 2016. június 16-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-341/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Magában foglalja-e a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok
elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 22. cikkének
4. pontja szerinti „olyan [peres] eljárás […], amelynek tárgya […] védjegy […] lajstromozása vagy
érvényessége” fogalma a benelux védjegynyilvántartásban lajstromozott benelux védjegy alaki
védjegyjogosultja ellen indított azon eljárást is, amelynek célja a benelux védjegyhivatal előtt történő
nyilatkozattétel arról, hogy az alperesnek nincsenek az érintett védjegyhez fűződő jogai, és lemond
arról, hogy őt a lajstromban védjegyjogosultként szerepeltessék?

57. Az Audiencia Provincial de Navarra (Spanyolország) által 2016. június 27-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-352/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Összeegyeztethető-e a Real Decreto 1373/2003 (1373/2003. sz. királyi rendelet) az EUSZ 4. cikk (3)
bekezdésével, valamint az EUMSZ 101. cikkel, figyelemmel arra, hogy mivel az állam által alkotott
jogszabályról van szó, a bíróságnak nincs lehetősége annak vizsgálatára, hogy a díjjegyzék szerinti
munkadíj összege az ügy körülményeire tekintettel túlzott mértékű-e, amely bírósági vizsgálat
korlátozása, a nyújtott szolgáltatás jelentőségétől és minőségétől függetlenül a szabad verseny
korlátozását feltételezi?
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58. Az Oberlandesgericht München (Németország) által 2016. július 6-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-372/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A házasság nem állami – a jelen ügyben: az egyik házastárs által egy szíriai vallási bíróság előtt tett
egyoldalú nyilatkozat útján, a saría alapján történő – felbontásának eseteire is kiterjed-e a házasság
felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködés
végrehajtásáról szóló, 2010. december 20-i 1259/2010/EU tanácsi rendelet 1. cikke szerinti hatály?
2) Az 1. kérdésre adandó igenlő válasz esetén:
Az 1259/2010/EU rendeletnek az e rendelet 10. cikkének [vizsgálata keretében] történő alkalmazása
során a házasság nem állami felbontásának eseteiben
(1) azt az összehasonlítást kell-e absztrakt módon alapul venni, amely szerint a 8. cikk szerint
alkalmazandó jog ugyan mindkét házastársnak jogot biztosít a házasság felbontásához, e jog
azonban az egyik házastárs neme miatt eltérő eljárásjogi és anyagi jogi feltételekhez van kötve,
mint a másik házastárs joga, vagy
(2) attól függ a rendelkezés alkalmazhatósága, hogy az absztrakt módon hátrányosan megkülönböztető
külföldi jog alkalmazása az egyedi ügyben is – konkrét – hátrányos megkülönböztetéssel jár-e?
3) A 2. (2) kérdésre adandó igenlő válasz esetén:
Már a hátrányosan megkülönböztetett házastársnak a házasság felbontásával való – adott esetben
ellentételezések jóváhagyott elfogadásában megnyilvánuló – egyetértése is indokolttá teszi-e a
rendelkezés alkalmazásának mellőzését?

59. A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2016. július 11-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-381/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Összhangban áll-e az uniós joggal és konkrétan a közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i
207/2009/EK tanácsi rendelettel valamely közösségi védjegy átruházásának a követelése a szóban
forgó rendelet 18. cikkében foglaltaktól eltérő indokok alapján, és különösen, összhangban a spanyol
védjegytörvény, a Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE 2001. december 8-i 294. száma)
2. cikkének (2) bekezdésével?

Közigazgatási ügyszak
202. A Finanzgericht Münster (Németország) által 2016. április 26-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-238/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a héa-irányelv 132. cikke (1) bekezdésének d) pontját, hogy az emberi vér
értékesítése az emberi vérből nyert vérplazma értékesítését is magában foglalja?
2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Arra a vérplazmára is ez vonatkozik-e, amelyet nem
közvetlenül gyógyászati célokra, hanem kizárólag gyógyszerek gyártására használnak fel?
3) A második kérdésre adandó nemleges válasz esetén: Kizárólag a rendeltetés, vagy a vérplazma
felhasználásának absztrakt lehetősége is jelentőséggel bír-e a vérként történő kezelés szempontjából?
4) Az első és második kérdésre adandó igenlő válasz esetén: A harmadik országban alkalmazandó
héarendszertől függetlenül akkor is a héairányelv 168. cikke szerinti adólevonás kizárásával jár-e a
valamely tagállamban a héairányelv 132. cikke (1) bekezdésének d) pontja alapján a héa alól
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mentesített ügylet, ha olyan exportértékesítésről van szó, amelynek tekintetében a héairányelv 146.
cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 169. cikkének b) pontja alapján lehetőség van
adólevonásra?

203. A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2016. május
10-én és 2016. május 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-259/16.
és C-260. sz. ügy)1
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Ellentétes-e az uniós joggal, különösen a 2008/6/EK irányelvvel később kiegészített és módosított
97/67/EK irányelv [2.] cikkének 1. és 1a. pontjával, valamint 6. cikkével az olyan nemzeti
szabályozás, így különösen a 261/1999. sz. decreto legislativo 2. cikke a) és f) pontjának, valamint a
2015. március 23-i 129/15/CONS. sz. AGCOM határozat A. mellékletében foglalt, a postai
szolgáltatások nyújtására irányuló nyilvános ajánlattétel engedélyezéséről szóló rendelet 1. cikke (1)
bekezdésének egymással összefüggésben értelmezett g) és r) pontjának, valamint i) pontjának, továbbá
ezzel összefüggésben a postai szolgáltatások nyújtására irányuló nyilvános ajánlattétellel kapcsolatos
engedélyezési eljárásra vonatkozó szabályzatról szóló, 2015. július 29-i gazdaságfejlesztési miniszteri
rendelet alkalmazása, amelynek alapján a fuvarozási, a szállítmányozási és az expressz csomagküldő
szolgáltatások is a postai szolgáltatások körébe tartoznak?
2) Ellentétes-e az uniós joggal, különösen a 2008/6/EK irányelvvel később kiegészített és módosított
97/67/EK irányelv 9. cikkének (1) bekezdésével és [2.] cikkének 19. pontjával, valamint az arányosság
és az észszerűség elvével az olyan nemzeti szabályozás, így különösen a 261/1999. sz. decreto
legislativo 6. cikke (1) bekezdésének, valamint a 2015. március 23-i 129/15/CONS. sz. AGCOM
határozat A. mellékletében foglalt, a postai szolgáltatások nyújtására irányuló nyilvános ajánlattétel
engedélyezéséről szóló rendelet 8. cikkének, továbbá ezzel összefüggésben a postai szolgáltatások
nyújtására irányuló nyilvános ajánlattétellel kapcsolatos engedélyezési eljárásra vonatkozó
szabályzatról szóló, 2015. július 29-i gazdaságfejlesztési miniszteri rendelet alkalmazása, amely a
fuvarozási, a szállítmányozási és az expressz csomagküldő szolgáltatások nyújtói számára a postai
szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos alapvető követelmények biztosításához szükségesnél nagyobb
mértékben írja elő az általános engedély megszerzését?
3) Ellentétes-e az uniós joggal, különösen a 2008/6/EK irányelvvel később kiegészített és módosított
97/67/EK irányelv 7. cikkének (4) bekezdésével és 9. cikkének (2) bekezdésével az olyan nemzeti
szabályozás, így különösen a 261/1999. sz. decreto legislativo 6. cikke 1bis bekezdésének és 10. cikke
(2) bekezdésének, valamint a 2015. március 23-i 129/15/CONS. sz. AGCOM határozat A.
mellékletében foglalt, a postai szolgáltatások nyújtására irányuló nyilvános ajánlattétel
engedélyezéséről szóló rendelet 11. cikke (1) bekezdése f) pontjának és 15. cikke (2) bekezdésének,
továbbá ezzel összefüggésben a postai szolgáltatások nyújtására irányuló nyilvános ajánlattétellel
kapcsolatos engedélyezési eljárásra vonatkozó szabályzatról szóló, 2015. július 29-i
gazdaságfejlesztési miniszteri rendelet 9. cikkének alkalmazása, amely a fuvarozási, a
szállítmányozási és az expressz csomagküldő szolgáltatások nyújtói részére előírja az egyetemes
szolgáltatás kompenzációs alapjához való hozzájárulás kötelezettségét?
4) Ellentétes-e az uniós joggal, különösen a 2008/6/EK irányelvvel később kiegészített és módosított
97/67/EK irányelv 9. cikkének (2) bekezdésével az olyan nemzeti szabályozás, így különösen a
261/1999. sz. decreto legislativo 6. és 10. cikkének, valamint a 2015. március 23-i 129/15/CONS. sz.
AGCOM határozat A. mellékletében foglalt, a postai szolgáltatások nyújtására irányuló nyilvános
ajánlattétel engedélyezéséről szóló rendelet 11. cikke (1) bekezdése f) pontjának és 15. cikke (2)
bekezdésének, továbbá ezzel összefüggésben a postai szolgáltatások nyújtására irányuló nyilvános
ajánlattétellel kapcsolatos engedélyezési eljárásra vonatkozó szabályzatról szóló, 2015. július 29-i a
gazdaságfejlesztési miniszteri rendelet 9. cikkének alkalmazása, amely nem tartalmaz értékelést azon
1

A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek.
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esetekre vonatkozóan, amikor az egyetemes szolgáltatás költségeinek kompenzációjára szolgáló
alaphoz való hozzájárulás célszerűnek tekinthető, valamint nem ír elő eltérő alkalmazási módokat a
befizetők egyéni helyzetére és a piac helyzetére figyelemmel?

204. A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2016. május 13-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-273/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
A 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 144. cikkét és 86. cikkének (1) bekezdését (az
1977. május 17-i 77/388/EGK tanácsi irányelv ezeknek megfelelő 14. cikkének (1) és (2) bekezdését
és 11. cikke B. részének (3) bekezdését) együttesen úgy kell-e értelmezni, hogy az úgynevezett bejövő
– a repterekről a tagállam területén található rendeltetési helyig, „DDU” fuvarparitáson teljesített –
belföldi szállítási szolgáltatásokból álló kapcsolódó szolgáltatások héa alóli mentesülésének az az
egyetlen feltétele, hogy azok értéke a termékek behozatalakor – a vámeljárás során történő tényleges
adóztatástól függetlenül – az adóalap részét képezze, következésképpen nem egyeztethető össze a fent
említett közösségi rendelkezésekkel az 1972. október 26-i 633. sz. D.P.R. (köztársasági elnöki
rendelet) időbeli hatálya okán akkor hatályos változata 9. cikke (1) bekezdése 2. pontjának a 69. cikke
(1) bekezdésével olyan együttes olvasata, amelynek alapján minden egyes esetben, következésképpen
a héa tekintetében nem adóztatható behozatalok – mint a jelen ügyben is szereplő dokumentumok és
elhanyagolható értékű termékek behozatala – esetén is teljesíteni kell azt a további követelményt,
amely a szóban forgó termékek behozatalának időpontjában a héa tényleges alkalmazására (és az adó
vámeljárásban történő konkrét megfizetésére) vonatkozik; esetlegesen a szállítási szolgáltatások fő
szolgáltatásokhoz (behozatalok) viszonyított járulékos természetét és a két ügylettípus mögött
meghúzódó egyszerűsítés okát is figyelembe véve?

205. A Sąd Najwyższy (Lengyelország) által 2016. május 17-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-277/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lengyel
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való
hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/19/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv („Hozzáférési irányelv”) eredeti változatának 13. cikkét a 8. cikkének
(4) bekezdésével összefüggésben, hogy a nemzeti szabályozó hatóságnak abban az esetben, ha az
árképzés költségalapúságára vonatkozó kötelezettséget állapít meg a jelentős piaci erővel rendelkező
üzemeltető terhére, a hatékonyság és a fenntartható verseny előmozdítása érdekében lehetősége van
olyan szinten megállapítani az említett kötelezettség hatálya alá tartozó szolgáltatás árát, amely
alacsonyabb az üzemeltető általi szolgáltatásnyújtásnak a nemzeti szabályozó hatóság által
megvizsgált és az említett szolgáltatással okozati összefüggésben állóként elismert költségeinél?
2) Úgy kell-e értelmezni az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való
hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/19/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv („Hozzáférési irányelv”) eredeti változata 13. cikkének (3) bekezdését a
8. cikkének (4) bekezdésével, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 16. cikkével
összefüggésben, hogy a nemzeti szabályozó hatóságnak lehetősége van arra, hogy az árképzés
költségalapúságára vonatkozó kötelezettséggel terhelt üzemeltetőt arra kötelezze, hogy az árakat
minden évben a legfrissebb költségadatok alapján állapítsa meg és az így megállapított árat a
költségek indokolásával együtt ezen ár piaci bevezetése előtt vizsgálat céljából nyújtsa be a nemzeti
szabályozó hatósághoz?
3) Úgy kell-e értelmezni az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való
hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/19/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv („Hozzáférési irányelv”) eredeti változata 13. cikkének (3) bekezdését
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az Európai Unió Alapjogi Chartájának 16. cikkével összefüggésben, hogy a nemzeti szabályozó
hatóság csak akkor követelheti meg az ár kiigazítását az árképzés költségalapúságára vonatkozó
kötelezettséggel terhelt üzemeltetőtől, ha az árat az üzemeltető először önállóan határozta meg és
kezdte alkalmazni, vagy úgy, hogy erre akkor is lehetősége van, ha az üzemeltető a nemzeti
szabályozó hatóság által korábban megállapított árat alkalmazza ugyan, a következő jelentési
időszakra vonatkozó költségindokolásból azonban az derül ki, hogy a nemzeti szabályozó hatóság által
korábban megállapított ár meghaladja az üzemeltető költségeit?

206. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2016. május 24-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-289/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés
Már abban az esetben is megvalósul a 834/2007/EK rendelet 28. cikkének (2) bekezdése szerinti
„közvetlen” értékesítés a végső fogyasztó részére, ha a gazdasági szereplő vagy eladószemélyzete
harmadik fél közreműködése nélkül értékesíti a termékeket a végső fogyasztó részére, vagy a
„közvetlen” értékesítés további feltétele, hogy az értékesítésre a termékek raktározásának helyén a
gazdasági szereplő vagy eladószemélyzete és a végső fogyasztó egyidejű jelenléte mellett kerüljön
sor?

207. A Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) által 2016. május 30-án
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-307/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lengyel
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i
2006/112/EK tanácsi irányelv 146. cikke (1) bekezdésének b) pontját, 147. cikkét, valamint 131.
cikkét és 273. cikkét, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti rendelkezés, amely kizárja az
adómentesség alkalmazását olyan adóalany vonatkozásában, aki az előző adóévben nem érte el az
annak feltételét jelentő, megfelelő forgalmi határt, és aki szerződést sem kötött a hozzáadottérték-adó
utasoknak való visszatérítésére jogosult gazdasági szereplővel?

208. A Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) által 2016. május 30-án
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-308/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lengyel
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i
2006/112/EK tanácsi irányelv 135. cikke (1) bekezdésének j) pontját, hogy azzal ellentétes az olyan
nemzeti szabályozás (a 2004. március 11-i Ustawa o podatku od towarów i usług [az árukat és
szolgáltatásokat terhelő adóról szóló törvény; Dz. U. 54. szám, 535. alszám; módosításokkal; a
továbbiakban: héatörvény] 43. cikke (1) bekezdésének 10. pontja), amely szerint az épületek,
építmények vagy azok részeinek értékesítése mentes a héa alól, kivéve, ha
a) az értékesítésre az első használatbavétel keretében vagy az első használatbavétel előtt kerül sor,
b) az épület, építmény vagy annak részeinek első használatbavétele és értékesítése között kevesebb
mint 2 év telt el,
amennyiben a héatörvény 2. cikkének 14. pontja úgy határozza meg az első használatbavétel fogalmát,
hogy az az épületek, építmények vagy azok részeinek az első vevő vagy az első használó részére –
adóköteles tevékenységek végzése útján – használatra azt követően történő átadását jelenti, hogy ezen
épületeket, építményeket vagy azok részeit
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a) felépítették, vagy
b) korszerűsítették, ha a jövedelemadóra vonatkozó rendelkezések értelmében vett korszerűsítésre
fordított költség a kezdőérték legalább 30 %-ának felelt meg?

209. A Bundesverwaltungsgericht (Ausztria) által 2016. május 31-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-309/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Alkalmazandó-e a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó
keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK,
2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az
1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014.
május 15-i 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, különösen annak 1. cikkének (1)
bekezdése és 2. cikke (1) bekezdésének 2. pontja időbeli és tárgyi szempontból az alapügyben
szereplőhöz hasonló olyan szanálási társaságra, amelynek szanálása nemzeti eszközök útján már az
irányelv átültetési határidejének lejárta előtt megkezdődött, és az átültetési határidő lejártát követő
időszakban az említett irányelv átültetését szolgáló nemzeti jogszabályi rendelkezések alapján tovább
folytatódik?
2) Biztosít-e a 2014/59/EU irányelv az ilyen szanálási társaság olyan hitelezőinek, akik kérelmet
nyújtottak be a szanálási hatósághoz aziránt, hogy „vizsgálja meg és tiltsa meg” bizonyos, a szanálási
társaság által más hitelezőkkel megkötni tervezett vagy már megkötött jogügyletek (például bírósági
egyezség) megkötését, olyan jogokat, amelyek védelméhez az említett hitelezők közigazgatási
hatósági vagy bírósági eljárást vehetnek igénybe?

210. A Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Németország) által 2016. június 3án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-316/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Eleve kizárt-e, hogy a szabadságvesztés-büntetés kiszabása, majd annak végrehajtása azzal járjon,
hogy a fogadó tagállamba három éves korában beutazó uniós polgár beilleszkedését megszakítottnak
kell tekinteni azzal a következménnyel, hogy nem állapítható meg a 2004/38 irányelv 28. cikke (3)
bekezdésének a) pontja értelmében vett tíz év során folyamatosan fennálló tartózkodás és ezért nem
biztosítható a kiutasítással szembeni, 2004/38 irányelv 28. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerinti
védelem, ha az uniós polgár három éves korában történő beutazása óta az egész eddigi életét ebben a
fogadó tagállamban töltötte, az állampolgársága szerinti tagállammal már nem áll fenn kapcsolata, és a
bűncselekményt, amely miatt a szabadságvesztés-büntetést kiszabták és végrehajtották, csak húszéves
tartózkodás után követte el?
2) Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: annak kérdése körében, hogy a szabadságvesztésbüntetés végrehajtása a beilleszkedés megszakadásával jár-e, figyelmen kívül kell-e hagyni azt a
szabadságvesztés-büntetést, amelyet azért a bűncselekményért szabtak ki, amely a kiutasítás indokát
képezi?
3) Amennyiben az első és a második kérdésre nemleges válasz adandó: milyen szempontok alapján
kell meghatározni, hogy az érintett uniós polgár ilyen esetben mégis részesülhet-e a 2004/38 irányelv
28. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerinti kiutasítással szembeni védelemben?
4) Amennyiben az első és a második kérdésre nemleges válasz adandó: léteznek-e kötelező uniós jogi
szabályok azon pontos időpont meghatározására, „amikor felmerül a kiutasítás kérdése” és el kell
végezni az érintett uniós polgár helyzetének átfogó értékelését annak megvizsgálása érdekében, hogy
az érintett személyt kiutasító határozatot megelőző tíz év során a tartózkodás folyamatosságának
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megszakadása milyen mértékben akadályozza, hogy az érintett személy fokozott védelemben
részesüljön a kiutasítással szemben?

211. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2016. június 7-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-322/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Elsődlegesen: értelmezhető-e úgy az EUMSZ 267. cikk harmadik bekezdése, hogy a végső fokon
eljáró bíróság nem feltétlenül köteles az uniós jog értelmezésére vonatkozó kérdést előzetes
döntéshozatalra utalni, amennyiben ugyanabban az eljárásban az alkotmánybíróság tartalmilag
ugyanazon paraméterek alapján vizsgálta a nemzeti szabályozás alkotmányosságát, amelyek
értelmezését a Bíróságtól kérik, noha azok formálisan eltérőek, mert az alkotmány és nem az európai
Szerződések tartalmazzák azokat?
2) Az első kérdés függvényében másodlagosan, arra az esetre, ha a Bíróság azt a választ adja a 267.
cikk harmadik bekezdésének értelmezésére vonatkozó kérdésre, hogy az előzetes döntéshozatalra
utalás kötelező: ellentétes-e az EUMSZ 26. cikk – Belső piac – 49. cikk – Letelepedési jog – 56. cikk
– Szolgáltatásnyújtás szabadsága – 63. cikk – A tőke szabad mozgása, és az Európai Unió Alapjogi
Chartájának 16. cikke – A vállalkozás szabadsága szerinti rendelkezésekkel és elvekkel, valamint a
bizalomvédelem általános elvével (amely a Bíróság által a C-545/11. sz. ügyben 2013. március 14-én
hozott ítéletében megállapítottaknak megfelelően „az Unió egyik alapelve”) az olyan nemzeti
szabályozás (a 220/2010. sz. legge [törvény] 1. cikke (78) bekezdése b) pontjának 4., 8., 9., 17., 23.,
25. alpontja) elfogadása és alkalmazása, amely az engedélyezett játék elektronikus kezelése terén a
már koncessziójogosult jogalanyok vonatkozásában is új követelményeket és kötelezettségeket vezet
be a már fennálló koncessziós szerződés kiegészítése útján (és a fokozatos megfelelésre adott
bármiféle határidő nélkül)?

212. A Middelburgban tárgyalást tartó Rechtbank Den Haag (Hollandia) által 2016.
június 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-331/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Lehetővé teszi-e a 2004/38/EK irányelv 27. cikkének (2) bekezdése, hogy valamely olyan uniós
polgárt, akivel kapcsolatban – mint a jelen ügyben – jogerősen megállapítást nyert, hogy
alkalmazandó tekintetében a menekültügyi egyezmény 1. cikke F. pontjának a) és b) alpontja, azért
nyilvánítsanak nemkívánatos személynek, mert az egyezmény említett rendelkezésének tárgyát képező
bűncselekmények különösen súlyos volta miatt abból kell kiindulni, hogy a társadalom valamely
alapvető érdekére jelentett veszély jellegénél fogva tartósan közvetlen?
2) Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: Hogyan kell a tervezett nemkívánatos személynek
nyilvánítás keretében megvizsgálni, hogy azon fent említett uniós polgár magatartását, akire
alkalmazandónak nyilvánították a menekültügyi egyezmény 1. cikke F. pontjának a) és b) alpontját, a
társadalom valamely alapvető érdekére jelentett valódi, közvetlen és kellően súlyos veszélynek kell-e
tekinteni? Mekkora jelentőséggel bír ennek körében az, hogy az 1. cikk F. pontja szerinti, a jelen
ügyben szereplőkhöz hasonló cselekmények elkövetésére a távoli múltban – jelen esetben 1992 és
1994 között – került sor?
3) Mekkora jelentőséggel bír az arányosság elve azon kérdés értékelése körében, hogy nemkívánatos
személynek nyilvánítható-e valamely olyan uniós polgár, akire – mint a jelen ügyben –
alkalmazandónak nyilvánították a menekültügyi egyezmény 1. cikke F. pontjának a) és b) alpontját?
Figyelembe kell-e venni ebben az összefüggésben – vagy ettől függetlenül – a tartózkodási irányelv
28. cikkének (1) bekezdésében említett tényezőket? Az említett irányelv 28. cikke (3) bekezdésének a)
pontja szerinti, a fogadó tagállam területén történő tízéves tartózkodás időszakát is figyelembe kell-e
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venni ebben az összefüggésben, vagy ettől függetlenül? Teljes mértékben figyelembe kell-e venni a
2004/38 irányelv jobb átültetéséhez és alkalmazásához nyújtott iránymutatás (COM (2009)313) 3.3.
pontjában említett tényezőket?

213. A Tribunal de première instance de Liège (Belgium) által 2016. június 22-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-345/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 39. cikkével ellentétes-e az, hogy a belga adórendszer
keretein belül a CIR 1992 155. cikke – függetlenül attól, hogy a 2008. március 12-i
Ci.RH.331/575.420. sz. körlevél alkalmazásra kerül-e vagy sem – oda vezet, hogy egyrészt a felperes
Luxemburgból származó – a Belgium és Luxemburg közötti kettős adóztatás elkerüléséről szóló
egyezmény 18. cikke alapján adómentes – jövedelmeit figyelembe veszik a belga adó kiszámítása
során, és azok a CIR 1992 szerinti adókedvezmények alapjául szolgálnak, másrészt ezen
adókedvezmények – így például az adómentes jövedelemhányad, a hosszú távú megtakarítások, a
szolgáltatási utalványokkal finanszírozott kiadások, a lakóhely energia-megtakarítására fordított
költségek, a lopás, a tűz elleni védekezés, valamint a felperes adományai utáni adókedvezmények –
csökkennek, vagy azokat kisebb mértékben biztosítják annál, mintha a felpereseknek csak Belgiumból
származó jövedelme lenne, vagy mintha a női, és nem pedig a férfi felperesnek lett volna kizárólag
Belgiumból származó nyugdíja?

214. Az Administrativen sad Sofia-grad (Bulgária) által 2016. június 21-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-347/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: bolgár
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Lehetővé teszi-e a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 9. cikke (1) bekezdése b) pontjának i. és ii. alpontja, hogy ugyanazon személy legyen a
független átvitelirendszer-üzemeltető és azon társaság egyetlen részvényese, amelynek legfontosabb
tevékenysége a villamosenergia-termelés és -átvitel?
2) Lehetővé teszi-e a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 9. cikke (1) bekezdése b) pontjának i. és ii. alpontja, hogy ugyanazon személy gyakoroljon
közvetlenül vagy közvetve irányítást a független átvitelirendszer-üzemeltető és egy villamosenergiatermelő és -ellátó vállalkozás felett?
3) Lehetővé teszi-e a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 9. cikke (1) bekezdésének c) és d) pontja, hogy ugyanazon személy nevezze ki a független
átvitelirendszer-üzemeltető felügyelőbizottságának tagjait (amely megválasztja annak elnökét) és a
villamosenergia-termelő és -ellátó vállalkozás igazgatótanácsának tagjait?
4) Lehetővé teszi-e a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv, a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati
hozzáférési feltételekről és az 1228/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július
13-i 714/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a kapacitásfelosztásra és a szűk
keresztmetszetek kezelésére vonatkozó iránymutatás létrehozásáról szóló[, 2015. július 24-i] (EU)
2015/1222 [bizottsági] rendelet [és] a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és
átláthatóságáról szóló, 2011. október 25-i 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet azon
személyek számának korlátozását, akik részére villamosenergia-átviteli engedélyt adnak valamely
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meghatározott területen?
5) Az előző kérdésekre adandó igenlő válasz esetén, valamint [annak figyelembevételével, hogy] [a
Zakon na energetikata (az energiáról szóló törvény)] 43. cikke (1) bekezdésének 1. pontja szerint a
Bolgár Köztársaság területén csupán egyetlen engedélyt adnak ki: abból kell-e kiindulni, hogy fennáll
a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [(12)
preambulumbekezdése] szerinti érdekellentét?
6) Abból kell-e kiindulni, hogy [az energiáról szóló törvény] 43. cikke (1) bekezdésének 1. pontja
szerinti nemzeti rendelkezés korlátozza a versenyt az EUMSZ 101. és 102. cikk értelmében véve,
amennyiben előírja, hogy csak egyetlen villamosenergia-átviteli engedély adható ki az állam területén?

215. A Tribunale di Milano (Olaszország) által 2016. június 22-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-348/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni a 2013/32/EU irányelvet (különösen annak 12., 14., 31. és 46. cikkét), hogy az
lehetővé teszi az olasz eljáráshoz (a 2011. évi 150. sz. törvényerejű rendelet 19. cikkének (9)
bekezdése) hasonló olyan eljárást, amelynek során a bíróság, amelyhez a menedékkérő – akinek a
kérelmét a meghallgatást is magában foglaló teljes körű vizsgálat végén a menedékjog iránti kérelmek
megvizsgálásáért felelős közigazgatási hatóság elutasította – fordul, vizsgálat nélkül elutasíthatja a
keresetet, anélkül hogy a kérelmezőt újból meg kellene hallgatni, ha a kereset nyilvánvalóan
megalapozatlan, és ezért a közigazgatási hatóság általi elutasítás megdönthetetlen?

216. A Supreme Court of the United Kingdom (Egyesült Királyság) által 2016. június 22én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-353/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: angol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
A 2004/83/EK tanácsi irányelv 15. cikkének b) pontjával összefüggésben értelmezett 2. cikkének e)
pontja magában foglalja-e származási országába való visszatérése esetén a kérelmező fizikai vagy
pszichikai egészségének súlyos sérelmével szembeni fenyegetettséget, amely olyan korábbi kínzás
vagy embertelen vagy megalázó bánásmód eredménye, amelyért a származási ország felelős?

217. A Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgium) által 2016. június
24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-349/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Érvénytelen-e az 1294/2009/EU rendelet az alapügyben szereplőhöz hasonló importőr
vonatkozásában az [384/96/EK] alaprendelet 17. cikke (1) bekezdésének megsértése miatt azért, mert
a Bizottság az általa elvégzett felülvizsgálat során – nyolc importőrre szűkített – mintavételt
alkalmazott, holott áttekinthető számú, 21 importőrt kellett megvizsgálni?
2) Érvénytelen-e az 1294/2009/EU rendelet az alapügyben szereplőhöz hasonló importőr
vonatkozásában az alaprendelet 11. cikke (2) bekezdése harmadik albekezdésének megsértése miatt
azért, mert a Bizottság az általa elvégzett felülvizsgálat során nem vette megfelelően figyelembe a
benyújtott bizonyítékokat, mivel öt nagy és csak három kis importőrt szerepeltetett a mintában, és
ezenkívül alapvetően az öt nagy importőr által benyújtott információkat vette figyelembe?
3) Érvénytelen-e az 1294/2009/EU rendelet az alapügyben szereplőhöz hasonló importőr
vonatkozásában az alaprendelet 2. és 3. cikkének és/vagy 11. cikke (2), (5) és (9) bekezdésének
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megsértése miatt azért, mert a Bizottság az általa elvégzett felülvizsgálat során nem rendelkezett
elegendő információval annak megállapíthatóságához, hogy továbbra is sor kerül dömpingelt
behozatalra, és emiatt kár keletkezik?
4) Érvénytelen-e az 1294/2009/EU rendelet az alapügyben szereplőhöz hasonló importőr
vonatkozásában az alaprendelet 21. cikkének megsértése miatt azért, mert a Bizottság az általa
elvégzett felülvizsgálat során konkrét bizonyítékok benyújtását követeli meg arra vonatkozóan, hogy a
meghosszabbítás aránytalan terhet jelent valamely importőrre nézve?

218. A Conseil d’État (Franciaország) által 2016. június 28-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-355/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Az 1999. június 21-i megállapodás 1. és 4. cikkében, valamint I. mellékletének 12. cikkében
meghatározott önálló vállalkozóként történő letelepedéshez való jog azonosnak tekinthető-e az
Európai Közösséget létrehozó szerződés 43. cikke – amely jelenleg az Európai Unió működéséről
szóló szerződés 49. cikke – által az önálló vállalkozói tevékenységet folytató személyek számára
biztosított letelepedési szabadsággal?
2) Ebben az esetben a megállapodás 16. cikkének rendelkezéseire tekintettel alkalmazható-e a C470/04. sz. ügyben e megállapodást követően 2006. szeptember 7-én hozott ítéleten alapuló ítélkezési
gyakorlat valamely tagállamnak a lakóhelyét Svájcba áthelyező állampolgára esetében, aki csak azon
részvényeit tartja meg, amelyeket az e tagállam joga szerinti társaságokban birtokolt, amelyek
lehetővé teszik számára a társaság döntéseinek meghatározó befolyásolását és tevékenységének
meghatározását, és nem állítja azt, hogy Svájcban olyan önálló vállalkozói tevékenység végzését
tervezi, amely különbözik attól a tevékenységtől, amelyet az állampolgársága szerinti tagállamban
gyakorolt, és amely e részvények kezeléséből áll?
3) Arra az esetre, ha ez a jog nem azonos a letelepedés szabadságával, azt ugyanúgy kell-e értelmezni,
mint ahogyan azt az Európai Unió Bírósága a C-470/04. sz. ügyben 2006. szeptember 7-én hozott
ítéletében a letelepedés szabadságával kapcsolatban tette?

219. A Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgium) által 2016.
június 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-356/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Úgy kell-e értelmezni a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvet, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti jogszabály, amely – amint a 2013. május 23i Wet tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische
geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren en tot regeling van de reclame en informatie
betreffende die ingrepennek (a nem sebészeti esztétikai orvosi és esztétikai sebészeti beavatkozások
elvégzéséhez szükséges szakképesítések, valamint az ilyen beavatkozásokra vonatkozó reklám és
tájékoztatás szabályozásáról szóló törvény) (Belgisch Staatsblad, 2013. július 2.) a 2014. február 10-i
Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (egyes egészségüggyel kapcsolatos
rendelkezések megállapításáról szóló törvény) (Belgisch Staatsblad, 2014. április 30.) által beiktatott
20/1. cikke – megtiltja a természetes vagy jogi személyeknek, hogy esztétikai sebészeti vagy nem
sebészeti esztétikai orvosi beavatkozásokra vonatkozó reklámot terjesszenek?
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220. A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2016. június 28-án
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-357/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: litván
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Azon jogviszony, amely valamely adósságra vonatkozó jogokat engedményezési szerződés alapján
megszerző vállalat és egy olyan természetes személy között jött létre, akinek a tartozása fogyasztói
kölcsönszerződés alapján keletkezett, és amelyben a vállalat adósságbeszedést végez, a belső piacon
az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól,
valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
szóló 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozik-e?
2. Amennyiben az első kérdésre igenlő választ kell adni, vonatkozik-e az irányelv 2. cikkének c)
pontja szerinti „termék” fogalma az engedményezési szerződés alapján megszerzett adóssághoz
kapcsolódó jogok érvényesítését szolgáló cselekményekre olyan természetes személyektől történő
adósságbeszedés esetén, akiknek a tartozása az eredeti hitelezővel kötött fogyasztói kölcsönszerződés
alapján jött létre?
3. Az irányelv hatálya alá tartozik-e azon jogviszony, amely valamely adósságra vonatkozó jogokat
engedményezési szerződés alapján megszerző vállalat és egy olyan természetes személy között jött
létre, akinek a tartozása fogyasztói kölcsönszerződés alapján keletkezett, és azt már bírói ítéletben
megítélték és végrehajtásra a végrehajtónak átadták, ha eközben a vállalat párhuzamos
adósságbeszedési cselekményt végez?
4. Amennyiben a harmadik kérdésre igenlő választ kell adni, vonatkozik-e az irányelv 2. cikkének c)
pontja szerinti „termék” fogalma az engedményezési szerződés alapján megszerzett adóssághoz
kapcsolódó jogok érvényesítését szolgáló cselekményekre olyan természetes személyektől történő
adósságbeszedés esetén, akiknek a tartozása az eredeti hitelezővel kötött fogyasztói kölcsönszerződés
alapján keletkezett, és azt már bírói ítéletben megítélték és végrehajtásra a végrehajtónak átadták?

221. A Cour administrative (Luxembourg) által 2016. június 24-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-358/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájának (a továbbiakban: Charta) a megfelelő ügyintézés
elvét megállapító 41. cikke fényében, a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK
tanácsi irányelv, valamint a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, és a
93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 21-i 2004/39/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 54. cikke (1) bekezdésének végén, valamint az ugyanezen 54. cikk (3)
bekezdésének elején szereplő a „büntetőjog hatálya alá tartozó esetekre” vonatkozó kivétel magában
foglalja-e azt az esetet, amelyben a nemzeti jog alapján olyan közigazgatási, de az emberi jogok és
alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény (a továbbiakban: EJEE) szempontjából a
büntetőjogba tartozónak tekintett szankció alkalmazására kerül sor, mint amilyen az alapeljárásban
vitatott, a nemzeti felügyeleti hatóság, mint nemzeti szabályozó által alkalmazott szankció, amellyel a
nemzeti ügyvédi kamara egy tagját az említett szabályozó által felügyelt jogi személynél ellátott
igazgatói, vagy bármely más engedélyköteles megbízatás ellátásának megszüntetésére kötelezték,
valamint arra, hogy a lehető legrövidebb időn belül mondjon le valamennyi ezzel összefüggő
megbízatásáról?
2) Amennyiben a fent hivatkozott szankció, amely nemzeti szinten közigazgatásinak szankciónak
tekinthető, közigazgatási eljárás hatálya alá tartozik, a fent hivatkozott 2004/39/EK irányelv 54.
cikkének rendelkezései alapján milyen mértékig hivatkozhat egy nemzeti felügyeleti hatóság a
szakmai titoktartási kötelezettségére, befolyásolják-e ezt a hatékony jogorvoslatot is magában foglaló
tisztességes eljárás követelményei, amelyek a Charta 47. cikkéből erednek, és amelyeket az ezzel
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párhuzamosan a tisztességes eljárásnak és a hatékony jogorvoslatnak az EJEE 6. és 13. cikkéből eredő
követelményeivel, és a Charta 48. cikkében szabályozott garanciákkal összefüggésben kell értékelni,
különös tekintettel a szankcióval érintett személy azon jogára, hogy érdekei és polgári jogai védelme
érdekében teljes körűen hozzáférhessen a közigazgatási szankciót kiszabó nemzeti felügyeleti hatóság
közigazgatási iratanyagához?

222. A Hof van Cassatie (Belgium) által 2016. június 24-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-359/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Megsemmisítheti-e vagy figyelmen kívül hagyhatja-e a kiküldő tagállam bíróságától eltérő bíróság az
olyan E-101-es igazolást, amelyet a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó
munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet végrehajtására
vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1972. március 21-i 574/72/EGK tanácsi rendeletnek a
szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó
eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK rendelet 96. cikkének (1) bekezdésével történő hatályon
kívül helyezése előtt hatályos szövege 11. cikkének (1) bekezdése szerint állítottak ki, ha a
tényállásból, amelyet a bíróságnak értékelnie kell, az állapítható meg, hogy az igazolást csalárd módon
szerezték meg vagy arra csalárd módon hivatkoztak?

223. A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2016. június 29-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-360/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Amennyiben valamely harmadik országbeli állampolgárt azt követően, hogy valamely másik
tagállamban (Németország) benyújtotta második menedékjog iránti kérelmét, a 2013. június 26-i
604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet („Dublin III”-rendelet) szerinti átadásra
vonatkozó határozat felfüggesztése iránti kérelmének bíróság általi elutasítása alapján átadják az
elsőként benyújtott menedékjog iránti kérelem tekintetében eredetileg felelős tagállamnak
(Olaszország), és ezt követően azonnal jogellenesen visszatér a második tagállamba (Németország),
úgy:
a) A „Dublin III”-rendeletnek az átadásra vonatkozó határozat bírósági felülvizsgálatával kapcsolatos
alapelvei szerint az átadás időpontja szerinti tényállás az irányadó-e, mivel a határidőben
megvalósult átadás véglegesen meghatározza a felelősséget, és ezért a további fejleményekre már
nem lehet alkalmazni a „Dublin III”-rendelet felelősségre vonatkozó rendelkezéseit, vagy
figyelembe kell-e venni a felelősség szempontjából általában jelentős körülményekkel kapcsolatos
későbbi fejleményeket, például a visszavételre vagy az (újabb) átadásra vonatkozó határidők
lejártát?
b) Az átadásra vonatkozó határozatra tekintettel a felelősség végleges meghatározása alapján sor
kerülhet-e további átadásokra az eredetileg felelős tagállamnak, és ez a tagállam továbbra is
köteles-e átvenni a harmadik országbeli állampolgárt?
2) Amennyiben az átadás nem határozza meg véglegesen a felelősséget: Ilyen esetben a
következőkben felsoroltak közül mely rendelkezéseket kell alkalmazni a „Dublin III”-rendelet 18.
cikke (1) bekezdésének b), c) vagy d) pontjában említett személyre a már végrehajtott átadásra
vonatkozó határozattal szemben indított, még folyamatban lévő jogorvoslati eljárás miatt:
a) a „Dublin III”-rendelet 23. cikkét (analógia útján) azzal a következménnyel, hogy határidőn túli új
visszavétel iránti megkeresés esetén a felelősség átszállására kerülhet sor a „Dublin III”-rendelet
23. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján, vagy

19

b) a „Dublin III”-rendelet 24. cikkét (analógia útján) vagy
c) az a) és b) pontban említett rendelkezések egyikét sem?
3) Amennyiben az ilyen személyre (analógia útján) nem alkalmazandó a „Dublin III”-rendelet 23. és
24. cikke sem (a 2) kérdés c) pontja): A megtámadott, átadásra vonatkozó határozatra tekintettel az
azzal szemben indított jogorvoslati eljárás befejezéséig sor kerülhet-e további átadásokra az eredetileg
felelős tagállamnak (Olaszország), és ez a tagállam továbbra is köteles-e átvenni a harmadik
országbeli állampolgárt, függetlenül attól, hogy a „Dublin III”-rendelet 23. cikkének (3) bekezdése
vagy 24. cikkének (2) bekezdése szerinti határidőkre tekintet nélkül további, visszavétel iránti
megkereséseket terjesztenek elő, valamint a „Dublin III”-rendelet 29. cikkének (1) és (2) bekezdése
szerinti átadási határidőktől függetlenül?
4) Amennyiben az ilyen személyre (analógia útján) alkalmazandó a „Dublin III”-rendelet 23. cikke (a
2) kérdés a) pontja): Az új, visszavétel iránti megkeresésre vonatkozik-e (analógia útján) a „Dublin
III”-rendelet 23. cikkének (2) bekezdése szerinti új határidő? Amennyiben igen: Ezen új határidő
megkezdésére az illetékes hatóságnak az ismételt beutazásról való tudomásszerzése, vagy valamely
más esemény irányadó?
5) Amennyiben az ilyen személyre (analógia útján) alkalmazandó a „Dublin III”-rendelet 24. cikke (a
2) kérdés b) pontja):
a) Az új, visszavétel iránti megkeresésre vonatkozik-e (analógia útján) a „Dublin III”-rendelet 24.
cikkének (2) bekezdése szerinti új határidő? Amennyiben igen: Ezen új határidő megkezdésére az
illetékes hatóságnak az ismételt beutazásról való tudomásszerzése, vagy valamely más esemény
irányadó?
b) Amennyiben a másik tagállam (Németország) elmulasztja a „Dublin III”-rendelet 24. cikkének (2)
bekezdése szerint (analógia útján) figyelembe veendő határidőt: A „Dublin III”-rendelet 24.
cikkének (3) bekezdése szerinti új menedékjog iránti kérelem benyújtása közvetlenül megalapozzae a másik tagállam (Németország) felelősségét, vagy utóbbi az új menedékjog iránti kérelem
ellenére újból megkeresheti az eredetileg felelős tagállamot (Olaszország) anélkül, hogy kötné a
visszavétel iránti megkeresésre vonatkozó határidő, vagy visszavétel iránti megkeresés nélkül
átadhatja a külföldit az eredetileg felelős tagállamnak?
c) Amennyiben a másik tagállam (Németország) elmulasztja a „Dublin III”-rendelet 24. cikkének (2)
bekezdése szerint (analógia útján) figyelembe veendő határidőt: A másik tagállamban
(Németország) az átadást megelőzően benyújtott menedékjog iránti kérelemmel kapcsolatos
perfüggőség a „Dublin III”-rendelet 24. cikkének (3) bekezdése szerinti új menedékjog iránti
kérelem benyújtásával veendő-e egy tekintet alá?
d) Amennyiben a másik tagállam (Németország) elmulasztja a „Dublin III”-rendelet 24. cikkének (2)
bekezdése szerint (analógia útján) figyelembe veendő határidőt, és a külföldi nem nyújt be új
menedékjog iránti kérelmet, és a másik tagállamban (Németország) az átadást megelőzően
benyújtott menedékjog iránti kérelemmel kapcsolatos perfüggőség nem veendő egy tekintet alá a
„Dublin III”-rendelet 24. cikkének (3) bekezdése szerinti új menedékjog iránti kérelem
benyújtásával: A másik tagállam (Németország) újból megkeresheti-e az eredetileg felelős
tagállamot (Olaszország) anélkül, hogy kötné a visszavétel iránti megkeresésre vonatkozó határidő,
vagy visszavétel iránti megkeresés nélkül átadhatja a külföldit az eredetileg felelős tagállamnak?

224. A Conseil d’État (Franciaország) által 2016. július 4-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-365/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Ellentétes-e a 2011. november 30-i 2011/96/EU tanácsi irányelv 4. cikkével és különösen e cikk (1)
bekezdésének a) pontjával a code général des impôts 235b ZCA. cikkében előírthoz hasonló olyan
adó, amelyet a Franciaországban társaságiadó-köteles társaság által felosztott nyereségre vetnek ki, és
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amelynek alapját a felosztott összegek képezik?
2) Az első kérdésre adott nemleges válasz esetén olyan „forrásadónak” kell-e tekinteni a code général
des impôts 235b ZCA. cikkében előírthoz hasonló adót, amely alól a leányvállalat által felosztott
nyereség az irányelv 5. cikke alapján mentesül?

225. A Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgium) által 2016. július 5-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-366/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni az uniós jogot, különösen a polgárságról szóló irányelv 27. cikkének (2)
bekezdését, adott esetben a Charta 7. cikkével összefüggésben, hogy a harmadik ország
állampolgárságával rendelkező családtag által a szabad mozgáshoz való jogát és a letelepedés
szabadságát gyakorló uniós polgárral való családegyesítés keretében benyújtott tartózkodási engedély
iránti kérelem elutasítható valamely tagállamban azért, mert e családtagnak, akit a származási
országában sajátos történelmi és társadalmi összefüggésben bekövetkező tényállásban való részvétele
miatt a menekültügyi egyezmény 1. cikkének F. pontja és az elismerési irányelv 12. cikkének (2)
bekezdése alapján valamely másik tagállamban nem ismertek el menekültként, a társadalomban való
puszta jelenléte veszélyt jelent, ha az e családtag magatartása által jelentett valódi és közvetlen veszély
fennállása a fogadó tagállamban kizárólag a menekültként való elismerést kizáró határozatból
következik anélkül, hogy ennek körében a fogadó tagállamban sor kerülne az ismétlődés veszélyének
értékelésére?

226. A Finanzgericht Rheinland-Pfalz (Németország) által 2016. július 11-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-382/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Ellentétes-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés – EUMSZ –54. cikkével összefüggésben
értelmezett 49. cikkével (korábban az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződés – EKSZ – 48.
cikkével összefüggésben értelmezett 43. cikke) az a tagállami szabályozás, amely szerint a belföldi
illetőségű adóalany valamely másik tagállamban székhellyel rendelkező olyan társasággal fennálló
üzleti kapcsolataiból származó bevételét, amelyben legalább negyedrészben közvetlenül vagy
közvetve részesedéssel rendelkezik, és amellyel olyan feltételekben állapodott meg, amelyek eltérnek
a hasonló vagy azonos, szokásos piaci feltételek között kialakítandóktól, úgy kell meghatározni,
ahogyan az a szokásos piaci feltételek szerint esedékes lenne, ha nem kerül sor a belföldi társasággal
fennálló üzleti kapcsolatokból származó jövedelem kiigazítására, és a szabályozás nem biztosítja a
belföldi adóalany számára annak bizonyítási lehetőségét, hogy a másik tagállamban székhellyel
rendelkező társaság társasági tagjakénti jogállásából fakadó kereskedelmi okok indokolják a kialakított
feltételeket?

227. A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2016. július 12-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-386/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: litván
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i
2006/112/EK tanácsi irányelv 138. cikkének (1) bekezdését, 140. cikkének a) pontját és/vagy 141.
cikkét többek között ezen irányelv 33. és 40. cikkével összefüggésben, hogy a jelen ügyben (az
alapeljárásban) szereplőkhöz hasonló körülmények között az első tagállamban letelepedett adóalany
általi termékértékesítést az említett rendelkezések alapján mentesíteni kell az adó alól abban az
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esetben, ha az említett értékesítési ügylet létrejötte előtt a vevő (vagyis a második tagállamban
adóalanyként azonosított személy) arra irányuló szándékát juttatja kifejezésre, hogy azonnal – azoknak
az első tagállamból történő elfuvarozása előtt – értékesíteni kívánja a termékeket egy harmadik
tagállamban letelepedett adóalany részére, akihez a termékeket elfuvarozzák (akinek feladják azokat) e
harmadik tagállamba?
2) Befolyásolja-e az első kérdésre adandó választ az a tény, hogy a termékek egy részét azoknak a
harmadik tagállamba történő elfuvarozása előtt feldolgozták a második tagállamban letelepedett (ott
héaazonosítóval rendelkező) adóalany utasításai alapján?

228. A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2016. július 12-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-387/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: litván
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i
2006/112/EK tanácsi irányelv (1) 183. cikkét az adósemlegesség elvével összefüggésben, hogy az
kizárja a megfelelő időn túl visszatérített (beszámított) héatúlfizetés (-különbözet) után a nemzeti jog
alapján rendszerint fizetendő kamat olyan csökkentését, amely az adóalany eljárásából eredő
körülményektől eltérő körülményeket – például a kamat és a megfelelő időn túl visszatérített túlfizetés
összege közötti viszonyt, a túlfizetés vissza nem térítése időszakának hosszát és annak okait, valamint
az adóalany terhére keletkezett tényleges veszteséget – vesz figyelembe?

229. A Nejvyšší správní soud (Cseh Köztársaság) által 2016. július 14-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-391/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: cseh
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Érvénytelennek tekintendő-e a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi
védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító
jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i
2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikkének (4) és (6) bekezdése azon az alapon,
hogy az sérti az Európai Unió Alapjogi Chartájának 18. cikkét, az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 78. cikk (1) bekezdését és az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkében lefektetett
általános uniós jogi elveket?

230. A Curtea de Apel Bucureşti (Románia) által 2016. július 13-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-392/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: román
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Az alapeljárás tárgyát képező jogvita körülményei között ellentétes-e a 77/388/EGK irányelvvel és a
2006/112/EK irányelvvel az a nemzeti adószabályozás és adózási gyakorlat, amely szerint a héaellenőrzés alá vont és azt követően hivatalból héa-alanyként nyilvántartásba vett jogalanyra nem
alkalmazható a hatályos szabályozásban a héa-alanyok által földterületekre vonatkozóan kötött
ügyletekre kivétel nélkül alkalmazni előírt fordított adózási mechanizmus (egyszerűsítő intézkedések)
– azon körülmény miatt, hogy az ügyletek teljesítését megelőzően vagy a határérték meghaladásának
időpontjában az ellenőrzés alá vont jogalany nem kérte a héa-alanyként történő nyilvántartásba vételét,
és héa-alanyként nem vették nyilvántartásba?

231. A Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Szlovénia) által 2016. július 15-én
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benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-396/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: szlovén
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A kötelezettségeknek a jogerős határozattal jóváhagyott csődegyezség értelmében történő, az
alapeljárás szerinti csökkentését a héa-irányelv 185. cikke (1) bekezdésének értelmében az előzetesen
felszámított héa levonása összegének meghatározásakor figyelembe vett tényezők módosulásának,
vagy a héa-irányelv 184. cikke szerinti azon eltérő esetnek kell-e tekinteni, amikor a levonás
alacsonyabb vagy magasabb annál, mint amelyre az adóalany jogosult volt?
2) A kötelezettségeknek a jogerős határozattal jóváhagyott csődegyezség értelmében történő, az
alapeljárás szerinti csökkentését a héa-irányelv 185. cikke (2) bekezdése első albekezdésének
értelmében (részleges) nemfizetésnek kell-e tekinteni?
3) A jogi helyzetek egyértelműségére és bizonyosságára vonatkozóan az uniós jogalkotó és a héairányelv 186. cikkében foglalt rendelkezés által támasztott követelményekre figyelemmel a
tagállamnak a levonás részleges vagy teljes nemfizetés esetén történő korrekciójának az ezen irányelv
185. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján biztosított előírása érdekében részletesen
szabályoznia kell-e nemzeti szabályozásában a nemfizetés eseteit, vagy abba beletartozik a jogerős
határozattal jóváhagyott csődegyezség is (amennyiben az a nemfizetés fogalmába tartozik)?

232. Az Augstākā tiesa (Lettország) által 2016. július 20-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-407/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lett
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) a) Úgy kell-e értelmezni a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i
2913/92/EGK tanácsi rendelet 220. cikke (1) és (2) bekezdésének b) pontját, hogy a jogszabály
szerint fizetendő, a hatóság által elismert vámösszeg könyvelésbe vételét a könyvelésbe vételről
szóló határozat meghozatalának időpontjában vagy a hatóság által megállapított vám megfizetésére
vonatkozó kötelezettség megállapításának időpontjában megtörténtnek kell tekinteni, függetlenül
attól a körülménytől, hogy a szóban forgó határozatot közigazgatási úton megtámadták és annak
bírósági felülvizsgálatát kezdeményezték?
b) Úgy kell-e értelmezni a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i
2913/92/EGK tanácsi rendelet 236. és 239. cikkét, hogy ha a megfelelő vámösszeg könyvelésbe
vételéről és az adós fizetési kötelezettségének megállapításáról szóló határozat hatóság által történt
meghozatalának (a jelen ügyben az állami hatóság által hozott határozat) időpontjában a szóban
forgó adós közigazgatási úton megtámadja ezt a határozatot és annak bírósági felülvizsgálatát
kezdeményezi, köteles ezzel egyidejűleg kérni e vámok visszatérítését vagy elengedését a rendelet
236. vagy 239. cikkében foglaltakkal összhangban (vagy ehelyett úgy kell tekinteni, hogy a szóban
forgó hatóság által hozott határozat hatályon kívül helyezése iránti kérelem az adótartozás
visszatérítése és elengedése iránti kérelem is egyben)? Igenlő válasz esetén, mi a lényegi különbség
egyfelől a könyvelésbe vételről és a vámfizetési kötelezettség megállapításáról szóló hatósági
határozat jogszerűségi vizsgálata, másfelől a 236. cikk alapján eldöntendő kérdés jogszerűségi
vizsgálata között?
c) Úgy kell-e értelmezni a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i
2913/92/EGK tanácsi rendelet 236. cikke (2) bekezdésének első albekezdését, hogy az a
körülmény, hogy a hatóság vámfizetési kötelezettséget megállapító határozatát megtámadták, a
bírósági eljárás időtartamára meghosszabbítja az ezen vámok visszatérítése és elengedése iránti
kérelem előterjesztésére nyitva álló határidőt (vagy igazolja annak be nem tartását)?
d) Ha a jelen ügyben a könyvelésbe vétel vagy elengedés kérdését az Európai Bizottság más tagállam
(a jelen esetben Finnország) ügyében meghozott határozatától függetlenül kell elbírálni, a
Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó
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rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (2) 869.
cikkének b) pontjára figyelemmel a vámhatóság vagy a bíróság köteles-e értesíteni az Európai
Bizottságot a vámok le nem könyveléséről vagy elengedéséről, valamint a szóban forgó ügyben
kiszabható vámok lehetséges összegéről?
2) a) A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet
220. cikke (2) bekezdése b) pontjának alkalmazása során kell-e utólagos kiegészítő bizonyítást
lefolytatni a hatóságok és valamely harmadik országbeli (a jelen esetben kambodzsai) exportőr
magatartásával kapcsolatos körülmények vonatkozásában, amelyeket az OLAF által lefolytatott
vizsgálat keretében vizsgáltak? Vagy úgy kell értelmezni, hogy az említett magatartással
kapcsolatban az OLAF jelentésében foglalt általános körülmények leírása bizonyító erővel
rendelkezik?
b) Felülvizsgálandóak-e az utólagos kiegészítő bizonyítás keretében felvett adatok akkor is, ha az
OLAF jelentése szerint valamely konkrét tagállam döntő jelentőségű esetére utalnak?
c) Úgy kell-e értelmezni a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet
végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK
bizottsági rendelet 875. cikkét, hogy az Európai Bizottságnak az OLAF szóban forgó jelentésével
összhangban, valamely más tagállam (a jelen esetben Finnország) vonatkozásában meghozott
határozata kötelező erővel bír a tagállamra nézve?
d) Le kell-e folytatni az utólagos kiegészítő bizonyítást és fel kell-e használni az annak során
megszerzett információt abban az esetben, ha az Európai Bizottság az OLAF jelentése alapján
határozatot hozott a vámok le nem könyveléséről valamely más tagállam vonatkozásában és
alkalmazta a Közösségi Vámkódex végrehajtási rendeletének 875. cikkét?
3) A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 220.
cikke (2) bekezdése b) pontjának alkalmazása szempontjából a jogalany magatartásával szemben
felhozható mentességi okok és jóhiszeműség fennállásának értékelése során van-e relevanciája annak a
konkrét körülménynek, hogy az árukra vonatkozó behozatali ügylet forgalmazási szerződésen alapul?

233. A Landgerichts Trier (Németország) által 2016. augusztus 1-jén benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-422/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Értelmezhető-e úgy a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a
922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a
továbbiakban: 1308/2013/EU rendelet) 78. cikkének (2) bekezdése, hogy a VII. melléklet értelmében
vett meghatározásoknak, megjelöléseknek és kereskedelmi megnevezéseknek nem kell megfelelniük
az e mellékletben szereplő megfelelő feltételeknek, ha a megfelelő meghatározásokat, megjelöléseket
és kereskedelmi megnevezéseket magyarázó, illetve leíró toldatok (mint például „tofuvaj” egy tisztán
növényi termékre vonatkozóan) egészítik ki?
2) Úgy kell-e értelmezni az 1308/2013/EU rendelet VII. melléklete III. részének 1. pontját, hogy a
„tej” kizárólag az egy vagy több fejésből nyert rendes tőgyváladékot jelenti, az ahhoz történő
hozzáadás vagy abból történő kivonás nélkül, vagy a „tej” kifejezés – adott esetben magyarázó
fogalmak, mint például a „szójatej” hozzáillesztésével – növényi (vegán) termékekre is alkalmazható
azok forgalmazása során?
3) Úgy kell-e értelmezni az 1308/2013/EU rendelet 78. cikkéhez kapcsolódó VII. melléklet III.
részének 2. pontját, hogy az ott 2. a) pont alatt konkrétan felsorolt megjelölések, mint különösen a
„savó”, „tejszín”, „vaj”, „író”, „sajt”, „joghurt” vagy a „tejföl” stb. fogalom kizárólag tejtermékeket
jelentenek, vagy (állati eredetű) tej nélkül készült, tisztán növényi/vegán termékek is az 1308/2013/EU
rendelet VII. melléklete III. része 2. pontjának hatálya alá tartozhatnak?
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234. A Supreme Court of the United Kingdom (Egyesült Királyság) által 2016. augusztus
1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-424/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: angol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A [2004/38/EK irányelv] 16. cikke és 28. cikkének (2) bekezdése szerinti huzamos tartózkodási
jogtól függ-e a 28. cikk (3) bekezdésének a) pontja szerinti fokozott védelem?
Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetére előterjesztik a következő kérdéseket is:
2) A 28. cikk (3) bekezdésének a) pontjában szereplő, az elmúlt tíz évben fennálló tartózkodás
időtartama
a) egyszerűen naptári időtartamot jelent, amely a releváns időponttól (a szóban forgó ügyben a
kiutasítási határozat időpontja) kezdődik, beleértve a távollét vagy a szabadságvesztés-büntetés
esetleges időtartamait?
b) egy esetlegesen nem folyamatos időtartam, amelyet a releváns időponttól visszafelé számítva, a
szóban forgó személy távolléttel vagy büntetés-végrehajtási intézetben töltött idővel nem érintett
időtartamainak összeadásával számítanak ki, lehetőség szerint összesen tíz év korábbi tartózkodást
eredményezve?
3) Valójában milyen viszony áll fenn a 28. cikk (3) bekezdésének a) pontja szerinti tízéves
tartózkodásra vonatkozó teszt és a beilleszkedési kapcsolatok átfogó értékelése között?

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok
Büntető ügyszak
8. A Bíróság (nagytanács) 2016. június 29-i ítélete (a Hanseatisches Oberlandesgericht
Hamburg [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Piotr Kossowski elleni
büntetőeljárás (C-486/14. sz. ügy)2
A Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság
kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985.
június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, 1990. június 19-én Schengenben
(Luxemburg) aláírt egyezménynek az Európai Unió Alapjogi Chartája 50. cikke fényében értelmezett
54. cikkében rögzített ne bis in idem elvet úgy kell értelmezni, hogy az ügyészség büntetőeljárást
megszüntető, vagy valamely személy ellen folytatott nyomozást – a nyomozás folytatása vagy a
megszüntető végzés hatályon kívül helyezése lehetőségének fenntartásával – jogerősen, büntetés
kiszabása nélkül lezáró határozata nem tekinthető az e cikkek értelmében vett jogerős határozatnak,
amennyiben e határozat indokolásából kitűnik, hogy ezen eljárást részletes nyomozás lefolytatása
nélkül szüntették meg; a sértett és egy esetleges tanú kihallgatásának hiánya pedig azt valószínűsíti,
hogy nem folytattak részletes nyomozást.

9. A Bíróság (nagytanács) 2016. július 5-i ítélete (a Sofiyski gradski sad [Bulgária]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Atanas Ognyanov elleni büntetőeljárás (C614/14. sz. ügy)3
1) Az EUMSZ 267. cikket és a Bíróság eljárási szabályzatának 94. cikkét az Európai Unió Alapjogi
Chartája 47. cikkének második bekezdésével és 48. cikkének (1) bekezdésével összhangban akként kell
2
3

A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 2. sz., Büntető ügyszak, 1. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 4. sz., Büntető ügyszak, 4. sz. alatt.
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értelmezni, hogy azokkal ellentétes egy olyan módon értelmezett nemzeti szabály, amely a kérdést
előterjesztő bíróságot arra kötelezi, hogy az zárja ki magát az ügy elintézéséből amiatt, hogy az
előzetes döntéshozatal iránti kérelme keretében bemutatta az ügy ténybeli és jogi hátterét.
2) Az uniós jogot és különösen az EUMSZ 267. cikket akként kell értelmezni, hogy az nem teszi
kötelezővé, de nem is tiltja, hogy a kérdést előterjesztő bíróság az előzetes döntéshozatalra utaló
határozat kihirdetését követően újra meghallgassa a feleket vagy újabb bizonyítási cselekményeket
végezzen – ami az előzetes döntéshozatal iránti kérelemben tett ténybeli és jogi megállapításainak
megváltoztatását teheti szükségessé –, feltéve hogy e bíróság az uniós jognak az Európai Unió
Bírósága által elfogadott értelmezésének teljes érvényesülését biztosítja.
3) Az uniós jogot akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, ha a kérdést előterjesztő bíróság olyan
– az uniós jogba ütköző – nemzeti szabályt alkalmaz, mint amilyen az alapügyben szerepel.

Gazdasági ügyszak
19. A Bíróság (hetedik tanács) 2016. május 24-i végzése (a Corte di Appello di Bari
[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Leonmobili Srl, Gennaro Leone
kontra Homag Holzbearbeitungssysteme GmbH és társai (C-353/15. sz. ügy)4
A fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2000. május 29-i 1346/2000/EK tanácsi rendelet 3. cikkének (1)
bekezdését úgy kell értelmezni, hogy abban az esetben, ha a társaság székhelyét valamely tagállamból
egy más tagállamba helyezték át, az a bíróság, amely előtt az említett áthelyezést követően indítottak
eljárást, és amely a származási tagállamban jár el a fizetésképtelenségi eljárás megindítása iránti
kérelem ügyében, csak abban az esetben hagyhatja figyelmen kívül azt a vélelmet, amely szerint e
társaság fő érdekeltségeinek a központja az új székhely helyén található, és csak abban az esetben
állapíthatja meg, hogy ezen érdekek központja az eljárás megindításának az időpontjában továbbra is
a származási tagállamban található annak ellenére, hogy e társaságnak a származási tagállamban
már nincs telephelye, ha egyéb objektív és harmadik személyek által ellenőrizhető információkból az
következik, hogy az említett társaság vezetésének és irányításának a tényleges központja, valamint az
érdekeinek a kezelése az említett időpontban mégis továbbra is a származási tagállamban van.

20. A Bíróság harmadik tanácsa elnökének 2016. június 9-i végzése (a Østre Landsret
[Dánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-305/15. sz. ügy)5
A Bíróság harmadik tanácsának elnöke elrendelte az ügy törlését.

21. A Bíróság 2016. június 20-i végzése (a Landgericht Hamburg [Németország] előzetes
döntéshozatal iránti kérelme) (C-40/16. sz. ügy)6
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

22. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2016. június 21-i végzése (a Tribunale civile e penale di
Cagliari [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Salumificio Murru SpA
kontra Autotrasporti di Marongiu Remigio (C-121/16. sz. ügy)7
Az EUMSZ 101. cikket az EUSZ 4. cikk (3) bekezdésével összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy
azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint az alapügy tárgyát képező szabályozás,
amelynek értelmében a harmadik személyek számára végzett közúti árufuvarozási szolgáltatások ára
nem lehet alacsonyabb azon minimális üzemeltetési költségeknél, amelyeket egy nemzeti kormányzati
A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 10. sz., Gazdasági ügyszak, 24. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 10. sz., Gazdasági ügyszak, 22. sz. alatt.
6
A kérdést l.: Hírlevél VII. évf. 6. sz., Gazdasági ügyszak, 13. sz. alatt.
7
A kérdést l.: Hírlevél VII. évf. 7. sz., Gazdasági ügyszak, 20. sz. alatt.
4
5
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szerv állapít meg.

23. A Bíróság (ötödik tanács) 2016. július 5-i végzése (a Juzgado de Primera Instancia no
11 de Vigo [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Banco Popular
Español SA, PL Salvador SARL kontra Maria Rita Giraldez Villar, Modesto Martínez
Baz (C-7/16. sz. ügy)8
A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i
93/13/EGK tanácsi irányelvet úgy kell értelmezni, hogy az nem alkalmazható az olyan nemzeti
szabályozásra, mint az alapügy tárgyát képező szabályozás, amely a hitelező által valamely harmadik
személy részére engedményezett követelésnek az adós általi oly módon való megszüntetéséhez való
jogára vonatkozik, hogy megtéríti e harmadik személy részére az általa ezen engedményezés jogcímén
megfizetett árat.

Munkaügyi ügyszak
14. A Bíróság negyedik tanácsa elnökének 2016. május 30-i végzése (a Centrale Raad
van Beroep előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-343/15. sz. ügy)9
A Bíróság negyedik tanácsának elnöke elrendelte az ügy törlését.

15. A Bíróság (tizedik tanács) 2016. június 30-i ítélete (a Sąd Rejonowy dla WrocławiaŚródmieścia [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Alicja Sobczyszyn
kontra Szkoła Podstawowa w Rzeplinie (C-178/15. sz. ügy)10
A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv 7. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az alapügyben
szereplőhöz hasonló, olyan nemzeti jogszabály vagy gyakorlat, amely lehetővé teszi azt, hogy azon
munkavállaló esetében, aki a nemzeti jog alapján az egészségügyi állapot helyreállítását szolgáló
szabadságot vesz igénybe a foglalkoztatása szerinti intézmény szabadságolási tervében rögzített éves
szabadságának időtartama alatt, az egészségügyi állapot helyreállítását szolgáló szabadsága
lejártakor megtagadják a fizetett éves szabadság későbbi időpontban történő igénybevételéhez való
jogot, feltéve hogy az egészségügyi állapot helyreállítását szolgáló szabadsághoz való jog célja eltér
az éves szabadsághoz való jog céljától, amit a nemzeti bíróságnak kell vizsgálnia.

16. A Bíróság (első tanács) 2016. július 13-i ítélete (a Verwaltungsgericht Düsseldorf
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Joachim Pöpperl kontra Land
Nordrhein-Westfalen (C-187/15. sz. ügy)11
1. Az EUMSZ 45. cikket akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan, az alapügyben
vitatotthoz hasonló nemzeti szabályozás, amely szerint a valamely tagállamban köztisztviselői
jogállással rendelkező olyan személy, aki állását avégett hagyja önként el, hogy másik tagállamban
vállaljon
munkát,
elveszíti
a
köztisztviselői
öregségi
nyugdíjrendszerben
meglévő
nyugdíjjogosultságait, és az elveszített nyugdíjjogosultságnál alacsonyabb összegű nyugdíjra jogosító
általános öregségi nyugdíjrendszerben válik visszamenőlegesen biztosítottá.
2. Az EUMSZ 45. cikket akként kell értelmezni, hogy a nemzeti bíróság feladata, hogy – a belső jog e
cikkel összhangban álló értelmezésével, illetve ha ilyen értelmezés lehetetlen, akkor a belső jog e
cikkel ellentétes valamennyi rendelkezésének alkalmazását az öregségi nyugdíjra való megfelelő
A kérdést l.: Hírlevél VII. évf. 5. sz., Gazdasági ügyszak, 9. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 10. sz., Munkaügyi ügyszak, 24. sz. alatt.
10
A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 8. sz., Munkaügyi ügyszak, 11. sz. alatt.
11
A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 8. sz., Munkaügyi ügyszak, 13. sz. alatt.
8
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jogosultságot közszolgálati munkáltatóváltás ellenére megőrző köztisztviselőkre irányadóval azonos
rendszer alkalmazása érdekében mellőzve – e cikk tejes érvényesülését biztosítsa, és az alapügybelihez
hasonló helyzetben a munkavállalók számára az általuk teljesített szolgálati időnek megfelelő, az e
köztisztviselőket megilletővel összehasonlítható összegű öregségi nyugdíjra való jogosultságot ítéljen
meg.

17. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2016. július 14-i ítélete (a Consiglio di Stato
[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Maria Cristina Elisabetta Ornano
kontra Ministero della Giustizia, Direzione Generale dei Magistrati del Ministero (C335/15. sz. ügy)12
Az EK-Szerződés 119. cikkét (később EK 141. cikk), a férfiak és a nők egyenlő díjazása elvének
alkalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1975. február 10-i 75/117/EGK
tanácsi irányelv 1. cikkét, a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi
biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (tizedik egyedi
irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) szóló 1992. október 19-i
92/85/EGK tanácsi irányelv 11. cikke 2. pontjának b) pontját, valamint a 92/85 irányelv 11. cikke 3.
pontját úgy kell értelmezni, hogy abban az esetben, ha az érintett tagállam nem írta elő a díjazás
valamennyi elemének fenntartását, amelyekre egy rendes bírónő a szülési szabadsága előtt jogosult
volt, azokkal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint amelyről az alapügyben szó van, amely
alapján 2005. január 1-jét megelőző kötelező szülési szabadság időszak esetében egy rendes bírónő
nem részesülhet a rendes bírák által a szakmai tevékenységük során viselt terhekhez kapcsolódó
pótlékban, feltéve, hogy ez a munkavállaló ezen időszak alatt olyan összegű jövedelemhez jutott, amely
legalább egyenértékű a nemzeti társadalombiztosítási jogszabályok által előírt azon ellátás
összegével, amelyet a munkavállaló tevékenységének egészségi okokból történő megszakítása esetén
kapott volna, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia.

18. A Bíróság (tizedik tanács) 2016. július 20-i ítélete (a Verwaltungsgericht Wien
[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Hans Maschek kontra
Magistratsdirektion der Stadt Wien – Personalstelle Wiener Stadtwerke (C-341/15. sz.
ügy)13
A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv 7. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy
— azzal ellentétes az olyan nemzeti jogszabály, mint amilyen az alapügyben szerepel, amely
megfosztja a ki nem vett fizetett éves szabadság pénzbeli megváltásától azt a munkavállalót, akinek
munkaviszonya nyugdíjazási kérelme folytán megszűnt, és aki e munkaviszony megszűnése előtt
nem tudta felhasználni a fizetett éves szabadságát;
— a munkavállaló a nyugdíjba vonulásakor jogosult azon fizetett éves szabadság pénzbeli
megváltására, amelyet azért nem vett ki, mert a betegsége miatt nem volt képes a feladatai
ellátására;
— az a munkavállaló, akinek a munkaviszonya megszűnt, és aki a munkáltatójával kötött
megállapodás értelmében a nyugdíjazását megelőző meghatározott időszakban nem jelenhetett meg
munkahelyén, miközben munkabérét továbbra is megkapta, nem jogosult adott esetben az ezen
időszak alatt ki nem vett fizetett éves szabadság pénzbeli megváltására, kivéve, ha e jogosultságot
betegség miatt nem tudta felhasználni;
— a tagállamok feladata egyrészt arról dönteni, hogy a munkavállalók részére nyújtanak-e a 2003/88
irányelv 7. cikkében előírt négy hetes minimális fizetett éves szabadságon felül további fizetett

12
13

A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 10. sz., Munkaügyi ügyszak, 22. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 8. sz., Munkaügyi ügyszak, 27. sz. alatt.
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szabadságot. Ebben az esetben a tagállamok azon munkavállaló részére, aki betegségből kifolyólag
nem tudta munkaviszonyának megszűnése előtt teljes mértékben felhasználni a fizetett éves
többletszabadságát, ezen többletidőszakra vonatkozó pénzbeli helyettesítő juttatáshoz való jog
biztosítását írhatják elő. A tagállamok feladata másrészt az e jog biztosítására vonatkozó feltételek
meghatározása is.

19. A Bíróság (első tanács) 2016. július 28-i ítélete (a Bundesarbeitsgericht
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Nils-Johannes Kratzer kontra
R+V Allgemeine Versicherung AG (C-423/15. sz. ügy)14
A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek
létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv 3. cikke (1) bekezdésének a)
pontját, valamint a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a
foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 2006/54/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikke (1) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy
nem tartozik a „nem önálló keresőtevékenységhez, illetve foglalkoztatáshoz való hozzáférésnek” az e
rendelkezések értelmében vett fogalma alá az a helyzet, amelyben valamely álláshelyre pályázatot
benyújtó személy nem ezt az állást, hanem pusztán formális pályázói jogállást kíván szerezni,
kizárólag kártérítési igény érvényesítése céljából, és ha az uniós jog által megkövetelt elemek
fennállnak, az ilyen helyzet joggal való visszaélésnek minősülhet.

Polgári ügyszak
46. A Bíróság harmadik tanácsa elnökének 2016. június 21-i végzése (az Oberster
Gerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-492/15. sz. ügy)15
A Bíróság harmadik tanácsának elnöke elrendelte az ügy törlését.

47. A Bíróság (tizedik tanács) 2016. június 21-i végzése (a Juzgado de Primera Instancia
no 5 de Cartagena [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Aktiv
Kapital Portfolio AS, Oslo, zürichi fióktelep, korábban Aktiv Kapital Portfolio
Investment AG kontra Angel Luis Egea Torregrosa (C-122/14. sz. ügy)16
A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i
93/13/EGK tanácsi irányelvet úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az alapeljárásban szereplőhöz
hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely a fizetési meghagyást tartalmazó végzés végrehajtása
tárgyában eljáró bíróság számára nem teszi lehetővé, hogy hivatalból vizsgálja az eladó vagy
szolgáltató és a fogyasztó közötti, az említett végzés alapját képező szerződésben foglalt kikötés
tisztességtelen jellegét, jóllehet a rendelkezésére áll az ehhez szükséges valamennyi jogi és ténybeli
elem, abban az esetben, ha a fogyasztónak a meghagyással szembeni ellentmondása hiányában az
említett végzést meghozó bíróság nem volt jogosult ilyen vizsgálat lefolytatására.

48. A Bíróság (hatodik tanács) 2016. június 22-i végzése (a Court of Appeal [Írország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – M. H. kontra M. H. (C-173/16. sz. ügy)17
A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a
határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet 16. cikke (1) bekezdésének a)
pontját úgy kell értelmezni, hogy az e rendelkezés értelmében vett „eljárást megindító irat, illetve azzal
A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 10. sz., Munkaügyi ügyszak, 25. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 12. sz., Polgári ügyszak, 71. sz. alatt.
16
A kérdést l.: Hírlevél V. évf. 6. sz., Polgári ügyszak, 24. sz. alatt.
17
A kérdést l.: Hírlevél VII. évf. 7. sz., Polgári ügyszak, 42. sz. alatt.
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egyenértékű irat bírósághoz történő benyújtásának időpontja” az az időpont, amikor e benyújtás az
érintett bíróságnál megtörténik, még akkor is, ha a nemzeti jog értelmében ez önmagában nem
eredményezi az eljárás azonnali megindítását.

49. A Bíróság (első tanács) 2016. július 7-i ítélete (a Cour d’appel de Paris
[Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Genentech Inc. kontra Hoechst
GmbH, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH (C-567/14. sz. ügy)18
Az EUMSZ 101. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az, hogy egy olyan hasznosítási
szerződés alapján, mint amelyről az alapügyben szó van, a hasznosítót a szabadalmak megsemmisítése
vagy szabadalombitorlás hiánya esetén a szabadalmazott technológia hasznosításáért díjfizetési
kötelezettség terheli e szerződés teljes időtartama alatt, amennyiben a hasznosító a hasznosítási
szerződést észszerű felmondási idővel felmondhatja.

50. A Bíróság (második tanács) 2016. július 7-i ítélete (a Sąd Najwyższy [Lengyelország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Emmanuel Lebek kontra Janusz Domino (C70/15. sz. ügy)19
1) A „jogorvoslati kérelemnek” a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a
határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet
34. cikkének 2. pontjában szereplő fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az magában foglalja a jogvesztő
határidő elmulasztásának a következményei alóli mentesítés iránti kérelmet, ha a rendes jogorvoslat
iránti kérelem határideje már lejárt.
2) A tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok
kézbesítéséről és közléséről („iratkézbesítés és iratközlés”), és az 1348/2000/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. november 13-i 1393/2007/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet 19. cikke (4) bekezdésének utolsó albekezdését úgy kell értelmezni, hogy az kizárja a jogvesztő
határidő elmulasztásának a következményei alóli mentesítés iránti kérelmek rendszerére vonatkozó
nemzeti jogi rendelkezések alkalmazását abban az esetben, ha az említett rendelkezés által hivatkozott
tagállami közleményben az ilyen kérelmek benyújtására vonatkozóan meghatározott elfogadhatósági
határidő már lejárt.

51. A Bíróság (második tanács) 2016. július 7-i ítélete (a Pécsi Törvényszék
[Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Hőszig Kft. kontra
Alstom Power Thermal Services (C-222/15. sz. ügy)20
A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és
végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 23. cikkének (1)
bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az olyan joghatósági kikötés, mint amilyenről az
alapügyben van szó, amely egyrészt a megrendelőnek a felek között létrejött szerződésekben
említett és azok megkötésekor a másik félnek átadott általános beszerzési feltételeiben
szerepel, másrészt valamely tagállam egyik városa bíróságainak joghatóságát köti ki,
megfelel az e rendelkezésben a felek hozzájárulására és e kikötés tartalmi pontosságára
vonatkozóan előírt követelményeknek.
52. A Bíróság (második tanács) 2016. július 14-i ítélete (a Cour d’appel de Paris
A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 4. sz., Polgári ügyszak, 20. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 6. sz., Polgári ügyszak, 29. sz. alatt.
20
A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 8. sz., Polgári ügyszak, 47. sz. alatt.
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[Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Granarolo SpA kontra Ambrosi
Emmi France SA (C-196/15. sz. ügy)21
1) Úgy kell értelmezni a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok
elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 5. cikkének
3. pontját, hogy az alapügyben szereplőhöz hasonló, a régóta fennálló kereskedelmi kapcsolatok
hirtelen megszakítása miatti kártérítési kereset nem tartozik az e rendelet értelmében vett, jogellenes
károkozással, jogellenes károkozással egy tekintet alá eső cselekménnyel vagy ilyen cselekményből
fakadó igénnyel kapcsolatos ügyek körébe, ha a felek között hallgatólagos szerződéses jogviszony állt
fenn, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell megvizsgálnia. Az ilyen hallgatólagos szerződéses
jogviszony fennállása bizonyításának egybevágó körülmények csoportján kell alapulnia, amely
körülmények között többek között szerepelhet a régóta fennálló kereskedelmi kapcsolatok megléte, a
felek közötti jóhiszeműség, az ügyletek szabályszerűsége és időbeli alakulásuk mennyiségben és
értékben kifejezve, a felszámított árakra és/vagy a nyújtott árengedményekre vonatkozó esetleges
megállapodások, valamint a levélváltások.
2) Úgy kell értelmezni a 44/2001 rendelet 5. cikke 1. pontjának b) alpontját, hogy az alapügyben
szereplőhöz hasonló, régóta fennálló kereskedelmi kapcsolatokat „ingó dolog értékesítésére vonatkozó
szerződésnek” kell minősíteni, ha a szóban forgó szerződés jellemző kötelezettsége valamely áru
szállítása, „szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződésnek” pedig akkor, ha e kötelezettség valamely
szolgáltatás nyújtása, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell meghatároznia.

53. A Bíróság (második tanács) 2016. július 14-i ítélete (a Rechtbank Den Haag
[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Brite Strike Technologies Inc.
kontra Brite Strike Technologies SA (C-230/15. sz. ügy)22
A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és
végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendeletnek az EUMSZ 350. cikkel
összefüggésben értelmezett 71. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes a szellemi
tulajdonról (védjegyek és formatervezési minták) szóló, 2005. február 25-én Hágában a Belga
Királyság, a Luxemburgi Nagyhercegség és a Holland Királyság által aláírt Benelux Egyezmény 4.6
cikkében előírt bírósági joghatósági szabály alkalmazása a benelux védjegyekkel és formatervezési
mintákkal kapcsolatos jogvitákban.

54. A Bíróság (második tanács) 2016. július 7-i ítélete (a Nejvyšší soud České republiky
[Cseh Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Tommy Hilfiger Licensing
LLC és társai kontra Delta Center a.s. (C-494/15. sz. ügy)23
1) A szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv 11. cikkének harmadik mondatát úgy kell értelmezni, hogy az olyan „közvetítő”
fogalmába, „akinek szolgáltatásait valamely harmadik személy szellemi tulajdonjog megsértése
céljából veszi igénybe”, e rendelkezés értelmében beletartozik egy vásárcsarnok olyan bérlője is, aki
az e vásárcsarnok területén található különféle árusítóhelyeket ad albérletbe olyan kereskedőknek,
akik közül egyesek az árusítóhelyeiket márkás termékek hamisítványainak értékesítésére használják.
2) A 2004/48 irányelv 11. cikkének harmadik mondatát úgy kell értelmezni, hogy azok a feltételek,
amelyeknek az e rendelkezés értelmében vett, olyan közvetítővel szemben elrendelt eltiltó intézkedés
alárendelhető, aki egy vásárcsarnok árusítóhelyeinek albérletbe adásából álló szolgáltatást nyújt,
megegyeznek azoknak az eltiltó intézkedéseknek a feltételeivel, amelyeket egy online piac
üzemeltetőjével szemben a 2011. július 12-i L’Oréal és társai ítéletben (C-324/09, EU:C:2011:474) a
Bíróság által megállapítottak szerint el lehet rendelni.
A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 7. sz., Polgári ügyszak, 39. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 9. sz., Polgári ügyszak, 51. sz. alatt.
23
A kérdést l.: Hírlevél VII. évf. 1. sz., Polgári ügyszak, 2. sz. alatt.
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55. A Bíróság (ötödik tanács) 2016. július 28-i ítélete (a Hof van beroep te Antwerpen
[Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – United Video Properties Inc. kontra
Telenet NV (C-57/15. sz. ügy)24
1) A szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv 14. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti
szabályozás, mint amelyről az alapügyben szó van, amely előírja, hogy a pervesztes felet kötelezik a
pernyertes fél részéről felmerült eljárási költségek viselésére, amely lehetővé teszi az e
költségviselésről határozatot hozó bíróság számára az előtte folyamatban lévő ügy sajátosságainak a
figyelembevételét, és amely az ügyvédi közreműködés esetén a költségek megtérítésének területén
átalánydíjszabási rendszert tartalmaz, feltéve hogy e díjak biztosítják, hogy a pervesztes fél által
viselendő költségek észszerűek, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia. Azonban ezen
irányelv 14. cikkével ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely olyan átalánydíjakat ír elő,
amelyek az abban szereplő túl alacsony maximális összegek miatt nem biztosítják, hogy a pervesztes
fél a pernyertes fél részéről felmerült észszerű költségek legalább jelentős és megfelelő részét viselje.
2) A 2004/48 irányelv 14. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétesek az olyan nemzeti
szabályok, amelyek a szaktanácsadó költségeinek a megtérítését csak a pervesztes fél vétkessége esetén
írják elő, amennyiben e költségek közvetlenül és szorosan kapcsolódnak a szellemi tulajdonjog
érvényesítésének a biztosítására irányuló bírósági keresethez.

56. A Bíróság (második tanács) 2016. július 28-i ítélete (a Fővárosi Ítélőtábla
[Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Gazdasági
Versenyhivatal kontra Siemens Aktiengesellschaft Österreich (C-102/15. sz. ügy)25
Nem tartozik a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok
elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 1.
cikke szerinti „polgári és kereskedelmi ügyek” körébe a jogalap nélküli gazdagodáson
alapuló visszatérítés iránti, az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló olyan kereset, amely a
versenyfelügyeleti eljárásban kiszabott bírság visszatérítéséből származik.
57. A Bíróság (első tanács) 2016. július 28-i ítélete (az Okresný súd Prešov [Szlovákia]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Milena Tomášová kontra Slovenská republika –
Ministerstvo spravodlivosti SR, Pohotovosť s. r. o. (C-168/15. sz. ügy)26
1) Valamely tagállamnak a nemzeti bíróság uniós jogot sértő határozata által a magánszemélyeknek
okozott károkért fennálló felelőssége csak akkor állapítható meg, ha ezt a határozatot ezen tagállam
végső fokon eljáró bírósága hozta meg, amit az alapjárást illetően a kérdést előterjesztő bíróságnak
kell megvizsgálnia. Ebben az esetben, e végső fokon eljáró bíróság határozata csak akkor minősülhet
az uniós jog olyan kellően súlyos megsértésének, amely az említett felelősséget megalapozza, ha e
határozat által az említett bíróság az alkalmazandó jogot nyilvánvaló módon sértette meg, vagy ha ez
a jogsértés a Bíróság e területre vonatkozó állandó ítélkezési gyakorlata ellenére történik.
Nem tekinthető úgy, hogy egy olyan nemzeti bíróság, amely a 2009. június 4-i Pannon GSM ítéletet
(C-243/08, EU:C:2009:350) megelőzően egy, a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott
tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv értelmében
tisztességtelennek tekintendő szerződési feltétel alapján követelések megtérítésére kötelezés iránti
kérelemnek helyt adó választottbírósági ítélet végrehajtására irányuló eljárásban mellőzte e szerződési
feltétel tisztességtelen jellegének hivatalból való értékelését, miközben rendelkezésére álltak az e
A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 5. sz., Polgári ügyszak, 27. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 6. sz., Polgári ügyszak, 31. sz. alatt.
26
A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 8. sz., Polgári ügyszak, 42. sz. alatt.
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tekintetben szükséges ténybeli és jogi elemek, nyilvánvaló módon figyelmen kívül hagyta a Bíróság a
tárgyban kialakított ítélkezési gyakorlatát, következésképpen kellően súlyosan megsértette az uniós
jogot.
2) Az uniós jog megsértése által okozott kár megtérítésére vonatkozó szabályokat, mint az ilyen kár
értékelésére vagy az e kártérítés iránti kérelem és más, adott esetben rendelkezésre álló jogorvoslati
lehetőségek közötti kapcsolatra vonatkozó szabályokat az egyes tagállamok nemzeti joga határozza
meg, az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elvének tiszteletben tartása mellett.

58. A Bíróság (harmadik tanács) 2016. július 28-i ítélete (az Oberster Gerichtshof
[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Verein für Konsumenteninformation
kontra Amazon EU Sàrl (C-191/15. sz. ügy)27
1) A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletet („Róma I”) és a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó
jogról szóló, 2007. július 11-i 864/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet („Róma II”)
akként kell értelmezni, hogy mindkét rendelet 1. cikke (3) bekezdésének sérelme nélkül, az
állítólagosan jogellenes szerződési feltételeknek a valamely tagállamban letelepedett, és más
tagállamokban – kiváltképpen az eljáró bíróság szerinti államban – lakóhellyel rendelkező
fogyasztókkal elektronikus kereskedelem keretében szerződéseket kötő vállalkozás általi
alkalmazásával szemben indított, a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére
irányuló eljárásokról szóló, 2009. április 23-i 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
értelmében vett, jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásra alkalmazandó jogot a 864/2007 rendelet
6. cikkének (1) bekezdésének megfelelően kell meghatározni, míg a valamely adott szerződési feltétel
értékelésére alkalmazandó jogot mindenkor az 593/2008 rendelet alapján kell meghatározni,
függetlenül attól, hogy erre az értékelésre egyéni vagy közérdekű keresettel összefüggésben kerül-e sor.
2) A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5i 93/13/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy tisztességtelen a
valamely eladó vagy szolgáltató általános értékesítési feltételeiben szereplő, egyedileg meg nem
tárgyalt azon feltétel, amely szerint az elektronikus kereskedelem keretében a fogyasztóval kötött
szerződésre az ezen eladó vagy szolgáltató székhelye szerinti tagállam joga az irányadó, amennyiben
ez megtéveszti fogyasztót azáltal, hogy azt a benyomást kelti benne, hogy kizárólag e tagállam jogát
kell a szerződésre alkalmazni, anélkül hogy tájékoztatná arról, hogy az 593/2008 rendelet 6. cikkének
(2) bekezdése értelmében részesül az e szerződési feltétel hiányában alkalmazandó jog kógens
rendelkezései által biztosított védelemben, amit valamennyi releváns körülmény tükrében a nemzeti
bíróságnak kell vizsgálnia.
3) A személyes adatok feldolgozása [helyesen: kezelése] vonatkozásában az egyének védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 4. cikke (1) bekezdésének a) pontját akként kell értelmezni, hogy a személyes adatok
elektronikus kereskedelmi vállalkozás általi kezelésére azon tagállam joga az irányadó, amelyre e
vállalkozás tevékenységei irányulnak, amennyiben bebizonyosodik, hogy ez a vállalkozás a szóban
forgó adatok kezelését az e tagállamban található valamely szervezet tevékenységeinek keretében
végzi. A nemzeti bíróság feladata vizsgálni, hogy ez a helyzet áll-e fenn.

Közigazgatási ügyszak

169. A Bíróság 2016. április 21-i végzése (a Kúria előzetes döntéshozatal iránti
kérelme) (C-114/16. sz. ügy)28
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

27
28

A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 8. sz., Polgári ügyszak, 45. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VII. évf. 7. sz., Közigazgatási ügyszak, 126. sz. alatt.
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170. A Bíróság (kilencedik tanács) 2016. június 21-i végzése (a Naczelny Sąd
Administracyjny [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Dyrektor Izby
Skarbowej w Krakowie kontra ESET spol. s r.o. sp. z o.o. Oddział w Polsce (C-393/15.
sz. ügy)29
A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv
168. cikkét és 169. cikkének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy a valamely tagállamban letelepedett
társaság hozzáadottértékadó-fizetés céljából másik tagállamban nyilvántartásba vett olyan állandó
telephelye, amely túlnyomórészt vállalaton belüli, nem hozzáadottértékadó-köteles ügyleteket végez e
társaság számára, azonban szórványosan adóköteles tevékenységet is a nyilvántartásba vétel helye
szerinti tagállamban, levonhatja az ez utóbbi államban előzetesen megfizetett, az említett társaság
adóköteles, abban a másik tagállamban megvalósított ügyleteihez felhasznált termékek és igénybevett
szolgáltatások utáni hozzáadottérték-adót, amelyben e társaság letelepedett.

171. A Bíróság (kilencedik tanács) 2016. június 28-i végzése (a Consiglio di Stato
[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-450/15. sz. ügy)30
A Bíróság nyilvánvalóan nem rendelkezik hatáskörrel a Consiglio di Stato (államtanács, Olaszország)
2015. június 16-i határozatával előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem megválaszolására.

172. A Bíróság (második tanács) 2016. június 30-i ítélete (a Tribunalul Sibiu [Románia]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Silvia Georgiana Câmpean kontra
Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Mediaș, jelenleg Serviciul Fiscal
Municipal Mediaş (C-200/14. sz. ügy)31
A lojális együttműködés elvét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, ha a tagállamok olyan
rendelkezéseket fogadnak el, amelyek a Bíróság ítélete szerint a közösségi joggal ellentétes, illetve a
Bíróság ítéletéből következően az uniós joggal összeegyeztethetetlen adó visszatérítését kifejezetten
ezen adóra vonatkozó olyan feltételektől teszik függővé, amelyek kedvezőtlenebbek a szóban forgó adó
visszatérítésére egyébként alkalmazandó feltételeknél, aminek vizsgálata a jelen ügyben a kérdést
előterjesztő bíróság feladata.
Az egyenértékűség elvét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, ha a tagállamok kevésbé kedvező
eljárási szabályokat írnak elő az uniós jog megsértésén alapuló adó-visszatérítés iránti kérelmekre,
mint amelyeket a belső jog megsértésén alapuló hasonló jogorvoslatokra kell alkalmazni. A kérdést
előterjesztő bíróság feladata, hogy lefolytassa a szükséges vizsgálatokat annak biztosítása érdekében,
hogy az előtte folyamatban lévő jogvitára alkalmazandó szabályozás vonatkozásában tiszteletben
tartsák ezt az elvet.
A tényleges érvényesülés elvét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az alapügybelihez hasonló, az
uniós jog megsértésével beszedett, végrehajtható bírósági határozatban meghatározott összegű adók
kamatokkal növelt visszatérítésére vonatkozó olyan rendszer, amely ezen adók öt évre elosztott
visszatérítését írja elő, és amely az ilyen határozatok végrehajtását valamely másik adó címén
beszedett összegek rendelkezésre állásának feltételéhez köti, anélkül hogy a jogalanynak lehetősége
lenne arra, hogy kötelezettségei teljesítésére kényszerítse az illetékes hatóságot, ha azokat az önként
már nem teljesíti. A kérdést előterjesztő bíróság feladata annak vizsgálata, hogy az olyan szabályozás,
amelyet az ilyen visszatérítési rendszer hiányában a szóban forgó alapügyben alkalmazni kellene,
megfelel-e a hatékonyság elve követelményeinek.

173. A Bíróság (második tanács) 2016. június 30-i ítélete (a Tribunalul Timiș [Románia]
A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 11. sz., Közigazgatási ügyszak, 232. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 12. sz., Közigazgatási ügyszak, 251. sz. alatt.
31
A kérdést l.: Hírlevél V. évf. 8. sz., Közigazgatási ügyszak, 131. sz. alatt.
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30
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előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Silvia Ciup kontra Administrația Județeană a
Finanțelor Publice (AJFP) Timiș – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice
(DGRFP) Timișoara (C-288/14. sz. ügy)32
1) A lojális együttműködés elvét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, ha a tagállamok olyan
rendelkezéseket fogadnak el, amelyek a Bíróság ítélete szerint az uniós joggal ellentétes, illetve a
Bíróság ítéletéből következően az uniós joggal összeegyeztethetetlen adó visszatérítését kifejezetten
ezen adóra vonatkozó olyan feltételektől teszik függővé, amelyek kedvezőtlenebbek a szóban forgó adó
visszatérítésére egyébként alkalmazandó feltételeknél, aminek vizsgálata a jelen ügyben a kérdést
előterjesztő bíróság feladata.
2) Az egyenértékűség elvét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, ha a tagállamok kevésbé kedvező
eljárási szabályokat írnak elő az uniós jog megsértésén alapuló adó-visszatérítés iránti kérelmekre,
mint amelyeket a belső jog megsértésén alapuló hasonló jogorvoslatokra kell alkalmazni. A kérdést
előterjesztő bíróság feladata, hogy lefolytassa a szükséges vizsgálatokat annak biztosítása érdekében,
hogy az előtte folyamatban lévő jogvitára alkalmazandó szabályozás vonatkozásában tiszteletben
tartsák ezt az elvet.
3) A tényleges érvényesülés elvét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az alapügybelihez hasonló,
az uniós jog alapján fizetendő és végrehajtható bírósági határozatban meghatározott összegek
visszatérítésére vonatkozó olyan rendszer, amely ezen összegek öt évre elosztott visszatérítését írja elő,
és amely az ilyen határozatok végrehajtását valamely másik adó címén beszedett összegek
rendelkezésre állásának feltételéhez köti, anélkül hogy a jogalanynak lehetősége lenne arra, hogy
kötelezettségei teljesítésére kényszerítse az illetékes hatóságot, ha azokat az önként nem teljesíti.

174. A Bíróság (hatodik tanács) 2016. június 30-i végzése (a Consiglio di Stato
[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Buzzi Unicem SpA és társai
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-502/14.
sz. ügy)33
1) Az első kérdés vizsgálata során nem merült fel olyan körülmény, amely érintheti 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 érvényességét, abban a tekintetben, hogy e rendelkezés
kizárja a villamosenergia-termelők kibocsátásainak az éves maximális kibocsátásiegységmennyiségnek meghatározásakor való 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 2. melléklete érvénytelen.
3) A 2013/448 határozat 4. cikkét és II. mellékletét érintő érvénytelenség megállapításának az időbeli
hatályát a Bíróság oly módon korlátozza, hogy egyrészt e megállapítás csak a 2016. április 28-i
Borealis Polyolefine és társai ítélet (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 és C-391/14–C-393/14,
EU:C:2016:311) kihirdetésének 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.

32
33

A kérdést l.: Hírlevél V. évf. 10. sz., Közigazgatási ügyszak, 163. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 2. sz., Közigazgatási ügyszak, 40. sz. alatt.
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175. A Bíróság (első tanács) 2016. június 30-i ítélete (a Court of Appeal [England &
Wales] [Civil Division] [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) –
Secretary of State for the Home Department kontra NA (C-115/15. sz. ügy)34
1) Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és
tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a
64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a
90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április
29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikke (2) bekezdése első albekezdésének c)
pontját úgy kell értelmezni, hogy a valamely uniós polgártól elvált olyan harmadik állambeli
állampolgár, aki a házasság fennállása alatt családon belüli erőszak áldozatává vált, e rendelkezés
alapján nem tarthatja meg a tartózkodási jogát a fogadó tagállamban, amennyiben a házasság
felbontására irányuló bírósági eljárás megindítására azt követően került sor, hogy az uniós polgár
házastárs elhagyta e tagállamot.
2) A munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló, 1968. október 15-i 1612/68/EGK
tanácsi rendelet 12. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a gyermeket és a felette kizárólagos felügyeletet
gyakorló, valamely harmadik állam állampolgárságával rendelkező szülőt az alapügyben szereplőhöz
hasonló helyzetben e rendelkezés alapján megilleti a fogadó tagállamban való tartózkodás joga,
amennyiben az uniós polgársággal rendelkező és korábban e tagállamban dolgozó szülő azt
megelőzően elhagyta e tagállamot, hogy a gyermek ott megkezdte volna iskolai tanulmányait.
3) Az EUMSZ 20. cikket úgy kell értelmezni, hogy az nem biztosít tartózkodási jogot a fogadó
tagállamban az olyan kiskorú uniós polgár számára, aki születése óta e tagállamban – amelynek nem
állampolgára – tartózkodik, sem pedig az említett kiskorú felett kizárólagos felügyeleti jogot gyakorló
harmadik állambeli állampolgár számára, amennyiben valamely másodlagos uniós jogi rendelkezés
alapján megilleti őket az e tagállamban való tartózkodás joga.
4) Az EUMSZ 21. cikket úgy kell értelmezni, hogy az tartózkodási jogot biztosít az említett kiskorú
uniós polgár számára a fogadó tagállamban, amennyiben e polgár teljesíti a 2004/38 irányelv 7.
cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételeket, aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság
feladata. Amennyiben teljesül e feltétel, ugyanezen rendelkezés lehetővé teszi az ezen uniós polgár
felügyeletét ténylegesen ellátó szülő számára, hogy vele együtt a fogadó tagállamban tartózkodjon.

176. A Bíróság (második tanács) 2016. június 30-i ítélete (a Bundesfinanzhof
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Max-Heinz Feilen kontra
Finanzamt Fulda (C-123/15. sz. ügy)35
Az EUMSZ 63. cikk (1) bekezdésével és az EUMSZ 65. cikkel nem ellentétes az olyan tagállami
szabályozás, mint amely az alapeljárásban szerepel, és amely meghatározott illetékcsoportba tartozó
személyek öröklése esetén az öröklési illeték mérséklését írja elő, ha a hagyaték olyan vagyont
tartalmaz, amely az e vagyonszerzést megelőző tíz évben már öröklés tárgyát képezte, feltéve hogy ez
utóbbi öröklés e tagállamban öröklési illeték beszedését vonta maga után.

177. A Bíróság (második tanács) 2016. június 30-i ítélete (a Sächsisches
Oberverwaltungsgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Lidl
GmbH & Co. KG kontra Freistaat Sachsen (C-134/15. sz. ügy)36
1) Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első kérdés vizsgálata nem derített fényt semmilyen olyan
tényezőre, amely az Európai Unió Alapjogi Chartájának 16. cikkében előírt vállalkozás szabadsága
fényében a baromfira vonatkozó egyes forgalmazási előírások tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi
A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 6. sz., Közigazgatási ügyszak, 122. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 7. sz., Közigazgatási ügyszak, 130. sz. alatt.
36
A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 7. sz., Közigazgatási ügyszak, 133. sz. alatt.
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35
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rendelet végrehajtási szabályainak meghatározásáról szóló, 2008. június 16-i 543/2008/EK bizottsági
rendelet 5. cikke (4) bekezdése b) pontjának érvényességét érintené.
2) Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett második kérdés vizsgálata nem derített fényt semmilyen
olyan tényezőre, amely az EUMSZ 40. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében előírt hátrányos
megkülönböztetés tilalmára tekintettel az 543/2008 rendelet 5. cikke (2) bekezdése második
albekezdésének érvényességét érintené.

178. A Bíróság (hatodik tanács) 2016. június 30-i ítélete (a Tribunal de première instance
de Liège [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Guy Riskin, Geneviève
Timmermans kontra État belge (C-176/15. sz. ügy)37
Az EUMSZ 63. cikket és az EUMSZ 65. cikket az EUSZ 4. cikkel összefüggésben úgy kell értelmezni,
hogy azokkal nem ellentétes az, ha valamely tagállam az alapügyben szereplőhöz hasonló helyzetben
egy belföldi illetőségű részvényes tekintetében biztosított, az e tagállam és egy harmadik állam közötti,
a kettős adóztatás elkerülésére irányuló, a harmadik államban levont forrásadónak az említett
tagállamban a belföldi illetőségű részvényes által fizetendő adóba feltétel nélkül történő beszámítását
lehetővé tévő kétoldalú egyezményből következő kedvező bánásmódot nem terjeszti ki arra a belföldi
illetőségű részvényesre, aki egy olyan tagállamból származó osztalékot vesz fel, amellyel ugyanezen,
illetőség szerinti tagállam a kettős adóztatás elkerülésére irányuló olyan egyezményt kötött, amely az
ilyen beszámítás lehetőségét a nemzeti jog által előírt további feltételek teljesüléséhez köti.

179. A Bíróság (második tanács) 2016. június 30-i ítélete (a Judecătoria Sibiu [Románia]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice Brașov (DGRFP) kontra Vasile Toma, Biroul Executorului Judecătoresc
Horațiu-Vasile Cruduleci (C-205/15. sz. ügy)38
Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkét, valamint az egyenértékűség és a tényleges
érvényesülés elvét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az alapügyben szóban forgóhoz
hasonló olyan szabályozás, amely a közjogi jogi személyeket mentesíti az igazságügyi bélyegilleték
megfizetése alól, amikor az uniós jog megsértésével beszedett adók visszatérítésére vonatkozó bírósági
határozat végrehajtásával szemben kifogást emelnek, valamint mentesíti e személyeket a biztosíték
letétbe helyezésének kötelezettsége alól az ilyen végrehajtási eljárás felfüggesztése iránti kérelem
benyújtásakor, miközben az ezen eljárások keretében a magánjogi természetes és jogi személyek által
benyújtott kérelmek esetén főszabály szerint továbbra is meg kell fizetni az eljárási költségeket.

180. A Bíróság (kilencedik tanács) 2016. június 30-i ítélete (a Curtea de Apel Bucureşti
[Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Selena România Srl kontra Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București (C-416/15. sz. ügy)39
A 791/2011/EU végrehajtási rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál
szitaszövetek behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámnak a Tajvanon vagy Thaiföldön
feladott, akár Tajvanról vagy Thaiföldről származóként, akár nem ilyenként bejelentett egyes üvegszál
szitaszövetek behozatalára történő kiterjesztéséről szóló, 2013. január 10-i 21/2013/EU tanácsi
végrehajtási rendelet 1. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az e rendelkezéssel
kiterjesztett végleges dömpingellenes vám nem alkalmazandó visszaható hatállyal a Tajvanban
feladott, a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál szitaszövetek behozatalára vonatkozó
végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló,
2011. augusztus 3-i 791/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelet hatálybalépését követően, azonban a
A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 8. sz., Közigazgatási ügyszak, 152. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 8. sz., Közigazgatási ügyszak, 157. sz. alatt.
39
A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 11. sz., Közigazgatási ügyszak, 233. sz. alatt.
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791/2011 végrehajtási rendelettel bevezetett dömpingellenes intézkedéseknek a lehetséges kijátszására
vonatkozó vizsgálat megindításáról, valamint e behozatalok nyilvántartásba vételi kötelezettségének
előírásáról szóló, 2012. május 23-i 437/2012/EU bizottsági rendelet hatálybalépését megelőzően az
Unióban szabad forgalomba bocsátott termékekre. Azonban a 791/2011 rendelet 1. cikkének (1)
bekezdésével kivetett dömpingellenes vám alkalmazandó az ilyen termékek behozatalára, ha
megállapításra kerül, hogy bár e termékeket Tajvanon adták fel és ezen országból származóként
jelentették be, azok valójában a Kínai Népköztársaságból származnak.

181. A Bíróság (hetedik tanács) 2016. június 30-i ítélete (a Landesgericht Wiener
Neustadt [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Admiral Casinos &
Entertainment AG kontra Balmatic Handelsgesellschaft mbH és társai (C-464/15. sz.
ügy)40
Az EUMSZ 56. cikket úgy kell értelmezni, hogy valamely, a szerencsejátékok területén korlátozó
nemzeti szabályozás arányosságának vizsgálatakor nemcsak e szabályozásnak az elfogadása
időpontjában megfogalmazott célkitűzését, hanem az említett szabályozásnak az elfogadását követően
értékelt hatásait is alapul kell venni.

182. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2016. június 30-án hozott végzése [a
Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Ausztria) által 2015. november 30-án
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem] – Susanne Sokoll-Seebacher és
Manfred Naderhirn (C-634/15. sz. ügy)
A 2014. február 13-i Sokoll-Seebacher ítéletet (C-367/12, EU:C:2014:68) úgy kell értelmezni, hogy az
új gyógyszertár létrehozása iránti igény fennállásának vizsgálatakor a „továbbra is ellátandó
személyek” számára vonatkozóan az alapügyben szereplő nemzeti jogszabály által előírt szigorú
határérték kritériumát nem kell alkalmazni általános módon minden olyan konkrét helyzetben, amely
vizsgálat tárgyát képezi.

183. A Bíróság (ötödik tanács) 2016. június 30-i végzése (Cour d'appel de Versailles
[Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-669/15. sz. ügy)41
A Cour d'appel de Versailles (Franciaország) által 2015. december 8-án előterjesztett előzetes
döntéshozatal iránti kérelem nyilvánvalóan elfogadhatatlan.

184. A Bíróság (kilencedik tanács) 2016. június 30-i végzése (az Înalta Curte de Casație și
Justiție. [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Evo Bus GmbH kontra
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești (C-55/16. sz. ügy)42
A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – a hozzáadottértékadónak az ország területén nem honos adóalanyok részére történő visszatérítésének szabályairól szóló
1979. december 6-i 79/1072/EGK nyolcadik tanácsi irányelvvel ellentétes az a tagállami szabályozás,
amely a hozzáadottérték-adó visszatérítéséhez való jog gyakorlását az ezen adó megfizetése
bizonyításának kötelezettsége alá rendeli.

185. A Bíróság (negyedik tanács) 2016. július 7-i ítélete (a Bundesgerichtshof
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Citroën Commerce GmbH
A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 12. sz., Közigazgatási ügyszak, 258. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VII. évf. 3. sz., Közigazgatási ügyszak, 45. sz. alatt.
42
A kérdést l.: Hírlevél VII. évf. 5. sz., Közigazgatási ügyszak, 97. sz. alatt.
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kontra Zentralvereinigung des Kraftahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren
Wettbewerbs eV (ZLW) (C-476/14. sz. ügy)43
A fogyasztók számára kínált termékek árának feltüntetésével kapcsolatos fogyasztóvédelemről szóló,
1998. február 16-i 98/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkével és a 2. cikkének a)
pontjával összefüggésben értelmezett 3. cikkét úgy kell értelmezni, hogy egy gépjármű gyártótól
kereskedőnek való átadásakor felmerülő, a fogyasztót terhelő költségeit tartalmaznia kell ezen
gépjárműnek a kereskedő által készített reklámban feltüntetett eladási árának, amennyiben e reklám
valamennyi jellemzőjét figyelembe véve a fogyasztó azt az adott gépjárműre vonatkozó ajánlatnak
tekintheti. A kérdést előterjesztő bíróság feladata annak vizsgálata, hogy e tényezők együtt jelen
vannak-e.

186. A Bíróság (ötödik tanács) 2016. július 7-i ítélete (a Tribunal Central Administrativo
Sul [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ambisig – Ambiente e Sistemas
de Informação Geográfica SA kontra AICP – Associação de Industriais do Concelho de
Pombal (C-46/15. sz. ügy)44
1) Az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési
szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 48. cikke (2) bekezdése a) pontja ii. alpontjának második francia
bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az megfelel az ahhoz szükséges feltételeknek, hogy a belső jogba
való átültetés hiányában magánszemélyek számára olyan jogokat keletkeztessen, amelyekre azok az
ajánlatkérővel szemben a nemzeti bíróságok előtt hivatkozhatnak, amennyiben az ajánlatkérő közjogi
jogalany, vagy az ajánlatkérőt hatóság döntése alapján és ellenőrzése mellett közszolgáltatás
nyújtásával bízták meg, és evégett a magánszemélyek közötti jogviszonyokban alkalmazandó
szabályokhoz képest többletjogosultságokkal rendelkezik.
2) A 2004/18 irányelv 48. cikke (2) bekezdése a) pontja ii. alpontjának második francia bekezdését úgy
kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az ajánlatkérő által megállapított, az alapügyben szóban
forgó szabályokhoz hasonló olyan szabályok alkalmazása, amelyek nem teszik lehetővé a gazdasági
szereplő számára, hogy műszaki alkalmasságát egyoldalú nyilatkozattal bizonyítsa, kivéve ha
bizonyítja, hogy lehetetlen, vagy komoly nehézségbe ütközik a magánmegrendelő igazolásának
beszerzése.
3) A 2004/18 irányelv 48. cikke (2) bekezdése a) pontja ii. alpontjának második francia bekezdését úgy
kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az ajánlatkérő által megállapított, az alapügyben szóban forgó
szabályokhoz hasonló olyan szabályok alkalmazása, amelyek az ajánlattevő részvételi jelentkezése
kizárásának terhe mellett előírják, hogy a magánmegrendelő igazolásának közjegyző, ügyvéd vagy
egyéb illetékes szerv által hitelesített aláírást kell tartalmaznia.

187. A Bíróság (ötödik tanács) 2016. július 7-i ítélete (az Upravno sodišče Republike
Slovenije [Szlovénia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Občina Gorje kontra
Republika Slovenija (C-111/15. sz. ügy)45
1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési
támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 71. cikkét úgy kell
értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint az alapeljárásban szóban
forgó, melynek értelmében az érintett vidékfejlesztési programot irányító hatóság által vagy annak
felelősségi körében kiválasztott vidékfejlesztési műveletnek csupán azok a kiadásai jogosultak az
EMVA-ból való társfinanszírozásra, amelyek az ilyen támogatásra való jogosultságról szóló határozat
elfogadását követően merültek fel.
A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 1. sz., Közigazgatási ügyszak, 30. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 6. sz., Közigazgatási ügyszak, 105. sz. alatt.
45
A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 8. sz., Közigazgatási ügyszak, 149. sz. alatt.
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2) Az 1698/2005 rendelet 71. cikkének a 2011. január 27-i 65/2011/EU bizottsági rendelet 30. cikkével
együttesen értelmezett (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti
szabályozás, mint az alapeljárásban szóban forgó, amelynek alapján teljes egészében el kell utasítani
az EMVA-ból való társfinanszírozásra kiválasztott művelethez kapcsolódó kifizetési kérelmet,
amennyiben az e művelettel kapcsolatban felmerült kiadások között vannak olyanok, melyek a
támogatásra való jogosultságról szóló határozat elfogadását megelőzően merültek fel, ha a támogatás
kedvezményezettje a kifizetési kérelmében nem szándékosan tett hamis nyilatkozatot.

188. A Bíróság (kilencedik tanács) 2016. július 7-i végzése (az Administrativen sad Sofiagrad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-129/15. sz. ügy)46
Az Administrativen sad Sofia-grad (szófiai közigazgatási bíróság, Bulgária) 2015. március 4-i
határozatával előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem nyilvánvalóan elfogadhatatlan.

189. A Bíróság (kilencedik tanács) 2016. július 7-i végzése (Supremo Tribunal
Administrativo [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-214/15. sz. ügy)47
A Supremo Tribunal Administrativo (legfelsőbb közigazgatási bíróság, Portugália) által a 2015.
április 9-i határozatával benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem nyilvánvalóan
elfogadhatatlan.

190. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2016. július 7-i ítélete (a Krajský soud v Ostravě [Cseh
Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ivo Muladi kontra Krajský úřad
Moravskoslezského kraje (C-447/15. sz. ügy)48
Az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről és
továbbképzéséről, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet és a 61/439/EGK, illetve a 76/914/EGK
tanácsi irányelv módosításáról [helyesen: a 3820/85/EGK tanácsi rendelet és a 91/439/EGK tanácsi
irányelv módosításáról, illetve a 76/914/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről] szóló,
2003. július 15-i 2003/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkét akként kell értelmezni,
hogy azzal nem ellentétes egy olyan nemzeti szabályozás, mint amely az alapügy tárgyát képezi, amely
az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetői számára előírt
alapképesítés megszerzésének követelménye alóli, az említett cikk szerinti mentesség jogosultjai
számára 35 óra időtartamú előzetes továbbképzést ír elő ahhoz, hogy szóban forgó gépjárművezetői
tevékenységüket gyakorolhassák.

191. A Bíróság elnökének 2016. július 8-i végzése (Cour de cassation előzetes
döntéshozatal iránti kérelme) (C-155/16. sz. ügy)49
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 6. sz., Közigazgatási ügyszak, 124. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 9. sz., Közigazgatási ügyszak, 169. sz. alatt.
48
A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 12. sz., Közigazgatási ügyszak, 248. sz. alatt.
49
A kérdést l.: Hírlevél VII. évf. 7. sz., Közigazgatási ügyszak, 134. sz. alatt.
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192. A Bíróság (ötödik tanács) 2016. július 13-i ítélete (a Supremo Tribunal
Administrativo [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Brisal – Auto
Estradas do Litoral SA, KBC Finance Ireland kontra Fazenda Pública (C-18/15. sz.
ügy)50
Nem ellentétes az EK 49. cikkel az olyan nemzeti szabályozás, amelynek értelmében forrásadót
alkalmaznak a szolgáltatásnyújtás helye szerinti tagállamban külföldi illetőségű pénzügyi intézmények
díjazására, miközben az e tagállamban belföldi illetőségű pénzügyi intézményeknek fizetett díjazás
nem tartozik az ilyen adó hatálya alá, azzal a feltétellel, hogy a forrásadó külföldi illetőségű
szolgáltatásnyújtókra való alkalmazását közérdeken alapuló nyomós ok igazolja, és az nem lépi túl az
elérni kívánt cél megvalósításához szükséges mértéket.
Ellentétes az EK 49. cikkel az alapügyben szóban forgóhoz hasonló nemzeti szabályozás, amely
főszabály szerint előírja, hogy a külföldi illetőségű pénzügyi intézmények anélkül kötelesek forrásadót
fizetni, hogy az érintett tagállam területén szerzett kamatjövedelmek után levonhatnák a szóban forgó
pénzügyi tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó üzemi költségeket, míg a belföldi illetőségű pénzügyi
intézmények számára biztosítják az ilyen levonás lehetőségét.
A nemzeti bíróság feladata, hogy a nemzeti jog alapján megvizsgálja, hogy melyek azok az üzemi
költségek, amelyeket a szóban forgó tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségnek lehet tekinteni.

193. A Bíróság (harmadik tanács) 2016. július 14-i ítélete (a Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Warszawie [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) –
Wrocław – Miasto na prawach powiatu kontra Minister Infrastruktury i Rozwoju (C406/14. sz. ügy)51
1) A 2005. december 19-i 2083/2005/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 irányelvet úgy
kell értelmezni, hogy az ajánlatkérő nem jogosult építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés
ajánlattételhez szükséges dokumentációiban előírni, hogy a szerződés nyertes ajánlattevője az említett
szerződés tárgyát képező munkák meghatározott százalékát saját eszközeivel teljesítse.
2) 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 98. cikkét – e rendelet 2. cikkének
7. pontjával összefüggésben – úgy kell értelmezni, hogy azon tény, miszerint az ajánlatkérő egy uniós
pénzügyi támogatásban részesülő projekt keretében végzett építési beruházásra irányuló közbeszerzési
szerződést érintően előírta, hogy a nyertes ajánlattevő e munkák 25 %-át saját eszközeivel teljesítse, és
ezáltal megsértette a 2004/18 irányelvet, az említett 2. cikk 7. pontja értelmében vett olyan
„szabálytalanságnak” minősül, amelynek alapján az említett 98. cikk értelmében pénzügyi korrekciót
kell alkalmazni, amennyiben nem zárható ki az a lehetőség, hogy e jogsértés hatással lehetett az
érintett alap költségvetésére. E korrekció összegét az említett rendelet 98. cikke (2) bekezdésének első
albekezdésében
említett
kritériumok
szempontjából
releváns
valamennyi
körülmény
figyelembevételével kell megállapítani, azaz tekintettel a feltárt szabálytalanság természetére és
súlyosságára, valamint az érintett alapot ért pénzügyi veszteségre.

50
51

A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 5. sz., Közigazgatási ügyszak, 89. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 1. sz., Közigazgatási ügyszak, 6. sz. alatt.
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194. A Bíróság (hatodik tanács) 2016. július 14-i végzése (a Verwaltungsgericht Berlin
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – BASF SE kontra Bundesrepublik
Deutschland (C-456/15. sz. ügy)52
1) Az első és második 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 rendelkezés az éves maximális kibocsátásiegység-mennyiség meghatározása
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 2016. április 28-i Borealis Polyolefine
és társai ítélet (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 és C-391/14-C-393/14, EU:C:2016:311)
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.

195. A Bíróság (ötödik tanács) 2016. július 14-i ítélete (a Tribunale amministrativo
regionale per la Lombardia [Olaszország] és a Tribunale amministrativo regionale per la
Sardegna [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Promoimpresa Srl
kontra Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di
Idro, Regione Lombardia (C-458/14. sz ügy) és Mario Melis és társai kontra Comune di
Loiri Porto San Paolo, Provincia di Olbia Tempio (C-67/15 sz. ügy)53
1) A belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv 12. cikkének (1) és (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az
alapügyben szereplőhöz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely a köztulajdonban lévő tengerparti
és tóparti területekre vonatkozó, turisztikai-rekreációs tevékenységek gyakorlása céljából kibocsátott
érvényes engedélyek automatikus meghosszabbítását a lehetséges kérelmezők közötti bármiféle
kiválasztási eljárás nélkül írja elő.
2) Az EUMSZ 49. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az alapügyben szereplőhöz hasonló
olyan nemzeti szabályozás, amely lehetővé teszi a köztulajdonban lévő területre vonatkozó fennálló, és
turisztikai-rekreációs célú koncessziók automatikus meghosszabbítását, amennyiben e koncessziók
egyértelműen határokon átnyúló érdeket képviselnek.

196. A Bíróság (negyedik tanács) 2016. július 14-i ítélete (a Raad van State [Belgium]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – TNS Dimarso NV kontra Vlaams Gewest (C6/15. sz. ügy)54
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 53. cikkének (2) bekezdését az egyenlő bánásmód elvével és az abból
eredő átláthatósági követelménnyel összhangban úgy kell értelmezni, hogy az ajánlatkérő szerv akkor,
A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 12. sz., Közigazgatási ügyszak, 253. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 1. sz., Közigazgatási ügyszak, 25. sz. alatt.
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amikor a szempontjából gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek ítéli oda a
szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződést, nem köteles arra, hogy a szóban forgó
szerződésre vonatkozó hirdetményben vagy ajánlattételhez szükséges dokumentációban tájékoztassa a
potenciális ajánlattevőket az ajánlatkérő szerv által az ajánlatok konkrét értékelésére és
rangsorolására alkalmazott értékelési módszerről. Ugyanakkor az említett módszer nem vonhatja
maga után az odaítélési szempontoknak vagy azok relatív súlyozásának a megváltoztatását.

197. A Bíróság (harmadik tanács) 2016. július 14-i ítélete (a Landgericht München I
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Verband Sozialer Wettbewerb eV
kontra Innova Vital GmbH (C-19/15. sz. ügy)55
A 2012. november 8-i 1047/2012/EU bizottsági rendelettel módosított, az élelmiszerekkel kapcsolatos,
tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, 2006. december 20-i 1924/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy e rendelet
hatálya alá tartoznak a végső fogyasztónak ilyen formában felkínált élelmiszerekkel kapcsolatos,
kereskedelmi kommunikációban szereplő, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások,
amennyiben e kommunikáció nem a végső fogyasztónak, hanem kizárólag egészségügyi szakmai
köröknek szól.

198. A Bíróság (kilencedik tanács) 2016. július 14-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden
[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sprengen/Pakweg Douane BV
kontra Staatssecretaris van Financiën (C-97/15. sz. ügy)56
A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i
2658/87 tanácsi rendelet I. mellékletében szereplő Kombinált Nómenklatúrának a 2006. október 17-i
1549/2006/EK bizottsági rendeletből és a 2007. szeptember 20-i 1214/2007/EK bizottsági rendeletből
eredő változatát úgy kell értelmezni, hogy e nómenklatúra 8521 vámtarifaszáma alá tartoznak az
alapügyben szóban forgó screenplayekhez hasonló készülékek, amelyeknek egyrészt a multimédia
fájlok tárolása, másrészt e fájlok televízión vagy videomonitoron való lejátszása a funkciójuk.

199. A Bíróság (nagytanács) 2016. július 19-i ítélete (az Ustavno sodišče Republike
Slovenije [Szlovénia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Tadej Kotnik és társai
kontra Državni zbor Republike Slovenije (C-526/14. sz. ügy)57
1) Az állami támogatási szabályoknak a pénzügyi válsággal összefüggésben hozott bankmentő
intézkedésekre való, 2013. augusztus 1-je utáni alkalmazásáról szóló bizottság közleményt („a
bankokról szóló közlemény”) úgy kell értelmezni, hogy annak a tagállamokkal szemben nincs kötelező
hatálya.
2) Az EUMSZ 107–EUMSZ 109. cikket úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes a bankokról
szóló közlemény 40–46. pontja annyiban, amennyiben az említett pontok az állami támogatás
engedélyezése érdekében előírnak egy, a részvényesek és az alárendelt kötvények jogosultjai közötti
tehermegosztásra vonatkozó feltételt.
3) A bizalomvédelem elvét és a tulajdonhoz való jogot úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes
a bankokról szóló közlemény 40–46. pontja annyiban, amennyiben az említett pontok az állami
támogatás engedélyezése érdekében előírnak egy, a részvényesek és az alárendelt kötvények
jogosultjai közötti tehermegosztásra vonatkozó feltételt.
4) A biztosítékok egyenértékűvé tétele céljából a részvénytársaságok alapításának, valamint tőkéjük
fenntartásának és módosításának tekintetében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik
A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 5. sz., Közigazgatási ügyszak, 90. sz. alatt.
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személyek érdekei védelmében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 54. cikkének második
bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról szóló, 2012. október 25-i
2012/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 29., 34., 35. és 40–42. pontját úgy kell értelmezni,
hogy azokkal nem ellentétes a bankokról szóló közlemény 40-46. pontja annyiban, amennyiben az
említett pontok az állami támogatás engedélyezése érdekében előírnak egy, a részvényesek és az
alárendelt kötvények jogosultjai közötti tehermegosztásra vonatkozó feltételt.
5) A bankokról szóló közleményt úgy kell értelmezni, hogy az e közlemény 44. pontjában említett, az
átváltoztatható kötvények és az alárendelt kötvények átalakítására vagy névértékük csökkentésére
vonatkozó intézkedések nem léphetik túl az érintett bank tőkehiányának orvoslásához szükséges
mértéket.
6) A hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló, 2001. április 4-i 2001/24/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének hetedik francia bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az e
rendelkezés értelmében vett „reorganizációs intézkedések” fogalmába beletartoznak a bankokról szóló
közlemény 40–46. pontjában említett tehermegosztási intézkedések is.

200. A Bíróság (első tanács) 2016. július 21-i ítélete (a Bundesfinanzgericht – Außenstelle
Linz [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Dilly’s Wellnesshotel GmbH
kontra Finanzamt Linz (C-493/14. sz. ügy)58
A[z EUMSZ 107. cikk és az EUMSZ 108. cikk] alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a
közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági
rendelet (általános csoportmentességi rendelet) 3. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy
az, hogy egy olyan támogatási program, mint amelyről az alapügyben szó van, nem tartalmaz e
rendeletre való – a rendelet címét és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételének adatait
feltüntető – kifejezett utalást, kizárja azt, hogy úgy lehessen tekinteni, hogy e program megfelel az
ahhoz szükséges feltételeknek, hogy az említett rendelet 25. cikkének (1) bekezdése alapján
mentesüljön az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól.

201. A Bíróság (negyedik tanács) 2016. július 21-i ítélete (az Augstākā tiesa [Lettország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SIA „VM Remonts” (korábban SIA „DIV un
KO”), SIA „Ausma grupa” kontra Konkurences padome és Konkurences padome
kontra SIA „Pārtikas kompānija” (C-542/14. sz. ügy)59
Az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy főszabály szerint csak abban az esetben
állapítható meg egy vállalkozás összehangolt magatartásért való felelőssége a számára
szolgáltatásokat nyújtó független szolgáltató tevékenysége alapján, ha az alábbi feltételek közül
valamelyik teljesül:
— a szolgáltató valójában az eljárás alá vont vállalkozás irányítása vagy ellenőrzése alatt
tevékenykedett, vagy
— e vállalkozásnak tudomása volt a versenytársai és a szolgáltató által követett versenyellenes
célokról, és azokhoz hozzá kívánt saját magatartásával is járulni, vagy ha
— az említett vállalkozás észszerűen előre láthatta a versenytársainak és a szolgáltatónak a
versenyellenes tevékenységét, és kész volt ennek kockázatát elfogadni.

202. A Bíróság (negyedik tanács) 2016. július 21-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden
[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Staatssecretaris van Financiën
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kontra Argos Supply Trading BV (C-4/15. sz. ügy)60
A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 148.
cikkének c) pontját úgy kell értelmezni, hogy a passzív feldolgozási eljárás alkalmazásának
engedélyezése iránti kérelem keretében, annak vizsgálata során, hogy teljesültek-e az ezen eljárás
alkalmazására vonatkozó gazdasági feltételek, nemcsak a tervezett feldolgozási műveletekkel
előállított végtermékhez hasonló termékek közösségi termelőinek alapvető érdekeit kell figyelembe
venni, hanem az e műveletek során ideiglenesen kivitt közösségi árukhoz történő hozzákeverésre szánt
nem közösségi alapanyagokhoz vagy félkész termékekhez hasonló termékek közösségi termelőinek
érdekeit is.

203. A Bíróság (hetedik tanács) 2016. július 21-i ítélete (a Raad van State [Belgium]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Hilde Orleans, Rudi Van Buel, Marina Apers
(C-387/15) és Denis Malcorps, Myriam Rijssens, Guido Van De Walle (C-388/15) kontra
Vlaams Gewest (C-387/15. és C–388/15. sz. egyesített ügyek)61
A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i
92/43/EGK tanácsi irányelv 6. cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a közösségi
jelentőségű természeti terület kezeléséhez közvetlenül nem kapcsolódó vagy ahhoz nem
nélkülözhetetlen, egy ilyen terület jövőbeni fejlesztését előirányzó – az e területen belüli természetes
élőhelytípusra irányuló kedvezőtlen hatások bekövetkezését megelőzően – olyan intézkedéseket
magában foglaló terv vagy projekt, amelyeknek a megvalósítására csak az említett terület épségére
esetlegesen gyakorolt hatás jelentőségének vizsgálata után kerül sor, nem vehetők figyelembe e
vizsgálat során. Az ehhez hasonló intézkedések adott esetben csak akkor minősülhetnek az e cikk (4)
bekezdésének értelmében vett „kiegyenlítő intézkedéseknek”, ha teljesülnek az ott rögzített feltételek.

204. A Bíróság (harmadik tanács) 2016. július 28-i ítélete (a Finanzgericht Hamburg
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Masterrind GmbH kontra
Hauptzollamt Hamburg-Jonas (C-469/14. sz. ügy)62
1) Az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és
a 93/119/EK irányelv és az 1255/97/EK rendelet módosításáról szóló, 2004. december 22-i 1/2005/EK
tanácsi rendelet I. melléklete V. fejezete 1.4 pontjának d) alpontját úgy kell értelmezni, hogy a szóban
forgó, többek között a szarvasmarhafélék közé tartozó és nem borjúnak minősülő állatok közúti
szállítása során egyrészt a szállítási szakaszok közötti pihenőidő tartama főszabály szerint
meghaladhatja az egy órát. Ez a tartam azonban, amennyiben meghaladja az egy órát, nem lehet
olyan jellegű, hogy az ezen pihenőidő, valamint a teljes szállítás konkrét körülményei között a szállított
állatok sérülésének vagy szükségtelen szenvedésének a kockázatával járjon. Ezenfelül a szállításnak és
a pihenőidőnek az ezen fejezet 1.4 pontjának d) pontjában előírt tartamai együttesen nem haladhatják
meg a 29 órát, azon lehetőség sérelme nélkül, hogy e tartam ezen fejezet 1.8 pontja értelmében az
állatok érdekében 2 órával meghosszabbítható, valamint az említett rendelet 22. cikkében foglalt
rendelkezések előre nem látható körülmények esetén való alkalmazásának a sérelme nélkül. Másrészt a
külön-külön maximum tizennégy óra tartamú szállítási szakaszok magukban foglalhatnak egy vagy
több pihenési szakaszt. Ezeket a pihenési szakaszokat hozzá kell adni a szállítási szakaszokhoz az azon
szállítási szakasz maximálisan tizennégy órás teljes tartamának a számításakor, amelynek a részét
képezik.
2) Az export-visszatérítés nyújtásának feltételeként az élő szarvasmarhafélék szállítás közbeni
kíméletére vonatkozóan teljesítendő követelmények tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet
szerint részletes szabályok megállapításáról szóló, 2010. szeptember 16-i 817/2010/EU bizottsági
rendeletet úgy kell értelmezni, hogy a szarvasmarhák után járó export-visszatérítések kifizetésére
A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 4. sz., Közigazgatási ügyszak, 82. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 11. sz., Közigazgatási ügyszak, 229. sz. alatt.
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hatáskörrel rendelkező hatóságra nézve nem kötelező a kilépési hely hatósági állatorvosa által az
érintett állatoknak az Európai Unió vámterületéről való kilépését tanúsító dokumentumon feltüntetett
azon bejegyzés, amely szerint ezen állatok szállítása során – az állatok összességének vagy egy
részének a tekintetében – nem feleltek meg az 1/2005 rendelet alkalmazandó rendelkezéseinek.

205. A Bíróság (negyedik tanács) 2016. július 28-i ítélete (a Cour constitutionnelle
[Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ordre des barreaux francophones et
germanophone és társai, Jimmy Tessens és társai, Orde van Vlaamse Balies, Ordre des
avocats du barreau d’Arlon és társai kontra Conseil des ministres (C-543/14. sz. ügy)63
1) A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv
1. cikke (2) bekezdésének és 2. cikke (1) bekezdése c) pontjának az Európai Unió Alapjogi Chartája
47. cikkében biztosított hatékony jogorvoslathoz való jogra és a fegyveregyenlőség elvére tekintettel
történő vizsgálata nem tárt fel olyan tényezőt, amely érinti azok érvényességét, amennyiben e
rendelkezések a hozzáadottérték-adó alá vonják a jogi segítségnyújtás nemzeti rendszerében
költségmentességben nem részesülő jogalanyoknak nyújtott ügyvédi szolgáltatásokat.
2) A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban
történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, 1998. június 25-én
Aarhusban aláírt egyezmény 9. cikkének (4) és (5) bekezdésére nem lehet hivatkozni a 2006/112
irányelv 1. cikke (2) bekezdése és 2. cikke (1) bekezdése c) pontja érvényességének értékelése során.
3) A 2006/112 irányelv 132. cikke (1) bekezdésének g) pontját úgy kell értelmezni, hogy a jogi
segítségnyújtás nemzeti rendszerében költségmentességben részesülő jogalanyoknak nyújtott olyan
ügyvédi szolgáltatások, mint amelyek az alapügyben szerepelnek, nem mentesek a hozzáadottérték-adó
alól.

206. A Bíróság (tizedik tanács) 2016. július 28-i ítélete (a Finanzgericht BadenWürttemberg [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Robert Fuchs AG
kontra Hauptzollamt Lörrach (C-80/15. sz. ügy)64
A 2003. december 18-i 2286/2003/EK bizottsági rendelettel módosított, a Közösségi Vámkódex
létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések
megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet 555. cikke (1) bekezdésének
a) pontját úgy kell értelmezni, hogy a helikoptervezetői oktatás céljából díjazás ellenében végzett
repüléseket, amelyek során a helikopter fedélzetén a pilótanövendék és a repülésoktató tartózkodik,
nem kell az e rendelkezés szerinti, szállítóeszköz kereskedelmi célú felhasználásának tekintetni.

207. A Bíróság (negyedik tanács) 2016. július 28-i ítélete (a Consiglio di Stato
[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Città Metropolitana di Bari,
korábban Provincia di Bari kontra Edilizia Mastrodonato Srl (C-147/15. sz. ügy)65
Az ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről és a 2004/35/EK irányelv
módosításáról szóló, 2006. március 15-i 2006/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10.
cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy annak következtében nem kell a hulladéklerakókról
szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv előírásait a nem ásványinyersanyagkitermelésből származó hulladékkal végzett bányafeltöltésre irányuló tevékenységre alkalmazni,
amennyiben e tevékenység az említett hulladék hasznosításának minősül, aminek vizsgálata a kérdést
előterjesztő bíróság feladata.

A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 3. sz., Közigazgatási ügyszak, 61. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 6. sz., Közigazgatási ügyszak, 116. sz. alatt.
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A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 7. sz., Közigazgatási ügyszak, 139. sz. alatt.
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208. A Bíróság (második tanács) 2016. július 28-i ítélete (a Consiglio di Stato
[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni kontra Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze (C-240/15. sz. ügy)66
A 2009. november 25-i 2009/140/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az
elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról
szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (keretirányelv) 3. cikkét,
valamint az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások
engedélyezéséről szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
(engedélyezési irányelv) 12. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az olyan nemzeti
szabályozás, amely a 2009/140 irányelvvel módosított 2002/21 irányelv értelmében vett valamely
nemzeti szabályozó hatóságot az államháztartás területén alkalmazandó olyan nemzeti rendelkezések,
különösen a közigazgatási hatóságok kiadásainak korlátozására és racionalizálására vonatkozó
rendelkezések hatálya alá von, mint az alapeljárás tárgyát képező rendelkezések.

209. A Bíróság (hetedik tanács) 2016. július 28-i ítélete (a Tribunale di Treviso
[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Giuseppe Astone elleni
büntetőeljárás (C-332/15. sz. ügy)67
1) A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv
167., 168. és 178. cikkét, 179. cikkének első bekezdését, valamint 180. és 182. cikkét úgy kell
értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely az alapeljárásban
szereplőhöz hasonló jogvesztő határidőt állapít meg az adólevonási jog gyakorlására, feltéve hogy
betartják az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elvét, aminek a vizsgálata a kérdést
előterjesztő bíróság feladata.
2) A 2006/112 irányelv 168., 178., 179., 193., 206., 242., 244., 250., 252. és 273. cikkét úgy kell
értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az alapeljárásban szereplőhöz hasonló olyan nemzeti
szabályozás, amely alapján az adóhatóság valamely adóalannyal szemben megtagadhatja a
hozzáadottérték-adó levonásához való jog gyakorlását, amennyiben megállapítást nyer, hogy az
adóalany csalárd módon elmulasztotta az e jogban való részesüléshez teljesítendő alaki követelmények
legtöbbjének betartását, aminek a vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata.

210. A Bíróság (első tanács) 2016. július 28-i ítélete (a Conseil d’État [Franciaország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Association France Nature Environnement
kontra Premier ministre, Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de
l'Énergie (C-379/15. sz. ügy)68
1) Valamely nemzeti bíróság – ha a nemzeti jog lehetővé teszi – kivételesen és esetről esetre időben
korlátozhatja a bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló,
2001. június 27-i 2001/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben előírt – különösen a 6.
cikkének (3) bekezdéséből eredő – kötelezettségek megsértésével elfogadott nemzeti jogi rendelkezés
jogellenessége megállapításának bizonyos joghatásait, azzal a feltétellel, hogy az ilyen korlátozás a
környezetvédelemhez kapcsolódó kényszerítő megfontolással igazolható, és figyelembe veszi a nemzeti
bíróság előtt folyamatban lévő ügy sajátos körülményeit. E kivételes lehetőséggel mindazonáltal csak
akkor lehet élni, ha a 2012. február 28-i Inter-Environnement Wallonie és Terre wallonne ítéletből (C41/11, EU:C:2012:103) következő valamennyi feltétel teljesül, nevezetesen:

A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 10. sz., Közigazgatási ügyszak, 188. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 10. sz., Közigazgatási ügyszak, 212. sz. alatt.
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A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 11. sz., Közigazgatási ügyszak, 228. sz. alatt.
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— a megtámadott nemzeti jogi rendelkezés a környezetvédelmi tárgyú uniós jog helyes átültetésére
irányuló intézkedést képez;
— valamely új nemzeti jogi rendelkezés elfogadása és hatálybalépése nem teszi lehetővé a
megtámadott nemzeti jogi rendelkezés megsemmisítéséből eredő, a környezetre gyakorolt káros
hatások elkerülését;
— a megtámadott nemzeti jogi rendelkezés megsemmisítésének következményeként a környezetvédelmi
tárgyú uniós jog átültetésével kapcsolatban olyan joghézagnak keletkezne, amely a környezetre
nézve károsabb lenne abban az értelemben, hogy e megsemmisítés alacsonyabb szintű védelmet
eredményezne, és ily módon ellentétes lenne magával az uniós jog alapvető célkitűzésével, valamint
— a megtámadott nemzeti jogi rendelkezés joghatásainak kivételes fenntartása csak a megállapított
szabálytalanság orvoslását szolgáló intézkedések elfogadásához feltétlenül szükséges időre terjed
ki.
2) Az uniós jog jelenlegi állása szerint az olyan nemzeti bíróság, amelynek határozatai ellen már nincs
jogorvoslati lehetőség, főszabály szerint köteles előzetes döntéshozatal iránti kérelemmel a Bírósághoz
fordulni annak érdekében, hogy a Bíróság értékelni tudja, hogy az uniós joggal ellentétesnek ítélt
nemzeti jogi rendelkezések kivételesen fenntarthatók-e tekintettel a környezetvédelemhez kapcsolódó
kényszerítő megfontolásra, és figyelembe véve az e nemzeti bíróság előtt folyamatban lévő ügy sajátos
körülményeit. Az említett nemzeti bíróság csak akkor mentesül e kötelezettség alól, ha meg van
győződve arról – amit részletesen bizonyítania kell –, hogy a 2012. február 28-i Inter-Environnement
Wallonie és Terre wallonne ítéletből (C-41/11, EU:C:2012:103) következő feltételek értelmezését és
alkalmazását illetően semmilyen észszerű kétség nem merül fel.

211. A Bíróság (hatodik tanács) 2016. július 28-i ítélete (a Verwaltungsgericht Berlin
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Vattenfall Europe Generation
AG kontra Bundesrepublik Deutschland (C-457/15. sz. ügy)69
A 2009. április 23-i 2009/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének
létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletét azon részében, amely tartalmazza a
„Tüzelőanyagberendezések 20 MW-ot meghaladó teljes bemenő hőteljesítménnyel” kategóriát az ezen
irányelv hatálya alá tartozó tevékenységkategóriák sorában, akként kell értelmezni, hogy a villamos
energia termelésére szánt létesítmények kibocsátáskereskedelmi rendszerben való részvételi
kötelezettsége az üvegházhatást okozó gázok előszöri kibocsátásakor és ezáltal alkalmasint a
létesítmény általi előszöri villamosenergia-termelés időpontja előtt keletkezik.

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt
XII. A Bíróság (nagytanács) 2016. július 28-i ítélete – Az Európai Unió Tanácsa kontra
Európai Bizottság (C-660/13. sz. ügy)
1) A Bíróság megsemmisíti a Svájci Államszövetség által nyújtott pénzügyi hozzájárulásra vonatkozó
egyetértési megállapodás kiegészítésének aláírásáról szóló, 2013. október 3-i C(2013) 6355 final
bizottsági határozatot.
2) A Bíróság a C(2013) 6355 final bizottsági határozat joghatásait az annak helyébe lépő új határozat
észszerű időn belül történő hatálybalépéséig fenntartja.
3) A Bíróság az Európai Bizottságot kötelezi a költségek viselésére.
4) A Cseh Köztársaság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Francia
69

A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 12. sz., Közigazgatási ügyszak, 254. sz. alatt.
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Köztársaság, a Litván Köztársaság, Magyarország, a Holland Királyság, a Lengyel Köztársaság, a
Finn Köztársaság, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága maga viseli saját
költségeit.

A Kúria uniós jogi tárgyú határozatai
Büntető ügyszak
Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.
Gazdasági ügyszak
Gfv.VII.30.119/2016/3.
Deviza-alapú kölcsönszerződés részleges érvénytelenségének megállapítása iránti perben a
keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítást megalapozó jogszabályi feltételek.
I. A felperesek felülvizsgálati kérelmükben előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését
indítványozták, ezért a Kúria 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 felperesek erre irányuló kérelmét mindezek alapján a
Pp. 155/A. § (2) bekezdése szerint elutasította.
II. A felperesek felülvizsgálati kérelmükben lényegében azért tartották jogszabálysértőnek a jogerős
végzést, mert - álláspontjuk szerint - a 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: DH1. tv.) és
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 szerződési rendelkezés,
másrészt hivatalból a szerződés más rendelkezései tisztességtelenségét kellett-e vizsgálnia.
A DH1. törvény 4. § (2) bekezdése a Kúria 2/2014. PJE határozatán alapul, amelynek indokolása az
EU Bíróság C-26/13. sz. Kásler-ügyben hozott ítéletében kifejtett jogértelmezést vette át. A
hivatkozott törvényi rendelkezés alapján az egyoldalú kamat-, költség-, díjemelést lehetővé tevő
rendelkezések tisztességtelenek, kivéve, ha a tisztességtelenség törvényi vélelmét a pénzügyi
intézménynek egy speciális - az Alkotmánybíróság több ítéletében kvázi közérdekű pernek minősített eljárás keretében sikerült megdöntenie. A törvény egyúttal kötelezte a pénzügyi intézményeket a
tisztességtelenül felvett kamat, költség, díj visszafizetésére, vagyis az elszámolásra. Amennyiben a
fogyasztó az elszámolás eredményét vitatta, lényegében három fórum - ezen belül két bírósági szint állt a rendelkezésére jogai érvényesítésére.
A Kúria hangsúlyozza: 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, így semmi indoka, értelme nincs ugyanezen szerződéses
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rendelkezés további érvénytelenségi okai vizsgálatának, tekintettel az azonos jogkövetkezményekre.
A felperesek sérelmezték, hogy a DH2. törvény 37. § (1) bekezdése nem teszi lehetővé kizárólag az
érvénytelenség megállapítására irányuló kereset előterjesztését. A Kúria utal arra, a felperesek által
keresetlevelükben megjelölt szerződéses rendelkezés tisztességtelensége folytán az alperes a
felperesekkel elszámolni köteles, ami feltehetőleg meg is történt. Erre való 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 Bírósága fenti irányelvvel kapcsolatos - részben a felperes által is
hivatkozott - joggyakorlata alapján nem állapítható meg az a kötelezettség, hogy a tagállami
bíróságoknak a 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 felperesek hivatkoztak.
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
Kfv.II.38.064/2015/5.
A házasságkötés ténye önmagában nem alapozza meg a tartózkodási kártya megszerzését, a
névházasság nem eredményezheti a családtagkénti elbírálását.
A Kúria rámutatott arra, hogy a hatóságok és a bíróság nem az Európai Unió Bizottsága 2009. július 2i COM/2009/313 közleményére (a továbbiakban: közlemény) alapította döntését, és egyetértett azzal,
hogy a közlemény iránymutatást nyújt a tényállás tisztázásához, annak eszköze, de az nem a kérelem
elutasításának alapja.
A Kúria hangsúlyozta, az hogy a 2004/38/EK Irányelv (a továbbiakban: Irányelv) ugyanakkor beépült
a magyar szabályozásba, annak értelmezésénél éppúgy, mint a hazai jogszabályi rendelkezés esetén a
jogalkotói célt kell figyelembe venni, amely – állampolgárságra tekintet nélkül – a családként
összetartozó személyek együttélését kívánta elősegíteni, nem pedig azt, hogy e humanitárius
gesztussal visszaélve a jogintézmény éppen az eredetivel ellentétes célra kerüljön felhasználásra. Az az
Európai Unió Tanácsának az érdekházasságok ellen alkalmazandó intézkedésről hozott 97/C382/01.
számú állásfoglalása (a továbbiakban: Állásfoglalás) pedig kifejezetten az érdekházasságok
kérdésében arra nézve adott iránymutatást, hogy a hatóságok a névlegesen kötött házasságot, mint egy
lehetséges körülményt is figyelembe véve vizsgálhatják a tartózkodási kérelem megalapozottságát.
Ugyanakkor az Állásfoglalás nem jelölte meg, mely adatok, illetve körülmények vonatkozásában
tehetnek fel kérdést a hatóságok a házastársaknak, illetőleg mely válaszok alkalmasak arra, hogy a
tényleges együttélés, összetartozás kellő bizonyossággal alátámasztást nyerjen.
Az idegenrendészeti hatóság a bizonyítás szabadsága és a bizonyítékok szabad mérlegelése folytán
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maga választhatta meg, mit tekint a felperes és házastársa által adott elfogadható, az együttélést
alátámasztó, vagy éppen kétségeket felvető feleleteknek. A felperes csak állította, hogy az alperes nem
megfelelően értékelte a benyújtott iratokat, azokból téves következtetéséket vont le, azokat azonban
nem tudta sikeresen megcáfolni. Ennélfogva igaz az, hogy a felperes és házastársa között a rokoni
kapcsolatot – így felperes „családtag” státuszát – mindössze a házassági anyakönyvi kivonat támasztja
alá, a tőle elvárható tartalom nélkül. A felperes ugyanis nem bizonyította, hogy magyar
állampolgárságú házastársa és közte családi életközösség, szoros érzelmi, gazdasági, lelki, fizikai
kapcsolat megvalósult volna. Az alperes eljárása során a tényállást tisztázta, bizonyítást nyert, hogy a
házasfelek, akik csak mutogatással kommunikálnak egymással, a legalapvetőbb információk szintjén
sem ismerik egymás magánéletét, múltját, kétséges, hogy a házasságkötés ténye ellenére együttélésük
valódi lenne, különösen azért, mert a helyszíni szemlén ezzel éppen ellentétes tények merültek fel. Az
alperes helyesen állapította meg, miszerint a felperes esetében a tartózkodási kártya kiadásának
feltételei nem állnak fenn, az alperes megfelelően tisztázta a tényállást, döntését mérlegelési jogkörben
hozta, melynek szempontjairól számot adott.

Kfv.II.38.074/2015/5.
A névházasság nem lehet alapja a tartózkodási kártya megszerzésének.
A Kúria hangsúlyozta, hogy a 2004/38/EK Irányelvére (a továbbiakban: Irányelv) – amely beépült a
magyar szabályozásba – értelmezésénél éppúgy, mint a hazai jogszabályi rendelkezés esetén a
jogalkotói célt kell figyelembe venni. A cél az, hogy állampolgárságra tekintet nélkül a családként
összetartozó személyek együttélése megvalósuljon, nem pedig az, hogy e humanitárius gesztussal
visszaélve a jogintézmény éppen az eredetivel ellentétes célra kerüljön felhasználásra. Az az Európai
Unió Tanácsának az érdekházasságok ellen alkalmazandó intézkedésről hozott 97/C382/01 számú
állásfoglalására (a továbbiakban: Állásfoglalás) pedig kifejezetten az érdekházasságok kérdésében arra
nézve adott iránymutatást, hogy a hatóságok a névlegesen kötött házasságot, mint egy lehetséges
körülményt is figyelembe véve vizsgálhatják a tartózkodási kérelem megalapozottságát. Ugyanakkor
az állásfoglalás nem jelölte meg, mely adatok, illetve körülmények vonatkozásában tehetnek fel
kérdést a hatóságok a házastársaknak, illetőleg mely válaszok alkalmasak arra, hogy a tényleges
együttélés, összetartozás kellő bizonyossággal alátámasztást nyerjen.
Az idegenrendészeti hatóság a bizonyítás szabadsága és a bizonyítékok szabad mérlegelése folytán
maga választhatta meg, mit tekint a felperes és házastársa által adott elfogadható, az együttélést
alátámasztó, vagy éppen kétségeket felvető feleleteknek. A felperes csak állította, hogy az alperes nem
megfelelően értékelte a benyújtott iratokat, azokból téves következtetéséket vont le, azokat azonban
nem tudta sikeresen megcáfolni. Ennélfogva igaz az, hogy a felperes és házastársa között a rokoni
kapcsolatot – így felperes „családtag” státuszát – mindössze a házassági anyakönyvi kivonat támasztja
alá, a tőle elvárható tartalom nélkül. A felperes ugyanis nem bizonyította, hogy magyar
állampolgárságú házastársa és közte családi életközösség, szoros érzelmi, gazdasági, lelki, fizikai
kapcsolat megvalósult volna. Ezzel szemben bizonyítást nyert, hogy a házasfelek, akik tolmács útján
vagy mutogatással kommunikálnak egymással, a legalapvetőbb információk szintjén sem ismerik
egymás magánéletét, múltját, kétséges, hogy a házasságkötés ténye ellenére együttélésük valódi lenne,
így a tartózkodási kártya kiadásának feltételei nem állnak fenn. Az is az érdekházasságra utal, hogy a
felperes saját jogán nem kísérelt meg tartózkodási jogot szerezni. Az alperes eljárása során a tényállást
tisztázta, döntését mérlegelési jogkörben hozta, melynek szempontjairól számot adott, annak
megsemmisítésére nem merült fel indok.

Kfv.I.35.106/2016/13.
Adólevonási jog gyakorlásának feltételei, ha a gazdasági esemény a valóságban végbement, de nem a
számlán szereplő felek között.
I. Az ítélet nem ellentétes a közösségi joggyakorlattal sem. Az Európai Unió Bírósága számos
döntésében kifejtette: megkövetelhető az adózótól, hogy jóhiszeműen, a körültekintő gazdasági
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szereplő gondosságával járjon el, tegyen meg minden tőle telhető, ésszerű intézkedést, annak
érdekében, hogy tevékenysége ne vezessen adókijátszáshoz.
II. Nem találta alaposnak a Kúria a felperes előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére
vonatkozó indítványt sem. A magyar bíróságok az adólevonási jog gyakorlásának jogszerűségének
megítélése, az irányelv erre vonatkozó előírásainak értelmezése érdekében már számtalan esetben
kezdeményeztek előzetes döntéshozatali eljárást. A Bíróság döntéseiben elemezte és meghatározta
azokat a kritériumokat mely a jogszerű levonáshoz vezetnek. Ennek tükrében a Kúria úgy ítélte meg,
hogy a felperes által felvetett – alapvetően a tényálláshoz kapcsolódó kérdések – megválaszolása
egyrészről nem tartozik a Bíróság hatáskörébe, másrészről már megválaszolásra kerültek, így nem
szükséges újabb eljárás kezdeményezése.

Kfv.VI.35.271/2016/5.
Az áfalevonási jog gyakorlása jogszerűségének elbírálása során az adóhatóság és a bíróság jogosult egyben köteles - az ügyleti konstrukció egészét vizsgálni és feltárni az érintett felek közötti jogi,
gazdasági és személyes kapcsolatokat.
2011-ben az áfa levonási jog tartalmi feltételeire irányadó szabályokat a 2006/112/EK irányelv (a
továbbiakban: Irányelv) 168. cikke és a 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 120.§-a,
míg a formai feltételeket az Irányelv 178. cikke és az Áfa tv. 127.§-a határozták meg. Az általános
forgalmi adóhoz kapcsolódó ügyekben minden esetben alkalmazandó a magyar Áfa tv. mellett az adott
európai uniós norma, jelen esetben az Irányelv. Figyelembe veendők még a 2000. évi C. törvény (a
továbbiakban: Sztv.) 15.§ (3) bekezdésében, 165.§-ában, 166.§-ában és a 2003. évi XCII. törvény (a
továbbiakban: Art.)2.§ (1) bekezdésében írtak.
A Kúria álláspontja szerint az adóhatóság nagyon részletes, minden releváns körülményre kiterjedő
bizonyítási eljárást folytatott le. A tényállást teljes körűen tisztázta, a szükséges iratokat beszerezte,
nem sértette meg az Art. 97.§ (4)-(6) bekezdéseiben foglaltakat. Jogszerűen tette vizsgálat tárgyává a
perbeli szerződéses láncolatot, az ebben résztvevő felek között létrejött gazdasági eseményeket. A
felülvizsgálati bíróság nem ért egyet a felperes azon okfejtésével, mely szerint az adóhatóság és a
közigazgatási bíróság kizárólag a felperes és a Zrt. közötti jogviszonyt vizsgálhatta az áfa levonási jog
jogszerűsége körében. Ezzel szemben vizsgálni kellett a szerződő felek kapcsolatát, az egész
konstrukciót és a szerződések tartalmát, valamint célját.
Az Art. 2.§ (1) bekezdése értelmében az adójogviszonyokban a jogokat rendeltetésszerűen kell
gyakorolni. Az adótörvények alkalmazásában nem minősül rendeltetésszerű joggyakorlásnak az olyan
szerződés vagy más jogügylet, amelynek célja az adótörvényben foglalt rendelkezések megkerülése.
Az adóhatóság feltárta, miszerint egy-egy ügylethez tartozóan visszaélésszerű magatartás önmagában
nem igazolt, azonban a teljes ügyleti lánc együttes értékelésénél egyértelműen, objektíven bizonyított,
hogy az ügyletek során az Art. 1.§ (7) bekezdésében és 2.§-ában írt rendeltetésszerű joggyakorlás
követelménye sérült. A felperes vitatta ezt az érvelést, kifejtette, az áfa levonási jogát nem
visszaélésszerűen gyakorolta, annak tartalmi és formai feltételei fennálltak.
A felülvizsgálati bíróság kiemelte, az Európai Unió Bírósága több irányadó döntésében - C-33/11.
számú ítélet 63. és 64. pontja; C-255/02. számú ítélet 81. pontja – leszögezte: vizsgálható, hogy az
egyes ügyleteknek célja-e adóelőny elérése. Ezzel kapcsolatban rögzítette, a nemzeti bíróság feladata
az érintett ügyletek valós tartalmának és jelentésének feltárása, megállapítása. A nemzeti bíróságok
ennek alapján figyelembe vehetik az ügyletek tisztán mesterséges jellegét, valamint az adóteher
csökkentését eredményező ügyletekben érintett felek között jogi, gazdasági, vagy személyes
kapcsolatokat. Értékelhetik, ki az ügyletek irányítója, ki biztosítja az ügyletek finanszírozását, ki
részesül a szolgáltatások közvetlen előnyeiből, ki áll közvetlen kapcsolatban termelőkkel, valamint
tulajdonosi kérdéseket, összefonódásokat is vizsgálhatnak.
Az Európai Unió Bírósága e mellett a C-255/02. számú - Halifax - ügyben meghatározta a
visszaélésszerű magatartás megállapításához szükséges feltételeket. Előírta, vizsgálni kell, hogy az
Irányelv és az azt átültető nemzeti jogszabályok vonatkozó rendelkezéseiben előírt feltételek formális
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fennállás ellenére az érintett ügyletek eredménye olyan adóelőnyi megszerzése legyen, amely
ellentétes a fenti rendelkezések célkitűzéseivel. Ezt meghaladóan az objektív körülmények
összességéből ki kell tűnnie, hogy a szóban forgó ügyletek elsődleges célja valamely adóelőny
megszerzése.
Az adóhatóság részletesen feltárta az ügyletekben és azok finanszírozásában részt vevő magyar és
külföldi illetőségű cégek tulajdonosi és egyéb személyi viszonyait, ezeket a jogerős ítélet is rögzítette.
A Kúria osztja azt az ítéleti megállapítást, mely szerint az ügyletekben részt vevő társaságok - a Bank
és Zrt. kivételével - egy magánszemély, V. közvetlen vagy közvetett érdekeltségébe tartoznak. Az
ügyleti konstrukció célja a V. érdekeltségéhez kapcsolódó társaságok tekintetében az volt, hogy
egyrészt a Kft.1. banki tartozása csökkenjen, másrészt a felperes levonhassa és visszaigényelhesse azt
az áfát, melyet a láncolat elején álló Kft.1. ugyan bevallott, azonban nem fizetett meg. A meg nem
fizetett áfa összege nagyrészt felhasználásra került - különböző az érdekeltségbe tartozó cégek
átutalásain keresztül - a felperes részéről a Zrt. felé fizetett lízingdíjban.
A bizonyítási eljárás során feltárt adatokból, tényekből egyértelműen megállapítható, hogy V.
érdekeltségébe tartozó társaságok a jogok rendeltetésszerű gyakorlásával ellentétes magatartást
tanúsítottak, ezért a felperes - annak ellenére, hogy közte és a számlakibocsátók között a gazdasági
események a számlákban szereplő módon megvalósultak - a befogadott számlák után áfa levonási és
visszaigénylési jogát nem gyakorolhatja. A felperes által hivatkozott Kfv.I.35.275/2012/5. számú
kúriai ítéletben megfogalmazott jogi alapvetéssel a Kúria jelen ügyben eljáró tanácsa is egyetértett. A
felperes azonban - a korábban kifejtetteknek megfelelően - nem minősütl a személyi összefonódást
mutató cégektől teljesen elkülönült jogalanynak.

Kfv.I.35.292/2016/4.
A szociális otthonba való bejutásért a szociális ellátás nyújtója számára közvetetten fizetett összeg
áfamentes szolgáltatás.
A Kúria utalt a C-335/14. sz. ügyre, amely 2016. január 21-én kelt. Ebben az Európai Unió Bírósága a
2006/112. EK Tanácsi Irányelv (a továbbiakban HÉA irányelv) releváns szabályának olyan
értelmezését adta, amelyet jelen ügyben is figyelembe kell vennie a Kúriának, hiszen mindkettőben
ugyanazon irányelvi pontot szükséges értelmezni, alkalmazni. A HÉA irányelv 132. cikk (1) g) pontja
szerint a tagállamok mentesítik az adó alól a szociális gondozással és szociális biztonsággal szorosan
összefüggő szolgáltatások és termékértékesítések, beleértve a szociális otthonok, közintézmények
vagy egyéb, az érintett tagállam által szociális jellegűnek elismert intézmények szolgáltatásait és
termékértékesítéseit.
A C-335/14 ügy 47. pontjában az Európai Unió Bírósága kifejtette, hogy a mentességek az uniós jog
autonóm fogalmai, ezért azokat az európai uniós jog szintjén kell meghatározni. Ebből a
megállapításból az következik, hogy nem lehetséges egy nemzeti ágazati jogszabály alapján, abból
kiindulva megítélni, hogy a HÉA irányelv, illetve annak implementálásaként előálló 2007. évi
CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alkalmazása során mi a jelentése a szociális gondozással és
szociális biztonsággal szorosan összefüggő szolgáltatásoknak és termékértékesítéseknek.
Az Áfa tv. 85. § (1) bekezdés f) pontja szerint mentes az adó alól az a szolgáltatásnyújtás - az
étkeztetés kivételével, ha az ennek fejében járó ellenérték külön térítendő meg - és az ahhoz szorosan
kapcsolódó termékértékesítés, amelyet szociális ellátás keretében közszolgáltató - ilyen minőségében teljesít. Ez a szövegezés 2008. május 1. óta változatlan. A Kúria felhívta a figyelmet arra, hogy a
vonatkozó magyar áfa szabály változatlansága ellenére, az ágazati törvény módosítására hivatkozva
2015. január 1-jétől az adóhatóság már a belépési díjat is adómentesnek tekinti.
A Kúria ezek alapján rámutatott arra, hogy ellentétes az Európai Unió Bírósága gyakorlatával, amely a
HÉA mentességeket az uniós jog önálló fogalmainak tekinti, az az adóhatósági álláspont, amely a
szociális otthonba való bejutásért fizetett összeget azon az alapon értékeli adómentesnek vagy
adókötelesnek, hogy azt jogszerűen vagy jogszerűtlenül számolta fel a szociális ellátó. Emellett
szükséges emlékeztetni a 2003. évi. XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. § (9) bekezdésére is,
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amely szintén az adóhatósági álláspontot cáfolja. Eszerint az adókötelezettséget nem befolyásolja az,
hogy a magatartás (cselekmény, mulasztás) törvényi rendelkezésbe ütközik, vagy sérti a jó erkölcsöt.
A C-335/14 ügy 51-54. pontjaiban az Európai Unió Bírósága azt határozta meg, hogy miként kell a
nemzeti bíróságnak döntenie arról, hogy egy szolgáltatás, illetve termékértékesítés a szociális
gondozással és szociális biztonsággal szorosan összefügg-e. E kérdés jelentősége az, hogy minden
egyes tagállamban adómentesnek kell tekinteni mindazt, amely szorosan összefügg a szociális
gondozással és szociális biztonsággal. A vizsgálódás középpontjába a nélkülözhetőséget szükséges
állítani. Amennyiben egy szolgáltatás vagy termékértékesítés elengedhetetlen a szociális gondozás
teljesítéséhez, akkor azt olyannak kell tekinteni, mint amely az áfa mentes körbe tartozik a HÉA
irányelv 132. cikk (1) g) pontjának hatálya alatt. Ebből az következik, hogy az adóhatóság
átminősítését elfogadva azt kell vizsgálni az áfa következmény levonásához, hogy az otthonba való
bejutás nélkül megvalósulhat-e a szociális ellátás nyújtása. A Kúria megállapította, hogy logikailag
nem volt lehetősége a felperesnek arra, hogy azt a személyt lássa el, akit nem vett fel az otthonba. A
belépés elválaszthatatlan a szociális szolgáltatástól.
A Kúria tehát nem a bizonyítékokat értékelte át, hanem az áfa szempontjából elvégzett jogértelmezést
hozta az Európai Unió Bírósága gyakorlatával összhangba az alperes által feltárt tényállásban.
Figyelemmel tehát a Kúria és az Európai Unió Bírósága joggyakorlatának fejlődésére, azon
befizetéseket, amelyeket az adóhatóság az Alapítvány érintettsége mellett átminősített, áfa mentes
szolgáltatásnyújtás ellenértékének kell tekinteni az Áfa tv. 85. § (1) bekezdésének alkalmazásakor,
amely a HÉA irányelv 132. cikk (1) g) pontjának védőhálója alatt áll.

Kfv.I.35.318/2016/4.
Az adószámos magánszemélynek adóköteles tevékenységének bejelentésekor a telephelyét – ahol
gazdasági tevékenységét kívánja folytatni – is be kell jelentenie az adatainak körében. Az adóalany
alanyi adómentességet az Áfa tv. 189. §-ának rendelkezései alapján csak a bejelentés időpontjának
évére, annak fennmaradó részére választhat.
Azon anyagi jogkérdésekről kellett határoznia a Kúriának, hogy az adóhatóság jogszerűen tagadta-e
meg a felperesnek az adószám megállapítása iránti kérelmét az alanyi adómentesség visszamenőleges
választására, valamint a telephelyének be nem jelentésére tekintettel.
A Kúria az alanyi adómentesség visszamenőleges választása tekintetében egyetértett az elsőfokú
bíróság indokolásával. Az 2007. CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), illetve az 2003. évi XCII.
törvény (a továbbiakban: Art.) rendelkezései erre ugyanis nem adtak lehetőséget a felperesnek. E
körben a Kúria mindenekelőtt rámutat arra, hogy az alanyi adómentességet nem lehet vélelmezni,
mivel az az egyes adóalanyok választásán alapul (Kfv.I.35.788/2014/5.). Az Art. 22.§ (1)
bekezdésében, valamint az Áfa tv. 192.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak is ezt támasztják alá, amelyek
az alanyi adómentesség, mint adózási mód választását az adóalanynak az állami adóhatósághoz intézet
nyilatkozatához kötik. Egyebekben e körben a felperes tévesen hivatkozott az Európai Unió
Bíróságának C-424/14. számú végzése (a továbbiakban: Balogh-ügy) indokolására is, ugyanis az nem
tartalmaz olyan megállapítást, amely szerint az alanyi adómentességet az adóalany számára az
értékhatáron belül vélelmezni kellene.

Kfv.VI.37.233/2016/10.; Kfv.VI.37.235/2016/6.
A megrendelőlapra az uniós jog hatálya nem terjed ki, ezért nem tartozhat az unós jog mennyiségi
korlátozásának tilalmába az a rendelkezés, mely szerint a magyar működési nyilvántartásba nem
szereplő, de más államban gyógyszer rendelésére jogosult személy vényköteles gyógyszert csak
vénnyel rendelhet.
A felülvizsgálati bíróságnak abban a jogkérdésben kellett döntenie, hogy jogszerű-e az elsőfokú
bíróság azon érvelése, miszerint a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 20.
§ (1) bekezdése indokolatlanul korlátozza a gyógyszerek megrendelőlapra történő értékesítését az
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által, hogy kizárólag olyan orvosok részére teszi azt lehetővé, akiket a magyar hatóságok
nyilvántartásba vettek, mely tiltott mennyiségű korlátozást jelent.
A Rendelet 7. § (1) bekezdése szerint az orvos a gyógyszert – a külön jogszabályokban meghatározott
nyilvántartásába felvett beteg részére – vénnyel rendeli. A 9/A. § (1) bekezdése értelmében
megrendelőlapot az orvos az egészségügyi tevékenységének végzése során betegellátásra felhasznált
gyógyszerek rendeléséhez használhat. Az 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 3. § y)
pontja kimondja, egészségügyi tevékenység: az egészségügyi szolgáltatás részét képező minden
tevékenység. A 3. § e) pontja szerint egészségügyi szolgáltatás: az egészségügyi államigazgatási szerv
által kiadott működési engedély birtokában vagy – törvényben meghatározott esetben – az
egészségügyi államigazgatási szerv által történő nyilvántartásba vétel alapján végezhető egészségügyi
tevékenységek összessége. A Rendelet 20. § (1) bekezdése értelmében a működési nyilvántartásban
nem szereplő, de valamely államban gyógyszer rendelésére jogosult személy által rendelt, vényköteles
gyógyszer – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – csak akkor adható ki, ha a rendelt gyógyszer
azonossága, mennyisége és adagolása pontosan megállapítható.
Az az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) Harmadik Rész I. Címe
a belső piacra, míg II. Címe az áruk szabad mozgására határoz meg rendelkezéseket. A 26. cikk (2)
bekezdése tartalmazza a négy alapszabadságot, vagyis az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke
szabad mozgását. Az áruk szabad mozgásának egyik részeleme a tagállamok közötti mennyiségi
korlátozásokra vonatkozó tilalom, a 34. cikk a behozatalra, míg a 35. cikk a kivitelre irányadó
mennyiségi korlátozásokat és az azokkal azonos hatású intézkedéseket tiltja. A 36. cikk többek között
az emberek egészségének és életének védelme érdekében nem zár ki a behozatalra és kivitelre
vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat, de ezek nem lehetnek önkényes megkülönböztető, vagy a
tagállamok közötti kereskedelem rejtett korlátozásának eszközei.
A Kúria elsődlegesen hangsúlyozta: a Rendelet 20. § (1) bekezdése egyértelmű rendelkezést tartalmaz
arra vonatkozóan, hogy vényköteles gyógyszert a magyar működési nyilvántartásban nem szereplő, de
valamely államban gyógyszer rendelésére jogosult személy csak vényen rendelhet, megrendelőlapon
nem.
A megrendelőlapot a Rendelet és az Eütv. hivatkozott rendelkezései alapján csak olyan orvos
használhat, aki egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély birtokában, vagy
nyilvántartásba vétel alapján végez egészségügyi tevékenységet. A megrendelőlapot tipikusan az
orvosok vagy kórházak, egyéb egészségügyi intézmények házipatikájának feltöltésére használják,
hiszen ebben az esetben előre nem ismertek azok a személyek, akik a rendelt gyógyszereket
megkapják.
A megrendelőlap nem tartozik az uniós jog hatálya alá, ezzel szemben a vény – orvosi rendelvény – az
uniós jog által szabályozott. (2001/83/EK irányelv (a továbbiakban: Irányelv), az Európai Parlament és
a Tanács 2011/24/EU irányelve, a Bizottság 2012/52/EU végrehajtási irányelve) A fentiekre tekintettel
– elsődlegesen, mivel a megrendelőlapra az uniós jog hatálya nem terjed ki – a Rendelet 20. § (1)
bekezdése nem ütközhet az uniós jog mennyiségi korlátozás tilalmának elvébe. A magyar működési
nyilvántartásban nem szereplő, de más államban gyógyszer rendelésére jogosult személy vényköteles
gyógyszert vényen rendelhet, számára az csak a megfelelő formai és tartalmi elemeket tartalmazó
vényre adható ki. Az áruk szabad mozgását az irányadó magyar nemzeti szabályozás a gyógyszerek
tekintetében is biztosítja, nem sérül az Irányelv preambulumának (3) bekezdése, (4) bekezdése és (14)
bekezdése. Ugyanakkor a Kúria hangsúlyozta: az Irányelv preambulumának (2) bekezdése a
gyógyszerek gyártása, forgalmazása és felhasználása körében a legfontosabb célként a
közegészségügy megóvását tűzi ki. Alapvető közegészségügyi érdek, hogy a Magyarországon
forgalmazott gyógyszerek külföldre történő eladása szabályozott és átlátható rendszerben történjen és
vényköteles gyógyszer csak vényen történő megrendelés alapján kerülhessen kivitelre.
A felperes megsértette a Rendelet 20. § (1) bekezdését, mert vény hiányában, külföldi
megrendelőlapra adott ki a magyar működési nyilvántartásban nem szereplő személy részére
vényköteles gyógyszert.
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Kfv.III.37.413/2016/4.
A jelölési rendelet előírásainak betartása a termék forgalmazójára nézve kötelező, annak elmaradása,
hiányos volta, hatósági szankcionálást von maga után.
Sem a közigazgatási eljárás során, sem a perben nem volt vitatott az a tény, hogy a felperes hatóság
által vizsgált termékében olyan anyag - földimogyoró, mogyoró - volt fellelhető, amely allergénnek
minősül, és amelynek feltüntetésére a terméken nem került sor. Ezzel a felperes megsértette a 19/2004.
(II.26.) FVM-ESZCsM-GKM rendelet (a továbbiakban: Jr.) 7. §-ában és 4. számú melléklet 8.
pontjában foglalt előírásokat. A felperesi állítással ellentétben az sem volt vitás, hogy az Európai
Parlament és Tanács 178/2002/EK rendeletének (továbbiakban: EK renedelet) 14. és 17. cikke is
megsértésre került. Az 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 10. § és 14. §-a alapján a
felperesi felelősség is egyértelműen megállapítható volt.
A Kúria a bírság összegszerűsége tekintetében is egyetértett a jogerős ítéletben foglaltakkal. A felperes
felülvizsgálati kérelmében állította ugyan, de a per során semmivel sem támasztotta alá azon érvelését,
hogy a hatóság az arányosság követelményének nem tett eleget, és nem volt figyelemmel az ide
vonatkozó Éltv.-beli, Korm. rendeletbeli, illetve az EK rendeletbeli előírásokra.

Kfv.VI.37.459/2016/4.
A környezetkárosodásért való felelősség alapjának meghatározása során a Kvt. szabályai az
irányadók.
A perbeli jogvita elbírálása során az 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) rendelkezései
alkalmazandók, melynek 111. § i) pontja rögzíti, a törvény az Irányelv, mint uniós jogi aktusnak való
megfelelést is szolgálja. A 2004/35/EK. irányelv (a továbbiakban: Irányelv) 16. cikk (1) bekezdésében
írt felhatalmazásnak megfelelően a magyar jogalkotó a környezeti károkért való felelősség
tekintetében jogszerűen alkalmazott szigorúbb rendelkezést azokkal a tulajdonosokkal szemben, akik a
kárt nem maguk okozták.

Knk.VII.37.543/2016/2.
Ha a megosztott hatáskörbe tartozó kérdésben az Unió már intézkedett, akkor nem lehet olyan
népszavazási kérdést hitelesíteni, amelyben a magyar Országgyűlés már nem rendelkezik hatáskörrel.
Elöljáróban a Kúria arra utalt, hogy az EUMSz 3. cikke határozza meg az Unió kizárólagos
hatásköreit, míg 4. cikke tartalmazza azokat a kérdéseket, amelyekben megosztott a hatáskör. A
hitelesítésre előterjesztett kérdés a belső piacot érinti, mely fő terület a 4. cikk (2) bekezdés a) pontja
alapján az Európai Unió és a tagállamok között megosztott hatáskörbe tartozó kérdés.
A Kúria Knk.37.222/2016/9. számú végzésében utalt arra, hogy az Európai Közösségek alapító és
módosító szerződései nem nemzetközi szerződések, mivel azok hatálybalépésüket követően önálló
életet élnek a belső jogban. Ez fennáll a Lisszaboni Szerződés (továbbiakban: LSztv.) tekintetében is,
amely az EUSz-t és az EUMSz-t a magyar belső jogrend részévé tette.
A LSztv. 1. és 2. §-ai alapján utalt az NVB határozata az EUMSz 18. cikkére, amely a Szerződések
keretei között tiltja az állampolgársági alapon való megkülönböztetést. Ez a megkülönböztetési tilalom
érinti az EUMSz 49. cikke alapján a szabad letelepedés jogát is. E cikk (2) bekezdése szerint a szabad
letelepedés magában foglalja a jogot gazdasági tevékenység önálló vállalkozóként történő
megkezdésére és folytatására, vállalkozások, így különösen az 54. cikk második bekezdése szerinti
társaságok alapítására és irányítására, a letelepedés országának joga által a saját állampolgáraira előírt
feltételek szerint, figyelemmel a tőkére vonatkozó fejezet rendelkezéseire is. Az EUMSz 49. cikk (2)
bekezdése kifejezésre juttatja: ha a letelepedés szabadságának gyakorlása a tőkemozgás gyakorlásával
is jár, akkor az ezekre a tőkeműveletekre vonatkozó szabályok tekintendőek irányadóak. A két
alapszabadság ebben a tekintetben vett egymáshoz kapcsolódása nem változtat azon, hogy a
Szerződések alapvető célja az alapszabadságok tekintetben azok korlátozásoktól mentes
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érvényesülésének biztosítása. Az EUMSz 65. cikk (3) bekezdése is a két alapszabadság egymáshoz
való viszonyát illetően egyértelműen utal arra, hogy a letelepedési jogra vonatkozó és a
Szerződésekkel összeegyeztethető korlátozások alkalmazhatósága nem szolgálhat a szabad
tőkemozgásra vonatkozó önkényes megkülönböztetés vagy rejtett korlátozás eszközéül. Mindemellett
az EUMSz 64. cikk (2) bekezdése alapján levezethető, hogy a tőkemozgás szabadságának részét
képezi az ingatlanbefektetések végzésének lehetősége is. Az Európai Unió Bíróságának gyakorlata is
egyértelműen azt erősíti meg, hogy a tőkemozgás szabadsága kiterjed arra, hogy a külföldi
állampolgárságú személyek ingatlanbefektetéseket valósítsanak meg az adott tagállam területén
(Trummer és Mayer ítélet, C-222/97. sz. ügyben EU:C:1999:143, 21. pontja; Stefan ítélet, C-464/98.
sz. ügy, EU:C:2001:9, 5. pontja; Reisch ítélet, C-515/99. és C-527/99-C-540/99. sz. egyesített ügyek,
EU:C:2002:135, 30 pontja).
A jelen kérdés kapcsán nem tartotta a Kúria a felülvizsgálati kérelem azon érvelését megalapozottnak,
hogy az EUMSz 50. cikk (2) bekezdésének e) pontja – visszautalva a 39. cikk (2) bekezdésére –
lehetőséget ad a tulajdonszerzési korlátok felállítására a termőföldek tulajdonjogának megszerzése
vonatkozásában. A 39. cikk (2) bekezdése ugyanis azt határozza meg, hogy a közös agrárpolitika és az
alkalmazásához szükséges különleges módszerek kidolgozása során mely tényezőket, elveket kell
figyelembe venni. Az említett tényezőkből, elvekből nem vezethető le, hogy az az alapszabadságok
korlátozásának alapjaként szolgálhatna, úgy ahogy a népszavazásra feltenni szándékozott kérdésből
következne.
A Kúria álláspontja szerint az EUSz és az EUMSz rendelkezéseinek intézkedési jellege egyértelműen
kitűnik abból, hogy a Csatlakozási Szerződés X. melléklet 3. fejezet (2) pontja visszautal e
szerződésekben foglalt intézkedésekre, egyúttal átmeneti jelleggel biztosította Magyarország számára
a termőföld tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó korlátok (mint intézkedés) bevezetését.
Helytelen ebből azt a következtetést levonni, hogy az átmeneti időszak leteltével ismételt korlátozás
vezethető be, hiszen a belső piaci szabadságokkal kapcsolatos uniós rendelkezések a teljes
megkülönböztetés-mentes szabályozás biztosítását várják el, egyértelműen megnevezve az
állampolgársági alapú megkülönböztetés tilalmát.
Mindezek alapján a termőföldvásárlás nem magyar állampolgárságú egyéb tagállami állampolgárok
esetében való korlátozása az Országgyűlés feladat- és hatáskörébe nem tartozó kérdés. Az NVB
határozata helyesen utalt arra, hogy a tagállami állampolgárok termőföldszerzésére vonatkozó tilalom
bevezetése nem tartozik az Országgyűlés hatáskörébe, mivel annak szabályozása a csatlakozási
szerződések legutóbbi módosítását jelentő LSztv. kötelező hatályának elismerését és kihirdetését
követően az Európai Unióhoz került.

57

Emberi jogi közlemények

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei
1. R. B. Magyarország elleni ügye (64.602/12. sz. ügy)70
A kérelmező gyöngyöspatai lakos. Egy polgárőr egyesület és két jobboldali félkatonai csoport 2011
márciusában többnapos felvonulásokat szervezett a gyöngyöspatai cigánysoron egy jobboldali
politikai párt által a faluban tartott tüntetés kapcsán. A vonulások napján a faluban a rendőri jelenlét
jelentős volt. Az egyik vonulás napján a kérelmező háza mellett elhaladó négy férfi – miközben a
kérelmező, gyermeke és számos ismerőse kint voltak a kertben – azt kiabálta: „Takarodjatok be,
átkozott, mocskos cigányok!” Az egyik férfi megfenyegette őt és ismerőseit, hogy a romasoron házat
épít „a vérükből”, és egy fokost lóbálva feléjük közelebb lépett a kerítéshez.
A kérelmező 2011 áprilisában a rendőrségen feljelentés tett ismeretlen elkövető ellen közösség tagja
elleni erőszak, zaklatás és súlyos testi sértés kísérelte miatt. A rendőrség nyomozást indított erőszakos
zaklatás miatt, amelyet később a helyi cigány kisebbségi önkormányzat elnöke által tett feljelentés
alapján zaklatás miatt indított büntetőeljáráshoz egyesítettek. Az eljárást azonban 2011 júliusában
megszüntették az alapon, hogy a zaklatás akkor büntethető, ha egyértelműen azonosítható személy
ellen irányul, és hogy a büntetőjogi felelősség nem állapítható meg általánosságban megfogalmazott
fenyegetések alapján.
Az ezt követő szabálysértési eljárásban, amelyet később felfüggesztettek, számos tanút kihallgattak,
akik számos személyt azonosítottak, mint akik részt vettek az eseményekben. A kérelmező azonosított
egy férfit az őt fenyegető személyként. Az ügyészség 2011. októberében külön nyomozást indított a
feljelentése alapján a zaklatásra vonatkozó állítások tekintetében. A kérelmező ügyvédje által
előterjesztett kérelmet, hogy közösség tagja elleni erőszak miatt indítsanak nyomozást, az ügyész
elutasította, úgy találva, hogy az erőszak alkalmazása, amely a megjelölt bűncselekmény tényállási
elem, nem állapítható meg. A zaklatás miatti nyomozást végül megszüntették azon az alapon, hogy a
tanúvallomások egyike sem támasztotta alá a kérelmező azon állítását, hogy őt megfenyegették. A
határozatot 2012 márciusában helybenhagyták.
A kérelmező által kezdeményezett pótmagánvádas eljárást megszüntették, mivel a kérelmező a
bosszútól félve ejtette a vádat.
A kérelmező – az Egyezmény 3. cikkre, valamint az Egyezmény 14. cikkére a 3. cikk tekintetében
hivatkozva – sérelmezte a szóbeli sértést és fenyegetést, amelynek ki volt téve, és állította, hogy a
hatóságok elmulasztottak hatékony vizsgálatot folytatni az ügyben, továbbá – az Egyezmény 8.
cikkére hivatkozással – sérelmezte, hogy a hatóságok elmulasztottak érdemi, különösen büntetőjogi
intézkedéseket tenni a vonulások résztvevőivel szemben, megvédve őt a rasszista zaklatástól, és hogy
a hatóságok nem vizsgálták ki a szóbeli rasszista jogsértést.
Ami a hatékony nyomozás lefolytatásának hatóságok általi elmulasztását érintő panaszt illeti, a
Bíróság számára a központi kérdés az, hogy az állítólagos jogsértés, amely a cigányellenes gyűlés
során történt, az etnikai hovatartozása miatt irányult a kérelmező ellen. Ez a magatartás az Egyezmény
8. cikke értelmében szükségszerűen érinti magánéletét.
A kérelmező a szóbeli jogsértés és fenyegetés miatt feljelentést tett kevesebb, mint egy hónappal az
eseményeket követően, 2011 áprilisában. A rendőrség az ügyet egy másik, ugyanazon eseményekkel
kapcsolatos feljelentéshez egyesítette, és zaklatás vétsége miatt nyomozást indított, amelyet utóbb
megszüntettek. Állításait illetően egy külön nyomozást indítottak hat hónappal később. A kérelmező
már a feljelentésében előadta, hogy egy rasszista indíttatású támadás az áldozata, azt állítva, hogy az
például közösség tagja elleni erőszaknak minősül. Mindazonáltal, az újraindult nyomozásban a
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jogalkalmazó szervek ismét csak zaklatásra összpontosítottak.
Amikor ezt követően kérte, hogy a nyomozást terjesszék ki a közösség tagja elleni erőszak bűntettére,
a kérelmező képviselője részletesen leírta az eseményeket, és azt állította, hogy a cigányellenes
indítékot is értékelni kell a nyomozás során. Ez az előadása azonban hiábavaló volt, minthogy az
ügyész úgy találta, hogy az erőszak alkalmazása, amely a megjelölt bűncselekmény tényállási elem,
nem állapítható meg.
Abból adódóan. hogy a szóban forgó sértések és cselekmények egy több napig tartó cigányellenes
gyűlés alatt történtek, és egy szélsőjobboldali polgárőr csoport tagjától származtak, a Bíróság úgy
ítélte, hogy lényegesnek kellett lennie a hatóságok számára, hogy a nyomozást ebben az
összefüggésrendszerben folytassák le, és hogy megtegyenek minden ésszerű lépést a rasszista indíték
szerepének megállapítására. A Bíróság kiemelte továbbá, hogy az akkor hatályos magyar büntetőjog,
nevezetesen a közösség tagja elleni erőszakra és a közösség elleni izgatásra vonatkozó rendelkezések
megfelelő törvényi alapot biztosítottak ahhoz, hogy nyomozást indítsanak az állítólagos előítéletes
indítékok tárgyában. A kérelmező ügyében azonban a jogalkalmazó szervek úgy találták, hogy a
közösség tagja elleni erőszak bűntettének egyik tényállási eleme nem állapítható meg, és ezért nincs
lapaja annak, hogy nyomozást folytassanak le e bűncselekmény tárgyában. A Bíróság azt is észlelte,
hogy a Btk. zaklatásra vonatkozó rendelkezése, amelyre a hatóságok összpontosítottak, nem tartalmaz
a rasszista indítékra utaló tényállási elemet.
Következésképpen az a mód, ahogyan a büntetőjogot alkalmazták az ügyben fogyatékos volt, és azzal
az eredménnyel járt, nem folytattak le megfelelő nyomozást a kérelmező rasszista indíttatású
jogsértése vonatkozó panasza tárgyában. Ezzel összhangban az Egyezmény 8. cikkét megsértették.
Ugyanakkor a Bíróság nyilvánvalóan alaptalanként elfogadhatatlannak nyilvánította az Egyezmény 8.
cikke szerinti panaszt a hatóságok gyűlések alatti tétlenségét illetően, arra a következtetésre jutva,
hogy a rendőrség nem adott okszerűtlen választ a tüntetésekre.
A Bíróság nyilvánvalóan alaptalanként elfogadhatatlannak nyilvánította a kérelmezőnek az
Egyezmény 3. cikkére, illetve – előbbi cikk vonatkozásában – az Egyezmény 14. cikkére alapított
panaszát. Mindaddig, amíg az ő szomszédságában néhány napig jobboldali csoportok voltak jelen,
azokat a rendőrség folyamatosan ellenőrizte. Fizikai összeütközésre nem került sor a cigány lakosság
és a tüntetők között; az egyik tüntető nyilatkozatai és cselekményei, bár nyíltan diszkriminatívak és a
vonulásokkal összefüggésben megtéve türelmetlen felhangúak, nem voltak olyan súlyosak, hogy
olyanfajta félelmet, aggodalmat vagy kisebbrendűségi érzést okozzanak, amelyek szükségesek ahhoz,
hogy a panasz az Egyezmény 3. cikkének tárgyi hatálya alá essék.
A Bíróság a kérelmező javára 4.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei
1. Cangöz és mások Törökország elleni ügye (7.469/06. sz. ügy)71
A kérelmező 17 török állampolgár, akiknek 17 rokona egy törvényen kívüli törökországi szervezet
(Maoista Kommunista Párt; továbbiakban: MKP) tagja volt. A kérelmezők rokonai 2005. június 17-én
egy vidéki területen, Tunceli város közelében ülést tartottak. A Kormányzat szerint a hatóságok,
miután megkapták a hírszerzési jelentéseket, egy helikoptert küldtek járőrözni Tunceli környékére,
hogy megtalálják a MKP terroristáit. Meglátva a helikopter, a terrorista csoport tüzet nyitott a
helikopterre. A biztonsági erők később megérkeztek a területre, hogy letartóztassák a terroristákat, és –
annak ellenére, hogy felszólították őket a megadásra – a terroristák tüzet nyitottak, megsebesítve egy
katonát. Egy fegyveres összecsapás bontakozott ki, amely a következő napon ért véget.
Az ügyész még aznap megérkezett a területre, lefolytatott egy helyszíni vizsgálatot, jelentést készített
az eseményekről és nyomozást indított a 17 terrorista halálával kapcsolatban. A nyomozást 2006.
június 20-án lezárták, úgy találván, hogy megállapítható: a biztonsági erők fellépése jogos önvédelem
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keretében történt.
A kérelmezők előadták, hogy hallva a 2005. június 7-ei híreket a katonák és az MKP tagjai közötti
fegyveres összecsapásról, kapcsolatba léptek a helyi hatóságokkal. Végül egy közeli katonai
támaszpontra vitték őket, hogy azonosítsák az MKP 17 megölt tagját. A testek, amelyeket egy
parkolóban közszemlére tettek, többnyire meztelenek voltak, minthogy az ügyész, akit két orvos
segítette, utasítást adott a ruhák eltávolítására a vizsgálatok elfolytatása érdekében. A kérelmezők azt
állították, hogy a testek felismerhetetlenek voltak a sérülések kiterjedése miatt. A boncolási
jegyzőkönyv később megerősítette, hogy hozzátartozóik többségét robbanóanyaggal ölték meg.
A kérelmezők szerint, a rokonaik ellen alkalmazott erőszak eltúlzott volt, és elkerülhető lett volna,
tekintettel arra, hogy a biztonsági erők tudomással bírtak rokonaik Tunceli környékére érkezéséről
jóval azelőtt, hogy a katonai műveletet végrehajtották. Az eseményről készített két katonai jelentés
közötti ellentmondásokat is kiemelték: az egyik megerősítette, hogy a katonaság felszólította őket a
megadásra, míg a másik – anélkül, hogy bármiféle figyelmeztetésre utalt volna – azt állította, hogy a
fegyveres összecsapás közvetlenül azután kezdődött, hogy a kérelmezők rokonai kiszúrták a
helikoptert.
Rámutattak arra is, hogy a katonai jelentések egyike, amely azt mutatta, hogy az ügyész biztonsági
okokból nem ment ki az események helyszínére, ellentmond a Kormányzat azon állításának, hogy az
ügyész helyszíni vizsgálatot folytatott le. Továbbá, sérelmezték, hogy nem férhettek hozzá a
nyomozati iratokhoz, minthogy azt bizalmassá minősítették, és – kérésük ellenére – bizonyos
nyomozati lépéseket sohasem tettek meg, nevezetesen: kérték az ügyészt, hogy keresse fel az
események helyszínét; a résztvevő katonák kihallgatását; annak megállapítását, hogy ezek a katonák
milyen fegyvereket használtak; és ujjlenyomatok keresését a lőfegyvereken, amelyeket állítólag
rokonaik mellett találtak.
A kérelmezők – az Egyezmény 2. cikkére hivatkozással – azt állították, hogy rokonaikat a biztonsági
erők szándékosan ölték meg, és a hatóságok nem folytattak le hatékony vizsgálatot haláluk
körülményei tárgyában, továbbá – az Egyezmény 3. cikkére hivatkozással – azt, hogy rokonaik
meztelen holttestét anélkül tették közszemlére a katonai támaszponton, hogy gondoltak volna az
elhunytak emberi méltóságára vagy az ő érzéseikre.
Nem volt vitatott, hogy a kérelmezők rokonait a török álam fegyveres erőinek tagjai ölték meg. A
biztonsági erők jóval a megölésük előtt tisztában voltak jelenlétükkel a területen, és annak okával,
hogy miért vannak ott, ami egy gyűlés megtartása volt, nem pedig az, hogy erőszakos cselekményeket
hajtsanak végre. Az ügy iratai között azonban nincs olyan adat, amely azt sugallná, hogy számba vettel
volna más, nem halálos módszereket az elfogásukra. A Bíróságnak ezért erős kétségei voltak afelől,
hogy a halálos erőszak szükséges volt. Az ezt követő vizsgálat pedig annyira nyilvánvalóan nem volt
megfelelő, és annyi nyilvánvaló kérdést hagyott megválaszolatlanul, hogy képtelen volt megállapítani
az emberölés valódi körülményeit. A Kormányzat tehát nem tett eleget bizonyítási kötelezettségének,
hogy a kérelmezők rokonainak megölése az erőszak olyan alkalmazásának minősül, amely feltétlenül
szükséges, illetve a kitűzött célok elérésének arányos eszköze volt. Ezzel összhangban az Egyezmény
2. cikkének anyagi jogi vetületét megsértették.
A nyomozati iratokat az ügyész indítványára a bíró kezdetektől fogva „bizalmas”-nak minősítette,
amely lehetetlenné tette, hogy a kérelmezők részt vegyenek a nyomozásban. Ez a döntés azt is
megakadályozta, hogy lássák a nyomozati iratokat, egészen addig, míg azt az Egyezményes eljárás
keretében a Kormányzat a Bíróság elé nem terjesztette. A kérelmezők által ismételten előterjesztett
nagyszámú kérelmet – olyanokat, minthogy az ügyész keresse fel az események helyszínét; a
katonákat hallgassák ki; állapítsák meg, hogy a biztonsági erők milyen fegyvereket használtak;
keressenek ujjlenyomatokat a lőfegyvereken; oldják fel a katonai jelentések közti ellentmondásokat –
az ügyész nem teljesítette. Ebből következik, hogy a nemzeti hatóságok nem végeztek hatékony
nyomozást a halálesetek ügyében. Ezzel összhangban az Egyezmény 2. cikkének eljárási vetületét
megsértették.
Miután a katonai művelet véget ért, a kérelmezők rokonainak holttestét egy katonai támaszpontra
vitték, szabad téren helyezték el, megfosztották ruháiktól és az ügyész és két orvos megvizsgálta
azokat. A testeket ezért számos katona láthatta. Miután az ügyész befejezte a vizsgálatot, a holttesteket
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nem adták át rokonoknak, hanem egy törvényszéki orvosszakértői intézetbe vitték, hogy elvégezzék a
boncolást. Függetlenül attól, hogy a kérelmezők ténylegesen látták-e hozzátartozóik holttestét
személyesen, figyelembe véve, hogy ismerték a körülményeket, amelyek között a holttesteket
vizsgálták, alig kétséges, hogy lelki szenvedést élhettek át. A hatóságoknak eszébe juthatott volna az
elhunytak emberi méltóságának és hozzátartozóik érzéseinek védelmében egy paraván használatával
elzárni a holttesteket a kíváncsi tekintetektől, és a szükséges eljárás megfelelőbb módon elvégezni.
Mindazonáltal, a jelen ügy tényállása különbözik azoktól az esetektől, amelyekben végtagok
csonkítása, vadászgépekkel házak felgyújtása vagy polgári személyek lebombázása kapcsán a Bíróság
megállapította az Egyezmény 3. cikkének megsértését, minthogy a szóban forgó cselekményeket
azokban az ügyekben szándékosan és törvényes mentő körülmény nélkül hajtották végre. A jelen
ügyben azonban a kérelmezők szenvedése egy ügyész jogszerű tevékenységéből fakadt, aki a
nyomozással kapcsolatos kötelezettségeinek tett eleget, de elmulasztotta értékelni a
következményeket. Ennek megfelelően, és figyelembe véve a bánásmód célját, ami az volt, hogy az
ügyész és az orvosok megvizsgálják a holttesteket, a körülmények nem voltak olyanok, amelyek hogy
a kérelmezők a szenvedésének olyan nagyságrendet vagy jelleget kölcsönzött volna, amely különbözik
attól az érzelmi megpróbáltatástól, amit hasonló helyzetben az elhunyt személy egy családtagjának
szükségképpen okoznak. Ezzel összhangban az Egyezmény 3. cikkét nem sértették meg.
A Bíróság a kérelmezők javára fejenként 65,000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

2. Vitalij Kocserov és Anna Szergejeva Oroszország elleni ügye (16.899/13. sz. ügy)72
A kérelmezők apa és lánya. Az első kérelmező enyhén szellemi fogyatékos; 1983 és 2012 januárja
között egy szentpétervári neuropszichológiai otthonban (a továbbiakban: otthon) élt. 2007-ben
házasságot kötött az otthon egy, szellemi fogyatékossága miatt a cselekvőképességétől megfosztott
lakójával (a továbbiakban: az anya), aki 2007. május 30-án életet adott a második kérelmezőnek. Egy
héttel később a második kérelmező egy, a születése során elkapott fertőzés miatt kórházba került, majd
– mint szülői felügyelet alatt nem álló gyermeket – egy szentpétervári gyermekotthonban helyezték el.
Az első kérelmező 2007. augusztus 7-én új születési anyakönyvi kivonatot szerzett a gyermek
számára, és őt a gyermek apjaként bejegyezték. Ezt követően hozzájárult ahhoz, hogy a gyermek a
gyermekotthonban maradjon, amíg képes nem lesz gondoskodni róla. A gyermeket rendszeresen
látogatta, időt töltött vele, sétálni vitte, valamint könyveket, játékokat és ruhákat vásárolt a számára.
Az anya gondnokság alá helyezésének megszüntetését 2008. március 31-én kelt határozatával a
bíróság – elsősorban egy pszichiátriai szakvélemény alapján – megtagadta, megállapítva többek
között, hogy az anya viselkedésében agresszív és érzelmileg inadekvát tendenciák észlelhetők. Az első
kérelmező házasságát 2008. szeptember 24-én az ügyész keresete alapján – az anya
cselekvőképtelensége miatt – érvénytelennek nyilvánították. A saját és a második kérelmező nevében
eljáró első kérelmező keresete folytán 2011. június 6-án a bíróság elrendelte, hogy a Szentpétervári
Városi Tanács – szociális bérleti megállapodás keretében – biztosítson lakhatást a kérelmezőknek. A
kérelmezők részére 2011 novemberében biztosítottak egy szentpétervári lakást. Az első kérelmező,
miután 2012 februárjában az otthonból elbocsátották, beköltözött a lakásába, ahol azóta is él. Még
2011 novemberében értesítette a gyermekotthont arról a szándékáról, hogy amint elbocsátják az
otthonból és beköltözik a lakásába, a második kérelmezőt a gondozásába veszi.
A gyermekotthon a bírósághoz fordult az első kérelmezőnek a második kérelmező feletti szülői
felügyeleti jogának korlátozása érdekében. Álláspontja szerint nem tanácsos a gyermeket a szülei
gondozásában elhelyezni, mivel az anya cselekvőképtelen, így veszélyt jelent a gyermek életére és
egészségére, az apa pedig szellemi fogyatékossága miatt nem képes a szülői felügyeleti jog teljes körű
gyakorlására. A bíróság a keresetnek helyt adott, az első kérelmező által előterjesztett fellebbezés
folytán eljárt másodfokú bíróság pedig az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. A másodfokú
bíróság az első kérelmező semmisségi indítványát annak hiányosságai miatt érdemi vizsgált nélkül
elutasította.
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Az anya gondnokság alá helyezését – egy pszichiátriai szakvéleményre alapítottan – a bíróság 2012.
szeptember 20-ai – 2012. október 25-én jogerőssé vált – ítéletével megszüntették. A szülők 2012.
november 15-én újból összeházasodtak. Az első kérelmező keresete alapján a második kérelmező
feletti szülői felügyeleti jogának korlátozását a bíróság – a körülmények kedvező változására lapítottan
– 2013. április 8-ai ítéletével megszüntette; az ítélet ellen nem fellebbeztek, az 2013. május 17-én
jogerőre emelkedett. Az első kérelmező 2013. május 20-án a második kérelmezőt a gyermekotthonból
hazavitte, és ő azóta is nála lakik.
A kérelmezők – az Egyezmény 8. cikkére hivatkozással – sérelmezték, hogy az első kérelmezőnek a
második kérelmező feletti szülői felügyeleti jogának korlátozása – mivel az lehetetlenné tette
számukra, hogy családként éljenek együtt – megsértette a családi élet tiszteletben tartásához való
jogukat.
A Bíróság mindenekelőtt észlelte: sem a hazai bíróságok, sem pedig a kormány nem tagadta, hogy a
kérelmezők között fennálló kötelék kimeríti az Egyezmény 8. cikkének 1. bekezdése szerinti
értelemben vett „családi élet” fogalmát. Arra is emlékeztetett, hogy a családi élet alapvető eleme, hogy
szülő és gyermeke kölcsönösen élvezhesse egymás társaságát, az ezt hátráltató hazai intézkedések
pedig az Egyezmény 8. cikke által védett jogba való beavatkozásnak minősülnek. Minden ilyen
beavatkozás az Egyezmény 8. cikkének megsértését eredményezi, kivéve „összhangban a törvénnyel”
történik, az Egyezmény 8. cikkének 2. bekezdése szerinti törvényes cél(ok) elérését szolgálja, és úgy
tekinthető, hogy „szükséges egy demokratikus társadalomban”.
Jelen ügyben a felek egyetértettek abban, hogy az első kérelmező második kérelmező feletti szülői
felügyeleti jogának korlátozása a családi élet tiszteletben tartásához való jogukba való beavatkozásnak
minősül. A Bíróság ugyanerre az álláspontra helyezkedett.
A Bíróság észlelte, hogy a szóban forgó intézkedés az orosz polgári törvénykönyv 73. cikkén alapult,
ez által a „törvénnyel összhangban” állt. Bár az első kérelmező vitatta az intézkedés törvényességét,
azt állítva, hogy a hazai bíróságok nem mutatták ki meggyőzően, hogy az első kérelmező bármiféle
veszélyt jelentene a második kérelmezőre, noha a törvény szerint ez előfeltétele a szülői felügyeleti jog
alkalmazásának, a Bíróság úgy ítélte, hogy ez az érv inkább a vizsgált beavatkozás arányossága körébe
tartozik.
A Bíróság továbbá úgy találta, hogy a korlátozás kiskorú „egészségének és erkölcseinek”, valamint
„jogainak és szabadságainak” védelmét célozta, ezáltal az Egyezmény 8. cikk 2. bekezdése szerinti
törvényes célokat követette. Már csak azt kellett vizsgálni, hogy a szóban forgó korlátozás olyannak
ítélhető-e, mint amely „szükséges egy demokratikus”.
A Bíróságnak abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy az ügy egészének tükrében a vitatott
intézkedés igazolására adott indokok az Egyezmény 8. cikkének 2. bekezdésének alkalmazásában
érdemiek és elégségesek voltak-e. Figyelemmel volt az állam részéről főszabály szerint fennálló, a
szülő és gyermeke közti kötelékek megőrzésének lehetővé tételére vonatkozó kötelezettségre is.
Annak megítélése, hogy mi szolgálja leginkább a gyermek érdekét, minden hasonló ügyben
kétségkívül döntő jelentőséggel bír. Ezen túlmenően azt is szem előtt kell tartani, hogy a nemzeti
hatóságok rendelkeznek a valamennyi érintett személyekkel való közvetlen kapcsolat előnyével. Ebből
fakadóan a Bíróságnak nem az a feladata, hogy – a szülői felügyelettel és kapcsolattartással
kapcsolatos kérdésekre vonatkozó kötelezettségeik tekintetében – a nemzeti hatóságok helyébe lépjen,
hanem az, hogy a nemzeti hatóságok által a mérlegelési jogkörük gyakorlásával meghozott
határozatokat az Egyezmény tükrében felülvizsgálja.
A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nemzeti hatóságoknak biztosítandó mérlegelési jogkör a
szóban forgó kérdések jellege és a kockán forgó érdekek fontossága szerint változik. A Bíróság ezért
elismerte, hogy a szülői felügyelettel kapcsolatos döntéshozatal során a hatóságok egy bizonyos
mérlegelési jogkörrel rendelkeznek. Szigorúbb vizsgálatra van szükség azonban bármely tartósabb
korlátozás – mint például a szülői kapcsolattartási jog hatósági korlátozása – és bármely, a szülők és
gyermekek családi élettel kapcsolatos jogainak hatékony védelmét biztosítani hivatott jogi garancia
tekintetében. E tartósabb korlátozások azzal a veszéllyel járnak, hogy a kisgyermek egyik vagy
mindkét szülővel fennálló családi kapcsolata sérül.
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Az Egyezmény 8. cikke megköveteli, hogy a nemzeti hatóságok tisztességes egyensúlyt teremtsenek a
gyermek és a szülők érdeke között, valamint, hogy az egyensúly megteremtése során különös
jelentőséget tulajdonítsanak a gyermek legfőbb érdekeinek, amelyek – jellegüktől és súlyuktól
függően – elsőbbséget élvezhetnek a szülők érdekeivel szemben. A szülő az Egyezmény 8. cikk
alapján nem lehet jogosult különösen a gyermek egészségét és fejlődését sértő intézkedés megtételére.
Jelen ügyben a Bíróság észlelte, hogy az első kérelmezőnek a második kérelmező feletti szülői
felügyeleti jogának a 2012-ben lefolytatott hazai bírósági eljárásban történt korlátozása nem
eredményezte a kérelmezők szétválasztását, mivel ezt megelőzően családként sosem éltek együtt. Ezen
túlmenően az első kérelmező szülői felügyeleti jogának korlátozása a kapcsolattartáshoz való jogát
nem érintette: az ügy iratai alapján egyértelmű, hogy az első kérelmező a gyermekotthonban mind a
határozat meghozatalát megelőzően, mind pedig azt követően korlátozás nélkül tarthatott kapcsolatot a
második kérelmezővel. Ahogy azt a hazai bíróságok is hangsúlyozták, a vitatott korlátozás csak
ideiglenes jellegű, és amint ez lehetségessé vált, megszüntethető volt: ténylegesen alig több mint egy
évig maradt hatályban. Az első kérelmező ugyanakkor egyértelművé tette, hogy amint elbocsátották az
otthonból, a második kérelmezőt haza kívánta vinni, a hatóságok azonban szülői felügyeleti jogának
korlátozásával az azonnali újraegyesülésüket megakadályozták. E vonatkozásban a Bíróság
emlékeztetett: ha egy gyermekkel való családi kötelék léte megállapítást nyert, az állam köteles oly
módon eljárni, amely számol azzal, hogy e köteléknek erősödnie kell. Az Egyezmény 8. cikke ugyanis
minden államra azt a kötelezettséget rója, hogy a biológiai szülőnek a gyermekével való
újraegyesítésére törekedjék, és bármely, ideiglenes állami gondozás alkalmazására irányuló
intézkedésnek összhangban kell állnia ezzel a végső céllal.
A hazai bíróságok megállapították, hogy az első kérelmező nem volt abban a helyzetben, hogy a
második kérelmezőről gondoskodjon, ezért utóbbinak egyelőre állami gondozásban kellett maradnia.
E határozatok számos szemponton alapultak. A hazai hatóságok e körben kiemelték, hogy a második
kérelmező szülei jelenlétében szorongás tüneteit mutatja, és nehezen kommunikál velük. Arra a
következtetésre jutottak, hogy „a gyermek számára feszültséget okozna, ha szülei családjánál
helyeznék el, akikkel soha nem élt együtt, és eddig nem volt lehetősége, hogy megszokja őket”.
Hivatkoztak arra is, hogy akkor még csak egy hónap telt el azóta, hogy az első kérelmező elhagyta az
otthont, ahol egész életében élt, aminek következtében „nem rendelkezett jártassággal vagy
tapasztalattal a gyermeknevelés és -gondozás terén”. További érvként hivatkoztak az első kérelmező
pszichiátriai diagnózisára, az anya cselekvőképtelenségére és arra, hogy szabadon beléphet az első
kérelmező lakásába, valamint arra, hogy az első kérelmező anyagi eszközei nem elégségesek a
második kérelmező ellátásához. A Bíróság kész volt elfogadni, hogy a fent említett szempontok a jelen
ügyben versengő érdekek közötti egyensúly megteremtése szempontjából érdemiek voltak.
Ugyanakkor kétségbe vonta, hogy elegendő bizonyítékon alapulnának, ezért a hazai bíróságok által
hivatkozott valamennyi indokot külön-külön megvizsgálta.
A Bíróság nem volt meggyőződve arról, hogy a hazai bíróságok meggyőzően kimutatták volna, hogy a
második kérelmezőnek az első kérelmezőnél való elhelyezése olyan mértékű feszültséget jelentett
volna számára, amely szükségessé tette volna, hogy még egy évig állami gondozásban maradjon. A
nemzeti hatóságok formalista megközelítést alkalmaztak, egyszerűen elfogadva – a gyámhatóság és az
ügyész támogatásával – a gyermekotthon képviselőjének álláspontját, hallgatólagosan figyelmen kívül
hagyva minden, az első kérelmező által előterjesztett, ezzel ellentétes bizonyítékot és érvet.
A Bíróság egyetértett a kérelmezőkkel abban, hogy a gyermeknevelésben való jártasság és tapasztalat
hiánya, bármely okból is adódik, önmagában aligha tekinthető a szülői felügyeleti jog korlátozása
vagy a gyermek állami gondozásban tartása törvényes indokának. Amennyiben a Kormányzat azt
sugallja, hogy a hazai bíróságok ténylegesen arra utaltak: minthogy csak nemrég bocsátották el az
otthonból, ahol mintegy huszonkilenc évet töltött, az első kérelmező nem szokott hozzá a független
élethez, ezért a második kérelmező nála történő azonnali elhelyezése veszélyes lehet a gyermekre
nézve, ez az okfejtés azonban a hazai hatóságok határozataiból nem vezethető le; azok mindössze
annak megállapítására korlátozódnak, hogy az első kérelmező meglehetősen hosszú időt töltött az
otthonban, ezért „az adott körülmények között az első kérelmezőnek a gyermeke felnevelésére
irányuló szándéka idő előtti”. Ezzel szemben az első kérelmező számos bizonyítékot terjesztett elő
arra vonatkozóan, hogy az otthonban töltött évek alatt külön szobája volt, amelyet rendben tartott,
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magára főzött, háztartást vezetett és összességében eléggé önálló volt és teljes mértékben képes volt
gondoskodni magáról. Sőt, nemcsak az otthonban tartózkodott, hanem engedélyezték neki az épület
elhagyását is. Részmunkaidős munkát végzett az otthonban és külső munkahelyen is. A részére kiutalt
lakásban a szükséges javításokat elvégezte, oda a második kérelmezőt bejelentette, számára a kötelező
biztosítást megkötötte és az óvodába való felvételéhez szükséges okiratokat beszerezte. E
bizonyítékok hitelességét a hazai bíróságok előtt nem vitatták, a bíróságok mégsem tettek érdemi
kísérletet arra, hogy – az előterjesztett bizonyítékok és az azokban feltárt valamennyi tényező
figyelembevételével – vizsgálják az első kérelmező érzelmi és szellemi érettségét, valamint, hogy
képes-e a lányáról gondoskodni; megállapításuk e tekintetben mindössze az arra történő utalásra
korlátozódott, hogy az első kérelmező meglehetősen hosszú ideig élt az otthonban. A Bíróság
álláspontja szerint ez a tény önmagában nem tekinthető elégséges alapnak az első kérelmező szülői
felügyeleti jogának korlátozására és a második kérelmező által állami gondozásban töltött idő
meghosszabbítására.
Az első kérelmező bizonyítékként a hazai bíróságok elé terjesztett egy szakértői bizottság által
elvégzett pszichiátriai vizsgálatról készült jelentést, amely egyhangúan megállapította, hogy az első
kérelmező egészségi állapota lehetővé teszi, hogy az első kérelmező a szülői felügyeleti jogát teljes
körűen gyakorolja. A jelentés, illetve az abban foglalt szakvélemény hitelességét vagy
megbízhatóságát sem az ellenérdekű fél, sem a bíróság nem vonta kétségbe, és azt sem bizonyították,
hogy az első kérelmező betegsége miatt a második kérelmező az első kérelmezőnél való elhelyezése
esetén veszélynek lenne kitéve. A Bíróság mindezek alapján megállapította, hogy az első kérelmező
betegsége nem elégséges indok a szülői felügyeleti joga korlátozásának igazolására.
A Bíróság elismerte: mivel az anya korlátozás nélkül beléphet az első kérelmező lakásába, és ennek
eredményeképpen – az első alperesnél történő elhelyezése esetén – a második kérelmezőhöz is
korlátozás nélkül hozzáférhet, az első és a második kérelmező érdekei közötti egyensúly megteremtése
szempontjából közvetlen jelentősége van annak, hogy az anya veszélyt jelent-e a második kérelmezőre
nézve. A Bíróság azonban kiemelte: a hazai bíróságok félelmeiket kizárólag az anya
cselekvőképtelenségére alapították; ezzel szemben a Bíróság nem volt meggyőződve arról, hogy a
cselekvőképesség hiánya önmagában veszélyessé teszi másokra nézve. Álláspontja szerint a hazai
bíróságoknak meggyőzően bizonyítani kellett volna, hogy az anya magatartása oly mértékig
veszélyeztette vagy veszélyeztetné a második kérelmezőt, ami az apa gondozásában való elhelyezését
lehetetlenné tenné. A Kormányzat érvelése szerint ezt egy 2008-ban, az anya cselekvőképességével
kapcsolatos eljárásban készült orvosi jelentés megerősítette. Még ha a Bíróság kész is lett volna
elfogadni, hogy egy, a vizsgálat tárgyát képező eljárást négy évvel megelőzően elvégzett pszichiátriai
vizsgálat elégséges alapul szolgálhat annak megállapításához, hogy az anya veszélyt jelent a második
kérelmezőre nézve, kiemelte, hogy mindenesetre sohasem hivatkoztak erre a szakvéleményre
megállapításaik alátámasztásaként, A Bíróság ezért a Kormányzat ezen érvét mint érdektelent
elutasította. Mindezek alapján nem volt meggyőződve arról, hogy az anya jogállására való utalás
elégséges alapul szolgál az első kérelmező szülői felügyeleti jogának korlátozására.
A Bíróság megállapította, hogy az első kérelmező anyagi nehézségei – egyéb észszerű ok híján –
önmagukban semmi esetre sem tekinthetők elégséges indoknak arra, hogy a második kérelmező feletti
szülői felügyeleti jogától megfosszák.
A fentiek fényében a Bíróság úgy ítélte, hogy a hazai bíróságok által hivatkozott indokok nem
bizonyultak elégségesnek az első kérelmezőnek a második kérelmező feletti szülői felügyeleti jogának
korlátozására. A korlátozás tehát – a hazai hatóságok mérlegelési jogkörétől függetlenül – nem állt
arányban az elérni kívánt törvényes céllal. Mindezek alapján tehát az Egyezmény 8. cikkét
megsértették.
A Bíróság az első kérelmező javára 5.000,-Euro, a második kérelmező javára 2.500,-Euro nemvagyoni
kártérítést ítélt meg.
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3. Joško Guberina Horvátország elleni ügye (23.682/13. számú ügy)73
A kérelmezőnek és feleségének harmadik gyermeke, egy fiú, 2003-ban többszörös testi és szellemi
fogyatékossággal született, többek között agyvérzése is volt. A gyermeket 2008-ban 100%-ban
rokkantnak minősítették.
A kérelmező 2006-ban Samoborban vásárolt egy házat. A kérelmező elmondása szerint a korábbi
zágrábi lakásuk (melyet 3 évvel gyermekük születése előtt vásároltak) egy lift nélküli lakótelepi ház
harmadik emeletén volt – a gyermek és a család igényeinek ezért nem felelt meg. A zágrábi lakást
2008-ban eladták.
A samobori ház vásárlását követően a kérelmező kérelmet nyújtott be az adóhivatalhoz, melyben kérte
az illeték megfizetési kötelezettsége alóli mentesítését. Az illetéktörvény megfelelő bekezdéseire
hivatkozott, miszerint illetékmentesség illetheti meg azt a személyt, aki a lakhatási szükségleteinek
megoldása érdekében vásárol lakóingatlant, ha ő vagy családtagjai korábban nem rendelkeztek olyan
lakóingatlannal, amely a szükségleteinek megfelelt volna. A kérelmező arra hivatkozott, hogy a
zágrábi lakás nem felelt meg számukra, mivel nem volt lifttel felszerelve, így a kerekesszékbe
kényszerült gyermeke nem tudta elhagyni a lakást. A házvásárlásuk célja az volt, hogy az gyermekük
igényeinek megfeleljen.
Az adóhivatal 2009-ben elutasította a kérelmező kérelmét, úgy találva, hogy az illetéktörvényben
meghatározott feltételek nem teljesültek és különösen azt állítva, hogy a korábbi lakás megfelelt a
család igényeinek, minthogy elég nagy volt és el volt látva a szükséges közművekkel, azaz villannyal
és fűtéssel. Nem vették figyelembe a fiú állapotát és a lift hiányát. A kérelmező fellebbezését a
Pénzügyminisztérium és a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság elutasította. 2012 szeptemberében az
Alkotmánybíróság mint alaptalant utasította el a kérelmező alkotmányjogi panaszát, elfogadva a
korábban eljáró szervek döntésének indoklását.
A kérelmező – az Egyezmény 14. cikkére az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. Cikke tekintetében
hivatkozva – sérelmezte hátrányos megkülönböztetését, amely a hazai pénzügyi jogszabályok
tisztességtelen alkalmazásából fakadt.
A Bíróság úgy ítélte, hogy bár a kérelmező maga nem tartozik egy hátrányos csoporthoz, ennek
ellenére az Egyezmény 14. cikkére hivatkozással sérelmezheti a hátrányos megkülönböztetését
fogyatékos gyermekére tekintettel, akit ő gondoz. A bíróság esetjogából következik ugyanis, hogy az
Egyezmény 14. cikke vonatkozik azokra a helyzetekre is, amikor egy személyt egy másik személy
állapota alapján kezelnek kevésbé kedvezően.
Az adóhivatal kizárta a kérelmezőt a család lakhatási igényeinek megfelelő tulajdonvásárlása esetére
biztosított adómentesség igénybevételéből, anélkül, hogy megfontolta volna a családnak a gyerek
fogyatékosságaival kapcsolatos különleges igényeire vonatkozó érveket. A Pénzügyminisztérium és a
Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság sem vette figyelembe ezeket a különleges igényeket.
Elmulasztották elismerni helyzetének tényleges különbözőségét a családja lakhatási szükségleteinek
megfelelő alapvető infrastruktúra és technikai adottságok kérdése tekintetében.
A horvát Kormányzat arra hivatkozott, hogy az adótörvény objektív kritériumokat határoz meg a
megfelelő lakhatás alapvető infrastrukturális követelményeinek megléte tekintetében, amely nem
enged az adóhatóság számára méltányos értelmezési lehetőséget a különleges esetekben. A Bíróság
azonban észlelt, hogy a hazai jog más rendelkezései foglalkoznak az épületek fogyatékos személyek
általi megközelítésének kérdésével. Például a lift létét a megközelíthetőség alapvető követelményeként
írja elő. Ennek ellenére, a kérelmező ügyében a hazai hatóságok nem vették figyelembe ezeket a
rendelkezéseket, amelyek kiegészíthették volna a pénzügyi jogszabályok olvasatát.
Továbbá, a hazai hatóságok nem fontolták meg Horvátországnak a fogyatékkal élő személyek jogairól
szóló ENSZ Egyezményből fakadó kötelezettségeit sem. Az Egyezményhez való csatlakozással
Horvátország vállalta, hogy figyelembe veszi annak vonatkozó alapelveit, olyanokat mint a megfelelő
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lakhatás, hozzáférhetőség és a fogyatékkal élő személyekkel szembeni hátrányos megkülönböztetéstől
való mentesség a társadalmi élet minden vetületében megvalósuló teljes és egyenlő részvételükre
tekintettel.
Ennek fényében a Bíróság úgy ítélte, hogy a hazai hatóságok túlságosan szűkítő értelmezést követtek a
pénzügyi jogszabályok alkalmazása során, különösen a fogyatékos személy lakhatásának „alapvető
infrastrukturális követelményei” kifejezés értelmezését illetően, és így nem alkalmazkodtak
megfelelően a kérelmező ügyének különleges követelményeihez.
Végül a Bíróságot nem győzte meg a Kormányzat azon érve sem, miszerint a kérelmező nem felelt
meg az illetékmentesség pénzügy feltételeinek, mivel a kérelmező pénzügyi szempontból nem
hátrányos helyzetű személy, és ezért nem tartozik a vonatkozó jogszabályok által védett személyek
csoportjába. A Bíróság kiemelte különösen, hogy a hazai hatóságok valamennyi határozatából az
következik, hogy az illetékmentesség kedvezményének hatálya alóli kizárásának indoka az volt, hogy
úgy ítélték: zágrábi lakása a családja lakhatási szükséglete szempontjából megfelelt az alapvető
infrastrukturális követelményeknek. Egyedül a Pénzügyminisztérium utalt a mentességi szabály
pénzügyi elemére, azonban a kérelmező anyagi helyzetét nem vizsgálta.
A Bíróság ezért úgy találta, hogy az Egyezmény 14. cikkét az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. Cikke
tekintetében megsértették.
A Bíróság a kérelmező javára 5.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

4. Ibrahim és mások Egyesült Királyság elleni ügye (50.541/08., 50.571/08., 50.573/08. és
40.351/09. sz. ügyek)74
2005. július 7-én öngyilkos merénylők robbantottak a londoni közlekedési hálózatban, 52 embert
megölve, és számtalan mást megsebesítve. Két héttel később, 2005. július 21-én négy bombát hoztak
működésbe a londoni közlekedési hálózatban, de azok nem robbantak fel. Az elkövetők elmenekültek
a helyszínről, de később letartóztatták őket.
Az első három kérelmezőtől letartóztatását követően átmenetileg megtagadták a jogi segítségnyújtást a
rendőrségi „biztonsági kihallgatások” (sürgősen lebonyolított kihallgatások az élet védelme és komoly
vagyoni károk megakadályozása céljából) lebonyolítása érdekében. A terrorizmusról szóló 2000-es
törvény szerint az ilyen kihallgatások ügyvéd részvétele nélkül zajlanak, és azt megelőzően, hogy a
fogvatartott lehetőséget kapna arra, hogy jogi tanácsot kapjon. A kihallgatások során a kérelmezők
tagadták, hogy tudtak volna a 2005. július 21-ei eseményekről. A tárgyaláson elismerték az
eseményekben való részvételüket, de azt állította, hogy a bombák csak átverések voltak, és a sohasem
akarták őket feltölteni. A biztonsági kihallgatáson tett nyilatkozatokat a tárgyaláson elismerték. 2007
júliusában bűnösnek találták őket emberölésre irányuló összeesküvésben, és legalább 40 év
szabadságvesztésre ítélték őket. A Fellebbviteli Bíróság később nem engedte őket fellebbezni
bűnösségük megállapítása ellen.
A negyedik kérelmezőt nem gyanúsították robbantással, és a rendőrök kezdetben tanúként hallgatták
ki. Azzal keverte magát gyanúba, hogy elkezdett kimagyarázni egy negyedik feltételezett robbantóval
való, nem sokkal a robbantást követő találkozását és a neki nyújtott segítséget. Az alkalmazandó
gyakorlati útmutatás szerint, ezen a ponton figyelmeztetni kellett volna, és felajánlani neki a jogi
tanácsadást. Miután azonban egy magas rangú tiszt utasította őket, a rendőrök folytatták tanúkénti
kihallgatását, és írásbeli vallomást vette ki tőle. Később letartóztatták, és felajánlottak neki jogi
tanácsadást. Az ezt követő kihallgatásokon elfogadta írásbeli vallomását és utalt arra. Tanúvallomását
bizonyítékként használták fel a tárgyaláson. 2008 februárjában bűnösnek találták bűnpártolásban,
amiért segített a negyedik robbantónak és nem közölte a robbantással kapcsolatos információkat; tíz év
szabadságvesztésre ítélték, amelyet másodfokon nyolc évre csökkentettek tekintettel a segítségre,
amelyet korábban a rendőrségnek nyújtott.
A kérelmezők – az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdésére és 3. bekezdésének (c) pontjára
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hivatkozással sérelmezték, hogy nem kaptak ügyvédet a kezdeti rendőrségi kihallgatások során, azt
állítva, hogy későbbi elítélésük tisztességtelen volt az ezeken a rendőrségi kihallgatások során tett
nyilatkozataik tárgyaláson történő felhasználása miatt.
Két kérdést kellett megvizsgálni: hogy volt-e kényszerítő ok a kérelmezők jogi tanácshoz való
hozzáférésének korlátozására; és hogy az eljárás egészében tisztességes volt-e. Ha a kényszerítő okot
kimutatják, akkor a Bíróság egy holisztikus megközelítésben értékeli az eljárás tisztességességét.
Másfelől viszont, ha a korlátozásnak nem volt kényszerítő oka a korlátozásnak, akkor vélelem szól
amellett, hogy az eljárás tisztességtelen volt. Ez a feltételezés a Kormányzat megdöntheti, ha
bizonyítja, hogy az adott tényállás mellett nem merül fel a tisztességtelenség.
A Bíróság meggyőződött arról, hogy az első három kérelmező első rendőrségi kihallgatása idején
sürgős szükség volt arra, hogy a közösség életét és testi épségére súlyosan hátrányos
következményeket, nevezetesen az újabb öngyilkos robbantásokat elhárítsák. Utalt a hatóságok
sürgető feladatára, hogy megvédjék a lehetséges és tényleges áldozatok Egyezmény 2. cikkében, 3.
cikkében és az 5. cikkének 1. bekezdésében biztosított jogait. A rendőrség óriási nyomás alatt
működött, és elsődleges volt számukra a nyomozás és kihallgatás, hogy sürgősen információkat
szerezzenek bármely további, tervezett támadásról és azok személyazonosságról, akik részt vehetnek a
cselekmény. A jogi tanácsadáshoz való hozzáférés korlátozásának lehetősége az ilyen kivételes
körülmények között elismeri azokat az egyedülálló és rendkívül nehéz körülményeket, amelyekkel a
londoni rendőrség 2005. júliusában szembesült. Fontos, hogy az első három kérelmező esetén a
törvényhozás által felállított, világos keretek voltak meghatározva, amelyek szabályozták azokat a
körülményeket, amelyek fennállta esetén gyanúsítottak jogi tanácsadáshoz való hozzáférését
korlátozni lehet, és fontos útmutatást adott az operatív döntéshozatalhoz. A korlátozások emellett
átmeneti jellegűek voltak, minthogy a jogszabály előírta, hogy azokat meg kell szüntetni, amint az
azokat igazoló körülmények megszűnnek, és egy 48 órás szigorú határidő voltak kötve. Végül a rendőr
által hozott a jogi tanácsadáshoz való jog korlátozására vonatkozó határozat mindhárom kérelmező
ügyének konkrét tényein alapult, és a határozatokat írásba foglalták. A Bíróság ezért meggyőződött
arról, hogy az első három kérelmezők jogi tanácsadáshoz való jogának ideiglenes korlátozásának
kényszerítő okai voltak.
Arra vonatkozóan, hogy az eljárás egészében tisztességes volt-e, a Bíróság ismét utalt a vonatkozó
részletes jogi szabályozásra. Meg kell jegyezni, hogy a rendőrség szigorúan ragaszkodott a
törvényhez, a nyomás ellenére, amely alatt működött. A biztonsági kihallgatások célját – a lakosság
védelméhez szükséges adatok megszerzése – szigorúan szem előtt tartották, és azt is meg kell
jegyezni, hogy a három kérelmezőt szabályszerűen letartóztatták és tájékoztatták őket a hallgatáshoz
és a jogi tanácsadáshoz való jogukról. Ugyancsak elmondták nekik azon döntés indokait, hogy miért
korlátozzák a jogi tanácsadáshoz való hozzáférésüket. Eljárásjogi lehetőség volt arra is, hogy a
kérelmezők vitassák a biztonsági kihallgatáson szerzett bizonyítékok előterjesztését és felhasználását.
Nevezetesen, előkészítő eljárásra (voir dire) került sor a tárgyalást vezető bíró előtt, aki alaposan
megvizsgálta a kérelmezők panaszát azon körülmények vonatkozásában, amelyek keretében a
nyilatkozatokat beszerezték és döntött arról, vajon tisztességtelen-e azokat felhasználni. A tárgyaláson
a kérelmezők, akiket védő képviselt, elő tudtak terjeszteni bizonyítékot a kihallgatás körülményeit
illetően. Egy részletes és átfogó döntésben a tárgyalásvezető bíró egyértelmű indokát adta azon
megállapításnak, hogy a korlátozás igazolható volt. Azon döntése, hogy a nyilatkozatok
bizonyítékként elfogadhatók, nem akadályozta a kérelmezőket abban, hogy vitassák a nyilatkozatok
tartalmát a tárgyaláson, majd ismét a fellebbviteli bíróság előtt. A fellebbviteli bíróság is gondosan
felülvizsgálta a tárgyalást vezető bíró bizonyítékok elfogadhatóságával kapcsolatos álláspontját, és úgy
találta, hogy a mérlegelési jogköre gyakorlása teljes mértékben megalapozott és a vádlottakra
egyéniesített volt.
Továbbá, a nyilatkozatok pusztán csak egy elemét képezték az első három kérelmezővel szembeni
jelentős büntetőügynek. Különösen, olyan terhelő tudományos bizonyíték a bombák készítését
illetően, mint az a tény, hogy azok hidrogén-peroxidot tartalmaztak olyan sűrűségben, amelyet a
kérelmezők házilag növeltek meg, és hogy repeszeket tartalmaztak, aminek az a célja, hogy a
robbanáskor minél több sérülés keletkezzen, ami teljesen szükségtelen, ha a bombákat átverésnek
szánták. Ugyancsak terjedelmes bizonyítékok álltak rendelkezésre a három kérelmező szélsőséges
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nézeteiről és a három személy közti szoros kapcsolatról 2005 márciusától, és a kérelmezők
reakciójáról, amikor a kérelmezők az eszközöket működésbe hozták, de azok nem robbantak fel.
Sőt, az esküdtszéknek adott összegzésében, a tárgyalást vezető bíró a vád és a védelem bizonyítékait
részletesen összefoglalta, és az esküdtszéket gondosan a jogkérdések felé irányította, kifejezetten
utasítva őket, hogy vegyék figyelembe: a kérelmezőket azelőtt hallgatták ki, mielőtt jogi
tanácsadásban részesültek volna, és legyenek tudatában annak, hogy az általuk mondott
hazugságoknak ártatlan magyarázata is lehet.
A Bíróság utalt a véletlenszerű terrortámadások megelőzéséhez és megbüntetéséhez fűződő
közérdekre is, mert ezek jellegüknél fogva az ártatlan polgárok szívében akarnak félelmet kelteni,
zűrzavart és riadalmat okozni, és a megakasztani a mindennapi élet rendes folyását.
Következésképpen, a Bíróság meggyőződött arról, hogy az eljárás egésze az első három kérelmező
tekintetében tisztességes volt, ezért az Egyezmény 6. cikke 1. bekezdését és (3) bekezdésének (c)
pontját nem sértették meg az első három kérelmező tekintetében.
A negyedik kérelmező tekintetében azonban a Bíróság nem volt meggyőződve arról, hogy a
Kormányzat bizonyította volna a jogi tanácsadás korlátozásának és a hallgatás jogáról való
tájékoztatás elmulasztásának kényszerítő indokait. Fontos, hogy a hazai jogban nem volt alap arra,
hogy a rendőrség úgy döntsön: nem figyelmezteti a kérelmezőt azon a ponton, amikor magát gyanúba
kezdi keverni. Ez a döntés ténylegesen ellentétben állt az alkalmazandó gyakorlati iránymutatásokkal.
A következménye az volt, hogy a negyedik kérelmezőt félrevezették eljárási jogait illetően. Továbbá, a
rendőrség döntését ezt követően nem vizsgálták felül a brit bíróságok, illetve a Bíróság annak
érdekében, hogy értékeljék annak indokait vagy felmérjék, hogy a negyedik kérelmező eljárási jogait
figyelembe vették-e, minthogy azt nem foglalták írásba és semmilyen bizonyítékot nem vizsgáltak
meg az indokai vonatkozásában.
Annak elmulasztása, hogy bizonyítsák a jogi tanácsadás korlátozásának kényszerítő indokait, azt
jelenti, hogy vélelmezni kell azt, hogy a negyedik kérelmezővel szembeni eljárás tisztességtelen volt.
A bizonyítási teher a Kormányzatra esik, hogy igazolja: ténylegesen nem ez volt a helyzet. A Bíróság
emlékeztetett arra, hogy ellentétben az első három kérelmezővel, nem volt jogalapja annak a
döntésnek, hogy a negyedik kérelmezőt ne figyelmeztessék, vagy hogy ne biztosítsák neki a jogi
tanácsadást. Mivel a rendőrség szándékosan úgy határozott, hogy annak ellenére, hogy akkortól
kezdve gyanúsítottnak tekintik, továbbra is tanúként hallgatja ki, nem tájékoztatták a hallgatás jogáról
és a jogi tanácsadáshoz való jogáról.
A Bíróság elfogadta, hogy a negyedik kérelmezőnek volt eljárási lehetősége arra, hogy vitassa a
kezdeti kihallgatás során tett nyilatkozatai előterjesztését és felhasználását. Egy előkészítő eljárást
tartottak, és a bíró úgy ítélte, hogy a kihallgatás során semmilyen nyomásgyakorlásra nem került sor,
és a rendőrség nem tett vagy mondott semmit, ami nyilatkozatát megbízhatatlanná tenné. A tárgyalás
megelőző eljárásban, a tárgyalásvezető bíró a negyedik kérelmező indítványára ismét megvizsgálta
azokat a körülményeket, amelyek között a nyilatkozatot beszerezték, és úgy találta, hogy azután sem
vonta vissza tanúvallomását, hogy ügyvédjével tanácskozott, sőt, a tárgyaláson is arra alapította
védelmét, amit abban a nyilatkozatban a rendőrségnek mondott. Ennek ellenére, szembetűnő volt,
hogy a perbíróság nyilvánvalóan nem hallgatta ki azt a magasabb rangú tisztet, aki engedélyezte a
tanúkihallgatás folytatását. Miként arra a Bíróság már rámutatott, ez azt jelentette, hogy a perbíróság,
majd a fellebbviteli bíróság megtagadta a döntés indokainak felülvizsgálatát.
Ezenkívül, a negyedik kérelmező nyilatkozata központi jellegű volt a büntetőügy szempontjából.
Figyelemre méltó, hogy tanúvallomása tartalma volt az, ami először alapot szolgáltatott arra, hogy őt a
rendőrség a bűncselekményben való részvétellel gyanúsítja, biztosítva számukra azt a vázat, amely
köré később a büntetőügyet felépítették. A negyedik kérelmező nyilatkozatát ezért úgy lehet tekinteni,
mint amely lényegi és fontos részét képezi azon bizonyítékoknak, amelyeken elítélése alapult.
Azt is fontos, hogy az esküdtszéknek szóló összegzésében a tárgyalásvezető bíró arra utasította az
esküdtszék tagjait, hogy vegyék figyelembe a negyedik kérelmező nyilatkozatát, ha meggyőződnek
arról, hogy azt szabadon tette, akkor is ezt mondta volna, ha a megfelelő eljárást betartották volna, és
ha a nyilatkozat helytálló. A Bíróság úgy ítélte, hogy ezek az utasítások a nyilatkozat
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figyelembevételének módját illetően eltúlzott mérlegelési lehetőséget adtak az esküdtszéknek.
A Bíróság kimondta, hogy nagy súlyt kellett tulajdonítani a negyedik kérelmező ügyében felvetődő
bűncselekmények természetének. Hangsúlyozta, hogy a terrorizmus által támasztott fenyegetés csak a
terrorizmusban résztvevők hatékony felderítésével, üldözésével és megbüntetésével semlegesíthető.
Figyelembe véve azonban azt a magas küszöbértéket, amelyet ott alkalmaz, ahol a tisztességtelenség
vélelme felmerül, és tekintettel a negyedik kérelmező ügyében tapasztalható sorozatos hibákra, a
Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a Kormányzat elmulasztotta bizonyítani, hogy a tárgyalás
egészének tisztességességét nem érintette menthetetlenül hátrányosan az a döntés, hogy nem
figyelmeztetik, és korlátozzák a jogi tanácsadáshoz való hozzáférését. A negyedik kérelmező
tekintetében tehát az Egyezmény 6. cikke 1. bekezdését és (3) bekezdésének (c) pontját megsértették.
Arra a következtetésre jutva, hogy a jogsértés Bíróság általi megállapításából nem következik, hogy a
negyedik kérelmezőt tévesen ítélték meg, hogy lehetetlen megmondani, hogy mi lett volna az eljárás
kimenetele, ha az Egyezményt nem sértették volna meg, a Bíróság a vagyoni és nem vagyoni kár
megtérítése iránti igényt elutasította.

5. Roberto Taddeucci és Douglas McCall Olaszország elleni ügye (51.362/09. sz. ügy)75
Az olasz állampolgárságú első kérelmező és az új-zélandi állampolgárságú második kérelmező 2003
decemberéig Új-Zélandon élt élettársi kapcsolatban, amikor úgy döntöttek, hogy Olaszországba
költöznek. Az olaszországi tartózkodásuk első időszakában a második kérelmező ideiglenes
tanulmányi tartózkodási engedéllyel rendelkezett. Kérte a családtagnak járó tartózkodási engedély
kiadását. A livornói rendőrfőnök 2004. október 18-án elutasította a kérelmét azzal az indokkal, hogy a
jogszabályi feltételeknek nem teljesülnek.
Az első és második kérelmező kérelmet nyújtott az 1998. évi 286. tvr. szerint, kérve a családtagoknak
járó tartózkodási engedélyt a második kérelmező számára. A Firenzei Kerületi Polgári Bíróság a
kérelemnek helyt adott, úgy találva, hogy az 1998. évi 286. tvr. 30. cikke akként értelmezendő, hogy
az azonos nemű élettársak az olasz állampolgár családtagjainak tekintendők, és így jogosultak a
tartózkodási engedélyre. A belügyminiszter fellebbezése folytán eljáró Firenzei Fellebbviteli Bíróság
2006. május 12-ei ítéletében a fellebbezésnek helyt adva jelezte, hogy az új-zélandi hatóságok a
kérelmezőknek a „nem házas élettárs” és nem a „ugyanazon család tagjai” jogállást biztosították. A
Fellebbviteli bíróság szerint az olasz jogrendszer különböző tárgyi hatályt és jelentést ad e két jogi
fogalomnak. A Fellebbviteli Bíróság úgy ítélte, hogy az új-zélandi jog összeegyeztethetetlen az olasz
közrenddel azon az alapon, hogy az az azonos nemű párokat élettársaknak tekinti, és hogy a törvény
úgy értelmezhető, mint amely a családtag jogállását biztosítja az ilyen személyeknek azzal a céllal,
hogy nekik tartózkodási engedélyt adjanak. A kérelmezők felülvizsgálati kérelme folytán eljáró
Semmítőszék az ítéletet hatályában fenntartotta, észlelve, hogy az 1998. évi 286. tvr. 29. cikke szerint
a „családtag” fogalma csak a házastársakat, a kiskorú gyermekeket, nagykorú eltartott gyermekeket és
az eltartott hozzátartozókat foglalja magában. Arra is rámutatott: az Alkotmánybíróság kizárta annak
lehetőségét, hogy az élettársakra kiterjesszék a törvényes család tagjainak biztosított védelmet. Végül
úgy ítélte, hogy az Egyezmény 8. és 12. cikke széles mozgásteret („mérlegelési jogkört”) hagy az
államoknak az ilyen ügyekben.
A kérelmezők – az Egyezmény 14. cikkére az Egyezmény 8. cikke tekintetében hivatkozva – azt
állították, hogy a második kérelmező családtagoknak járó tartózkodási engedély kiadása iránti
kérelmének hatósági elutasítása nemi irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetésnek minősül.
A Bíróság utalt a Schalk és Kopf Ausztria elleni ügyében tett azon megállapításaira, miszerint
mesterkélt úgy ítélni, hogy egy homoszexuális párnak nem lehet az Egyezmény 8. cikke szerinti
„családi élete”. Azt az álláspontot foglalta el, hogy az akkori kérelmezők, egy állandó jelleggel
együttélő homoszexuális pár közötti kapcsolat, a „családi élet” fogalma alá esik. A Bíróság nem látott
okot arra, hogy a jelen ügy kérelmezői tekintetében más következtetésre jusson. Kiemelte, hogy a
kérelmező tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmének elutasítása, miként azt a Semmitőszék
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megerősítette, azt jelentette, hogy köteles volt elhagyni Olaszországot. Ez a tény megakadályozta a
párt abban, hogy továbbra is együtt éljenek Olaszországban. Így a „családi élet” egyik lényeges
alkotóelemébe és így az ilyen élet tiszteletben tartásához való jogukba beavatkoztak. A Bíróság
észlelte továbbá, hogy a tartózkodási engedély iránti kérelem elutasításának jogalapjának fennállta
nem szükségképpen jelenti azt, hogy nem történt a magán és családi élet tiszteletben tartásához való
jogba való beavatkozást, és az ilyen jogalap nem jogosítja fel az érintett Államot, hogy az Egyezmény
szerinti bármely felelősségének elfogadását visszautasítsa.
A Bíróság észlelte, hogy a kérelmezők által sérelmezett beavatkozás 2004. október 18-án kezdődött, a
tartózkodási engedély iránti kérelem első elutasításának napján, és 2009 júliusában fejeződött be,
amikor a Semmítőszéknek a kérelmezők felülvizsgálati kérelme tárgyában hozott jogerős ítéletét
letétbe helyezését követően. Ezután ők elhatározták, hogy elhagyják Olaszországot és Hollandiába
költöznek. A beavatkozás így körülbelül négy évig és kilenc hónapig tartott.
A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint csak akkor merülhet fel kérdés az Egyezmény 14. cikke
alapján, ha a hasonló helyzetben lévő személyekkel szembeni bánásmódban különbség van, vagy ha az
Állam nem alkalmaz különböző bánásmódot olyan személyekre, akiknek a helyzete jelentősen
különböző.
A Bíróság nem találta úgy, hogy a kérelmezőket, mint egy nem házas homoszexuális párt, másként
kezelték volna, mint egy heteroszexuális párt. A „családtag” jogállást az olasz jog megadja a
házastársaknak, de nem az együtt élő élettársaknak. Miként a Semmitőszék rámutatott, a nem házas
élettársak kizárása a tartózkodási engedély megszerzéséből valamennyi nem házas párra vonatkozik,
tekintet nélkül a nemi irányultságukra. A kérelmezők helyzet azonban nem tekinthető
összehasonlíthatónak a nem házas heteroszexuális párokéval. Mivel ők nem tudtak összeházasodni,
vagy – akkoriban – helyzetük jogi elismerésének bármely formáját elnyerni Olaszországban, ők nem
voltak „házastársaknak” minősíthetők a nemzeti jog szerint. A családtag fogalmának megszorító
értelmezése így kizárólag a homoszexuális párok számára minősült leküzdhetetlen akadálynak a
családtagnak járó tartózkodási engedély megszerzésben. Emellett a kérelmezők nem tudták volna a
házasságtól különböző formában jogilag elismertetni a kapcsolatukat Olaszországban, minthogy a
szóban forgó időszakban az olasz jogrendszer nem tette lehetővé a bizonyos alapvető jogokat biztosító
élettársi kapcsolat vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését. Ami a családtagnak járó tartózkodási
engedély megadását illeti, a Bíróság úgy találta, hogy a kérelmezőkkel, mint homoszexuális párral,
ugyanúgy bántak, mint azokkal a személyekkel, akik jelentősen különböző helyzetben voltak,
nevezetesen, mint a heteroszexuális párokkal, akik úgy döntöttek, hogy nem házasodnak össze. A
Bíróságnak így meg kellett vizsgálnia: a tény, hogy nem alkalmaztak eltérő bánásmódot, a jelen
ügyben igazolható-e az Egyezmény a 14. cikke alapján.
A Bíróság úgy találta, hogy az olasz jog nem kezeli a nem házas párokat a szexuális irányultság szerint
eltérően, de a „családtag” fogalmát a heteroszexuális párokra korlátozza. Objektív vagy ésszerű indok
nélkül, az olasz Állam elmulasztotta a homoszexuális párokat a heteroszexuális pároktól eltérően
kezelni vagy figyelembe venni az utóbbiak lehetőséget arra, hogy kapcsolatuk jogi elismerését
elnyerjék, és így teljesítsék a tartózkodási engedély megadásához szükséges feltételeket – azt a
lehetőséget, amellyel a kérelmezők nem tudtak élni. A Bíróság észlelte, hogy a homoszexuális párok
képtelensége a jogi elismerés formáinak elérésére a kérelmezőket eltérő helyzetbe hozta, mint a nem
házas heteroszexuális párokat. Ellentétben egy heteroszexuális kapcsolatban élővel, a második
kérelmezőnek nem volt olyan törvényes eszköze Olaszországban, amellyel elnyerhette volna az első
kérelmezővel kapcsolatban a „családtag” jogállást, és ezért nem volt jogosult a tartózkodási
engedélyre. A Bíróság tehát úgy találta: az a tény, hogy a kérelmezőket nem kezelték a nem házas
heteroszexuális pároktól, akik elnyerhették a házastársi jogállást, nem volt tárgyszerűen vagy
ésszerűen igazolható. Az Egyezmény 14. cikkét tehát az Egyezmény 8. cikke tekintetében
megsértették.
A Bíróság a kérelmezők javára 20.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.
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A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai
Büntető ügyszak
Bpkf.III.1.380/2016/2.
Előzetes letartóztatást továbbra is fenntartó végzés elleni fellebbezést elbírálva a végzés
helybenhagyása
Az ítélőtábla helytállóan hivatkozott arra, hogy a bűnismétlés veszélyét megalapozza az a körülmény,
hogy a II. rendű vádlott büntetőeljárás hatálya alatt követte el a jelentős tárgyi súlyú és kiemelkedő
társadalomra veszélyességgel bíró bűncselekményt.
Nem helytálló a védő részéről a „gyanú szerinti bűncselekmény” és a „feltételezhető büntetés súlyára”
hivatkozás, ugyanis – bár kétségtelenül nem jogerősen – a II. rendű vádlottal szemben a bíróság a
bűnösséget megállapította és 9 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztést szabott ki, amelyek
már nem feltételezések, hanem az elsőfokú ítéletben rögzített tények.
A Kúria álláspontja szerint is a nem jogerősen kiszabott szabadságvesztés tartama már önmagában
megalapozza a szökés veszélyét.
Az előzetes letartóztatás megszüntetése, vagy helyette enyhébb kényszerintézkedés alkalmazása esetén
valamennyi előzetes letartóztatási törvényi feltételt vizsgálni kell. A nem jogerős ítéletben kiszabott
szabadságvesztés tartama miatti szökés vagy elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye – mint előzetes
letartóztatási okok – együttes megállapíthatósága esetén, az utóbbi ok megalapozott veszélye akkor is
az előzetes letartóztatás fenntartása mellett szól, ha az előzetes fogvatartásban már eltöltött idő
viszonylag hosszabb tartamára tekintettel az 1998. évi XIX. törvény 327. § (2) bekezdése szerinti
feltételek hiányoznának. (EBH 2010. 2217. II.)
Ugyanakkor a bűnismétlés megalapozott veszélye közömbösítheti az előzetes letartóztatásban töltött
idő – nem jogerős szabadságvesztés tartamához viszonyított – nagyságának a szökés, elrejtőzés
veszélyét csökkentő jelentőségét.
A vádlott esetében az előzetes letartóztatás fenntartása a személyi körülményeiben egyébként
esetlegesen bekövetkezett kedvező változások ellenére szükséges és indokolt, ezért annak
megszüntetésére vagy enyhébb kényszerintézkedés alkalmazására sem ok, sem törvényes lehetőség
nincs.

Bpkf.III.1.410/2016/2.
Az előzetes letartóztatást, valamint házi őrizetet továbbra fenntartó végzés elleni, terhelt általi
fellebbezés elutasítása.
A fellebbezésekben előadottakra figyelemmel utal a Kúria arra, hogy az előzetes letartóztatás
időszakos felülvizsgálata során a bíróságnak e kényszerintézkedés indokoltságát megalapozó törvényi
okok fennállásának vizsgálatán túl az előzetes letartóztatás abszolút időtartamára nem kell tekintettel
lennie.
Az előzetes letartóztatás okainak meglétét és e kényszerintézkedés szükségességét a bíróság nem csak
olyan körülményre alapozhatja, amely a bizonyosság erejével megállapítható. Elégséges az is, ha a
döntés olyan adaton (adatokon) alapul, amelyek tényszerűsége más adattal alátámasztott, és ez ésszerű
érvet szolgáltat arra a következtetésre, hogy e kényszerintézkedés alkalmazása a törvény céljai
érdekében szükségszerű, célszerű.
Kétségtelen, hogy az előzetes letartóztatás elrendelése óta hosszabb idő telt el, azonban a vádlottak
ellen igen jelentős tárgyi súlyú, és nagyfokú társadalomra veszélyességű bűncselekmény miatt van
folyamatban büntetőeljárás, amely értelemszerűen terjedelmes bizonyítást igényelt, amelynek
befejezése 2016. utolsó negyedében várható. Az előzetes letartóztatás indokoltságának felülvizsgálata
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során a vád megalapozottsága, a bizonyítási eljárás eredményessége nem, hanem kizárólag a Be. 129.
§ (2) bekezdésében tételesen felsorolt okok vizsgálhatóak.
Helyesen hivatkozott az ítélőtábla a BH 2009.7.II. szám alatt közzétett eseti döntésre, amely szerint a
hosszú időn át tartó kényszerintézkedés fenntartását az a közérdek indokolhatja, ami nagyobb súllyal
esik latba, mint a személyi szabadság sérthetetlenségének követelménye.

Gazdasági ügyszak
Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.
Munkaügyi ügyszak
Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.
Polgári ügyszak
Pfv.IV.20.636/2016/4.
Annak megítélése, hogy egy-egy konkrét kitétel vagy ábrázolás az új Ptk. 2:54. § (5) bekezdésébe
ütközően egy meghatározott közösséghez tartozáson keresztül sérti-e egy konkrét jogalany
személyiségi jogát (emberi méltóságát) nem a konkrét személy egyéni érzékenysége, hanem külső,
objektív szemléletmód (társadalmi közfelfogás) alapján kell megítélni. Politikus közszereplők szabad
bírálata akár vallási jelképek, szimbólumok felhasználásával is megvalósulhat, ha az a vallási
közösséget kifejezésmódjában indokolatlanul nem sérti.
A jelen esetben olyan jogintézmény alkalmazásáról van szó, amely hosszú viták, több jogalkotói
próbálkozás és azokat követő alkotmánybírósági határozat után került a magyar jogrendbe 2013. évi V.
törvény alapján. A 2:54. § (5) bekezdése értelmében a közösség bármely tagja jogosult a személyisége
lényeges vonásának minősülő, a magyar nemzethez, illetve valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási
közösséghez tartozásával összefüggésben a közösséget nagy nyilvánosság előtt súlyosan sértő vagy
kifejezésmódjában indokolatlanul bántó jogsérelem esetén a jogsértés megtörténtétől számított 30
napos jogvesztő határidőn belül személyiségi jogát érvényesíteni. A rendelkezés újdonságából az is
következik, hogy arra vonatkozó széles körű bírói gyakorlat még nem alakult ki, a Kúria elé is első
esetben jutott el ilyen ügy. Ezen új jogintézmény kapcsán a felperes keresete megfelelt a törvényben
megjelölt előfeltételeknek, ezért azt érdemben kellett elbírálni.
Az Alaptörvény B cikk (1) bekezdése szerint Magyarország független, demokratikus jogállam. a II.
cikk értelmében az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi
méltósághoz. A VII. cikk értelmében mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás
szabadságához. Ez a jog magában foglalja a vallás vagy más meggyőződés szabad megválasztását
vagy megváltoztatását és azt a szabadságot, hogy vallását vagy más meggyőződését mindenki vallásos
cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon akár egyénileg, akár másokkal
együttesen, nyilvánosan vagy a magánéletben kinyilvánítsa vagy kinyilvánítását mellőzze, gyakorolja
vagy tanítsa. A IX. cikk (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás
szabadságához. A (2) bekezdés szerint Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és
sokszínűségét, biztosítja a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékozódás
feltételeit. A Ptk. 2:42. § (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy törvény és mások
jogainak korlátai között személyiségét szabadon érvényesíthesse, és hogy abban őt senki ne gátolja. A
(2) bekezdés szerint az emberi méltóságot és az abból fakadó személyiségi jogokat mindenki köteles
tiszteletben tartani. A személyiségi jogok e törvény védelme alatt állnak.
A szabad véleménynyilvánításhoz való jog tartalmával, terjedelmével több esetben foglalkozott az
Alkotmánybíróság is. Ebben a körben a leginkább részletes okfejtés az Alkotmánybíróság 36/1998.
(VI. 24.) AB számú határozatának indokolása tartalmazza. A szabad véleménynyilvánításhoz való jog
olyan kiemelt fontosságú alkotmányos alapjog, amely csak kivételesen indokolt esetben korlátozható.
Az értékítéletre, az egyén személyes véleményére a véleménynyilvánítás minden esetben kiterjed,
függetlenül a kifejtett vélemény értéktartalmától és többnyire valóságtartalmától is. Közéleti
kérdésekben a véleménynyilvánítás éles és meghökkentő tartalmú is lehet.
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Mindezek figyelembevételével a Kúria egyetértett a jogerős ítélettel abban az alapvető kérdésben,
hogy a kérdéses közlést nem a felperes szubjektív érzékenysége oldaláról, hanem külső objektív
szemléletmód alapján kell megítélni. Ez alapján a vitatott címlap alapvetően az ott ábrázolt közéleti
szereplő politikusok személyére, tevékenységére vonatkozó éles, karakteres véleménynyilvánítás,
amelyet az érintettek közszereplőként tűrni kötelesek, mind a magyar bíróságok, mind az Emberi
Jogok Európai Bírósága gyakorlata szerint, amelyet megerősítenek az AB sorozatos határozatai is.
A kérdéses címlap a Kúria szerint is alapvetően azt fejezi ki, hogy a szerző(k) véleménye szerint az
ábrázolt személyek olyan magatartást tanúsítottak, amely a véleménynyilvánítás szintjén is oly módon
értékelhető, hogy az ábrázoltak már-már vallásos áhítattal viseltetnek az anyagi gyarapodás, a
vagyonszerzés és annak különböző lehetőségei iránt és az anyagi javak által is összetartozó közösséget
alkotnak. A Kúria szerint ez a kifejtett vélemény és annak ábrázolásmódja nem irányult a keresztény
vallás, a hívők közösségének megalázására. Tehát alapvetően és meghatározóan politikai
véleménynyilvánításról, értékítéletről van szó, sem a címlap, sem pedig a lap belső tartalma nem
foglalkozik a vallásos élettel, a hívők magatartásával vagy megítélésével. A jogsértés megállapítása,
illetve felperes által igényelt jogkövetkezmények alkalmazása a Kúria szerint is indokolatlanul
korlátozná a szabad véleménynyilvánítást. Külső, objektív szemléletmód alapján nem állapítható meg,
hogy az ábrázolásmód a vallási közösséget sértené, annak megalázására irányulna. A jogszabály a
jogsértés megvalósulásához célzatosságot nem ír elő, alapvetően „eredménycentrikus” szabályozásról
van szó, azt azonban nem csupán az adott közösség szempontjából, hanem teljes társadalmi, jogi,
politikai kontextusban kell értékelni.
A felperes által hivatkozott EJEB döntés (Otto Preminger Institut versus Ausztria) érdemben nem
befolyásolja a jelen ügy elbírálását, mert bár nem vitatottan a vallási érzület védelme korlátja lehet a
szélsőséges véleménynyilvánításnak, de a jelen esetben egyáltalán nincs szó az ott leírt
szélsőségességről, konkrét szakrális környezet meggyalázásáról.

Pfv.IV.20.903/2016/7.
A sajtószervet általában objektív felelősség terheli a mástól származó információ, valótlan és sértő
tényállítás továbbadásáért (híreszteléséért), ha nem vita objektív bemutatása történik. A sérelemdíj
összegének megállapításánál fokozott figyelmet kell tanúsítani az eset összes körülményeinek. Ha ezek
érdemben indokolják, nem jogsértő, nem a jogintézményt nem kiüresítő 50 ezer forint összegű
sérelemdíj megállapítása - a sérelemdíj elsődleges funkciója változatlanul a keletkezett hátrány
kompenzációja.
Az Alaptörvény B. cikk (1) bekezdése értelmében Magyarország független, demokratikus jogállam. A
II. cikk értelmében az emberi méltóság sérthetetlen, minden embernek joga van az élethez és az
emberi méltósághoz. A IX. cikk (1) bekezdése értelmében mindenkinek joga van a
véleménynyilvánítás szabadságához. A (2) bekezdés szerint Magyarország elismeri és védi a sajtó
szabadságát és sokszínűségét, biztosítja a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad
tájékoztatás feltételeit.
A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény
(továbbiakban: Smtv.) 4. § (1) bekezdése értelmében Magyarország elismeri és védi a sajtó
szabadságát és sokszínűségét. A (3) bekezdés értelmében a sajtószabadság gyakorlása nem valósíthat
meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, nem sértheti a közerkölcsöt,
valamint nem járhat mások személyiségi jogainak sérelmével. A 10. § értelmében mindenkinek joga
van arra, hogy megfelelően tájékoztassák a helyi, az országos és az európai közélet ügyeiről, valamint
Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről.
A 2013. évi V. törvény (új Ptk.) 2:42. § (1) bekezdése értelmében mindenkinek joga van ahhoz, hogy
törvény és mások jogainak korlátai között személyiségét szabadon érvényesíthesse, és hogy abban őt
senki ne gátolja. A (2) bekezdés szerint az emberi méltóságot és az abból fakadó személyiségi jogokat
mindenki köteles tiszteletben tartani. A személyiségi jogok e törvény védelme alatt állnak. A 2:43. § d)
pontja értelmében a személyiségi jogok sérelmét jelenti különösen a becsület és a jóhírnév megsértése.
A 2:45. § (2) bekezdése szerint a jóhírnév megsértését jelenti különösen, ha valaki más személyre
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vonatkozó és a személyt sértő, valótlan tényt állít vagy híresztel, vagy valós tényt hamis színben tüntet
fel.
A jelen esetben a Kúria egyetértett a jogerős ítélettel abban, hogy a II. rendű alperes azon közlése,
hogy a felperes sorkatonaként őrhelyét elhagyva, részegen lövöldözött, valótlan és sértő tényállításnak
minősül. Abban is egyetértett a Kúria a jogerős ítélet megállapításaival, hogy ennek közlése nem
minősül közéleti vitának, hiszen itt nem a felperes közéleti magatartásáról, teljesítményéről volt szó,
hanem egy múltbéli eseményre vonatkozó állításról, amelynek valóságtartalmát az alperesek nem
tudták bizonyítani, és erre kísérletet sem tettek. Valóban nem volt elfogadható az az alperesi álláspont,
hogy itt csupán lényegtelen pontatlanságról van szó ahhoz képest, hogy a felperes által is elismerten
két esetben sorkatonai szolgálata alatt fogdabüntetést szenvedett el. A konkrét esetben a II. rendű
alperes katonai bűncselekmény elkövetését rótta a felperes terhére, az I. rendű alperes pedig ezen
állítást híresztelte. A következetes bírói gyakorlat szerint nincs érdemi jelentősége annak, hogy utóbb
az újságcikkben a leírt események megtörténtét részben megkérdőjelezték, illetve a II. rendű alperes
részben, mint már nem teljesen bizonyos tényállításként említette meg az eseményeket. Ez a
körülmény ugyanis a jogsértést magát nem teszi meg nem történtté.
Külön kérdésként kellett vizsgálni az I. rendű alperesi sajtószerv felelősségét. Az elsőfokú bíróság
szerint az I. rendű alperes a tőle elvárható gondossággal járt el, amikor az eset összes összefüggését
ismertette, megkereste a kérdésben a felperes hivatalát, illetve kételyét fejezte ki arra nézve, hogy a II.
rendű alperes nyilatkozatában szereplő katonai bűncselekményt valójában elkövette-e a felperes vagy
sem. A jogerős ítélet ettől eltérő jogi álláspontot fogalmazott meg, álláspontja szerint az I. rendű
alperes nem várta be a felperes hivatalának válaszát, azt nem csatolta az eredeti közleményhez, illetve
a nyilvánossághoz továbbította (híresztelte) a sérelmezett közleményt. Miután az Kúria álláspontja az
volt, hogy nem egy közéleti vita bemutatására került sor, hiszen nem a felperes közéleti
teljesítményéről, magatartásáról bontakozott ki vita, továbbá, ha valótlan és becsület sértésére
alkalmas tényállítások szabad híresztelésére, a szabad véleménynyilvánítás tágabban értelmezett
alkotmányos alapjoga sem terjed ki [36/1994. (VI. 24.) AB számú határozat], valótlan és sértő
tényállítás híreszteléséért a Kúria szerint is objektív felelősség terheli az I. rendű alperest, hiszen az I.
rendű alperes volt az, aki viszonylag korlátozottabb nyilvánosságot jelentő Facebook bejegyzést a
széles nyilvánosság felé közvetítette. Az I. rendű alperes részéről a felperes hivatalának válaszát
ténylegesen nem várták be, noha nem olyan közleményről volt szó, amelynek haladéktalan közléséhez
kiemelt érdek fűződött volna. Az objektív felelősség fennállására figyelemmel az esetleges
felróhatóságnak, a jó- vagy rosszhiszemű magatartásnak a sérelemdíj mértéke megállapításánál lehet
érdemben jelentősége. Mindezekre figyelemmel a Kúria a jogerős ítéletnek a személyiségi jogsértés
megállapítására vonatkozó rendelkezését, valamint az alpereseket a jogsértéstől eltiltó és elégtétel
adására kötelező rendelkezéseit hatályában fenntartotta.
Nem értett ugyanakkor egyet a Kúria a jogerős ítélet által meghatározott sérelemdíj mértékével. A Ptk.
2:52. § (1) bekezdés értelmében, akit személyiségi jogában megsértenek, sérelemdíjat követelhet az őt
ért nem vagyoni sérelemért. A (2) bekezdés értelmében a sérelemdíj fizetésére kötelezés feltételeire –
különösen a sérelemdíjra köteles személy meghatározására és a kimentés módjára – a kártérítési
felelősség szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a sérelemdíjra való jogosultsághoz a jogsértés tényén
kívül további hátrány bekövetkezésének bizonyítása nem szükséges. A (3) bekezdés értelmében a
sérelemdíj mértékét a bíróság az eset körülményeire – különösen a jogsértés súlyára, ismétlődő
jellegére, a felróhatóság mértékére, a jogsértésnek a sértettre és környezetére gyakorolt hatására –
tekintettel, egy összegben határozza meg. A jogerős ítélet a sérelemdíj mértékére vonatkozó
rendelkezését azzal indokolta, hogy a viszonylag magasabb összeget azért kell alkalmazni, mert az
elsőfokú bíróság által minimális összegben meghatározott sérelemdíj nagysága a sérelemdíj
intézményét kiüresíti, mert a kompenzációs tartalom mellett annak a jövőre nézve visszatartó erőt is ki
kell fejeznie. Tényként fogadta el a jogerős ítélet, hogy a közlések a felperesnek hátrányt okoztak,
azért a felperes magyarázkodásra kényszerült, a valótlan közlés számára kellemetlenségeket okozott.
Az alperesek felülvizsgálati kérelmei szerint ezek bekövetkezését a felperes valójában nem igazolta.
A Kúria a sérelemdíj összegének meghatározásánál figyelemmel volt arra, hogy a sérelemdíj
viszonylagosan új intézmény, annak összegszerűsége vonatkozásában következetesnek mondható bírói
gyakorlat nem alakult ki még a minimum vonatkozásában sem. A sérelemdíj összegének
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meghatározásánál fokozott figyelemmel kell lenni az eset összes körülményeire. A felperes helyzeténél
fogva, státuszából adódóan rendelkezik a nyilvános közleményekre való rövid úton való reagálás
lehetőségével, amellyel a jelen esetben élt is, már a megjelenés napján hivatala közleményt juttatott el
a sajtószervekhez, ezt a közleményt az I. rendű alperes teljes egészében közölte is. Ebben az I. rendű
felperes kommunikációs lehetőségeivel élve frappáns, a perbeli közlést gyakorlatilag kigúnyoló
választ adhatott és adott is a perbeli közlésre. Helyesen mutatott rá az elsőfokú bíróság arra a
körülményre, hogy Magyarországon az ún. „katonatörténeteket” a közvélemény teljes mértékben a
„helyén tudja kezelni”, azok tartalmának különösebb jelentőséget nem tulajdonít. A perben egyetlen
konkrét tiltakozásra merült fel adat és ez a tiltakozás sem a felperes ellen, hanem a felperes személye
mellett született (tiltakozás küldése a felperes hivatalához). A korábbiak szerint a bíróságnak a
sérelemdíj nagysága körében kell értékelnie az I. rendű alperes esetében az összefüggések feltárását és
az érdemi kétely kifejezését is.
A Kúria szerint a nem vagyoni kártérítés helyébe lépett sérelemdíj alapvetően nem változtat azon,
hogy a személyiségi jogi jogsértés vonatkozásában ezen jogintézménynek is elsődleges rendeltetése a
sértett irányában kompenzáció nyújtása az őt ért sérelemért. Jelen esetben „magánjogi büntetés”
kiszabására, megállapítására a Kúria az összes körülmény figyelembevételével nem látott alapot.
Mivel a felperest ténylegesen súlyos hátrány nem érte, személyének megítélése a perbeli közlésekkel
szoros okozati összefüggésben érdemben nem változott, a Kúria a sérelemdíj nagyságát illetően úgy
határozott, hogy az I.-II. rendű alperesek egyaránt 50.000 - 50.000 forintot és annak késedelmi kamatát
kötelesek a felperes részére megfizetni. A Kúria szerint a konkrét esetben az összes körülmény
mérlegelésével ezen összegek elegendőek a jogsértés nem túlzottan jelentős tárgyi súlyára is
figyelemmel a felperest ért hátrány kompenzálására és elegendőek az alperesek visszatartására is
abban a vonatkozásban, hogy a jogsértőnek ítélt kijelentéseket a jövőben ne ismételjék meg. Mindez
nem jelenti a jogintézmény „kiüresítését”, csupán abban foglalt állást a Kúria, hogy a konkrét esetben
ilyen összegeket is elegendőnek látott a konkrét jogsértés megismétlésének megakadályozására, illetve
a felperest ért hátrány kompenzálására. Nyilvánvaló, hogy amennyiben a bíróság tiltása ellenére a
konkrét jogsértés megismétlődne, az már súlyosabb fokú felróhatóságot feltételezne, és a sérelemdíj
vonatkozásában is más összeg megállapításához vezetne.

Közigazgatási ügyszak
Kfv.II.38.030/2015/4.
A mérlegelési jogkörben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálatának szempontjai.
A hatóság az ügyben mérlegelési jogkörében járt el, ezért a perben azt kellett vizsgálni, hogy az
alperesi határozat megfelel-e a Pp. 339/B.§-ában foglaltaknak. Az alperes egyfelől tisztázta a
tényállást, a kérelemre indult eljárásban hiánypótlási felhívással is lehetőséget adott a felperesnek
bizonyítékai előterjesztésére. Így mérlegelte a tanúnyilatkozatot, azt, hogy a felperes neve és irodája
közismert és a felperes pszichológusi végzettséggel is rendelkezik, továbbá az ügyfele részéről
megvalósult zaklatás tényét, a verbális, illetve az SMS-ben kapott fenyegetéseket. A Kúria
megállapította, hogy a tényállás teljes körű tisztázása megtörtént, további bizonyításra, irat-beszerzésre
nem volt szükség, így az elsőfokú bíróság jogszerűen mellőzte a felperes bizonyítási indítványát. A
hatóság a rendelkezésére álló bizonyítékokról kifejtette, hogy a felperes által előadottak olyan
általános veszélyhelyzetként értékelhetők, amelyek fennállása nem alapozza meg az önvédelmi célú
rövid lőfegyver további tartásának engedélyezését, döntését megfelelő jogszabályi hivatkozással
alátámasztotta[253/2004.(VIII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm.r.) 32.§ (2) bekezdése,
25.§ (1) bekezdése].
Alaptalannak találta a Kúria a felperes azon hivatkozását, mely szerint a hatóságok és az elsőfokú
bíróság kiterjesztően értelmezik a jogszabályi tilalmat. Ezzel szemben a valóság az, hogy a hatóság és
a bíróság is a felperes által felvázolt körülményeket értékelte abból a szempontból, hogy élete, testi
épsége igényel-e olyan fokozott védelmet, amely tűzfegyverrel hárítható el. A feltett kérdésre adott
tagadó választ a hatóság logikusan, kellően megindokolta. A jogalkotó által biztosított döntési
szabadságot a hatóságtól a bíróság csak különösen kirívóan téves döntés esetén vonhatja el. Ilyen
körülményt a Kúria nem észlelt.
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A Kúria megállapította, hogy a felperes a perben csak állította, de – az általa az alapjogokra való
hivatkozása ellenére – bizonyítani nem tudta, hogy az alperesi határozat, illetőleg ennek folytán a
jogerős ítélet jogsértő. A Kúria jelen tanácsa figyelemmel volt a hasonló tárgykörben hozott
felülvizsgálati döntésekre is (Kfv.III.39.014/2011/5., Kfv.VI.39.017/2011/5., Kfv.II.39.013/2011/5. és
Kfv.II.37.577/ 2014/6.), amelyek a hasonló szempontú elbírálás megalapozottságát fogadták el.

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