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Európai uniós jogi közlemények

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek
Büntető ügyszak
1. A Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Németország) által 2016. szeptember
16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-496/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról
szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat 1. cikkének (3) bekezdését, 5. cikkét és 6.
cikkének (1) bekezdését, hogy a végrehajtó tagállamnak a büntetőeljárás lefolytatása céljából történő
átadásról való döntés esetén a terhelttel szemben a fogva tartásának körülményeiből eredő, az Európai
Unió Alapjogi Chartájának 4. cikke szerinti embertelen vagy megalázó bánásmód tényleges veszélyét
csak azon első büntetés-végrehajtási intézet tekintetében kell kizárnia, amelybe a terheltet a kibocsátó
tagállam részére történő átadását követően befogadják?
2) Ki kell-e zárnia a végrehajtó tagállamnak a döntés során a terhelttel szemben a fogva tartásának
körülményeiből eredő, embertelen vagy megalázó bánásmód tényleges veszélyét a terhelt elítélése
esetén a szabadságvesztés ezt követő végrehajtása során történő elhelyezés tekintetében?
3) Ki kell-e zárnia a végrehajtó tagállamnak az érintettet fenyegető e veszélyt a más büntetésvégrehajtási intézetekbe történő esetleges áthelyezés esetére is?

Gazdasági ügyszak
Az adott időszakban nem tettek közzé ilyen tárgyú kérelmet.

Munkaügyi ügyszak
1. A Tribunale civile di Trapani (Olaszország) által 2016. szeptember 15-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-494/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A Bíróság Mascolo-ítéletében (C-22/13[, C-61/13–C-63/13. és C-418/13] egyesített ügyek) és
Marrosu-ítéletében (C-53/04) foglaltak értelmében vett tényleges és egyenértékű intézkedésnek
minősül-e a legutóbbi díjazás legalább 2,5 és legfeljebb 12 havi összegét kitevő mértékű kártérítési
összegnek a határozott idejű munkaszerződések visszaélésszerű ismétlődése által sérelmet szenvedő
köztisztviselő részére történő nyújtása (a 183/2010. sz. törvény 32. cikkének (5) bekezdése) azzal,
hogy az illető személy csak abban az esetben részesülhet teljes kártérítésben, ha igazolta egyéb
munkalehetőségek elvesztését vagy azt, hogy ha szabályos versenyvizsgát írtak volna ki, ő nyerte
volna el azt?
2) Úgy kell-e érteni a Bíróság által (többek között) a fenti ítéletekben említett egyenértékűség elvét,
hogy még ha a tagállam akként döntene is, hogy a közszférában nem alkalmazza a munkaviszony
(magánszférában elismert) átalakítását, köteles a munkavállaló számára ugyanazon előnyt biztosítani,
esetlegesen azon kárának megtérítése útján, amelynek tárgya szükségszerűen a határozatlan időre
szóló munkahely értéke?
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Polgári ügyszak

1. A Fővárosi Törvényszék (Magyarország) által 2016. szeptember 14-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-492/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: magyar
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a növényvédő szerek
kiegészítő oltalmi tanúsítványának bevezetéséről szóló, 1996. július 23-i 1610/96/EK
rendeletének 17. cikk (2) bekezdését, hogy e rendelet, vagy az Európai Parlamentnek és a
Tanácsnak a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló 2009. május 6-i
469/2009/EK rendelete szerinti kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti bejelentésben „az Európai
Unión belüli forgalomba hozatalra vonatkozó első engedély keltezésének napja” hibásan
szerepel akkor, ha ezen időpont az Európai Unió Bíróságának a C-471/14. sz. ítéletében
kifejtett jogszabály-értelmezésével ellentétesen került meghatározásra, és ezért a kiegészítő
oltalmi tanúsítvány lejárati dátuma helyesbítésének van helye, akkor is, ha a tanúsítvány ezen
ítélet kihirdetését megelőzően került megadásra, és az e döntéssel szembeni jogorvoslati
határidő már eltelt?
2) Köteles-e a tanúsítvány megadására hatáskörrel rendelkező tagállami iparjogvédelmi
hatóság a kiegészítő oltalmi tanúsítvány lejárati dátumát hivatalból helyesbíteni annak
érdekében, hogy az összhangba kerüljön a C-471/14. sz. ügyben hozott ítéletben kifejtett
jogértelmezéssel?
2. A Tribunal da Relação de Évora (Portugália) által 2016. szeptember 23-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-503/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: portugál
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Személyi sérülést és anyagi kárt okozó, olyan gyalogost érintő közlekedési balesetek esetén, akit
szándékosan gázolnak el a tulajdonát képező gépjárművel, amelyet az e gépjárművet ellopó személy
vezetett, ellentétes-a közösségi joggal, különösen a 2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 12. cikkének (3) bekezdésével és 13. cikkének bekezdésével, hogy a nemzeti jog azon okból
zárja ki a gyalogos bármilyen kártérítési lehetőségét, mivel ő a gépjármű tulajdonosa és a biztosított?

3. A Tribunal da Relação do Porto (Portugália) által 2016. szeptember 26-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-506/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: portugál
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
A tagállamok gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozó jogszabályainak közelítéséről szóló második
és harmadik irányelv rendelkezéseivel ellentétes-e az, hogy a nemzeti szabályozás az 1994. május 19-i
130/94 rendelettörvény által módosított 1985. december 31-i 522/85 rendelettörvény 7. cikke (3)
bekezdése rendelkezésének megfelelően előírja a gondatlanul balesetet okozó vezető vagyoni
kártérítését házastársának halála esetén, aki utasként a gépjárműben utazott?
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4. A Tribunal da Relação de Guimarães (Portugália) által 2016. október 3-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-514/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: portugál
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Az 1972. április 24-i 72/166/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében előírt, az olyan
gépjárművek forgalomban való részvételéből eredő biztosítási kötelezettséget, amelyek szokásos
üzembentartási helye valamely tagállam területén található, a gépjárművek bármely, közterületen vagy
magánterületen történő használata esetén kizárólag mozgásban lévő gépjárművek tekintetében kell
alkalmazni, vagy akkor is, ha azok járó motorral mozdulatlanul állnak?
2) A hivatkozott 72/166 irányelv 3. cikkének (1) bekezdése értelmében vett, a gépjármű forgalomban
való részvételének említett fogalma hatálya alá tartozik-e az olyan mezőgazdasági traktor használata,
amely egy vidéki birtok egyenes földes útján mozdulatlanul áll és szokás szerint mezőgazdasági
munkák (a szőlő növényvédő szerrel történő permetezése) végzése során használják járó motorral a
növényvédő szert tartalmazó permetezőkanna szivattyújának működtetésére, és amely ilyen
körülmények között az alábbi tényezők együttes fennállása által okozott földcsuszamlás
eredményeként:
— a traktor súlya,
— a motorjának és a traktor hátsó részéhez rögzített permetezőgép kimeneti szivattyújának rezgése,
— az erős esőzések,
ráborult az alsóbb teraszokon permetezést végző négy munkavállalóra és a permetezőgép szórócsövét
tartó egyik munkavállaló halálát okozta?
3) Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett két fenti kérdésre adandó igenlő válasz esetén, ellentétes-e
a 72/166 irányelv 3. cikkének (1) bekezdése szerinti forgalomban való részvétel fogalmának
értelmezésével az olyan nemzeti szabályozás (a 2007. augusztus 21-i 291/2007 rendelettörvény 4.
cikkének (4) bekezdése), amely kizárja a hivatkozott 3. cikk (1) bekezdésében előírt biztosítási
kötelezettséget olyan esetekben, amelyekben a gépjárműveket pusztán mezőgazdasági vagy ipari
feladatokra használják?

Közigazgatási ügyszak
1. A Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Olaszország) által 2016.
szeptember 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-493/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Ellentétes-e a bizalomvédelem és a jogbiztonság közösségi elvével az áruk szabad mozgásának, a
letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságának az Európai Unió működéséről szóló szerződésben
(EUMSZ) meghatározott alapelvével együtt, valamint az ezekből származó elvekkel, mint például az
egyenlő bánásmód, a hátrányos megkülönböztetés tilalma, a kölcsönös elismerés, az arányosság és az
átláthatóság elveivel, amelyekről (legújabban) a 2014/24/EU irányelv rendelkezik, a 2006. évi 163. sz.
d.lgs. 87. cikkének (4) bekezdésével összefüggésben értelmezett 86. cikkének (3a) bekezdéséből,
valamint a 2008. évi 81. sz. d.lgs. 26. cikkének (6) bekezdéséből eredő, a Consiglio di Stato teljes
ülése által a 2015. évi 3. és 9. sz. ítéletekben az egységes jogértelmezés érdekében a cod. proc. amm.
99. cikke alapján értelmezett olasz szabályozáshoz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amelynek
értelmében a vállalkozás munkavédelmi költségeinek az építési beruházás odaítélésére irányuló
eljárásban benyújtott gazdasági ajánlatban történő elkülönített megjelölésének elmulasztása minden
esetben az ajánlattevő társaság kizárását vonja maga után, abban az esetben is, ha az elkülönített
megjelölés kötelezettségét nem írja elő az ajánlati felhívásra vonatkozó szabályozás, valamint azon
körülménytől függetlenül, hogy tartalma alapján az ajánlat tiszteletben tartja a vállalkozás minimális
munkavédelmi költségeit?
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2. A Finanzgericht Köln (Németország) által 2016. szeptember 23-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-504/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
I. Ellentétes-e az EK 48. cikkel összefüggésben értelmezett EK 43. cikkel (jelenleg az EUMSZ 54.
cikkel összefüggésben értelmezett EUMSZ 49. cikk) az alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló olyan
nemzeti adószabály, amely megtagadja egy olyan külföldi illetőségű anyavállalatnak a felosztott
nyereséget terhelő tőkejövedelem-adó alóli mentesítését, amelynek egyedüli részvényese belföldön
rendelkezik lakóhellyel,
amennyiben olyan személyek rendelkeznek benne részesedéssel, akik nem lennének jogosultak
visszatérítésre vagy mentességre, ha közvetlenül jutnának a jövedelemhez, és
1. a külföldi illetőségű anyavállalat közbeiktatásának nincs gazdasági vagy egyéb alapos indoka, vagy
2. a külföldi illetőségű anyavállalat az érintett gazdasági évben teljes bruttó jövedelmének legfeljebb
10 %-át szerzi önálló gazdasági tevékenységből (amelyről nincs szó többek között akkor, ha a
külföldi társaság gazdasági eszközök kezeléséből szerzi bruttó jövedelmét), vagy
3. a külföldi illetőségű anyavállalat nem vesz részt az általános gazdasági forgalomban az üzleti
céljának megfelelő üzleti tevékenységgel,
miközben a belföldi illetőségű anyavállalatok számára a fent említett feltételektől függetlenül
biztosított a tőkejövedelem-adó alóli mentesség?
II. Ellentétes-e a 90/435/EGK irányelv 1. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett 5.
cikkének (1) bekezdésével az alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló olyan nemzeti adószabály,
amely megtagadja egy olyan külföldi illetőségű anyavállalatnak a felosztott nyereséget terhelő
tőkejövedelem-adó alóli mentesítését, amelynek egyedüli részvényese belföldön rendelkezik
lakóhellyel,
amennyiben olyan személyek rendelkeznek benne részesedéssel, akik nem lennének jogosultak
visszatérítésre vagy mentességre, ha közvetlenül jutnának a jövedelemhez, és
1. a külföldi illetőségű anyavállalat közbeiktatásának nincs gazdasági vagy egyéb alapos indoka, vagy
2. a külföldi illetőségű anyavállalat az érintett gazdasági évben teljes bruttó jövedelmének legfeljebb
10 %-át szerzi önálló gazdasági tevékenységből (amelyről nincs szó többek között akkor, ha a
külföldi társaság gazdasági eszközök kezeléséből szerzi bruttó jövedelmét), vagy
3. a külföldi illetőségű anyavállalat nem vesz részt az általános gazdasági forgalomban az üzleti
céljának megfelelő üzleti tevékenységgel,
miközben a belföldi illetőségű anyavállalatok számára a fent említett feltételektől függetlenül
biztosított a tőkejövedelem-adó alóli mentesség?

3. A Conseil d’État (Franciaország) által 2016. szeptember 29-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-510/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Valamely hozzá rendelt forrásokból finanszírozott támogatási program esetén, amennyiben a
tagállam az olyan jogszabályi módosításokat, amelyek lényeges kihatással voltak erre a programra, így
köztük a finanszírozási módot érintő módosításokat végrehajtásukat megelőzően rendszeresen
bejelentette, az e programra fordított adóbevételeknek a Bizottságnak benyújtott előirányzatokhoz
viszonyított jelentős növekedése az EK 88. cikk – jelenleg EUMSZ 108. cikk – (3) bekezdése
értelmében vett olyan lényeges módosulásnak minősül-e, amely új bejelentést indokol?
2) Ugyanebben az esetben hogyan alkalmazandó a 784/2004/EK bizottsági rendelet fent hivatkozott 4.
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cikke, amelynek értelmében a létező támogatási program eredeti költségvetésének 20 %-ot meghaladó
emelése ezen támogatási program módosításának minősül, és különösen
a) hogyan lehet e cikkel összefüggésben értelmezni valamely támogatási program bejelentésére
irányuló, az EK 88. cikk – jelenleg EUMSZ 108. cikk – (3) bekezdésében meghatározott
kötelezettség előzetes jellegét?
b) amennyiben valamely létező támogatási program eredeti költségvetésének 20 %-ában megállapított,
a 794/2004/EK bizottsági rendelet fent hivatkozott 4. cikke szerinti értékhatár átlépése új bejelentés
megtételét indokolja, akkor ezen értékhatárt a támogatási programra fordított bevételekhez vagy a
kedvezményezettek számára ténylegesen teljesített kiadásokhoz viszonyítva kell-e értékelni, a
tartalékba helyezett összegek vagy az azokból az állam javára teljesített levonások kizárásával?
c) feltételezve azt, hogy a 20 %-os értékhatár betartását a támogatási programra fordított kiadásokhoz
viszonyítva kell értékelni, az ilyen értékelést a jóváhagyó határozatban szereplő, a költségekre
vonatkozó átfogó értékhatár és a felhasználó szerv által a támogatások egészének céljára
utólagosan rendelt költségvetés teljes összegének összehasonlításával, vagy az ezen határozatban
megnevezett támogatások minden egyes kategóriája tekintetében bejelentett felső értékhatárok és
az ezen szerv megfelelő költségvetési sorának összehasonlításával kell-e elvégezni?

4. A cour d'appel de Versailles (Franciaország) által 2016. október 3-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-515/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdését, hogy állami támogatásnak minősül a
nap sugárzási energiájából származó villamos energia vételárát rögzítő, 2006. július 10-i (a JORF
2006. július 26-i 171. száma, 11 133. o.) és 2010. január 12-i (a JORF 2010. január 14-i 11. száma,
727. o.) miniszteri rendeleteknek a villamos energia közszolgáltatásának modernizációjáról és
fejlesztéséről szóló, 2000. február 10-i 2000-108. sz. törvénnyel, a 2000. december 6-i 2000-1196. sz.
rendelettel valamint a 2001. május 10-i 2001-410. sz. rendelettel való együttes értelmezéséből eredő, a
nap sugárzási energiáját felhasználó létesítmények által termelt villamos energia piaci árnál magasabb
vételáron történő megvásárlására irányuló kötelezettség mechanizmusa, amelynek finanszírozása a
villamos energia végső fogyasztóit terheli?
2) Igenlő válasz esetén úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdését, hogy e
mechanizmus Európai Bizottságnak történő előzetes bejelentésének hiánya kihat az említett – a vitatott
támogatási intézkedés végrehajtásáról szóló – rendeletek jogszerűségére is?

5. A Bundesverwaltungsgericht (Ausztria) által 2016. október 3-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-516/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
I.1. A gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK rendeletre
vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK
bizottsági rendelet 65., 66. és 69. cikke, valamint (2011. június 23-ától) az 1234/2007/EK tanácsi
rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldségágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU
bizottsági végrehajtási rendelet 64., 65. és 68. cikke lehetővé teszi-e, hogy az operatív program és az
alapok összegének jóváhagyásáról szóló határozatot, illetve e határozat módosítását, valamint a
„támogatás jóváhagyott összegéről” szóló határozatot ne csupán tájékoztatás formájában hozzák meg,
hanem hivatalosan, (legalább ideiglenes) kötelező jogerővel bíró olyan határozatként, amelyet a
kérelmező már előre megtámadhat, ami azt jelenti, hogy a (véglegesen kiszámított) támogatás
kifizetésére vonatkozó kérelemről rendelkező (az 1580/2007 rendelet 70. cikke, illetve az 543/2011
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rendelet 69. cikke szerinti) végső határozat megtámadásától függetlenül?
I.2. Úgy kell-e értelmezni az I.1. kérdésben szereplő uniós jogi rendelkezéseket, hogy e határozatok
meghozatalakor (a határozat rendelkező részében) kötelezően meg kell határozni az értékesített termék
értékét is?
I.3. Úgy kell-e értelmezni az uniós jogot, és különösen az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a
gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra
alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági
végrehajtási rendelet 69. és 70. cikkét, hogy a valamely közigazgatási hatóság olyan határozatával
szemben benyújtott jogorvoslati kérelemről határozó bíróság, amelyben az operatív program valamely
meghatározott éves szakasza tekintetében a mezőgazdasági piacok közös szervezésének
létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló
1234/2007/EK rendelet (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) módosításáról szóló,
2008. április 14-i 361/2008/EK tanácsi rendelettel módosított, a mezőgazdasági piacok közös
szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi
rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i
1234/2007/EK tanácsi rendelet 103 g. cikkének (5) bekezdése szerinti operatív program keretében
nyújtott pénzügyi támogatás kifizetésére irányuló kérelemről hoznak végső döntést, nem vizsgálhatja
meg a támogatás maximális mértékének alapjául szolgáló, értékesített termék értéke kiszámításának
jogszerűségét, mivel ebben akadályozza az operatív program és az alapok összegének jóváhagyásáról
szóló, már meghozott jogerős határozat, valamint a „támogatás jóváhagyott összegéről” szóló
határozat?
I.4. Az I.1., I.2. vagy I.3. kérdésekre adandó nemleges válasz esetén: úgy kell-e értelmezni a
mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre
vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) szóló, 2007.
október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletet, és különösen annak I. mellékletének IX. részét
(„Gyümölcs- és zöldségfélék”, az ex 07 09 KN-kód „Más zöldség frissen vagy hűtve”) és X. részét
(„Feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek”, az ex 07 10 KN-kód „Zöldség […] fagyasztva”), hogy
nem az I. melléklet IX. része, hanem az I. melléklet X. része szerint kell besorolni azokat a
zöldségtermékeket, amelyek a betakarítást követő tisztítási, aprítási, blansírozási és fagyasztási
eljárásokat követően jönnek létre?
I.5. Az I.4. kérdésre adandó igenlő válasz esetén: úgy kell-e értelmezni a mezőgazdasági piacok közös
szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi
rendelkezésekről szóló 1234/2007/EK rendelet (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet)
módosításáról szóló, 2008. április 14-i 361/2008/EK tanácsi rendelettel módosított, a mezőgazdasági
piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó
egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) szóló, 2007. október
22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet 103d. cikkének (2) bekezdésében szereplő „értékesített termék
értéke” fogalmat, hogy úgy kell kiszámítani ezt az értéket, hogy csak a termék értékét kell
meghatározni, de a feldolgozási folyamatra eső érték levonásával, vagyis levonják az azon folyamatra
eső értéket, amelynek következtében a betakarított, megtisztított, aprított és blansírozott zöldségből
fagyasztott zöldség lesz?
I.6. Úgy kell-e értelmezni az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a
feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a
megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet 51.cikkének (7)
bekezdését, hogy a 2010. január 20-a előtt jóváhagyott, ám később (2013. december 13-án) a program
számára az értékesített termék értékének másik számítási módját megállapító, módosított
jóváhagyással érintett, a 2010-2014. közötti évekre vonatkozó operatív programot benyújtó termelői
szervezet az értékesített termék értékének számítási módjai tekintetében az operatív program ilyen
módosítását követően is (vagyis a 2014. évre kifizetendő támogatás tekintetében) hivatkozhat még a
„2008-ban alkalmazandó jogszabályi rendelkezésekre?”
I.7. Az I.5. és I.6. kérdésekre adandó igenlő válasz esetén: érvénytelen-e a gyümölcs- és
zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK rendeletre vonatkozó végrehajtási
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szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendelet 52. cikke (6)
bekezdésének a) pontja, és 21. cikke (1) bekezdésének i. pontja abban a tekintetben, hogy azok
beszámítják az értékesített termék értékébe a betakarított zöldség feldolgozási lépéseit, amelyek révén
e zöldséget „másik, az EK-Szerződés I. mellékletében felsorolt termékké” dolgozzák fel?
I.8. Az I.6. kérdésre adandó nemleges válasz esetén (és a többi kérdés megválaszolásától függetlenül):
érvénytelen-e az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a
feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a
megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet 50. cikke (3)
bekezdésének d) pontja?
II.1. Úgy kell-e értelmezni a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint
egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i
1234/2007/EK rendelet (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) módosításáról szóló,
2008. április 14-i 361/2008/EK tanácsi rendelettel módosított, a mezőgazdasági piacok közös
szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi
rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK rendelet (az egységes közös
piacszervezésről szóló rendelet) 103c. cikkét, hogy a „gyümölcs- és zöldségágazatban az operatív
program” keretében csak az I. melléklet IX. részébe besorolható termékek termelése támogatható, az
ilyen termékek feldolgozását érintő beruházások azonban nem?
II.2. A II.1. kérdésre adandó nemleges válasz esetén: milyen feltételek mellett és milyen mértékben
engedélyezi ilyen feldolgozást érintő beruházás támogatását a mezőgazdasági piacok közös
szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi
rendelkezésekről szóló 1234/2007/EK rendelet (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet)
módosításáról szóló, 2008. április 14-i 361/2008/EK tanácsi rendelettel módosított, a mezőgazdasági
piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó
egyedi rendelkezésekről szóló 1234/2007/EK rendelet (az egységes közös piacszervezésről szóló
rendelet) 103c. cikke?
II.3. Érvénytelen-e az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a
feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a
megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet 60. cikkének (7)
bekezdése?
III.1. Úgy kell-e értelmezni az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a
feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a
megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet IX.
mellékletének 23. pontját, hogy kizárólag a terület idegen fekvése miatt kerül sor a támogatásból
kizárására?
III.2. A III.1. kérdésre adandó igenlő válasz esetén: érvénytelen-e az 1234/2007/EK tanácsi
rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldségágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU
bizottsági végrehajtási rendelet IX. mellékletének 23. pontja?
III.3. A III.1. kérdésre adandó igenlő, és a III.2.kérdésre adandó nemleges válasz esetén: világos,
illetve egyértelmű rendelkezés-e az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet IX. mellékletének
23. pontja szerinti szabályozás abban a tekintetben, hogy az idegen, de a saját üzeméhez tartozó
területen megvalósult tevékenységekért támogatásban részesülő gazdálkodó annak ellenére nem
bízhatott a jogszerűségben, hogy a körülmények ismeretében került sor a támogatás belföldi hatóságok
általi biztosítására, illetve engedélyezésére?
IV. Az a körülmény, hogy a Bíróság olyan ítélete esetében, amely az uniós jog új értelmezése vagy egy
addig érvényesnek tekintett uniós jogi aktus érvénytelenné nyilvánítása miatt hátrányosan érinti az
érintett személyt, nem korlátozza az ítélet (EUMSZ 264. cikk második bekezdése szerinti) joghatásait
az érintettre kedvező módon, azzal a következménnyel jár-e, hogy ez az érintett személy a nemzeti
bíróság előtt az egyedi ügyben nem hivatkozhat a jogbiztonság elvére, ha bizonyított a jóhiszeműsége?
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6. A Sofiyski gradski sad (Bulgária) által 2016. október 4-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-518/16. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: bolgár
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Közvetlenül hatályosak és közvetlenül alkalmazandók-e az 1998/2006 rendelethez hasonló uniós
jogi végrehajtási rendelkezések, és amennyiben igen, sérti-e ezeket az elveket a nemzeti jogalkotó
olyan rendelkezése, amely szűkíti vagy korlátozza az uniós rendelkezés hatályát?
2) Összeegyeztethető-e a belső piaci versennyel az adókedvezmény formájában nyújtott állami
támogatás, ha a támogatást részben harmadik országokba vagy tagállamokba exportált termékek
gyártásához használt vagyontárgyakra fordítják?
3) Olyan tevékenység-e az exportra szánt termékek állami támogatásból származó eszközökkel
megszerzett vagyontárgyak használatával történő gyártása, amely az 1998/2006 rendelet 1. cikke (1)
bekezdésének d) pontja szerint közvetlenül kapcsolódik az exportált mennyiségekhez? Amennyiben
nem, a tagállamok rendelkezésére áll-e a lehetőség, hogy a nemzeti jogban további korlátozásokat
írjanak elő az adókedvezmény igénybevételével beszerzett vagyontárgyakkal gyártott termékek
exportőreivel szemben? Amennyiben igen, milyen kapcsolatban áll ez a rendelkezés az EUMSZ 35.
cikkel, amely tiltja a tagállamok között a kivitelre vonatkozó minden mennyiségi korlátozást és azzal
azonos hatású intézkedést, és megvalósul-e hátrányos megkülönböztetés és az áruk szabad
mozgásának megsértése?
4) Lehetőség van-e az 1998/2006 rendelet 1. cikke alapján arra, hogy a nemzeti jogban a befektetés
megvalósítására megállapított négyéves határidő lejártát megelőzően valamely jogi személytől pusztán
arra hivatkozással megtagadják az uniós jogból fakadó de minimis pénzügyi támogatási
igényjogosultság elismerését, hogy az érintett személy ebben az időszakban vállalkozása más olyan,
önálló és külön struktúráiba is befektetett, amelyek exporttevékenységet végeznek?

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok
Büntető ügyszak
Az adott időszakban nem tettek közzé ilyen tárgyú határozatot.

Gazdasági ügyszak
1. A Bíróság elnökének 2016. július 15-i végzése (az Attunda Tingsrätt [Svédország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-161/16. sz. ügy)1
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

2. A Bíróság elnökének 2016. július 18-i végzése (az Amtsgericht Köln [Németország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-257/16. sz. ügy)2
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

3. A Bíróság elnökének 2016. július 21-i végzése (az Amtsgericht Düsseldorf
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-172/16. sz. ügy)3
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 6. szám, Gazdasági ügyszak 18. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 9. szám, Gazdasági ügyszak 27. sz. alatt.
3
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 7. szám, Gazdasági ügyszak 21. sz. alatt.
1
2
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4. A Bíróság (ötödik tanács) 2016. szeptember 8-i végzése (a Juzgado de Primera
Instancia no 60 de Madrid [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C91/16. és C-120/16. sz. egyesített ügyek)4
A Juzgado de Primera Instancia no 60 de Madrid (madridi 60. sz. elsőfokú bíróság, Spanyolország)
által a 2016. február 8-i (C-91/16. sz. ügy), illetve a 2016. február 18-i (C-120/16. sz. ügy)
határozataival előterjesztett előzetes döntéshozatali kérelmek nyilvánvalóan elfogadhatatlanok.

5. A Bíróság (tizedik tanács) 2016. szeptember 14-i végzése (a Judecătoria Satu Mare
[Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Pavel Dumitraș, Mioara Dumitraș
kontra BRD Groupe Société Générale – Sucursala Judeţeană Satu Mare (C-534/15. sz.
ügy)5
A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i
93/13/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (1) bekezdését és 2. cikkének b) pontját úgy kell értelmezni,
hogy ez az irányelv alkalmazandó az olyan ingatlanbiztosítékot alapító szerződésre, amely természetes
személyek és valamely hitelintézet között jött létre e hitelintézet felé valamely gazdasági társaság által
hitelszerződés alapján vállalt kötelezettségek biztosítása érdekében, ha ezek a természetes személyek
szakmai tevékenységükön kívül eső célból jártak el, és nincs funkcionális jellegű kapcsolatuk az
említett társasággal, aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata.

6. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2016. október 5-i végzése (az Amtsgericht Dresden
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ute Wunderlich kontra
Bulgarian Air Charter Limited (C-32/16. sz. ügy)6
A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú [helyesen: jelentős] késése esetén az
utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról és a 295/91/EGK
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet 2. cikkének l) pontját úgy kell értelmezni, hogy nem minősül járattörlésnek, ha az
adott járat indulási és érkezési helye megfelelt az előírt repülési tervnek, de közbenső
kényszerleszállásra került sor.

7. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2016. október 12-i ítélete (a Hof van beroep te
Antwerpen [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sven Mathys kontra De
Grave Antverpia NV (C-92/15. sz. ügy)7
A belvízi szállítási tevékenységek keretében a Közösségen belüli nemzeti és nemzetközi belvízi
szállításra vonatkozó hajóbérleti szerződések és árképzések rendszeréről szóló, 1996. november 19-i
96/75/EK tanácsi irányelv 1. cikkének b) pontját, amely a „hajófuvarozót” egy vagy több belvízi hajó
tulajdonosaként vagy üzemeltetőjeként határozza meg, és 2. cikkét, amely kimondja, hogy e területen
az érintett felek szabadon köthetik meg a szerződéseket, akként kell értelmezni, hogy azokkal nem
ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint az alapügy tárgya tekintetében alkalmazandó
szabályozás, amely az ezen meghatározásnak nem megfelelő személyek számára lehetővé teszi, hogy
hajófuvarozói minőségben fuvarozási szerződést kössenek.

8. A Bíróság (hatodik tanács) 2016. október 12-i végzése (a Prekršajni sud u Bjelovaru
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 6. szám, Gazdasági ügyszak 15. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 2. szám, Gazdasági ügyszak 4. sz. alatt.
6
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 6. szám, Gazdasági ügyszak 12. sz. alatt.
7
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 6. szám, Gazdasági ügyszak 13. sz. alatt.
4
5
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[Horvátország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Renata Horžić (C-511/15. sz.
ügy), Siniša Pušić (C-512/15. sz. ügy) kontra Privredna banka Zagreb d.d., Božo Prka 8
A fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 23. cikkét és 30. cikkének
(1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétesek azok a jelen ügyben szóban forgóhoz
hasonló nemzeti rendelkezések, amelyek a hatálybalépésük időpontjában létező hitelmegállapodások
esetében a változó kamatlábbal kapcsolatos kötelezettségek tiszteletben tartását büntetőjogi szankciók
terhe mellett írják elő a hitelező számára, mivel ezek a megállapodások nem tartoznak ezen irányelv
tárgyi hatálya alá, ezenkívül ezek a kötelezettségek nem minősülnek ezen irányelv végrehajtásának.

Munkaügyi ügyszak
1. A Bíróság (tizedik tanács) 2016. szeptember 21-i végzése (a Curtea de Apel Craiova
[Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Rodica Popescu kontra Direcția
Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj (C-614/15. sz. ügy)9
Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött
keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv mellékletét képező, 1999.
március 18-án megkötött, a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló keretmegállapodás 5.
szakaszának 1. pontját akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint
az alapügy tárgyát képező, amely az egymást követő, határozott időre szóló munkaszerződések
megújítását a közszektorban az e szakasz értelmében vett „objektív okokkal alátámasztottnak” tekinti,
azon egyetlen ok folytán, hogy az állategészségügy területén foglalkoztatott személyzet ellenőrzési
feladatai nem állandó jelleget mutatnak az ellenőrizendő létesítmények tevékenységei volumenének
változásai miatt, kivéve ha – aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata – a szerződések
megújítása ténylegesen az érintett ágazat speciális igényeinek kielégítését célozza, anélkül hogy
ugyanakkor költségvetési megfontolások szolgálhatnának alapjául. Az a körülmény továbbá, hogy az
egymást követő, határozott időre szóló szerződések megújítására a versenyvizsga-eljárások lezárultáig
kerül sor, nem elegendő ahhoz, hogy e szabályozást az említett szakasszal összhangba hozza, ha úgy
tűnik, hogy annak konkrét alkalmazása valójában az egymást követő, határozott időre szóló
munkaszerződések visszaélésszerű alkalmazásához vezet, aminek vizsgálata ugyancsak a kérdést
előterjesztő bíróság feladata.

2. A Bíróság (tizedik tanács) 2016. szeptember 21-i végzése (a Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo no 1 de Oviedo [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) –
Carlos Álvarez Santirso kontra Consejería de Educación, Cultura y Deporte del
Principado de Asturias (C-631/15. sz. ügy)10
Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött
keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv mellékletét képező, 1999.
március 18-án megkötött, a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló keretmegállapodás 4.
szakaszának 1. pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az alapügyben szóban forgóhoz
hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely objektív okokkal való bármely igazoláson kívül az oktatói
tevékenység értékelési tervében való részvételt, valamint pozitív értékelés esetén az abból következő
anyagi ösztönzést kizárólag a határozatlan ideig tartó munkaviszony keretében közszolgálati
alkalmazottként foglalkoztatott oktatóknak tartja fenn a határozott ideig tartó munkaviszony keretében
ideiglenes alkalmazottként foglalkoztatott oktatók kizárásával.

3. A Bíróság (nagytanács) 2016. október 18-i ítélete (a Bundesarbeitsgericht
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 2. szám, Gazdasági ügyszak 3. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 3. szám, Munkaügyi ügyszak 7. sz. alatt.
10
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 3. szám, Munkaügyi ügyszak 9. sz. alatt.
8
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[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Republik Griechenland kontra
Grigorios Nikiforidis (C-135/15. sz. ügy)11
1) A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet („Róma I”-rendelet) 28. cikkét akként kell értelmezni, hogy egy 2009.
december 17-ét megelőzően létrejött szerződéses munkaviszony csak akkor tartozik e rendelet hatálya
alá, ha e viszony a szerződő felek kölcsönös és ezen időponttól kinyilvánított megegyezése alapján
olyan terjedelmű módosításon ment keresztül, hogy azt az említett időponttól kezdődően kötött új
munkaszerződésnek kell tekinteni, aminek meghatározása a kérdést előterjesztő bíróság feladata.
2) Az 593/2008 rendelet 9. cikkének (3) bekezdését akként kell értelmezni, hogy az kizárja, hogy az
eljáró bíróság jogszabályként alkalmazhasson olyan imperatív rendelkezéseket, amelyek nem az eljáró
bíróság helye szerinti állam vagy azon állam rendelkezései, amelyben a szerződésből eredő
kötelezettségeket teljesíteni kell vagy azokat teljesítették, ugyanakkor azzal nem ellentétes, hogy e
bíróság ezen egyéb imperatív rendelkezéseket ténybeli elemként figyelembe vegye, amennyiben ezt az
ugyanezen rendelet rendelkezéseinek értelmében a szerződésre alkalmazandó nemzeti jog előírja. A
lojális együttműködés EUSZ 4. cikk (3) bekezdésében kimondott elve nem teszi kétségessé ezt az
értelmezést.

Polgári ügyszak
1. A Bíróság (harmadik tanács) 2016. október 12-i ítélete (a Rīgas apgabaltiesas
Krimināllietu tiesu kolēģija [Lettország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) –
Aleksandrs Ranks és Jurijs Vasiļevičs elleni büntetőeljárás (C-166/15. sz. ügy)12
A számítógépi programok jogi védelméről szóló, 1991. május 14-i 91/250/EGK tanácsi irányelv 4.
cikkének a) és c) pontját, valamint 5. cikkének (1) és (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy bár a
számítógépi program korlátlan használati engedéllyel ellátott példányának eredeti megszerzője
jogosult e példányt és engedélyét egy későbbi vásárlónak eladni, az említett program biztonsági
másolatát a jogosult engedélye nélkül e későbbi vásárlónak nem adhatja át, ha a példánynak a részére
először átadott eredeti fizikai adathordozója megsérült, megsemmisült vagy elveszett.

2. A Bíróság (harmadik tanács) 2016. október 12-i ítélete (a Vrhovno sodišče Republike
Slovenije [Szlovénia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Marjan Kostanjevec
kontra F & S Leasing GmbH (C-185/15. sz. ügy)13
A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és
végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 6. cikkének 3. pontját úgy kell
értelmezni, hogy az e rendelkezésben a viszontkereset elbírálására kijelölt bíróság joghatósággal
rendelkezik az ilyen, jogalap nélküli gazdagodás jogcímén alapuló, peren kívüli egyezség keretében
kötött megállapodás szerinti összeg visszatérítése iránti kereset tekintetében, ha e kérelmet az
ugyanezen felek közötti olyan új bírósági eljárás keretében terjesztették elő, amely az e felek közötti
eredeti eljárást befejező, és az említett peren kívüli egyezség keretében végrehajtott határozat hatályon
kívül helyezését követi.

3. A Bíróság (második tanács) 2016. október 13-i ítélete (a Sąd Apelacyjny w Warszawie
[Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Edyta Mikołajczyk kontra
Marie Louise Czarnecka, Stefan Czarnecki (C-294/15. sz. ügy)14
1) A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 7. szám, Munkaügyi ügyszak 9. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 7. szám, Polgári ügyszak 37. sz. alatt.
13
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 9. szám, Polgári ügyszak 49. sz. alatt.
14
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 10. szám, Polgári ügyszak 57. sz. alatt.
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határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a)
pontját úgy kell értelmezni, hogy a házasság érvénytelenítése iránt harmadik személy által az egyik
házastárs halála után indított kereset a 2201/2003 rendelet hatálya alá tartozik.
2) A 2201/2003 rendelet 3. cikke (1) bekezdése a) pontjának ötödik és hatodik francia bekezdését úgy
kell értelmezni, hogy a házasság érvénytelenítése iránt keresetet indító, a házastársaktól eltérő személy
nem hivatkozhat az e rendelkezésekben foglalt joghatósági okokra.

4. A Bíróság (második tanács) 2016. október 19-i ítélete (a Bundesgerichtshof
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Patrick Breyer kontra
Bundesrepublik Deutschland (C-582/14. sz. ügy)15
1) 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 2. cikkének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy az elektronikus médiaszolgáltató által a
nyilvánosság számára hozzáférhetővé tett internetes honlap valamely személy által történő
felkeresésekor az e szolgáltató által rögzített dinamikus internetprotokoll-cím az említett szolgáltató
tekintetében az e rendelkezés szerinti személyes adatnak minősül, amennyiben jogszerű eszközök
állnak a rendelkezésére az érintett személynek az e személy internet-hozzáférést nyújtó
szolgáltatójának rendelkezésére álló további adatok révén történő azonosításához.
2) A 95/46 irányelv 7. cikkének f) pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan tagállami
szabályozás, amely szerint valamely elektronikus médiaszolgáltató az e szolgáltatások valamely
felhasználójára vonatkozó személyes adatokat annak hozzájárulása hiányában csak annyiban
gyűjtheti és használhatja fel, amennyiben e gyűjtés és felhasználás szükséges az említett szolgáltatások
e felhasználó által történő konkrét igénybevételének lehetővé tételéhez és elszámolásához, és az
ugyanezen szolgáltatások általános működőképessége biztosításának célja nem indokolhatja az
említett adatoknak az azok felkeresésére irányuló használat befejeztét követően történő felhasználását.

5. A Bíróság (harmadik tanács) 2016. október 20-i ítélete (a Benelux Gerechtshof
[BENELUX] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Montis Design BV kontra
Goossens Meubelen BV (C-169/15. sz. ügy)16
A szerzői jog és egyes szomszédos jogok védelmi idejének összehangolásáról szóló, 1993. október 29-i
93/98/EGK tanácsi irányelv 13. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 10. cikkének (2)
bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az ebben az irányelvben foglalt védelmi időket nem kell
alkalmazni azokra a szerzői jogokra, amelyek a nemzeti jogszabály alapján kezdetben védelemben
részesültek, de amelyek 1995. július 1-je előtt megszűntek.
A 93/98 irányelvet úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az a nemzeti jogszabály, amely az
alapeljáráshoz hasonlóan, kezdetben a szerzői jog alapján védelemben részesített valamely művet,
amely azonban ezt követően egy alaki követelmény teljesítésének elmulasztása miatt ezt a jogot
véglegesen megszüntette.

Közigazgatási ügyszak
1. A Bíróság (ötödik tanács) 2016. szeptember 7-i végzése – (a Tribunale di Catania –
Olaszország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-228/15. sz. ügy)17
A Tribunale di Catania (cataniai bíróság, Olaszország) által a 2015. január 7-i határozattal benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem nyilvánvalóan elfogadhatatlan.
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 4. szám, Polgári ügyszak 22. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 8. szám, Polgári ügyszak 41. sz. alatt.
17
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 162. sz. alatt.
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2. A Bíróság kilencedik tanácsa elnökének 2016. szeptember 22-i végzése (a Tribunalul
Sibiu [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-609/14. sz. ügy)18
A kilencedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

3. A Bíróság elnökének 2016. szeptember 23-i végzése (a Curtea de Apel Oradea
[Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-73/15. sz. ügy)19
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

4. A Bíróság elnökének 2016. szeptember 23-i végzése (a Curtea de Apel Constanţa
[Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-235/15. sz. ügy)20
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

5. A Bíróság elnökének 2016. szeptember 23-i végzése (a Curtea de Apel Constanţa
[Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-236/15. sz. ügy)21
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

6. A Bíróság elnökének 2016. október 13-i végzése (a Consiglio di Stato [Olaszország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-449/15. sz. ügy)22
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

7. A Bíróság (hetedik tanács) 2016. július 20-i végzése (Commissione Tributaria
Regionale di Milano [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-141/16. sz.
ügy)23
A Commissione tributaria regionale di Milano (milánói tartományi adóügyi bíróság, Olaszország),
2015. szeptember 29-i határozatával előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem nyilvánvalóan
elfogadhatatlan.

8. A Bíróság (negyedik tanács) 2016. szeptember 8-i végzése (a Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-322/15. sz.
ügy)24
A Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (laziói regionális közigazgatási bíróság,
Olaszország) 2015. április 22-i határozatával előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem
nyilvánvalóan elfogadhatatlan.

A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 79. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak 112. sz. alatt.
20
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak 173. sz. alatt.
21
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak 174. sz. alatt.
22
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 12. szám, Közigazgatási ügyszak 250. sz. alatt.
23
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak 118. sz. alatt.
24
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 208. sz. alatt.
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9. A Bíróság (hetedik tanács) 2016. szeptember 28-i végzése – (Tribunale di Taranto –
Olaszország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Davide Durante elleni
büntetőeljárás (C-438/15. sz. ügy)25
Az EUMSZ 49. és 56. cikket akként kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az alapeljárásban
szóban forgóhoz hasonló azon nemzeti rendelkezés, amely a fogadások és szerencsejátékok területén
koncessziók odaítélésére irányuló közbeszerzésben részt venni kívánó gazdasági szereplőkkel szemben
azt a kötelezettséget állapítja meg, hogy legalább két bank által kiállított nyilatkozatok révén kell
bizonyítaniuk gazdasági és pénzügyi képességüket, ugyanakkor amely nem engedi meg, hogy ezt a
képességet másképp is bizonyítani lehessen, amennyiben az ehhez hasonló rendelkezés megfelel a
Bíróság ítélkezési gyakorlatában az arányossággal kapcsolatban kialakított feltételeknek, amit a
kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia.

10. A Bíróság (hetedik tanács) 2016. szeptember 28-i végzése – (Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere – Olaszország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Angela
Manzo elleni büntetőeljárás (C-542/15. sz. ügy)26
1) Az EUMSZ 49. és 56. cikket akként kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az alapeljárásban
szóban forgóhoz hasonló azon nemzeti rendelkezés, amely a fogadások és szerencsejátékok területén
koncessziók odaítélésére irányuló közbeszerzésben részt venni kívánó gazdasági szereplőkkel szemben
azt a kötelezettséget állapítja meg, hogy legalább két bank által kiállított nyilatkozatok révén kell
bizonyítaniuk gazdasági és pénzügyi képességüket, ugyanakkor amely nem engedi meg, hogy ezt a
képességet másképp is bizonyítani lehessen, amennyiben az ehhez hasonló rendelkezés megfelel a
Bíróság ítélkezési gyakorlatában az arányossággal kapcsolatban kialakított feltételeknek, amit a
kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia.
2) 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, és különösen annak 47. cikkét akként kell értelmezni, hogy a
fogadások és szerencsejátékok területén koncessziók odaítélésére irányadó, az alapeljárásban szóban
forgóhoz hasonló nemzeti szabályozás nem tartozik annak hatálya alá.

11. A Bíróság (harmadik tanács) 2016. október 12-i ítélete (a Bundesfinanzgericht
[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Christine Nigl és társai kontra
Finanzamt Waldviertel (C-340/15. sz. ügy)27
1) A 2004. április 26-i 2004/66/EK irányelvvel módosított, a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó
jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalapmegállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 4. cikkének (1)
bekezdését és (4) bekezdése első albekezdését, valamint a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló,
2006. november 28-i 2006/112/EK irányelv 9. cikke (1) bekezdésének első albekezdését és 10. cikkét
úgy kell értelmezni, hogy az alapügyben szereplőkhöz hasonló olyan polgári jogi társaságokat,
amelyek mint ilyenek, szállítóikkal, a hatóságokkal és bizonyos mértékben ügyfeleikkel szemben
függetlenekként jelennek meg, és amelyek közül mindegyik maga biztosítja saját termelését,
lényegében saját termelőeszközei felhasználásával, de amelyek termékeik nagy részét egy olyan
tőketársaságon keresztül értékesítik közös márkanév alatt, amelynek üzletrészei e polgári jogi
társaságok tagjainak, valamint az érintett család egyéb tagjainak tulajdonában vannak, a
hozzáadottérték-adó alá tartozó független vállalkozásoknak kell minősíteni.
2) A 2004/66 irányelvvel módosított, 77/388 hatodik irányelv 25. cikkét és a 2006/112 irányelv 296.
cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes a mezőgazdasági termelőkre vonatkozó, e
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 12. szám, Közigazgatási ügyszak 244. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak 17. sz. alatt.
27
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak 224. sz. alatt.
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cikkekben előírt közös átalányrendszer alkalmazása azon indokból történő megtagadásának
lehetősége az alapügyben szereplőkhöz hasonló, független hozzáadottértékadó-alany vállalkozásoknak
minősülő, egymással együttműködő polgári jogi társaságokkal szemben, hogy egy tőketársaság, az e
polgári jogi társaság tagjaiból álló személyegyesülés, illetve az e tőketársaságból és az említett
polgári jogi társaság tagjaiból álló személyegyesülés üzemük mérete vagy jogi formája okán nem
tartozhat e rendszerbe, még akkor is, ha e polgári jogi társaságok nem tartoznak az ezen
átalányrendszerből kizárt termelők egyik kategóriájába sem, amennyiben ezek, az e társasághoz vagy
az egyik ilyen személyegyesüléshez fűződő kapcsolataik okán, anyagi tekintetben képesek arra, hogy
megbirkózzanak az általános rendszer vagy az egyszerűsített rendszer alkalmazásából eredő feladatok
által okozott adminisztratív nehézségekkel, aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata.
3) Abban az esetben, ha a mezőgazdasági termelőkre vonatkozó közös átalányrendszerből főszabály
szerint ki kell zárni az alapügyben szereplőkhöz hasonló polgári jogi társaságokat, ezt a kizárást az
azon időpontot megelőző időszak tekintetében kell alkalmazni, amelyben kibocsátották a kizárás
alapjául szolgáló értékelést, feltéve hogy az említett értékelésre a közigazgatási szerv cselekvésére
irányadó elévülési határidőn belül kerül sor, és annak joghatásai nem hatnak vissza az azt megelőző
időpontra, amikor az annak alapjául szolgáló jogi és ténybeli körülmények bekövetkeztek.

12. A Bíróság (második tanács) 2016. október 13-i ítélete (a Sąd Najwyższy
[Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Prezes Urzędu Komunikacji
Elektronicznej, Petrotel sp. z o.o. w Płocku kontra Polkomtel sp. z o.o. (C-231/15. sz.
ügy)28
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”) 4. cikke
(1) bekezdése első albekezdésének első és harmadik mondatát, valamint második albekezdését – az
Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével összefüggésben – úgy kell értelmezni, hogy a nemzeti
szabályozó hatóság határozatával szembeni kereset tárgyában eljáró nemzeti bíróság visszaható
hatállyal hatályon kívül helyezheti e határozatot, amennyiben a keresetet indító vállalkozás jogai
hatékony védelmének biztosítása érdekében azt szükségesnek ítéli.

13. A Bíróság (első tanács) 2016. október 13-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Servoprax GmbH kontra Roche Diagnostics
Deutschland GmbH (C-277/15. sz. ügy)29
Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló, 1998. október 27-i 98/79/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikkét úgy kell értelmezni, hogy annak alapján a CE-jelöléssel
ellátott, a vércukorszint önellenőrzés keretében történő mérésére szolgáló és egy kijelölt szervezet által
folytatott megfelelőség-értékelésnek alávetett eszköz párhuzamos importőre nem köteles olyan újbóli
értékelést lefolytatni, amelynek célja, hogy tanúsítsa ezen eszköz címkézésének és utasításának
megfelelőségét amiatt, hogy utóbbiakat a behozatali tagállam hivatalos nyelvére fordították.

14. A Bíróság (első tanács) 2016. október 13-i ítélete (a Sąd Okręgowy w Łodzi
[Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Naczelnik Urzędu Celnego I w
Ł. kontra G. M., M. S. (C-303/15. sz. ügy)30
Az 1998. július 20-i 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a műszaki
szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 187. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 192. sz. alatt.
30
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 201. sz. alatt.
28
29

17

szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról [helyesen: a műszaki szabványok és szabályok,
valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén alkalmazott
információszolgáltatási eljárás megállapításáról] szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az alapügyben szóban forgóhoz
hasonló nemzeti rendelkezés nem tartozik az ezen irányelv értelmében vett „műszaki szabály” fogalma
alá, amely szabályra az említett irányelv 8. cikkének (1) bekezdése szerinti közlési kötelezettség
vonatkozik, amelynek a figyelmen kívül hagyását egy ilyen szabály alkalmazhatatlanságával
szankcionálják.

15. A Bíróság (ötödik tanács) 2016. október 19-i ítélete (a Szegedi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ELEM-2001 Ltd kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és
Pénzügyőri Főigazgatósága (C-501/14. sz. ügy)31
A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a
3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletet úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti
szabályozás, amely biztosítási intézkedésként engedélyezi valamely szállítási vállalkozás
tulajdonában lévő jármű visszatartását, abban az esetben, ha egyrészt az e vállalkozás
alkalmazásában álló, e járművet vezető járművezető azt a közúti közlekedésben használt
menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet
rendelkezéseinek megsértésével vezette, másrészt pedig az illetékes nemzeti hatóság nem
állapította meg e vállalkozás felelősségét, mivel az ilyen biztosítási intézkedés nem felel meg
az arányosság elvéből eredő követelményeknek.
16. A Bíróság (első tanács) 2016. október 19-i ítélete (az Oberlandesgericht Düsseldorf
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Deutsche Parkinson Vereinigung
eV kontra Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV (C-148/15. sz. ügy)32
1) Az EUMSZ 34. cikket úgy kell értelmezni, hogy az olyan nemzeti szabályozás, mint az alapügybeli,
amely az emberi felhasználásra szánt, vényköteles gyógyszerek gyógyszertárak általi értékesítése
érdekében egységes árak rögzítését írja elő, e cikk értelmében vett, behozatalra vonatkozó mennyiségi
korlátozással azonos hatású intézkedésnek minősül, amennyiben ez a szabályozás jobban befolyásolja
a vényköteles gyógyszerek más tagállamban letelepedett gyógyszertárak általi értékesítését, mint az e
gyógyszerek belföldön székhellyel rendelkező gyógyszertárak általi értékesítését.
2) Az EUMSZ 36. cikket úgy kell értelmezni, hogy az olyan nemzeti szabályozás, mint az alapügybeli,
amely az emberi felhasználásra szánt, vényköteles gyógyszerek gyógyszertárak általi értékesítése
érdekében egységes árak rögzítését írja elő, nem igazolt az e cikk értelmében vett, az emberek
egészségének és életének védelmével, amennyiben ez a szabályozás nem alkalmas a követett
célkitűzések elérésére.

17. A Bíróság (második tanács) 2016. október 19-i ítélete (a Tribunal Supremo
[Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Xabier Ormaetxea Garai,
Bernardo Lorenzo Almendros kontra Administración del Estado (C-424/15. sz. ügy)33
1) A 2009. november 25-i 2009/140/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak 48. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak 140. sz. alatt.
33
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 12. szám, Közigazgatási ügyszak 240. sz. alatt.
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elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról
szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet („keretirányelv”) úgy
kell értelmezni, hogy azzal főszabály szerint nem ellentétes egy olyan nemzeti jogszabály, amely
valamely, a 2009/140 irányelvvel módosított 2002/21 irányelv értelmében vett nemzeti szabályozó
hatóságot más nemzeti szabályozó hatóságokkal – úgymint a versenyért, a postai ágazatért és az
energiaágazatért felelős hatóságokkal – egyesít annak érdekében, hogy egyetlen, többek között a
nemzeti szabályozó hatóságok által az említett módosított irányelv értelmében ellátandó feladatokkal
megbízott, több ágazatra kiterjedő szabályozó szervet hozzon létre, feltéve hogy e feladatok ellátása
során e szerv teljesíti a hatáskör, függetlenség, pártatlanság és átláthatóság vonatkozásában ezen
irányelvben előírt feltételeket, és az e szerv által hozott határozatok az érintett felektől független
szervnél hatékony jogorvoslattal megtámadhatók, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell
megvizsgálnia.
2) A 2009/140 irányelvvel módosított 2002/21 irányelv 3. cikkének (3a) bekezdését úgy kell értelmezni,
hogy e rendelkezés kizárja azt, hogy kizárólag egy olyan intézményi reform miatt, amely keretében az
előzetes piacszabályozásért vagy a vállalkozások közötti jogviták rendezéséért felelős nemzeti
szabályozó hatóságot más nemzeti szabályozó hatóságokkal egyesítik annak érdekében, hogy egyetlen,
többek között a nemzeti szabályozó hatóságok által ezen módosított irányelv értelmében ellátandó
feladatokkal megbízott, több ágazatra kiterjedő szabályozó szervet hozzanak létre, az egyesítés által
érintett nemzeti szabályozó hatóság elnökét és tanácsosát, akik az e szervet vezető testület tagjai, a
megbízatási idejük lejárta előtt elbocsássák, amennyiben nem írtak elő olyan szabályokat, amelyek
biztosítják azt, hogy az ilyen elbocsátás ne sértse e személyek függetlenségét és pártatlanságát.

18. A Bíróság (negyedik tanács) 2016. október 20-i ítélete (a Finanzgericht München
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Josef Plöckl kontra Finanzamt
Schrobenhausen (C-24/15. sz. ügy)34
A 2005. december 12-i 2005/92/EK tanácsi irányelvvel módosított, a tagállamok forgalmi adóra
vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap
megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 22. cikkének (8)
bekezdését úgy kell értelmezni az e hatodik irányelv 28h. cikkéből, valamint az említett irányelv 28c.
cikke A. része a) pontjának első bekezdéséből és d) pontjából következő változatában, hogy e cikkekkel
ellentétes az, hogy a származási tagállam adóhatósága azon okból tagadja meg egy Közösségen belüli
átszállítás hozzáadottérték-adó alóli mentességét, hogy az adóalany nem közölte az érkezési tagállam
által adott hozzáadottértékadó-azonosítószámot, amennyiben nem merült fel az adócsalás komoly
gyanúja, a vagyontárgyat egy másik tagállamban található rendeltetési helyére szállították, és
fennállnak az adómentesség egyéb feltételei is.

19. A Bíróság (harmadik tanács) 2016. október 20-i ítélete (a Court of Appeal [Írország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Evelyn Danqua kontra Minister for Justice and
Equality, Ireland, Attorney General (C-429/15. sz. ügy)35
A tényleges érvényesülés elvét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az alapeljárásban szereplőhöz
hasonló olyan nemzeti eljárásjogi szabály, amely a kiegészítő védelmi jogállás iránti kérelemre tizenöt
munkanapos jogvesztő határidőt ír elő attól számítva, hogy az illetékes hatóság az elutasított
menedékkérőt értesíti arról, hogy lehetősége van ilyen kérelmet benyújtani.

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt
I. A Törvényszék 2016. október 21-i végzése – Magyarország kontra Bizottság (T-50/16.
34
35

A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak 91. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 221. sz. alatt.
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sz. ügy)36
A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

A Kúria uniós jogi tárgyú határozatai
Büntető ügyszak
Bt.II.1651/2016/8.
I. A külföldi ítélet érvényének elismerése és a szabadságvesztés büntetés végrehajtása átvétele
feltételeinek megállapítása iránt folyamatban volt büntető ügyben a Legfőbb Ügyész által a
törvényesség érdekében benyújtott jogorvoslati indítványt elbírálva a Kúria megállapította, hogy a
kiszabott büntetés-végrehajtása átvétele feltételei fennállását megállapító rendelkezés – elévülés
beállta okán – törvénysértő.
II. Az a körülmény ugyanis, hogy a terhelttel szemben a külföldi marasztalás alapját képező
cselekmények miatt Magyarországon is büntetőeljárás indult, a külföldi büntetés elévülésének
félbeszakítására nem alkalmas. A magyar hatóságok ezen eljárása ugyanis nem a külföldi ítélettel
kiszabott büntetés végrehajtásának átvételére, hanem a terheltnek a külföldön elkövetett
bűncselekménye miatti Magyarországon történő büntetőjogi felelősségre vonására irányul.
Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény
(a továbbiakban: Eube.) 112.§ (1) bekezdés c) pontja szerint a jogerős szabadságvesztés büntetést
kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedést alkalmazó tagállami határozat elismerését és
végrehajtását a Fővárosi Törvényszék megtagadja, ha a magyar jog szerint a büntetés elévült.
A külföldi ítélet jogerőre emelkedésekor hatályos 1978. évi IV. törvény 67.§ (1) bekezdés d) pontja
szerint az öt évet el nem érő szabadságvesztés öt év elteltével évül el. Az 1978. évi IV. törvény 68.§ (1)
bekezdése szerint a főbüntetés elévülésének határideje a büntetést kiszabó határozat jogerőre
emelkedésének napján kezdődik. A 68.§ (4) bekezdése szerint az elvülést félbeszakítja az elítélt ellen a
büntetés végrehajtása végett tett intézkedés. A félbeszakítás napjával az elévülés határideje ismét
elkezdődik. Az elévülés tartama, határidejének kezdő időpontja, valamint az elévülést félbeszakító
körülmények tekintetében ezzel azonos rendelkezést tartalmazott a Bv.tvr. 2013. július 1. napja és
2014. december 31. napja között hatályos 18. §-a (1) bekezdésének d) pontja, és a 18/A.§ (1) és (4)
bekezdése, továbbá a 2015. január 1. napjától hatályos Bv.tv. 28.§ (1) bekezdésé d) pontja és 29. § (1)
és (4) bekezdése is.
Az 1/2005. BJE jogegységi határozat szerint a nemzetközi kőrözést elrendelő elfogatóparancs,
illetőleg a kiadatási kérelem az elévülést félbeszakítja. Az igazságügy miniszter kiadatási kérelme
alapján a külföldi hatóságok által foganatosított eljárási cselekmények az elévülés szempontjából egy
tekintet alá esnek a magyar hatóságok által foganatosított eljárási cselekményekkel. Az igazságügy
miniszter külföldi államnál előterjesztett kiadatási kérelme az elévülést – az előterjesztés időpontjában
– félbeszakítja.
A büntetés elévülése szempontjából az alábbiak állapíthatóak meg.
A külföldi ítélet 2008. február 14. napján történt jogerőre emelkedése után Románia Maros Megyei
Törvényszékének Büntetés-végrehajtási Részlege 2008. február 18. napján büntetés-végrehajtási
parancsot bocsátott ki. A terhelt a külföldi ítélettel kiszabott szabadságvesztés büntetésének letöltését
nem kezdte meg, ezért a Román Rendőrség Főfelügyelősége 2008. március 24. napján a terhelt
Románia területére szóló országos kőrözését rendelte el. Ezt követően Románia Maros Megyei
Törvényszéke 2008. június 4. napján európai elfogatóparancsot bocsátott ki a terhelt ellen, az általa
kiszabott 4 év szabadságvesztés büntetés végrehajtása céljából. A Fővárosi Bíróság 2009. február 23.
napján kelt, és aznap jogerőre emelkedett végzésével az európai elfogatóparancs végrehajtását és a
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A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 5. szám, Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt, VI.
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terhelt átadását megtagadta, majd az európai elfogatóparancsot az igazságügyi és rendészeti
miniszternek küldte meg.
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi
XXXVIII. törvény 28.§-a alapján az iratokat a büntetőeljárás megindításának megfontolása végett a
Legfőbb Ügyészségnek küldte meg. A Legfőbb Ügyészség a Románia Igazságügyi Minisztériuma által
felajánlott ügyet átvette, ennek alapján a Bajai Városi Ügyészség 2011. december 6. napján a terhelttel
szemben kerítés büntette miatt nyomozást rendelt el, majd 2012. július 20. napján vádiratot nyújtott
be. A vád tárgyává tett cselekmények megegyeztek a külföldi ítélettel már elbírált cselekményekkel.
Miután a Fővárosi Törvényszék a külföldi ítélet érvényének elismeréséről és a büntetés-végrehajtás
átvételének feltételei fennállását megállapító végzése 2016. február 29. napján jogerőre emelkedett, a
Bajai Járásbíróság 16.B.87/2016/2. számú, 2016. április 7. napján kelt és 2016. április 19. napján
jogerős végzésével A terhelttel szemben a büntetőeljárást a Be. 267.§ (1) bekezdés d) pontja alapján –
mivel a cselekményt már jogerősen elbírálták – megszüntette.
A Fővárosi Törvényszék 35.Bpk.1001/2014. számú irataiból megállapítható, hogy az Eube. 109. § (1)
bekezdésében írt, a 8. számú mellékletben foglalt, a kölcsönös elismerés elvének a büntetőügyekben
hozott, a szabadságvesztés büntetéseket kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedéseket
alkalmazó ítéleteknek az Európai Unióban való végrehajtása céljából történő alkalmazásáról szóló,
2008. november 27-i 2008/909/IB tanácsi kerethatározat 4. cikkében említett tanúsítványt a román
hatóságok 2014. április 29. napján állították ki.
A külföldi ítélet jogerőre emelkedését követően a romániai hatóságok által kibocsátott országos
kőrözés, majd utóbb az európai elfogatóparancs a büntetés elévülését félbeszakította, hiszen azok
egyértelműen a külföldi bíróság által kiszabott büntetés végrehajtása iránt tett intézkedésnek
tekinthetőek. Az 1/2005. BJE jogegységi határozatra figyelemmel ugyancsak a büntetés elévülésének
félbeszakítását eredményezte az, hogy az európai elfogatóparancs tárgyában a Fővárosi Bíróság 2009.
február 23. napjára tárgyalást tűzött ki, amelyre a terheltet is megidézte. Ezt követően azonban az a
körülmény, hogy A terhelttel szemben a külföldi marasztalás alapját képező cselekmények miatt
Magyarországon is büntetőeljárás indult, a külföldi büntetés elévülésének félbeszakítására nem volt
alkalmas. A magyar hatóságok ezen eljárása ugyanis nem a külföldi ítélettel kiszabott büntetés
végrehajtásának átvételére, hanem a terheltnek a külföldön elkövetett bűncselekménye miatti,
Magyarországon történő büntetőjogi felelősségre vonására irányult. A tagállami hatóságnak az Eube.
8. számú melléklete szerinti tanúsítványának megküldése tartalmilag a külföldi bíróság által kiszabott
büntetés végrehajtásának átadása iránti jogsegélykérelemnek tekinthető, így ez is a külföldi büntetés
végrehajtását célzó intézkedésnek minősül.
Megállapítható tehát, hogy a román hatóság által 2008. június 24. napján kibocsátott európai
elfogatóparancs tárgyában 2009. február 23. napján tartott – a büntetés elévülését félbeszakító –
tárgyalást követően az első, a külföldi büntetés végrehajtása iránti intézkedés a román hatóságok által
2014. április 29. napján kiállított, a 2008/909/IB tanácsi kerethatározat 4. cikkében említett
tanúsítvány megküldése volt, a kettő között azonban a büntetés végrehajthatóságának elévülésére a
magyar jogban meghatározott 5 év már eltelt.
A 2014. december 31. napjáig hatályban volt Bv.tvr. 23.§-a szerint a szabadságvesztés végrehajtásának
elévülését félbeszakítja, ha az elítélten más szabadságvesztést hajtanak végre, vagy más ügyben
előzetesen fogva tartják; ezeknek a körülményeknek a megszűnéséig az elévülés nyugszik. Ilyen, a
külföldi büntetés elévülésének nyugvását eredményező szabadságvesztésre, vagy előzetes
fogvatartásra A terhelt tekintetében nem merült fel adat.
A fentieknek megfelelően a Kúria a Be. 436.§-a alapján megállapította, hogy a megtámadott határozat
a külföldi ítélettel kiszabott szabadságvesztés végrehajtása átvétele feltételei fennállását megállapító
részében törvénysértő, ezért az eljárást e tekintetben a Be. 437.§ figyelemmel megszüntette.
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Gazdasági ügyszak
Gfv.VII.20.548/2016/7.; Gfv.VII.30.187/2016/7.; Gfv.VII.30.275/2016/8.; Gfv.VII.30.278/2016/7.;
Gfv.VII.30.339/2016/7.;
Deviza alapú kölcsönszerződés részleges érvénytelenségének megállapítása iránti perben a
keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítását megalapozó jogszabályi feltételek.
I. A felperesek felülvizsgálati kérelmükben előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését
indítványozták. A Kúria ezért először azt vizsgálta, hogy az Európai Unió Működéséről szóló
Szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 267. cikk. (3) bekezdése alapján előterjesztési kötelezettsége
fennáll-e. Az EUMSZ 267. cikk (2) bekezdése szerint ezen eljárás kezdeményezésére akkor kerülhet
sor, ha az Európai Unió Bíróságától (a továbbiakban: EU Bíróság) a konkrét jogvita eldöntése
szempontjából lényeges uniós jogszabály értelmezése szükséges. Erre tekintettel nem
kezdeményezhető ezen eljárás annak értelmezését kérve, hogy a DH1. tv. 16. §-a szerinti felfüggesztés
összhangban van-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével, mivel ez nem az ügy érdemi
elbírálására kiható jogkérdés.
Nincs helye előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének, továbbá 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.
Úgy ítélte meg, hogy a felperesek 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 szerződéses rendelkezés,
másrészt hivatalból a szerződés más rendelkezései tisztességtelenségét kellett-e vizsgálnia. A DH1.
törvény 4. § (2) bekezdése a Kúria 2/2014. PJE határozatán alapul, 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 intézmények 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 a korábban folyamatban volt kvázi közérdekű perben erga omnes hatállyal – a jogerős
végzés indokolásában helyesen kifejtetteknek megfelelően – már megállapítást nyert. Semmi indoka,
értelme nincs ugyanezen szerződéses 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. Erre tekintettel a konkrét jogvita eldöntése szempontjából nincs
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jelentősége annak a kérdésnek, hogy egyébként a DH2. törvény 37. § (1) bekezdése megfelel-e a
fogyasztói irányelv rendelkezéseinek.
A Kúria megítélése szerint az Európai Unió Bíróságának a fenti irányelvvel kapcsolatos – részben a
felperesek által is hivatkozott – joggyakorlata alapján nem állapítható meg az a kötelezettség, hogy a
tagállami bíróságoknak részleges érvénytelenség megállapítására irányuló perekben – erre irányuló
kereseti kérelem hiányában – a fogyasztói szerződés egészét, minden egyes egyedileg meg nem
tárgyalt szerződési feltétel esetleges tisztességtelenségét hivatalból kellene vizsgálniuk. Az EU Bíróság
csak a kereseti kérelem alapjául szolgáló ÁSZF rendelkezések vonatkozásában állapított meg többlet
eljárásjogi kötelezettséget a tagállami bíróságok számára (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.

Munkaügyi ügyszak
Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Polgári ügyszak
Pf.VI.25.026/2016/2.
Permegszüntetésnek van helye, ha a felperes a felfüggesztést követően folytatódott eljárásban nem
módosítja a DH.2. törvény 37. §-ának megfelelően a keresetét.
Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 267. cikk (az
ENSZ korábbi 234. cikke) értelmében az Európai Unió Bírósága hatáskörrel rendelkezik előzetes
döntés meghozatalára a következő kérdésekben:
a) a szerződések értelmezése,
b) az uniós intézmények, szervek vagy hivatalok jogi aktusainak érvényessége és értelmezése, ha egy
tagállam bírósága előtt ilyen kérdés merül fel és az a bíróság úgy ítéli meg, hogy ítélete
meghozatalához szükség van a kérdés eldöntésére, kérheti az Európai Unió Bíróságát, hogy hozzon
ebben a kérdésben döntést. Ha egy tagállam olyan bírósága előtt folyamatban lévő ügyben merül fel
ilyen kérdés, amelynek határozatai ellen a nemzeti jog értelmében nincs jogorvoslati lehetőség, e
bíróság köteles az Európai Unió Bíróságához fordulni.
A felperes azonban nem az uniós jog értelmezését kérte, hanem annak megállapítását, hogy a magyar
jog nem felel meg az Európai Unió közösségi jogának. Ilyen esetben nincs helye előzetes
döntéshozatal iránti kérelemnek, mivel a nemzeti jog értelmezésének feladata a nemzeti bíróság
hatáskörébe és nem az Európai Unió Bíróságának hatáskörébe tartozik (EBH 2005.1320.). A Kúria
ezért az előzetes döntéshozatal iránti kérelmet elutasította.

Közigazgatási ügyszak
Kfv.V.35.349/2016/5.; Kfv.V.35.353/2016/5.
Az alperes nem vonhatja le az adójogi konzekvenciákat anélkül, hogy az általa megállapított ügylet
elemeit és az ezt alátámasztó bizonyítékait a határozatában nem tárja fel.
Az adóhatóságnak az 2003. évi XCII. törvény (Art.) 1. § (7) bekezdése értelmében a szerződéseket,
ügyleteket és más hasonló cselekményeket valódi tartalmuk szerint kell minősítenie, és az
adókötelezettséget az ügylet kimutatható gazdasági eredménye alapján kell megállapítania. Az
adóhatóságnak azonban abban az esetben, ha az ügyletet, az Art. 1.§ (7) bekezdése alapján eljárva a
felektől eltérően minősíti, akkor a közigazgatási és a peres eljárás során is objektív adatokkal kell
bizonyítania megállapítása jogszerűségét, és az adójogi jogkövetkeztetéseket is a jogszerű átminősítés
eredményeként megállapított ügyletnek megfelelően kell levonnia, alkalmaznia, mivel az átminősítés
nem mehet túl az adó megfelelő megállapításának és az adócsalás megakadályozásának biztosításához
szükséges mértéken [C-103/09.].
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Jelen ügyben az alperes határozatában nem vitatta, hogy a felek között ténylegesen történtek gazdasági
események, adókijátszást, adócsalást sem állapított meg. Jogi álláspontja szerint egy olyan számlázási
láncolat valósult meg, amelyben a felperes és még két gazdasági társaság nem eladóként, illetve
vevőként, hanem csupán ügynökként, közvetítőként járt el, tehát nem terméket értékesített, hanem
szolgáltatást nyújtott. E megállapítását az ügyletekkel kapcsolatos számviteli bizonylatokkal
(szerződések, számlák stb.) szemben a felperes esetében azzal indokolta, hogy nem szerzett
tulajdonjogot az áru felett, ezt nem vette birtokba, erről tulajdonosként nem rendelkezett. E
megállapítás kapcsán azonban figyelmen kívül hagyta, hogy láncügylet akkor valósul meg, ha ugyanaz
a termék egymást követően több értékesítés tárgya, és a termék útja nem követi az egyes
számlázásokat. Önmagában tehát az, hogy a vevő (felperes) nem rendelkezett tárolási, szállítási
eszközökkel és az árut fizikailag nem vette át még nem zárja ki a termékértékesítés megvalósulását. A
rendelkezési jog gyakorlása ugyanis nem követeli meg, hogy az a fél, akire az átruházás történt
fizikailag is birtokba kerüljön, részére a birtokba vehető dolgot fizikailag is leszállítsák, ezt fizikailag
is átvegye [C-159/14.]. Több egymást követő értékesítés megvalósulhat úgy is, hogy ténylegesen csak
egy szállítás történik [C-159/14., C-123/14.,C-277/14.], és egy termékértékesítés megtörténtét – egyéb
adatok hiányában – a termék aznapi továbbértékesítése sem zárja ki.
Az alperes határozatában nem nevesítette azokat az ügynöki, kereskedelmi tevékenységet jellemző
adatokat és bizonyítékokat, melyek a felperes és a másik két gazdasági társaság esetében alapot
adhatnának a jogi átminősítésre. Az alperes nem ismertette azokat az adatokat és bizonyítékokat sem,
amelyekből megállapítható lenne, hogy álláspontja szerint ténylegesen ki, illetve kik voltak az
ügynöki, kereskedelmi szolgáltatások megbízói, ténylegesen mely gazdasági társaságok között
valósult meg a termékértékesítés, ki volt a számlázási láncolatban a tényleges eladó, illetve vevő. A
felperes helytállóan hivatkozott arra is, hogy a határozatok nem tartalmazzák rá nézve és másokra sem
az ügynöki megbízás (ok) feleit és e megbízások tartalmát.
Az alperes nem vonhatja le az adójogi konzekvenciákat a nélkül, hogy az általa megállapított ügylet
elemeit és az ezt alátámasztó bizonyítékait határozatában nem tárja fel [Kfv.V.35.426/2008/9.,
Kfv.V.35.469/2010/8., Kfv.VI.35.121/2013/8.]. Az alperes határozatában nem támasztotta alá az 2007.
évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 55. § (2) bekezdésének és 147. § (1) bekezdésének alkalmazhatóságát
sem. Jelen ügyben ugyanis nem azt állapította meg, hogy a felek között gazdasági esemény nem jött
létre, hanem a gazdasági eseményt a felektől eltérően értékelte az átminősítés adójogi konzekvenciáit
azonban nem ennek megfelelően vonta le.

Kfv.I.35.502/2016/6. szám
Más jogalapon álló határozat meghozatalának szükségessége, ha az áruk igazolhatóan elhagyták a
Közösség területét.
I. A Kúria nem értett egyet az úti poggyász fogalmának meghatározása során azzal a felperesi
állásponttal, hogy az áruk mennyiségének és a vásárlások időbeli gyakoriságának ne lenne jelentősége.
Helytálló az a felperesi megállapítás, hogy sem az 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.),
sem pedig a 2006/112/EK irányelv (továbbiakban: HÉA irányelv) nem határozza meg a személyi
poggyász fogalmát, sőt az Áfa tv. eltérően az irányelvtől, az úti poggyászra is kiterjesztette az Áfa tv.
99. §-nak alkalmazhatóságát. Ugyanakkor adós maradt e fogalmak definiálásával, nem határozta meg,
hogy mi minősül a törvény alkalmazásában személyi poggyásznak, útipoggyásznak.
Erre nézve a közösségi vámjog sem ad eligazítást, a nemzetközi jogban az 1964. évi 2. törvényerejű
rendelettel bevezetett a turistaforgalom vámkönnyítéseiről szóló, New Yorkban 1954. június 4-én kelt
Egyezmény, valamint az Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyve szabályozza a személyes úti holmi
fogalmát, mely alatt minden olyan új vagy használt állapotban lévő ruházati és egyéb cikket kell
érteni, amelyre a turistának saját részére és indokoltan szükséges lehet, figyelembe véve utazásának
körülményeit. Ez alól kizárta azonban minden kereskedelmi célra történő árubehozatalt.
A Kúria megerősíti, hogy útipoggyásznak az az áru tekinthető, amit az utas a saját szükségletére, vagy
ajándékként – és hangsúlyozottan nem kereskedelmi céllal – vásárol. Miután a felperesi alkalmazott
vallomása elismerte, hogy a szerb személyek akár egy nap többször is fordultak vásárlás céljából, és a
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tényállásból is megállapíthatóan nagy mennyiségű árut vásároltak, mindez kizárja az útipoggyászként
történő minősítést.
A Kúria álláspontja az azonban, hogy az Áfa tv. 99. §-a nem ad lehetőséget a kereskedelmi
mennyiségű áru útipoggyászként történő kivitelére, ezért ezen jogszabályhely alapján a felperesi
adómentesség, levonás nem volt megítélhető.
II. Az áfa egy olyan forgalmi adó, mely összfázisú, a termelés és az elosztás minden fázisában jelen
van, az adóteher megcélzott viselője azonban a fogyasztó. Az uniós szinten harmonizált közös áfarendszer lényege az adósemlegesség elvének biztosítása, ami azáltal valósul meg, hogy a
vállalkozások az adólevonási jog gyakorlása révén mentesülnek a gazdasági tevékenységükkel
összefüggő beszerzések során rájuk áthárított – fizetendő vagy megfizetett – áfa terhe alól.
Az Áfa tv. 98. §-a egy (adó)mentesítő szabályt fogalmaz meg, annak érdekében, hogy érvényesíthető
legyen az adósemlegesség elve, vagyis azon alapelv, miszerint abban az országban kell adóztatás alá
vonni a termékértékesítést, ahol az annak tárgyát képező terméket végül felhasználják. Helytálló volt a
felperesnek e szabályra történő hivatkozása, hiszen a tényállás lényeges eleme, hogy az alperes által
sem vitatottan az áruk a Közösségen kívüli más országba kiszállításra kerültek. Tévedett az elsőfokú
bíróság mikor ennek alkalmazhatóságát a felperesi adóbevallás adataira hivatkozva elhárította.
Az adóbevallás egy formanyomtatvány, amely az adózó azonosításához, az adóalap, a mentességek, a
kedvezmények, az adó, a költségvetési támogatás alapja és összege megállapításához szükséges
adatokat tartalmazza. E formanyomtatványokon teljesíti az adózó az adóbevallási kötelezettségét,
azonban az adólevonási jog alapbizonylata nem az adóbevallás, hanem a számla, amelyben foglaltakat
további okiratok igazolják [BH 2016.K.33. Kfv.V.35.479/2015.]. Ezen túlmenően az adóhatóságot
terheli az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 97. § (6) bekezdésében
írt az adózó javára szolgáló körülmények feltárásának kötelezettsége, így annak felderítése, hogy
vajon felperest az Áfa. tv. 98. §-a szerinti mentesség mennyiben illette meg az (1) bekezdés b.
pontjában és (3) bekezdésben írtakra figyelemmel.
Ezzel kapcsolatban a Kúria utal az Unió Bíróságának azon álláspontjára, hogy ugyan az irányelv
lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az adólevonási jog gyakorlásának szabályaira vonatkozó
formai követelményeket állapítsanak meg, de ezek terjedelme nem mehet túl azon a mértéken, amelyet
szükségesnek ítélnek az adó pontos beszedése és az adócsalás megakadályozása érdekében. Az ilyen
intézkedések nem haladhatják meg az e célok eléréséhez szükséges mértéket, és nem veszélyeztethetik
a héa semlegességét. Az a tény, hogy az adóalanynak a nyilvántartási és bevallási kötelezettségei
megszegését a levonási jog megtagadásával szankcionálják, egyértelműen meghaladja azt a mértéket,
amely szükséges azon célkitűzés eléréséhez, hogy biztosítani lehessen e kötelezettségek megfelelő
alkalmazását, mivel az uniós jog nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy adott esetben a
jogsértés súlyosságával arányos bírságot vagy pénzbüntetést szabjanak ki [C-183/14. 64. pont].
A Kúria álláspontja szerint egy más jogalapon álló határozat meghozatala szükséges, ezért a jogerős
ítéletet, az alperesi határozatot – az elsőfokú határozatra is kiterjedően – a Pp. 275. § (4) bekezdése
alapján hatályon kívül helyezte és az első fokú hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezte.
Az új eljárásban az adóhatóságnak az Áfa tv. 98. §-ban szabályozottak alapján kell vizsgálnia a
felperes rendelkezésére álló iratokat, és dönteni arról, hogy ezek figyelembevételével az adómentes
termékértékesítés feltételei fennállnak-e. Amennyiben igen, úgy a felperes terhére adóhiány és
jogkövetkezményei nem állapíthatók meg. Ha viszont nem állapítható meg e jogszabályhely alapján
sem az adómentes értékesítés, akkor a jogszerűtlen visszatérítés, igénylés esete áll fenn és az Art-ban
meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazni kell. A bírság kiszabásakor azonban értékelni kell az
Áfa tv. 99. §-a kapcsán felmerülő jogalkotói hiányosságot, azt, hogy a jogalkotó nem juttatta érvényre
a Jat. 2. § (1) bekezdésében megfogalmazott normavilágosság követelményét.

Kfv.VI.35.653/2016/4.
Az áfa levonására akkor kerülhet sor, ha bizonyított a beszerzési ügyletekhez kapcsolódó kiadások és
az adólevonására jogosító ügyletek közötti azonnali és közvetlen kapcsolat.
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A vizsgált időszakban 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 uniós norma, jelen esetben az Irányelv, valamint az az Európai Unió Bíróságának
vonatkozó ítéletei.
Az Áfa tv. 6. § (1) bekezdése szerint gazdasági tevékenység: valamely tevékenység üzletszerű,
illetőleg tartós vagy rendszeres jelleggel történő folytatása, amennyiben az ellenérték elérésére irányul,
vagy azt eredményezi és annak végzése független formában történik. A 120. § a) pontja értelmében
abban a mértékben, amely mértékben az adóalany – ilyen minőségében – terméket, szolgáltatást
adóköteles termékértékesítése, szolgáltatásnyújtás érdekében használja, egyéb módon hasznosítja,
jogosult arra, hogy az általa fizetendő adóból levonja azt az adót, amelyet termék beszerzéséhez,
szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan egy másik adóalany rá áthárított. Az Irányelv 168. cikk a)
pontja alapján az adóalany, amennyiben a termékeket és szolgáltatásokat az adóköteles
tevékenységének folytatása szerinti tagállamban adóköteles tevékenységéhez használja fel, jogosult az
általa fizetendő adó összegéből levonni a következő összegeket: a) a részére más adóalany által
teljesített vagy teljesítendő termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás után ebben a tagállamban
fizetendő vagy megfizetett HÉA-t.
Az Európai Unió Bírósága több ítéletében – többek között a C-98/98. számú, Midland Bank ügyben
hozott ítélet 30. pontja, C-408/98. számú, Abbey National ügyben hozott ítélet 28. pontja – kifejtette,
ahhoz, hogy a HÉA levonható legyen, az igénybe vett tevékenységeknek közvetlen és azonnali
kapcsolatban kell állniuk a másnak nyújtott HÉA levonásra jogosító tevékenységekkel. A beszerzett
termékeket és igénybe vett szolgáltatásokat terhelő HÉA levonásának joga ezért azzal a feltétellel
gyakorolható, hogy az ezek beszerzése vagy igénybevétele érdekében felmerülő költségek az
adólevonásra jogosító, más részére végzett adóköteles tevékenységek árának alkotórészét képezik. Az
Európai Unió Bírósága rögzítette, hogy a „közvetlen és azonnali” kapcsolat jellege vonatkozásában
nem lehet általános érvényű megfogalmazást kidolgozni, a közvetlen és azonnali kapcsolat
követelményének vizsgálata a nemzeti bíróságok feladata. A Kúria a fent hivatkozott
2015.El.II.JE.K.5/9. számú jogegységi határozat meghozatalát mellőző végzésében hangsúlyozta, a
HÉA levonására akkor kerülhet sor, ha bizonyított a beszerzési ügyletekhez kapcsolódó kiadások és az
adólevonására jogosító egy vagy több értékesítési ügylet vagy az adóalany gazdasági
tevékenységeinek összessége közötti azonnali és közvetlen kapcsolat, aminek objektív tényezők
alapján történő vizsgálata a bíróság feladata.
A Kúria rámutatott, az elsőfokú bíróság a fentiekkel és a Kfv.I.35.112/2015/6. számú kúriai ítéletben
megtestesülő egységes bírói gyakorlattal összhangban állapította meg, hogy az előkészítő tevékenység
is eredményezhet áfa levonást, azonban csak abban az esetben, ha a gazdasági tevékenységgel
összefüggő, azonnali és közvetlen kapcsolat létesül.
Az Európai Unió Bírósága a C-118/11. számú ügyben (ún. Eon-ügy) ügyben kiemelte, az Irányelvvel
nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely előírja a levonáshoz való jog kizárását, ha a
termékeket vagy szolgáltatásokat ingyenes ügyletekhez vagy az adóalany gazdasági tevékenységétől
idegen tevékenységekhez kívánják felhasználni, feltéve, hogy a tárgyi eszközöknek minősülő
termékeket nem vonták be a vállalkozás vagyonába. A C-153/11. számú, Klub OOD-ügyben az
Európai Unió Bírósága rámutatott, a nemzeti bíróság feladata annak megállapítása, miszerint az
adóalany a tárgyi eszközt a gazdasági tevékenysége érdekében szerezte-e be. A fenti megállapítások
jelen perbeli ügyben relevánsak, ezzel szemben a C-74/08. számú ítéletében (ún. Parat-ügy) és a C110/94. számú ügyben (ún. Inzo-ügy) hozott ítélet alapjául szolgáló tényállások a perbeli tényálláshoz
nem kapcsolódnak, ezekre a döntésekre a felperes alaptalanul hivatkozik.
A Kúria szerint az adóhatósági vizsgálattal érintett időszakban a felperes a projektek megvalósítását
végezte, ez a tevékenysége nem minősíthető előkészítő tevékenységnek, az elsőfokú bíróság ebben a
körben is helyesen foglalt állást. Nem vitás, hogy a felperes a pályázati kiírásoknak megfelelő
magatartást tanúsított, amikor a megvalósítási időszakokban bevételszerző tevékenységet nem végzett.
Azonban önmagában ez a tény nem alapozza meg az áfa levonási jogának törvényes gyakorlását. A
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Kúria utalt arra, hogy a megvalósítási időszakban az ingyenes tevékenység a felperes érdeke volt, mert
visszterhes szolgáltatás nyújtása esetén a megszerzett bevétel összegével csökkent volna a támogatási
összeg.
Az iratokból megállapíthatóan a felperes áfa levonási jogát alapvetően szolgáltatások igénybevétele
kapcsán gyakorolta, melyeket a támogatással érintett programokhoz használt fel. A szolgáltatások
egyszeri alkalommal megvalósult eseményekre vonatkoztak, és a kis összegű beszerzésekkel érintett
tárgyakkal – például irodaszerek – együtt nem olyan típusúak, melyek a fenntartási idő letelte után a
felperes adóköteles gazdasági tevékenységhez felhasználhatóak lettek volna. Erre tekintettel a
beszerzések és az utóbb megvalósult adóköteles tevékenységek közötti azonnali és közvetlen kapcsolat
hiányzott, mely gátját képezi az áfa levonási jog gyakorlásának.
A fentieket meghaladóan a felperesnek 2013. szeptember 9. napjától a projektekhez kapcsolódóan
származtak ugyan bevételei, azonban ezek nem voltak jelentős összegűek, a felperes részéről
kiszámlázott tételekben szereplő áfa összege jelentősen alacsonyabb a levonni kívánthoz képest.
A felperes a beszerzett szolgáltatásokat és termékeket nem adóköteles termékek értékesítése,
szolgáltatás nyújtása érdekében használta fel, ezért a vizsgált időszakban 2.977.000.- forint áfát
jogszerűtlenül helyezett levonásba, az ezt megállapító alperesi határozat és a keresetet elutasító jogerős
ítélet törvényes.

Kfv.III.37.582/2016/16.
I. A Pp.339/B.§-a csak a jogi mérlegelésre vonatkozik, a bizonyítékokat a bíróság a Pp. 206.§-a
alapján értékeli.
II. A teljes felülvizsgálat elve nem jelenti azt, hogy a bizonyítékok újra értékelését a bírónak az alperesi
határozatot figyelmen kívül hagyva kéne elvégeznie.
III, A bíróságnak kötelessége a több elfogadható magyarázat közül azt választania, amelyik elfogadása
mellett ésszerű indokokat tud felhozni, és ezt saját meggyőződéséből eredő ésszerű és racionális
indokok alapján teheti meg, mely indokoknak az ítéletében szerepelnie kell.
IV. A bizonyítási mérce bár az indokolt kétséget kizáró bizonyítást követeli meg, a különböző
közigazgatási ügyekben nem egységes a bizonyítás szükséges mélysége a kétségek kizárásához, mert az
függ attól, hogy milyen eljárási garanciák adottak a közigazgatási eljárásban, és ezek a garanciák
ténylegesen érvényesültek-e. Továbbá az indokolt kétséget kizáró bizonyítás mércéje nem zárja ki a
közvetett bizonyítékok láncolatán keresztüli bizonyítást, de jogi vélelmek alkalmazását sem,
amennyiben e vélelmek ésszerű keretek között maradnak.
V. Míg a közigazgatási hatóság Ket.50.§(6) bekezdése alapján végzett értékelését az eljáró elsőfokú –
és másodfokú – bíróság akkor tekinti – többek között – jogszerűtlennek a Pp.206. §-a alapján, ha a
bizonyítékok egyenként és összességében nem alkalmasak az állított, megállapított tények igazolására,
vagy azok köre oly mértékben hiányos, hogy abból megalapozott következtetés nem vonható le, addig a
Kúria a bíróság Pp.206.§-án alapuló értékelését csak akkor tekinti jogszerűtlennek, ha az nyilvánvaló
logikai hibában szenved, nyilvánvalóan ésszerűtlen, vagy megfelelő indokolás hiányában
nyilvánvalóan önkényes.
I. Nem oszthatóak a felperesek olyan érvelései, melyek hol előzetes, hol utólagos kifejezett jóváhagyás
megkövetelését feltételezik a létrejött megállapodáshoz, mert hogy egyedül a résztvevők ezekről a
kérdésekről nem dönthetnek. A Kúria számára nem derül ki, hogy a IX. rendű felperes mivel igazolta,
hogy képviselője nem egyeztethetett volna ezekben a kérdésben – a tanács elnöke kérdésre erre IX.
rendű felperes képviselője a felülvizsgálati tárgyaláson nem nyilatkozott -, de ettől függetlenül a Kúria
is utal az alperes által hivatkozott C-542/14. számú SIA „VM remonts” és társai ügyben 2016. július
21-én hozott európai bírósági ítéletre (ECLI:EU:C:2016:578) amely szerint egy munkavállaló
versenyellenes tevékenysége betudható a vállalkozásnak és e vállalkozás főszabály szerint felelős e
tevékenységért (Lásd még a fenti okfejtést alátámasztandó: C-68/12. számú ügyben hozott ítélet 430.
pontja). Végül a Kúria is utal az Európai Törvényszék BPB kontra Bizottság ügyben hozott ítéletére,
amely szerint a munkavállaló magatartása még akkor is betudható a vállalkozásnak, ha az kifejezett
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vezetői utasítás ellenére cselekszik (T-53/03 ítélet, ECLI:EU:T:2008:254,360 pont).
II. A Kúria megítélése szerint a szeptember 15-i ülésen elvi megállapodás született arról, hogy a
kockázatkezelők többségének érdeke a banki stratégiák kibocsátás korlátozó alakítása a végtörlesztési
időszakban a kiváltó forinthitelek vonatkozásában, és ennek figyelembe vételével fogják befolyásolni
a konkrét banki stratégiák kialakítását. Kiterjedt továbbá ez az elvi megállapodás arra, hogy a
stratégiák kialakítását követően ezen kibocsátás korlátozás részleteiről és módjáról egymást október 3án tájékoztatni fogják. Ezt a II. rendű és a VII. rendű felperes kivételével október 3-án meg is tették.
Megállapítható volt továbbá az is, hogy az V. rendű felperessel másik négy bank, köztük a II. rendű
felperes is megosztott magatartás összehangolását célzó, jövőbeni reaktív hitelezési politikára
vonatkozó üzleti titoknak minősülő információkat, mely felsővezetők által tanúsított magatartás célja
és az érintett időszak is azonos volt a kockázatkezelők által folytatott megbeszéléssel, így a
kockázatkezelők két ülését és e kétoldalú megbeszéléséket összeköti a megbeszélések azonos tárgya,
és a kibocsátás korlátozásra vonatkozó közös cél.
] Ahhoz, hogy ezeket a magatartásokat egyetlen egységes jogsértésnek lehessen minősíteni, szükséges
egy objektív oldal léte, az, hogy a megbeszélések tárgya ugyanaz, ugyanarra az időszakra vonatkozik,
és e cselekményeket a közös cél köti össze [IV/31.149 — Polypropylene, OJ L 230 of 18.8.1986, p. 1,
T-6/1989 Enichem Anic Spa v Bizottság (ECLI:EU:T:1991:74) 204.pont], míg van egy szubjektív
oldala, mely arra vonatkozik, hogy a résztvevőknek tudatában kellett lenniük, hogy egy szélesebb körű
egyeztetési folyamat részesei [C-49/92 Anic Partecipazioni Spa. (ECLI:EU:C:1999:356) 8. pont].
A kockázatkezelők találkozóit nem vitathatóan közös cél vezérelte, a kétoldalú megbeszélek célja
ugyanaz volt. Azon felperesi bankok melyek mindkét tevékenységben érintettek voltak tudatában
voltak a szélesebb körű egyeztetésnek, hisz mindkét vezetői szinten részt vettek az egyeztetésekben. A
II. rendű felperes ugyan az október 3-i ülésen nem vett részt, ugyanakkor arról tudott, ahogy a VII.
rendű felperes is. A kérdés az, hogy azok a felperesi bankok, akik csak az egyeztetés kockázatkezelői
szintjében voltak érintettek, tudatában lehettek-e annak, hogy a kibocsátás korlátozás szélesebb körű
egyeztetések tárgya lehet. A felperesek azon érvei, melyek a magatartás rövid időtartamára
vonatkoztak, lényegében ezt az elemét támadták az egységes jogsértés megállapításának, mivel az
egységes jogsértések megállapítása azért a hosszú ideig fennálló versenykorlátozó magatartások esetén
tipikus – az elévülési kérdések jelentősége mellett -, mivel ekkor nem igényel különösebb
megfontolást az, hogy a felek tisztában vannak a jogsértés több elemű, kiterjedt és komplex voltával.
Erre a válasz a Kúria álláspontja szerint azonban jelen ügyben is igenlő. A kockázatkezelői üléseken
résztvevő bankok ugyanis a banki stratégiák versenykorlátozó célú befolyásolását határozták el azon
üzleti titoknak minősülő információk megosztásával, hogy a bankok többsége a kibocsátás
korlátozásban érdekelt (ez még akkor is üzleti titok, ha egyébként ezt jó előre kikövetkeztethették a
felek). Mivel a banki stratégia kialakítása szükségszerűen együtt jár banki felsővezetők
informálásával, ezáltali befolyásolásával, ezért ha nem is lehettek biztosak, de előre láthatták, hogy
feltehetően ez további szélesebb körű egyeztetésekhez vezethet a bankok magasabb döntéshozói
szintjein, és ebben alappal bízhattak is. A tények azt mutatják, hogy ez részben így is történt. Ennek
bizonyítási szintje a versenyjogban igen alacsony, az indokolt előreláthatóság (reasonable
foreseeability) elegendő, tekintettel arra, hogy nem az egyeztetésekben résztvevő konkrét
személyekről, hanem a résztvevő bankok tekintetében kell az egységes jogsértés szubjektív oldalára
következtetéseket levonni, mely okszerűen indokolt feltevésekre is alapítható. Az Európai
Törvényszék joggyakorlata szerint ugyanis amíg nyilvános elhatárolódás valamely bank részéről nem
történik az adott versenyjogsértő kartelltől, addig alappal gondolhatják azt, hogy a kartellban a teljes
intézmény (és nem csak az adott ülésen résztvevő személy) részt vesz és ennek érdekében
tevékenykedik [ T-67/00, T-68/00, T-71/00 and T-78/00. JFE Engineering Corp, korábban NKK Corp.,
(ECLI:EU:T:2004:221) 371. pont, T-147/09, T-148/09 Trelleborg Industrie (ECLI:EU:T:2013:259) 68.
pont, T-303/02 Westfallen Gassen Nederland BV. ECLI:EU:T:2006:374Ö 126 pont.].
Mindemellett a Kúria rámutat arra, hogy amennyiben nem volna egységes jogsértésnek tekinthetőek
ezen magatartások egésze, különösen a kétoldalú találkozók és a kockázatkezelői szintű egyeztetések,
ez az ügy érdemén és az alkalmazott jogkövetkezmények mértékén nem változtatna, mivel a bírság
meghatározására úgy került sor, hogy az alperes kifejezetten értékelte és alapvető súllyal vette
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figyelembe, hogy az egységes jogsértés egyes elemeiben az adott felperesi bank részt vett-e avagy
nem. Így ha két vagy három különálló jogsértésről beszélhetnénk, a konkrét egyedi
jogkövetkezményeken ez semmit nem változtatna. Az egységes jogsértés tényének megállapítása
ugyanis abból a szempontból releváns jogi értelemben, hogy ha a cselekmény elévülésének lehetősége
felmerül. Ezért nem jellemző olyan joggyakorlat, amely az ilyen rövid időtartamú jogsértéséket
egységes és folyamatos jogsértéssé minősítené, mivel ilyen esetben ennek döntő jelentősége nincs. Az
is megállapítható, hogy jelen ügyben a felsővezetői szintű kétoldalú megbeszélések feltárása
eredményezte az egységes jogsértés doktrínájának bevezetését különös tekintettel a kartell komplex
jellegére. Ehhez képest annak sincs jelentősége, hogy az október 3-i találkozó vajon
eszközcselekménye-e a szeptember 15-i találkozónak vagy önálló eleme az egységes jogsértésnek. A
Kúria az eljárt bíróságokkal egyezően állapította meg, hogy az október 3-i ülés, mivel új információk
megosztására került sor, amely az elhatározott követendő banki stratégiákat stabilizálta, illetve ilyen
potenciális hatással bírt, ezért a jogsértés érdemi eleme volt, és nem egy szeptember 15-i átfogó
megállapodás eszközcselekménye, monitoringolása.
Így az, hogy a II. rendű felperes nem vett részt az október 3-i ülésen, a jogsértő magatartásának súlyát
csökkenti, de nem jelenti azt, hogy ne felelne az egységes jogsértésért, magatartását ezen
egyeztetésekre figyelemmel alakította ki. Ugyanez igaz a VII. rendű felperesre. Hiába észlelte utóbb,
hogy versenyellenes volt a szeptember 15-i ülés, a megállapodásban részvételét éppen az mutatja,
hogy ezt követően nem határolódott el nyilvánosan, a többi felperes felé kommunikálva ezt az
álláspontját, melynek eredményeként bízhatott abban, hogy a többi bank várhatóan reaktív politikát
fog folytatni. Továbbá a VII. rendű felperes azzal, hogy nem határolódott el nyilvánosan a T.T emailjében foglaltaktól azzal járt, hogy az abban közölt megállapodás nem bomlott fel, fenntartotta a
versenyjogsértő állapotot. Ugyanis ha a VII. rendű felperes felismerve, hogy versenyellenes
megállapodás született, attól nyíltan elhatárolódik, az azonnal felborította volna még a banki stratégiák
kialakítása előtt e megállapodásban foglalt kockázatkezelői törekvéseket, sőt olyan jelzés lett volna a
többi bank felé, amely a versenyzői stratégia kialakítása felé tolta volna el a bankok piaci magatartását.
Ebből pedig nyilvánvaló, hogy a megállapodás versenyellenes jellegének tudatában, az el nem
határolódás hiánya jelentősen hozzájárult a versenyellenes célok megvalósításához, a stratégiák
összehangolásához, és maga a VII. rendű felperes is ennek tudatában tudta kialakítani saját
magatartását. Mindezért a VII. rendű felperes is részese volt a teljes egységes jogsértésnek.
Mindezért megállapítható, hogy a felperesek megsértették a Tpvt. 11.§-át és EUMSZ 101. cikkét és ezt
mind alperes, mind az eljárt bíróságok helyesen állapították meg.
III. Az, hogy a jogkérdésben sok esetben előzetesen szakkérdések tisztázása szükséges, nem jelenti azt,
hogy a bizonyítékok értékelése, ez alapján a jogsértés megállapítása, vagy a piac meghatározása
egyébként ne jogkérdés lenne, még ha ennek vannak különleges szakértelmet igénylő ténybeli elemei.
A jogerős ítélet által megerősített elsőfokú bírósági álláspont mindkét kérdésben indokolta jogi
álláspontját, részben téves alapra helyezte ugyan elutasító döntését, de számos alapos indokot is
felhozott, ami miatt a szakértői bizonyítási indítvány elutasítása indokolt volt, ezért az nem volt
jogsértő. Ahogy arra Kúria rámutatott, a szakértői vélemény értékelése szemben a III. rendű felperes
álláspontjával a bíróság feladata, csak akkor szükséges szakértő kirendelése, ha valamely szakkérdést
nem fogad el a bíróság. A párhuzamos magatartás kérdése eleve nem volt releváns jelen ügyben, a
piacmeghatározás kérdésében pedig elfogadva a keresleti helyettesíthetőséggel kapcsolatos szakértői
álláspontot sem állapítható meg a szakvélemény alapján – egyetlen körülmény kivételével – a kínálati
helyettesíthetőség hiánya, ezért a felperesek még csak nem valószínűsítették, hogy az alperesi
határozat megalapozatlan lenne.
Hangsúlyozni szükséges azonban, hogy volt egy olyan kérdés, amelyben a szakvéleményt – ha a
magánszakvélemény megállapítása nem vitatott, és nem rendel ki a bíróság szakértőt – eltérően kellett
volna értékelnie az eljárt bíróságoknak.
Az egyes forinthitel típusok helyettesíthetőségén túlmenően ez az a kérdés, amelyben a szakvélemény
nem mellőzhető – noha itt valójában jogkérdésben foglalt állást a szakértő – ,hogy a Tpvt. 14.§-a
alapján lehet amellett érvelni – ahogy ezt a szakvélemény teszi –, hogy a devizahitelek egy részére
eleve nem terjedt ki a végtörlesztési törvény, ekként a forinthitelek és a devizahitelek ezen része
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tekintetében még az egyoldalú kínálati és keresleti helyettesíthetőség sem állapítható meg.
Nem lehet ennek kapcsán eltekinteni attól a ténytől, hogy a Tpvt. 78. § (3) bekezdése szempontjából a
jogsértéssel érintett piac mérete, elsősorban a jogsértés súlya körében, a bírság meghatározását
befolyásoló tényező ugyan, de az alperes ezt a bírság kiszabás alapjának tekinti, tehát egyetlen bírság
kiszabási szempont egyik elemét a középpontba helyezi. Az alperes közleménye ezzel tendeciózusan
alulsúlyozza a kiszabható bírságösszegeket a Tpvt. 78. § (3) bekezdésében foglalt mérlegelési
szempontokhoz képest, figyelemmel a Tpvt. 78. § (1) bekezdésére is. Az alperes ilyenkor olyan
Európai Bizottság által is folytatott – és más bírságkiszabási szabályokon alapuló – gyakorlatot folytat,
melyből következően felülvizsgálati ellenkérelmében az Európai Bíróság azon gyakorlatára is tud
hivatkozni miszerint mindegy is, hogy pontosan mi a releváns forgalom az érintett piacon, mivel a
kartellel érintett termékek adott esetben eltérő termékpiacra is tartozhatnak, feltéve, hogy van rá
konkrét bizonyíték, hogy a versenyellenes tevékenység kiterjedt a határozattal érintett valamennyi
termékre [T-541/08 Sasol és társai ügy 2014. július 11-i ítélet 271-272 pontok], továbbá olyan
forgalom is bevonható az értékelésbe, amely épp a kartell eredményeként nem valósult meg [Tokai
Carbon Co Lts és társai ügy T-236/01,T-239/01, T-244/01- T-246/01, T-252/01 és T-252/01, 2004
április 29-én hozott ítélet, ECLI:EU:T:2004:118, 195 és 198 pontok]. Emellett az alperes azzal is
érvelt, hogy az Európai Bíróság joggyakorlata szerint a releváns forgalom meghatározása azt szolgálja,
hogy tükrözzék a jogsértés gazdasági jelentőségét, ezért olyan forgalom is beszámítható, melyet a
kartell ténylegesen nem érintett, illetve nem érinthetett [ C-101/15 P. sz. Pilkington Group Ltd és tásai
2016. szeptember 7-én hozott ítélet, ECLI:EU:2016:631, 18-22 pontok].
Ezen érvekkel kapcsolatban szükséges először is rámutatni arra, hogy a végtörlesztéssel nem érintett
devizahitel állomány tekintetében nem igazolta alperes, hogy ezekre is kiterjedt volna versenyellenes
tevékenység, mivel fel sem merül olyan tényállási elem, hogy versenyzői magatartás esetén ezen
devizahiteleknek egyoldalú helyettesítőivé váltak volna a forinthitelek egy része vagy egésze,
következésképp nem igazolt, hogy ezen devizahitelek kiváltása épp a jogsértő magatartás miatt maradt
el, vagy azt akár csak közvetetten is érintette volna.
A Kúria azzal a megközelítéssel ugyan egyetért, hogy a Tpvt. 78. §-ából egyáltalán nem következik,
hogy a jogsértés súlyát ne tükrözné a forint- és devizahitelek teljes állománya, függetlenül attól, hogy
annak egy részét érintette a jogsértés, feltéve, hogy az egyes felperesek nem végtörleszthető
devizahitel állományainak aránya nem különbözik lényegesen egymástól. Erre azonban nem volt a
Kúriának egyértelmű adata.
Emellett, ha az alperes az Európai Bíróság gyakorlatára hivatkozik e körben, akkor szükséges az
Európai Bíróság gyakorlatának azon részét is figyelembe venni, amely szerint az Európai Bizottságot
köti a saját közleménye, amely a felperesek oldalán jogos elvárásokat keletkeztet. Erre tekintettel csak
akkor térhet el saját közleményétől jogszerűen az Európai Bizottság, ha határozatában az előzetesen
közzétett közleménytől való eltérés szükségességét megfelelően megindokolta. [JCB Services v
Bizottság, C-167/04 P, EU:C:2006:594, 207. pont, Jippes és mások, C-189/01, EU:C:2001:420, Ke
Kelit v Bizottság T-17/99, EU:T:2002:73 and Dansk Rørindustri ügy, EU:C:2005:408, 209. pont,
General Electric v. Commission, T-210/01, EU:T:2005:456 , 516 pont. Lizin kartell ügy (Archer
Daniels Midland Company v. Bizottság, C-397/03 P, EU:C:2006:328) August Topfer & Co. GmbH v.
Bizottság C-112/77, EU:C:1978:94 (jogos várakozások), lásd még: BASF v Bizottság, T-15/02,
EU:T:2006:74, valamint az alperes által hivatkozott J Tokai Carbon v. Bizottság egyesített ügyek, T71/03, EU:T:2005:220, Degussa v. Bizottság T-279/02, EU:T:2006:103, Union Pigments ügy , T52/02, EU:T:2005:429, Groupe Danone ügy, C-3/06, EU:C:2007:88]. Ezt az elvet maga a perbeli
alperesi határozat 91. lábjegyzete is elismeri a hazai bírósági joggyakorlat alapján.
Az alperes határozatában a saját közleményétől való eltérést a releváns forgalom meghatározása
körében bizonyos vonatkozásokban megindokolta, de ezen kérdéssel nem foglalkozott, mivel számára
ez nem merült fel problémaként. Ez viszont egy olyan értékelési hiba, amelyre meggyőző
magyarázatot és annak ténybeli alátámasztását nem tette meg a bírósági eljárások folyamán, és ilyet a
Kúria előtt sem tudott hivatkozni. Ez a magyar jogi környezetben a Ket. 72. § (1) bekezdés ec.)
pontjának megsértésből eredő Pp. 339/B. §-a szerinti jogi mérlegelési hiba, amennyiben a jogi
mérlegelése alapjául szolgáló tényállást nem tárta fel kellő mértékben.

30

Mindezek alapján a Kúria megállapította, hogy a Pp. 221. §-ának megsértése mellett jogsértőek voltak
a bírósági ítéletek azért, mert nem állapították meg, hogy Tpvt. 14. §-a szerinti érintett piac
meghatározására, és így az alperes saját közleményétől való eltérésre nem tartalmazott megfelelő
indokolást az alperes határozata, mellyel az alperes megsértette a Ket. 72. § (1) bekezdés ec.) pontját
és a Pp. 339/B. § pontját. Ezek olyan súlyos jogsértések az Alaptörvény B. cikk 1. bekezdésére,
továbbá a Ket. 1. § (1) bekezdése és 2. § (1) bekezdésére is figyelemmel (jogbiztonságból levezethető
jogos várakozások, ügyfél egyenlőség elve), melyekre tekintettel az alperes határozatát részben, a
bírság összegének meghatározása körében hatályon kívül kellett helyezni, és e körben új eljárásra
kellett az alperest kötelezni.
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Emberi jogi közlemények

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei
1. Nagy Béláné Magyarország elleni ügye (53.080/13. számú ügy)37
A kérelmező 1975 májusától 1997 júliusáig alkalmazottként dolgozott, és fizette a
társadalombiztosítási járulékot. 2001 áprilisától kezdődően rokkantsági nyugdíjban részesült;
tekintettel arra, hogy a munkaképességének csökkenését 67%-os mértékben állapították meg, és a
szükséges szolgálati idővel is rendelkezett. Rokkantságát azonos fokban állapították meg 2003-ban,
2006-ban és 2007-ban. Az értékelési eljárás megváltozását követően azonban rokkantságának fokát
40%-ban állapították meg, ami az elvárt minimum szint alá esik. Emiatt 2010-ben megvonták a
kérelmezőtől a rokkantsági nyugdíját. A kérelmező a döntést megtámadta a munkaügyi bíróságon,
azonban a keresetét 2011 áprilisában elutasították.
2011 végén és 2012 elején a kérelmező számos eljárást indított annak érdekében, hogy megtarthassa a
rokkantsági nyugdíját. Az egészségi állapotát ismét felülvizsgálták, és rokkantságának fokát 50%-ban
állapították meg. Ez alapján ismét jogosult lett volna rokkantsági nyugdíjra, azonban 2012. január 1jén hatályba lépett új jogszabály (a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény) miatt ez nem történt meg. A jogszabálymódosítás egy újabb alkalmassági követelményt írt elő, melynek értelmében a kérelmező biztosítási
jogviszonyának az elmúlt 5 évben legalább 1.905 napon keresztül folyamatosan fenn kell állnia, hogy
jogosult legyen a rokkantsági nyugdíjra. A kérelmező mindössze 947 nappal rendelkezett. A kérelmező
kérelmét a helyi hatóság elutasította, mivel az az új követelménynek nem felelt meg. A kérelmező
fellebbezését a Nemzeti Szociális és Rehabilitációs Hivatal, valamint a Nyíregyházi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság is elutasította. A jogerős döntés 2013. június 20-án született meg.
A kérelmező – az Első kiegészítő Jegyzőkönyv 1. cikkére hivatkozással – azt sérelmezte, hogy
elvesztette megélhetését, melyet korábban a rokkantsági nyugdíj biztosított – mindezt annak ellenére,
hogy egészségi állapota változatlan volt azóta, mióta a rokkantságát első ízben megállapították.
A kérelmező kérelmét 2013. augusztus 12-én nyújtotta be; a kérelmek benyújtására nyitva álló
hathónapos időkorlát miatt a Bíróság csak a rokkantsági nyugdíj megállapítása iránti, 2012 elejei
kérelemmel foglalkozhatott, amely a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2013. júniusi ítéletével
nyert végleges elbírálást.
A nyugdíj folyósításáról szóló döntés „valódi tulajdon”-nal ruházta fel a kérelmezőt, így az Első
kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkének hatálya alá esik. Továbbá a kérelmezőnek (az ugyancsak az Első
Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. Cikkének hatálya alá tartozó) „törvényes várománya” volt a nyugdíj
további folyósítására egészen addig, amíg rokkantságának foka az adott szinten marad.
A törvényes váromány azt követően is fennmaradt, hogy a kérelmezőtől 2010-ben megvonták a
rokkantsági nyugdíjat. Ennek több oka is van. A kérelmező több kérelmet is benyújtott a rokkantsági
nyugdíjának megvonása miatt; többször is alávetette magát különböző egészségügyi vizsgálatoknak
annak érdekében, hogy állapotát felülvizsgálhassák; egészen 2012-ig (a törvény módosításáig)
teljesítette a nyugdíj folyósításához szükséges szolgálati időt. Továbbá 2011 áprilisi döntésében a
munkaügyi bíróság jelezte a kérelmezőnek, hogy ismét jogosulttá válik a rokkantsági nyugdíjra, ha
egészségi állapota romlik, és 2011 decemberében az egészügyi állapotának felülvizsgálatakor az
állapotának a romlását meg is állapították. Továbbá a hatóságok nem folyósították a kérelmező részére
a rokkantsági nyugdíjat, holott 2011 decemberéig arra jogosult lett volna, hiszen csak ezt követően
változott meg a kérelmező helyzete. Végül meg kell jegyezni, hogy a kérelmező fizette a
társadalombiztosítási járulékot és a korábban hatályos rendelkezések értelmében a megfelelő mértékű
37

Az ítéletet a Nagykamara hozta 2016. december 13-án; az ítélet végleges.

32

szolgálati idővel is rendelkezett. A fentiek alapján a kérelmező joggal bízhatott abban, hogy
amennyiben egészségügyi állapota nem javul, úgy továbbra is jogosult lesz a rokkantsági nyugdíjra.
Ez a törvényes váromány az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkében garantált tulajdon fogalma alá
esik. A kérelmezőtől az új törvény alapján hozott, a rokkantsági nyugdíj megvonásáról szóló
határozattal elvonták e tulajdonhoz való hozzáférést. Ez a határozat ezért beavatkozás a kérelmező
tulajdonhoz fűződő jogába, így az az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkének hatálya alá esik.
A Bíróság úgy ítélte, hogy a kérelmező tulajdonhoz fűződő jogába való beavatkozás a törvénnyel
összhangban történt, minthogy azt a megfelelően elfogadott törvény alkalmazásával hajtották végre.
Az is megállapítható, hogy a jogszabálynak törvényes célja volt, miszerint a közvagyont a
rokkantságon alapuló szociális ellátások racionalizálásával kívánta megóvni.
A Bíróság úgy találta, hogy a cél elérése érdekében tett intézkedések nem voltak arányosak. A
kérelmezőtől teljes mértékben megvonták a rokkantsági nyugdíjat, ahelyett, hogy csökkentették volna.
Az ezt okozó jogszabály visszaható hatályú volt, az átmeneti rendelkezések a kérelmezőre nem
vonatkoztak. A kérelmező egy sérülékeny csoporthoz (nevezetesen a rokkant személyek közé) tartozik,
és nem volt más jelentős jövedelemforrása. Bár 2011 decemberében javasolták a kérelmezőnek a
rehabilitációt, azonban rehabilitálása nem történt meg, és rehabilitációs hozzájárulásban sem részesült.
Ilyen körülmények között, a kérelmező tulajdonhoz való jogaiba való ilyen alapvető beavatkozás
magában foglalja a szóban forgó lényeges érdekek közötti tisztességes egyensúly megteremtésének
elmulasztását. Nincs ésszerű arányossági kapcsolat az elérni kívánt cél és az annak elérése érdekében
alkalmazott eszközök között. Annak ellenére, hogy a Szerződő Államoknak széleskörű a mérlegelési
jogköre ezen területen, a Bíróság úgy találta, hogy a kérelmezőnek túlzottan nagy személyes terhet
kellett elviselnie, ami az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke megsértésének minősül.
A Bíróság a kérelmező javára 10.000,-Euro vagyoni, és 5.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei
1. Wolfgang Adam Wenner Németország elleni ügye (62.303/13. sz. ügy)38
A kérelmező 1973 óta heroinfüggő, 1988 óta HIV-pozitív, 2001 óta 100%-os rokkant. Az idők
folyamán a kérelmező különböző kezelésekkel próbálta leküzdeni függőségét; 1991 és 2008 között
orvosilag felírt és ellenőrzött droghelyettesítő terápiával kezelték függőségét.
2008-ban a kérelmezőt őrizetbe vették kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt, és előzetes
letartóztatásba helyezték a bajorországi Kaisheim Fegyintézetben, ahol a kábítószer-helyettesítő
kezelést akarata ellenére megszakították. 2009 júniusában elítélték kábítószer-kereskedelemért, és –
figyelembe véve korábbi elítélését – összesen hat év szabadságvesztésre ítélték. Az eljáró bíróság
kényszergyógyítását is elrendelte egy drogrehabilitációs intézetben, amelyet hat havi fogvatartást
követően kellett végrehajtani. E rendelkezésnek megfelelően 2009 decemberében áthelyezték egy
bajorországi drogrehabilitációs központba, ahol egy absztinencia-alapú kezelésén esett át, további
helyettesítő kezelés nélkül. 2010 áprilisában visszaszállították a Kaisheim Fegyintézetben, miként azt
az illetékes bíróság elrendelte. A kérelmező e határozat elleni fellebbezését a Müncheni Fellebbviteli
Bíróság elutasította, úgy ítélve, hogy nem volt kellő valószínűséggel várható, hogy kigyógyítható a
drogfüggőségből vagy jelentős időtartamra megelőzhető lenne a droghasználatba való visszaesése.
2011 júniusában a kérelmező kérelmezte a büntetés-végrehajtási hatóságtól függősége helyettesítő
kezelését. Alternatívaként azt kérte, hogy az ilyen helyettesítő kezelés szükséges voltának kérdését
kábítószer-függőség specialista vizsgálja meg. A kérelmező azt állította, hogy miként különösen egy
külső belgyógyász orvos javasolta, aki a büntetés-végrehajtási hatóságok kérésére vizsgálta meg, az ő
súlyos idült idegfájdalma jelentősen csökkenthető a helyettesítő kezeléssel, és ez volt a helyzet az ő
korábbi helyettesítő kezelése alatt is. A büntetés-végrehajtási hatóságok elutasították a kérelmet, arra
hivatkozva, hogy a helyettesítő kezelés nem volt sem a bajor Büntetés-végrehajtási Törvény céljai
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szempontjából, és nem alkalmas eszköz a rehabilitációjához. Rámutattak, többek között, hogy amíg a
drogrehabilitációs központban kezelték öt hónapig, nem kapott helyettesítő kezelést, és három év
fogva tartás után nem szenvedett fizikai elvonási tünetektől. A kérelmező fellebbezett, arra hivatkozva,
hogy a büntetés-végrehajtási hatóságok nem vizsgálták a Szövetségi Orvosi Kamara az Ópiátfüggők
Helyettesítő Kezelésére vonatkozó Irányelveiben lefektetett vonatkozó követelmények alapján, hogy a
kábítószer-helyettesítő terápia szükséges volt-e. Az Augsburg Megyei Bíróság 2012 márciusában
elutasította a fellebbezést, jóváhagyva a büntetés-végrehajtási hatóságok érvelését. A Müncheni
Fellebbviteli Bíróság a határozatot helybenhagyta, és 2013. április 10-én a Szövetségi
Alkotmánybíróság indokolás nélkül elutasította az alkotmányjogi panasza érdemi elbírálását.
Miután 2014 decemberében szabadlábra helyezték, a kérelmezőt megvizsgálta egy orvos, aki
helyettesítő kezelést írt fel neki.
A kérelmező – az Egyezmény 3. cikkére hivatkozással – sérelmezte, hogy a helyettesítő terápia
megadásának megtagadása a börtönben, amely miatt jelentős fájdalomtól szenvedett és megromlott az
egészsége, és a helyettesítő kezelés szükségességének külső orvosszakértő általi megvizsgálásának
elutasítása embertelen bánásmódnak minősül.
A felek között vitatott volt, hogy a kérelmező esetében a helyettesítő gyógyszeres kezelést szükséges
orvosi kezelésnek kell-e tekinteni, amelyet biztosítani kell annak érdekében, hogy az állam eleget
tegyen az Egyezmény 3. cikke szerinti azon kötelezettségének, hogy megfelelően biztosítsa egészségét
a fogvatartása alatt. A Bíróság elfogadta, hogy az Államoknak bizonyos mozgástere („mérlegelési
jogköre”) a fogvatartottak megbetegedése esetén a különböző, alkalmas terápiák közti választás
tekintetében. Elvben ez igaz az absztinencia-orientált kezelés és a kábítószer-helyettesítő terápia
közötti választásra is. A Bíróságnak nem kellett eldönteni, hogy a kérelmezőnek valóban szüksége
volt-e a helyettesítő gyógyszeres kezelésre, hanem arról kellett döntenie, hogy Németország meggyőző
bizonyítékkal szolgált-e arra, hogy az egészségi állapotát és a megfelelő kezelést megfelelően
értékelték, és hogy ő ennek megfelelően fogvatartása alatt megkapta a megfelelő orvosi ellátást.
Számos fontos elem arra utalt, hogy a kábítószer-helyettesítő kezelést a kérelmező számára szükséges
kezelésnek lehet tekinteni. Nyilvánvalóan és hosszú távon opioid-függő volt. Miként a német
bíróságok – amikor döntöttek a rehabilitációs központból a fegyintézetbe való visszaszállításáról döntő
határozat elleni fellebbezéséről – maguk is megerősítették, hogy nem várható elegendő
valószínűséggel, hogy kábítószer-függősége gyógyítható lenne, vagy hosszabb időn keresztül meg
lehetne akadályozni a kábítószerrel való visszaélésbe való a visszaesését. Drogfüggőségét orvosilag
felírt gyógyszer-helyettesítő terápiával kezelték már 17 éve, mielőtt börtönbe került volna.
A Bíróság azt is kiemelte, hogy a német Egészségügyi Minisztérium megbízásából készült tanulmány
szerint, a kábítószer-helyettesítő kezelés a lehető legjobb terápia nyilvánvaló opiát függőség esetén. A
helyettesítő kezelési programok működtek az Európa Tanács 47 tagállamából 41-ben, és a 47
tagállamból 30-ban a fogvatartottaknak is biztosítottak ilyen kezelést. Németországban az ilyen terápia
elvileg elérhető volt a fegyintézetekben, és Bajorországon kívül számos más tagállam fegyintézetében
a gyakorlatban is. Ez a gyakorlat összhangban volt az Európa Tanács fegyintézeten belüli orvosi
ellátást illető irányelveivel. Mind az Európai Bizottság a Kínzás és Embertelen vagy Megalázó
Bánásmód vagy Büntetés Megelőzéséért (CPT) iránymutatásai, mind az Európai Börtönszabályok
lefektetik az ellátás egyenértékűségének elve, amelynek értelmében a fogvatartottak hasonló
feltételekkel jogosultak orvosi kezelésre, mint amilyenekkel a külvilágban élő betegek. Továbbá, a
kérelmező esetében a büntetés-végrehajtási hatóságok által megbízott külső orvos azt javasolta, hogy a
büntetés-végrehajtási egészségügyi szolgálat gondolja újra meg, hogy biztosítson számára a
kábítószer-helyettesítő kezelést, amelyet fogvatartása előtt kapott. Az a tény, hogy miután kiengedték a
börtönből, ismét részesült ilyen kezelésben, ugyancsak azt jelezi, hogy ez számára szükséges kezelés.
A Bíróság nem győzte meg a német hatóságok azon érvelése, hogy mire a kérelmező kérte a
helyettesítő gyógyszeres kezelést, ő abban már hónapok óta nem részesült, és nem szenvedett fizikai
elvonási tünetektől. Ebben a tekintetben a Bíróság kiemelte különösen, hogy az egészségi állapotát
fogvatartása alatt krónikus fájdalom jellemezte, amelyet a korábbi fizikai elvonási tünetektől
függetlenül szenvedett el, és hogy a korábbi kábítószer-helyettesítő kezelést akarata ellenére
szakították meg. Sőt, tekintettel arra, hogy a hazai hatóságok saját véleménye szerint az absztinencia-
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orientált terápia kudarcot vallott, a hatóságoknak kötelessége lett volna újraértékelni, hogy melyik
kezelés megfelelő számára. Ilyen körülmények között a kábítószer-helyettesítő kezelés elutasítása nem
alapulhat azon az elérhetetlen cél, hogy küzdje le a kábítószer-függőségét. Annak érdekében, hogy
megkapja a szükséges orvosi kezelést a fegyintézetben, a hazai hatóságok, különösen a bíróságok,
ezért kötelesek lettek volna igazolni, időszerűen és a kábítószerfüggő kezelésében jártas független
orvos segítségével ellenőrizni, hogy a kérelmező állapota még mindig megfelelően kezelhető-e ilyen
kezelés nélkül.
A Bíróság továbbá meggyőződött arról, hogy az a fizikai és szellemi megterhelés, amelyet a kérelmező
elszenvedett egészségi állapota eredményeként, mint olyan elvben alkalmas volt arra, hogy elérje az
Egyezmény 3. cikkének küszöbértékét.
E körülmények, valamint a hatóságok azon kötelezettsége ellenére, hogy megfelelően értékeljék,
melyik a megfelelő kezelés a kérelmező megbetegedésére, nem vizsgálták különös gondossággal és
független, szakorvosi tanácsadás segítségével, azon orvosi kezelése megváltoztatása ellenére, amelyet
megfelelőnek kell tekinteni. Ezzel összhangban az Egyezmény 3. cikkét megsértették.
A Bíróság elutasította a kérelmező igényét az állítólagos vagyoni kár tekintetében, és úgy ítélte meg,
hogy az Egyezmény 3. cikke megsértésének megállapítása önmagában elegendő igazságos elégtételt
jelent bármely nemvagyoni kár tekintetében.

2. W. D. Belgium elleni ügye (73.548/13. sz. ügy)39
A kérelmezőt 2006 novemberében, amikor 19 éves volt, őrizetbe vették egy tizenhat év alatti személy
molesztálásáért. Az 1930. április 9-ei Társadalomvédelmi Törvény alapján a Mecheleni Elsőfokú
Bíróság Beutalások Részlege úgy döntött, hogy a kérelmezőt fogva tartják, kiemelve, hogy hiányzik
belőle a büntetőjogi felelősség, mentális zavartól szenved. 2007 júliusában elhelyezték a Merksplas
fegyintézet társadalomvédelmi egységében, ahol azóta is fogva tartják. 2010 és 2015 között számos
alkalommal biztosítottak neki kísért eltávozást egy csoport vagy egy családtag felügyelete alatt,
megtiltva, hogy kiskorúakkal vegyen fel kapcsolatot, telefont vagy internetet használjon. Különböző
pszichiátriai jelentések kiemelték, hogy hajlamos a perverzióra és a pedofíliára, nagyon nagy a
bűnismétlés kockázata, hogy autizmus spektrum zavarban szenved, és hogy szükséges lehet
elhelyezése a Flamand Fogyatékosügyi Ügynökség (VAHP) valamelyik intézetében. 2015 októberben
a pszichoszociális osztály javasolta, hogy a kérelmezőnek többé ne engedélyezzék az eltávozásokat,
mert úgy találták, hogy visszaesett, és kiskorúakkal kezdett levelezésbe.
Fogvatartása alatt az Antwerpeni Társadalomvédelmi Testület (CDS) úgy döntött, hogy a kérelmező
maradjon a Merksplas fegyintézetben. 2009-től a további fogvatartását egy VAHP intézménynek való
átadásától függően rendelték el. 2012. december 6-án Felsőbb Társadalomvédelmi Testület (CSDS)
elutasította a kérelmező fellebbezését a CDS fogvatartását elrendelő határozata, megállapítva, hogy a
fogvatartása mentális-egészségügyi okok miatt indokolt volt. Ezután felülvizsgálati kérelmet terjesztett
elő, amelyet a Semmítőszék 2013. április 30-án elutasított. A kérelmező más fellebbezéseit a rendes
bíróságok ugyanígy elutasították. Időközben a hatóságok és a kérelmező erőfeszítései, hogy
befogadást nyerjen egy VAHP által jóváhagyott „külső befogadó állomásra”, sikertelenek voltak, vagy
azért, mert nem volt elérhető hely vagy a kérelmező pszichiátriai kórképe miatt.
A kérelmező – az Egyezmény 3. cikkére hivatkozással – sérelmezte, hogy több mint 9 éve
börtönviszonyok között tartják fogva, mentális adottságainak megfelelő kezelés vagy a társadalomba
való visszailleszkedés valós lehetősége nélkül; azt is sérelmezte – az Egyezmény 5. cikkének 1.
bekezdésére hivatkozással – hogy szabadságelvonása és további fogvatartása törvénytelen volt,
továbbá – az Egyezmény 5. cikkének 4. bekezdésére, az Egyezmény 13. cikkére az Egyezmény 3.
cikke vonatkozásában hivatkozva – előadta, hogy nem állt rendelkezésére hatékony jogorvoslat, amely
révén sérelmezhette volna fogvatartása körülményeit.
Az Egyezmény 3. cikkének állítólagos sérelmét vizsgálva a Bíróság észlelte, hogy a kérelmező nem
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kapott megfelelő kezelést a mentális zavaraira fogvatartása idején. Ezenkívül egyetértés volt a nemzeti
és nemzetközi szinten, hogy a mentális zavarokkal küzdő elkövetők számára nyújtott ellátás nem volt
megfelelő. A felmerült panaszok között volt, hogy a pszichiátriai szárnyak, beleértve a
társadalomvédelmi egységeket is, nem voltak alkalmasak a mentális zavarokkal küzdő személyek
fogvatartására, a személyzet általános hiánya, a biztosított kezelés gyenge minősége és
folyamatosságának hiánya, a túlzsúfoltság és a fegyintézeten kívüli pszichiátriai intézetek strukturális
kapacitáshiánya miatt. A Merksplas fegyintézet felügyelő bizottsága nemrég megerősítette ezt az
elemzést. A CPT, az ENSZ Kínzás Elleni Bizottságának és a Nemzetközi Börtön Figyelő nemrég
szintén aggodalmát fejezte ki ezen állapot miatt. Ezeket az eredményeket alátámasztja az a tény, hogy
az orvosok és a pszichoszociális osztály által kiadott jelentések nem adták magyarázatát azon kezelés
természetének, amelyet állítólag a kérelmező kapott a De Haven egységben a kórképével összhangban.
Hasonlóképpen, a Kormányzat sem mutatta ki, hogy a kérelmező megfelelő kezelést kapott az
állapotára. Az egyetlen konkrét információ, amely a Bíróság számára elérhető volt, azzal a ténnyel állt
kapcsolatban, hogy a kérelmező részt vett előkezelésen, a pszichiáterrel való találkozások száma és
gyakorisága, amelynek legtöbbje azzal járt, hogy antidepresszánsokat és antipszichotikus gyógyszert
írtak fel neki. A Bíróság álláspontja szerint nem elég egy fogvatartottnak, hogy megvizsgálják és
felállítják a diagnózist; ehelyett lényeges, hogy az azonosított problémára megfelelő kezelést és
megfelelő orvosi felügyeletet biztosítsanak.
A kérelmező 2008-ban részt előkezelésen vett részt, és annak eredményét kedvezőnek ítélték
cselekményei és problémái tudatosítása szempontjából. 2010-től számos alkalommal engedélyezték
eltávozását, és ennek szintén pozitív hatása volt. Ezen kívül, bár ő képes volt arra, hogy részt vegyen 't
Zwart Goor Egyesület tevékenységében 2009-től, nem volt hajlandó részt venni egy olyan
programban, amelynek céljait úgy tűnt neki, nem értette meg. Két, a kérelmező szexuális problémáival
foglalkozó, 2013-ban és 2014-ben kibocsátott szakvélemény kiemelte, hogy még mindig nagy a
kockázata a bűnismétlésnek, és egy friss pszichoszociális szakvélemény 2015-ből azt tanácsolta, hogy
ne engedjenek számára eltávozást, miután úgy találta, hogy visszaesett és kiskorúakkal kezdett
levelezésbe. A Bíróság szerint az összes ilyen tényezőt azt jelezte, hogy a kérelmező fogvatartása
terápiás támogatás vagy a társadalmi visszailleszkedés kilátása nélkül, hátrányos hatással van az ő
pszichológiai jólétére, minthogy ő nyilvánvalóan semmilyen előrelépést nem tett problémái
megértésében és úgy tűnik, még sokkal inkább rászorul a személyes felügyeletre, mint fogvatartása
kezdetekor.
A Bíróság észlelte, hogy a hatóságok által tett lépések, hogy találjanak egy külső létesítményt, amely
ellátást nyújtja a kérelmezőnek, eredménytelennek bizonyultak, mert az intézmények, amelyekkel
kapcsolatba léptek, nem voltak hajlandóak befogadni. Ez a kérelmezőre nézve hátrányos helyzet
valójában egy rendszerszintű probléma eredménye volt: egyrészt, a büntetés-végrehajtási intézetek
pszichiátriai szárnyaiban fogvatartottak számára elérhető orvosi ellátás elégtelen volt, másrészt a
büntetés-végrehajtási intézményrendszere kívüli elhelyezés gyakran lehetetlen volt, vagy a
pszichiátriai intézetekben tapasztalható helyhiány miatt vagy amiatt, mert a jogszabályi keretek nem
engedték meg a társadalomvédelmi hatóságoknak, hogy elrendeljék az ilyen személyek felvételét a
külső létesítményekbe, amelyek nemkívánatosnak tekintették őket.
A Bíróság rámutatott: az Egyezményből levezethető kötelezettség nem korlátozódik arra, hogy a
társadalmat megvédjék a mentális zavarokkal küzdő bűnelkövetők által támasztott lehetséges
veszélyekkel szemben, hanem arra is kiterjed, hogy megfelelő kezelést biztosítsanak az ilyen
elkövetőknek, hogy segítsenek nekik a társadalomba való minél eredményesebb visszailleszkedésben.
Ezért úgy ítélte, hogy a nemzeti hatóságok nem gondoskodtak kellőképpen a kérelmező egészségéről
annak érdekében, hogy ne maradjon egy olyan helyzetben, amely sérti az Egyezmény 3. cikkét. Az a
tény, hogy őt a fegyintézet pszichiátriai szárnyában tartották jelentős ideje, bármely változás valós
reménye nélkül, megfelelő orvosi felügyelet nélkül, különösen heves nehézségnek tette ki, olyan fokú
stresszt okozva neki, amely túllépte a fogva tartással szükségképpen együtt járó szenvedés
elkerülhetetlen szintjét. A Bíróság úgy ítélte, hogy bármilyen nehézségeket is támasztott a kérelmező a
viselkedésével, ez nem mentesíti az Államot a vele szemben fennálló kötelezettségei alól.
Megismételte, hogy az alávetettség és tehetetlenség helyzete, amely tipikus a pszichiátriai intézetekben
tartott betegek esetén, fokozott éberséget igényel az Egyezmény betartásának felülvizsgálata során;
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még inkább ez a helyzet, ha a személyiségzavaroktól szenvedő személy börtönkörnyezetben van fogva
tartva. A Bíróság tehát arra a következtetésre jutott, hogy megalázó bánásmód volt a kérelmezőt több
mint kilenc évig börtönkörnyezetben folyamatosan fogva tartani mentális állapotának megfelelő
kezelés vagy a társadalmi visszailleszkedés lehetősége nélkül. Úgy ítélte meg, hogy az Egyezmény 3.
cikkét megsértették.
Az Egyezmény 5. cikke 1. bekezdésének állítólagos sérelmét vizsgálva a Bíróság észlelte: azt a
lehetőséget, hogy a kérelmezőt átszállítják egy megfelelő külső létesítménybe, 2009 óta tervbe volt
véve. A társadalomvédelmi hatóságok következetesen azzal igazolták a további fogva tartását a
Merksplas Fegyintézetben, hogy az addig tart, amíg egy VAHP által irányított felügyelt lakóközpontba
felveszik. A hatóságok ismételten kapcsolatba léptek külső létesítményekkel. de erőfeszítéseik
hiábavalóknak bizonyultak, minthogy a szóban forgó intézmények nem voltak hajlandóak befogadni a
kérelmezőt. A CSDS 2015. március 16-ai határozatában kifejezetten kiemelte, hogy az az időszak,
amelyen belül a kérelmező jogosult volt a kezelésre és megfelelő támogatásra, eltelt, és kötelezte a
belga hatóságokat, hogy vigyék át egy megfelelő intézménybe. A Bíróság arra a következtetésre jutott,
hogy a kérelmező folyamatos fogva tartását a pszichiátriai szárnyban a hatóságok maguk is olyannak
tekintették, mint amely „ideiglenes” megoldás, míg megfelelő létesítményt találnak, amelyek
kielégítik az igényeit; hogy a kérelmező börtönkörnyezetben tartása tudottan nem megfelelő volt
terápiás szempontból; és hogy annak oka, amiért ott maradt, a más lehetőség rendszerszintű hiánya
volt. A Bíróság kiemelte továbbá, hogy a sürgős eljárással összefüggésben a kérelmező kifejezte
kívánságát azzal a céllal, hogy javulást idézzen elő az állapotában. Azt kérte: az Állam rendelje el,
hogy adjanak neki deviáns szexuális magatartásra való szakorvosi kezelést, de ez nem volt azok között
a kezelések között, amelyeket a kérelmező számára biztosítottak a Merksplas Fegyintézetben, ami a
Bíróság számára aggályos. A Bíróság hivatkozott a négy precedense következtetéseire, amelyekben
úgy találta, hogy az Egyezmény 5. cikkének 1. bekezdését megsértették, azon az alapon, hogy a
büntetőjogi felelősségre nem vonható kérelmezők fogvatartása jelentős ideig egy fegyintézet
pszichiátriai szárnyában, amely nem illeszkedik a szükségleteikhez, ténylegesen eltépte a köteléket a
fogvatartás célja és gyakorlati körülményei között. Ugyanerre a következtetésre jutott a jelen ügyben,
megállapítva, hogy a kérelmező fogvatartása 2006 óta egy állapotához nem illeszkedő létesítményben
megszakította az Egyezmény 5. cikke 1. bekezdés (e) pontjában megkövetelt kapcsolatot a fogvatartás
célja és gyakorlati körülményei között. Úgy ítélte, hogy az Egyezmény 5. cikkének 1. bekezdését
megsértették.
Az Egyezmény 5. cikke 1. bekezdésének és az Egyezmény 13. cikkének az Egyezmény 3. cikke
vonatkozásában történő állítólagos megsértését vizsgálva a Bíróság utalt rá, hogy több mint nyolc éve
a CDS megelégedett azzal, hogy meghosszabbítja a kérelmező fogvatartását addig, míg lehetségessé
válik átszállítása egy külső létesítménybe, és hogy megjegyezze azt, hogy annak formális megerősítése
hiányában, hogy egy megfelelő intézmény kész átvenni őt, nincs értelme elrendelni azt, hogy
átszállítsák egy ilyen létesítménybe. A kérelmező fellebbezése a sürgős ügyekben eljáró bírákhoz sem
volt sikeresebb. Hosszú ideig, a rendes bírósághoz fordulás is hiábavalónak bizonyult a kérelmező
számára, akinek azt mondták: elmulasztotta kimutatni, hogy az a környezet, amelyben él, miért nem
illik az állapotához, vagy jelezni, hogy milyen gyógymód lenne megfelelő. A Bíróság arra az
álláspontra helyezkedett azonban, hogy a mentális zavarban szenvedő elkövetők esetén, akik gyakran
nem részesülnek rendes pszichiátriai tanácsadásban, lehetetlenség elvárni azt, hogy azonosítsák a
„megfelelő megoldást” a maguk számára, minthogy az függ az egyéni jellemzőiktől és a társadalomra
jelentett veszélyességüktől.
A 2015. március 16-ai határozattal kapcsolatban, amelyben a CSD végül elrendelte a kérelmező
felvételét külső létesítménybe, a Bíróság észlelte, hogy az még mindig nem valósult meg, és hogy a
kérelmező kénytelen volt eljárást indítani a rendes bíróságok előtt annak végrehajtása iránt. A Bíróság
álláspontja szerint ez a helyzet nehezen összeegyeztethető a meglévő jogorvoslatok állítólagos
hatékonyságával. Feltételezve, hogy a szóban forgó jogorvoslatok elméletileg egymást kiegészíthetik
és – bizonyos esetekben – lehetővé teszik az érintett személy számára annak biztosítását, egy határozat
teljesítse az Egyezmény hatékonysági követelményével, akkor sem védhető, hogy egy pszichiátriai
beteg fogvatartottnak, aki neki kedvező határozatot kapott, több kérelmet kell benyújtania annak
biztosítására, hogy alapvető jogait végül a gyakorlatban is tiszteletben tartsák.
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A Bíróság megállapította, hogy a valóságban, a kérdéses jogorvoslat hiányosságait nagyrészt a
Belgiumban felmerülő különleges probléma rendszerszintű jellege okozta. Inkább a megfelelő helyek
hiánya a nem-büntetésvégrehajtási környezetben és a képzett személyzet hiánya, mint maga a
jogorvoslat maga eredményezte a társadalomvédelmi hatóságokhoz való fellebbezés hatástalanságát és
akadályozta meg a kedvező bírósági döntések végrehajtását. Még ha a társadalomvédelmi hatóságok,
vagy a sürgős ügyekben eljáró bíró eléggé szélesen használta volna felülvizsgálati hatáskörét és
megvizsgálta volna mélységében a kérelmező fogvatartásának körülményeit, ez sem oldotta volna meg
a sérelmezett problémát, minthogy az átszállítás minden esetben egy külső létesítménybe való
befogadástól függőt, és a befogadásának elutasítása miatt akadályokba ütközött.
Ami a Polgári Törvénykönyv 1382. cikke szerinti kártérítési kereset indítását illeti, a Bíróság úgy
ítélte, hogy ez a jogorvoslat nem idézett volna elő azonnali és kézzelfogható javulást a kérelmező
fogvatartása feltételeiben vagy áthelyezését egy másik létesítménybe. A bíróság kedvező döntése
egyszerűen csak pénzbeli kártérítést jelentett volna a kérelmezőnek, és ez az ő konkrét esetében nem
elégítette volna ki a hatékony jogorvoslat követelményét.
Az akkor működő belga rendszer vizsgálata fényében a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a
kérelmezőnek a gyakorlatban nem állt rendelkezésére hatékony jogorvoslat az Egyezményből fakadó
panaszai tekintetében – vagyis egy olyan jogorvoslat, amely alkalmas lett volna orvosolni a helyzetet,
amelynek áldozata volt, és megakadályozni az állítólagos jogsértés folytatását. Úgy találta, hogy az
Egyezmény 5. cikkének 4. bekezdését, valamint az Egyezmény és az Egyezmény 13. cikkét – az
Egyezmény 3. cikke vonatkozásában – megsértették.
A Bíróság az Egyezmény 46. cikke alapján irányadó döntést is hozott. Úgy ítélte, hogy a kérelmező
helyzete a belga pszichiátriai őrizet rendszerére jellemző, rendszerszintű hiányosságból ered, amely
nagyszámú embert érint és továbbra is alkalmas erre. A probléma rendszerszintű jellege tűnik ki abból
a tényből is, hogy jelenleg negyvenegynéhány Belgium elleni ügy van folyamatban a Bíróság előtt,
amelyben az Egyezmény 3. cikke, illetve 5. cikke 1. bekezdése és 4. bekezdése betartásának kérdése
merül fel tekintettel a mentális zavarokkal küzdő bűnelkövetők különböző belga fegyintézetekben való
folyamatos fogvatartására megfelelő kezelés és megfelelő orvoslást nyújtó jogorvoslat hiányában. Az
ilyen kérelmek száma folyamatosan növekszik. A Bíróság ezért úgy határozott, hogy irányadó döntést
hoz.
A Bíróság hangsúlyozta, hogy az Egyezmény 3. cikkében védett jog érinthetetlen természetére és az 5.
cikkben foglalt szabadsághoz való jog fontosságára, az Állam köteles úgy megszervezni a
bűnelkövetők pszichiátriai őrizetének rendszerét, hogy a fogvatartottak méltóságát tiszteletben tartsák.
Konkrétan a Bíróság arra bátorította a belga Államot: tegyen lépéseket, hogy csökkentsék azon
mentális zavarokkal küzdő bűnelkövetők számát, akiket a fegyintézetek pszichiátriai szárnyában
tartanak fogva megfelelő kezelés nélkül, különösen a pszichiátriai őrizet feltételeinek
újrafogalmazásával, a Belgiumban jelenleg folyó jogalkotási reform-folyamat által meghatározott
elvekkel összhangban. Ebben a szellemben, a Bíróság üdvözölte azt a most már törvényben rögzített
célt, hogy megfelelő terápiás támogatást nyújtsanak az ilyen fogvatartottak a társadalomba való
visszailleszkedésük céljából.
A Bíróság a kétéves határidőt adott a belga Kormányzatnak, hogy orvosolja mind az általános
helyzetet, különösen azáltal, hogy lépéseket tesz a jogalkotási reform végrehajtása érdekében, mind az
olyan kérelmezők helyzetét, akik hasonló kérelmeket nyújtottak be a Bírósághoz jelen ítélet
meghozatala előtt és mindazokét, akik ezután fordulnak a Bírósághoz. A jogorvoslati intézkedések
elfogadásáig a Bíróság úgy döntött, hogy valamennyi hasonló ügyben az eljárást jelen ítélet véglegessé
válásától számított két évre felfüggeszti.
A Bíróság a kérelmező javára 16.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

3. Alimov Törökország elleni ügye (14344/13. sz. kérelem)40
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ítélet 2016. december 6-án vált véglegessé.
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A kérelmező üzbég állampolgár, aki 2010-ben családjával együtt előbb Kazahsztánba, majd
Törökországba utazott; állítólag azért, hogy elmeneküljön a vallási nézetei miatt elszenvedett
elnyomás elől. Bár a felesége Gaziantep városában menedékkérelme elbírálásáig tartózkodási
engedélyt kapott, a kérelmező nem tudta megfizetni az illetéket, így illegálisan tartózkodott
Törökországban. Amikor 2011 áprilisában Törökországból Ukrajnába utazott, hogy orvosi ellátást
kérjen a felesége számára, a határőrség az illegális tartózkodás miatt 900 török lírára megbírságolta, és
öt évre kiutasították az országból.
A kérelmező és családja 2012 május 4-én az isztambuli Sabiha Gökçen repülőtéren keresztül kísérelt
meg visszatérni Törökországba, a kérelmezőt azonban nem engedték belépni, és a repülőtér
fogdájában helyezték el, kilátásba helyezve Ukrajnába történő visszatoloncolását. Másnap a kérelmező
panaszt nyújtott be a visszatoloncolás ellen és egy új menedékkérelmet terjesztett elő. A
belügyminisztérium 2012. május 13-án felhívta az isztambuli és gaziantepei kormányzókat, hogy
értesítsék a kérelmezőt arról, hogy a menedékkérelme elbírálásáig a reptéri fogdában marad. Az
isztambuli kormányzó hivatalának 2012. május 21-én kelt, a minisztériumnak címzett feljegyzése
szerint a tájékoztatás a kért módon megtörtént, a feljegyzés azonban nem tartalmazta, hogy az
értesítésre mikor került sor.
A török belügyminisztérium a kérelmező menedékjog iránti ismételt kérelmét 2012. május 30-án
elutasította, amiről másnap értesítették, és tájékoztatták, hogy 72 órán belül panaszt nyújthat be a
minisztérium határozata ellen, hogy panasza elutasítása esetén kiutasítják, és hogy addig is a reptéri
fogdában tartják. A kérelmező 2012. június 1-jén kifogást nyújtott be a minisztérium határozata ellen.
A kérelmezőt 2012 júliusában a repülőtérről az isztambuli Kumkapi Kiutasítási Központba szállították.
2012 augusztusáig volt őrizetben, amikor is a menedékjog iránti kérelmének elbírálásáig ideiglenes
tartózkodási engedélyt kapott (az eljárás kimenetele nem ismert).
A kérelmező azt állította, hogy Sabiha Gökçen repülőtér a fogdája, ahol hatvannyolc napig, 2012.
május 4-e és 2012. július 10-e között tartották, egy kb 20 m2-es szoba volt, és hogy abban – noha a
számuk ingadozott – időnként akár tizenöt ember volt elszállásolva. A szobában nem volt olyan bútor,
amely alkalmas lett volna arra, hogy aludjanak rajta, csak öt kanapé, amelyen lehetetlen volt pihenni.
A kérelmező azt is állította, hogy őrizet alatt nem hagyhatta el a szobát, nem volt semmilyen
kapcsolatba a külvilággal, még az ügyvédjével sem. Nem jutott természetes fényhez és friss
levegőhöz, minthogy a szóban forgó szobának nem voltak ablalaki. A kérelmező szerint a fogdát a be
nem engedhető utasok rövidtávú elhelyezésére tervezték, és nem volt alkalmas a hosszútávú
fogvatartásra. Minden más, az ő helyzetében lévő utast elengedték vagy visszatoloncolták legflejebb
egy- vagy kétnapi őrizet után.
A Kormányzat ezzel szemben azt állította, hogy a helyiség, ahol a kérelmezőt a Sabiha Gökçen
repülőtéren fogva tartották, 53,73 m2-es. A szoba már felszerelt öt ággyal férfiak, valamint a
szellőztető rendszer, egy televízió, egy WC és egy zuhanyzó. A helyiségben őt ágy volt a férfiaknak
volt benne szellőzés, televízió, illemhely és zuhanyzó. A szobának volt egy párnázott ülőhely része,
ahol pihenni és aludni lehetett, és minden nap takarították. A Kormányzat azt is állította, hogy amíg a
kérelmező ott volt, a fogvgatartottak száma sohasem lépte túl az 5 főt, ennek alátámasztására azonban
semmilyen olyan okiratot nem terjesztettek elő, mint például az adott időszakban fogvatartott
személyek jegyzékét, és a Bíróság kérése ellenére sem csatoltak fényképfelvételeket a szobáról.
A kérelmező azt állította, hogy a Kumkapı Kiutasítási Központ súlyosan túlzsúfolt volt fogvatartása
idején. Egy kb. 35 m2-es háélótermet kellett megosztania 30-45 másik emberrel, akiknek csak 15
emeleteságyat biztosítottak az alvásra. Egész idejét egy nedves és füstös szobában kellett töltenie,
anélkül, hogy valamilyen társas időtöltésben vehetett volna részt és fogvatartása alatt nem engedték a
szabadtéri testmozgást. A kérelmező állította továbbá, hogy a kiutasítási központ túlzsúfoltsága
egészségügyi problémákat okozott. Az épület rovarokkal fertőzött volt, és gyakran törtek ki járványok.
Az étel minősége és mennyisége is elég gyenge volt.
A Kormányzat állítása szerint a Kumkapı Kiutasítási Központ befogadóképességét – az Európai
Bizottság a Kínzás és Embertelen vagy Megalázó Bánásmód vagy Büntetés Megelőzéséért (CPT)
2009 júniusi látogatását követő ajánlásaival öszhangban – 560-ról 300-ra csökkentették. Ennek
megfelelően a fogvatartottak száma a kérelmező fogvatartása idején soha sem haladta meg a 300-at; a
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szóban forgó időszakban a kihasználtság fokátrögzítő nyilvántartásokat azonban nem csatolták. A
fogvatartottakat a kiutasítási központ három emeletén helyezték el: az első két emeletet tartották fenn a
férfi fogvatartottaknak, a harmadik emeletet a nőknek. A szobák számára és méretére vonatkozó
tájékoztatások azonban ellentmondásosak voltak.41 A kérelmező szobatársainak pontos számáról
állításuk szerint nem tudtak tájékoztatást adni, mert a fogvatartottak maguk választhattak szobát;
előadták azonban, hogy minden szobában 15-20 ágy volt. Minden emeleten volt egy 69 m2-es kávézó,
ahol a reggelit, ebédet és vacsorát szolgálták fel minden nap. A fogvatartottak joga volt szabadtéri
testmozgásra megfelelő időjárási körülmények között, valamint arra, hogy sportoljanak és tévét
nézzenek. A fogvatartottak számára sürgős esetekben egészségügyi ellátásban részesülhettek, és az
orvos hetente egyszer meglátogatta a kiutasítási központot. Ami a létesítmény higiéniai előírásait illeti,
a kiutasítási központban hatfős takarító személyzet dolgozott teljes munkaidőben, és az épületet
bizonyos időszakonként fertőtlenítették.
Kérelme alátámasztására a Kormányza – egyebek mellett csatolta két hálószoba fényképét, mindkettő
világosnak és elég tisztának tűnt, valamint egy folyósét, és az egyik férfiak számára fenntartott emelet
kávézójáét. Bár az ágyak teljes száma a fényképekből nem állapítható meg, az megállapítható, hogy
legalább husonkét ágy (vagyis tizenegy emeleteságy) volt mindkét szobában. Az is megállapítható,
hogy két sor emeleteságyat helyeztek el a falak mellett mindkét szobában, egy szűk folyóst hagyva a
szoba közepén. Míg egyes emeleteságyak érintik egymást, mások nagy fémszekrényekkel vannak
elválasztva. Semmilyen más bútor, mint például asztal vagy szék nem volt a szobákban; az ágyakon
pokróc csak az egyik szobában volt, és a másik szobában nem volt semmilyen ágynemű. Egy tévé volt
elérhető minden emeleten, a kávézóban. Továbbá, egy fém felülőpad és egy szobabicikli látszik a
folyosó fényképén. Az illemhelyekről és zuhanyzókról nincs fényképfelvétel. Ugyancsak csatoltak
egy fényképet a fogvatartottakról a kiutasítási központ udvarán; nincs férfi e fogvatartottak között,
csak nők és gyerekek.
A kéremező – az Egyezmény 5. cikkének 1., 2. 3. és 4. bekezdésére valamint az Egyezmény 13.
cikkére hivatkozással – sérelmezte, hogy törvénytelenül tartották fogva annak lehetősége nélkül, hogy
szabadságtól való megfosztásának törvényességét vitassa, nem tájékoztatták megfelelően a
szabadságelvonás indokairól, és nem állították haladéktalanul bíróság elé, továbbá – az Egyezmény 5.
cikkének 5. bekezdésére hivatkozással – állította, hogy a nemzeti jog alapján nincs kártérítéshez joga e
panaszai tekintetében. A kérelmező – az Egyezmény 3. cikkére hivatkozással – sérelmezte
fogvatartásának körülményeit a Sabiha Gökçen repülőtér fogdájában, illetve a Kumkapı Kiutasítási
Központban; különösen azzal érvelt, hogy mindkét létesítmény túlzsúfolt volt és fogvatartása ideje
alatt nem engedték szabadtéri testmozgást végezni egyik létesítményben sem. Állította továbbá – az
Egyezmény 13. cikkére az Egyezmény 3. cikke tekintetében hivatkozva – azt, hogy nem állt
rendelkezésére hatékony jogorvoslat, amellyel sérelmezhette volna fogvatartásának körülményeit.
A Bíróság úgy ítélte meg, hogy a kérelmezőt a bevándorlás ellenőrzésének keretében fosztották meg
szabadságától, kiutasításának céljával az Egyezmény 5. cikke 1. bekezdésének (f) pontja értelmében. A
Bíróság már vizsgált hasonló sérelmet Abdolkhani és Karimnia ügyében, amelyben úgy találta, hogy
olyan egyértelmű török jogszabályi rendelkezések hiányában, amelyek megállapítják a kiutasítási
őrizet elrendelésére szolgáló eljárást, a kérelmezők fogvatartása nem volt „törvényes” az Egyezmény
5. cikke szempontjából. A Bíróság megvizsgálta a jelen ügyet, és nem talált olyan különleges
körülményt, amely azt követelte volna, hogy eltérjen az előbb hivatkozott ítéletben kifejtett
álláspontjától, ezzel összhangban a jelen ügyben az Egyezmény 5. cikkének 1. bekezdését
megsértették.
A Bíróság észlelte, hogy a jelen ügyben vitatott volt a felek között, vajon a kérelmezőt tájékoztatták-e
fogvatartása indokaairól. Noha a Kormányzat azt állította, hogy a kérelmezőt tájékoztatták, a
minisztérium 2012. május 13-ai utasításának megfelelően, azt elfogadta, ogy a tájékoztatásra
nagyjából két héttel a fogvatartás kezdetét követően került sor. A Bíróság úgy ítélte: még ha el is
fogadja, hogy a kérelmezőt tájékoztatták a fogvatartása indokiaról, miként azt a Kormányzat előadta, a
tájékoztatást nem adták meg eléggé gyorsan ahhoz, hogy az megfeleljen az Egyezmény 5. cikke 2.
bekezdése követelményeinek. A Bíróság kiemelte ennek kapcsán: bárki, akinek joga van arra, hogy
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eljárást indítson fogvatartása törvényességének gyors ebírálása érdekében, csak akkor tudja
hatékonyan gyakorolni ezt a jogát, ha gyorsan és megfelelően tájékoztatták a szabadságtól való
megfosztásának hivatkozott indokairól. A Bíróság továbbá kimelet, hogy az ügy iratai között nincs
adat, amely arra utalna, hogy a kérelmezőt tájékoztatták volna további fogvatartása indokairól, amikor
a repülőtérről átszállították a kiutasítási központba; a Kormányzat e tárgyban nem nyilatkozott.
Tekintettel az előzőekre, a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy az Egyezmény 5. cikkének 2.
bekezdését megsértették.
A Bíróság kiemelte, hogy számos hasonló ügyben állapította meg az Egyezmény 5. cikke 4. és 5.
bekezdésének megsértését, ahol arra a következtetésre jutott, hogy a török jogrendszer az adott
időszakban a kérelmezőhöz hasonló helyzetben lévő személyek számára nem biztosított jogorvoslatot,
amely révén fogvatartásuk törvényességének bírósági felülvizsgálatát elérhették volna az Egyezmény
5. cikkének 4. bekezdése értelmében, és kártérítést kaphattak volna a jogellenes fogvatartásért, miként
azt az Egyezmény 5. cikkének 5. bekezdése előírja. A Bíróság nem látott indokot, hogy eltérjen a
korábbi álláspontjától, mivel a Kormányzat által hivatkozott ügyekben nem volt példa arra, hogy a
közigazgatási bíróság gyorsan elbírálja a kérelmet, döntsön a menedékkérő szabadlábra helyezéséről
fogvatartása törvénytelensége alapján és kártérítést ítéljen meg neki. Továbbá, a Bíróság már úgy
találta, hogy a kérelmezőt nem tájékoztatták megfelelően a szabadságelvonás indokairól. Úgy ítélte,
hogy ez a tény már önmagában azzal a hatással jár, hogy a kérelmező őrizet elleni fellebbezéséhez
való, az Egyezmény 5. cikkének 4. bekezdése szerinti jogát megfosztották tartalmától. A fentiek
fényében a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy Egyezmény 5. cikkének 4. és 5. bekezdését
megsértették.
A Bíróság először is rámutatott, hogy az Egyezmény 13. cikke biztosítja az elérhetőségét nemzeti
szinten egy jogorvoslatnak, hogy érvényesítsék az egyezményes jogok és szabadságok tartalmát,
bármilyen formában, amelyben azt a hazai jogrendszer lehetővé teszi. Az Egyezmény 13. cikkének
hatálya ezért az, hogy olyan hazai jogorvoslat biztosítását, amely – miként a jelen ügyben – az
Egyezmény szerinti „megvitatható panasz” lényegével foglalkozik. A Bíróság kiemelte, hogy hasonló
ügyekben a török Kormányzat hasonló előadásait már megvizsgálta és elutasította, és úgy találta, hogy
az Egyezmény 13. cikkét megsértették. A Bíróság nem látott indokot, hogy eltérjen a korábbi
álláspontjától, mivel a Kormányzat által hivatkozott ügyekben nem volt példa arra, hogy a
közigazgatási hatósághoz vagy bírósághoz fordulás a fogvatartási körülmények javulásához, illetve a
hátrányos tárgyi feltételekre tekintettel elszenvedett kín miatt kártérítést megítéléséhez vezetett volna.
A Bíróság hangsúlyozni kívánta, hogya kérelmező állította, a Kormányzat nem vitatta, hogy nem
kapott jogi segítséget a reptéri fogdában való fogvatartás ideje alatt, és ennek hiánya mindenesetre
korlátozhatta őt abban, hogy igénybe vegye az elérhető jogorvoslatokat. A Bíróság ezért arra a
következtetésre jutott, hogy az Egyezmény 13. cikkét az Egyezmény 3. cikke tekintetében
megsértették, tekintettel a hatékony jogorvoslat hiányára, amellyel sérelmezhette volna anem
megfelelő fogvatartási körülményeket a reptéri fogdában és a kiutasítási központban.
A Bíróság utalt a fogvatartás körülményeivel kapcsolatos esetjogában lefektetett elvekre.
Megismételte különösen, hogy az Egyezmény 3. cikke alapján az Állam köteles biztosítani, hogy egy
személyt olyan körülmények között tartsanak fogva, amely összeegyeztethető az emberi méltósággal,
és hogy a szóban forgó fogvatartási intézkedés végrehajtásának módja és módszere ne okozzon az
egyénnek a fogvatartással szükségképpen együtt járó szenvedés elkerülhetetlen szintjét meghaladó
intenzitású stresszt és nehézséget. A fogvatartás körülményeinek értékelése során, figyelembe kell
venni e körülmények együttes hatását, és a kérelmező konkrét állításait. Annak az időtartamnak a
hossza, amely alatt a személyt az adott körülmények között tartották fogva, ugyancsak figyelembe
veendő. A Bíróság már megállapította, hogy a kérelmező által felvetett fő problémák a Sabiha Gökçen
reptér fogdájában, illetve a Kumkapı Kiutasítási Központban való fogvatartása körülményeivel, a
túlzsúfoltsággal és a szabadtéri testmozgáshoz való hozzáférés hiányával voltak kapcsolatosak. A
Bíróság azt vizsgálta, hogy vajon ezek a körülmények, egymagukban vagy együttesen megalázó
bánásmódnak minősül-e az Egyezmény 3. cikke értelmében.
Ami a Sabiha Gökçen reptér fogdájának túlzsúfoltságát illeti, a Bíróság kiemelte, hogy a felek nem
értettek egyet sem a fogd méretét, sem a kérelmező fogvatartása folyamán ott tartott személyek számát
illetően. Míg a kérelmező azt állította, hogy a 20 m2-es fogda népessége bizonyos napokon elérte a 15
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főt, csak 1,33 m2/fő lakótért hagyva, addig a Kormányzat ragaszkodott hozzá, hogy a fogda 53,73 m2es volt, és a fogvatartottak száma sohasem haladta meg az 5 főt.
A Bíróság megismételte, hogy a fogvatartás körülményeivel kapcsolatos ügyekben elvben elvárható a
kérelmezőktől, hogy részletes és ellentmondásmentes leírását adják a sérelmezett tényeknek, és
szolgáltasson – amennyiben lehetséges – valami bizonyítékot, amely alátámasztja a panaszát. A
Bíróság azonban kiemelte, hogy a gyakorlatban nagyon nehéz lehet a fogvatartottak számára
bizonyítékokat szerezni fogvatartásuk érdemi feltételeiről, és ezért megengedhető, hogy a bizonyítási
terhet a kérelmezőről a szóban forgó Kormányzatra telepítsék, különösen, ha a Kormányzat egyedül
fér hozzá az állítások megerősítésére vagy megcáfolására alkalmas információkhoz. Ilyen
körülmények között, a vonatkozó információk közlésének elmulasztása a Kormányzat részéről
kielégítő magyarázat nélkül, a kérelmező állításai jól megalapozott voltára való alapos következtetés
képét kelti.
A Bíróság észlelte a jelen ügyben, hogy a kérelmező állította, és a Kormányzat nem vitatta, hogy nem
jutott jogi tanácsadáshoz Sabiha Gökçen reptér fogdájában való 68 napos fogvatartása alatt, és minden
más utast, akit a fogdába küldtek fogvatartása alatt, vagy elengedték, vagy kiutasították rövid időn
belül. Tekintettel a fogvatartottak magas fluktuációjára, a nyelvi korlátok által okozott szükségképpeni
kommunikációs nehézségekre, a jogi segítségnyújtás hiányára, a Bíróság elfogadta, hogy nagyon
nehéz volt a kérelmező számára állításai alátámasztására olyan bizonyítékot beszerezni, mint
tanúvallomások. Ilyen körülmények között, a kérelmező előadásainak ellentmondás-mentességéből és
annak elégséges részleteiből adódóan, a Bíróság úgy ítélte, a bizonyítási terhet a Kormányzatra lehet
telepíteni. A Bíróság kiemelte ennek kapcsán, hogy a Kormányzat állításait a Sabiha Gökçen reptér
fogdájának méretét és kihasználtsági fokát illetően nem erősítette meg olyan okirat, amely lehetővé
tette volna a Bíróság számára helytállóságuk ellenőrzésére, noha lehetőségük lett volna, hogy csatolják
a nyilvántartás bejegyzéseit az adott időszakban a kérelmezővel együtt fogvatartott utasok nevével;
vagy fénykép vagy videofelvételeket a fogdáról és más releváns információkat annak méretét illetően.
A Bíróság hangsúlyozta, hogy a Kormányzat elmulasztotta előadni ezeket az információkat, annak
ellenére, hogy a Bíróság kifejezetten kérte, és semmilyen magyarázatot nem adtak mulasztásukra.
Kiemelte továbbá, hogy a Kormányzat nem határozta meg, hogy vajon a fogda állítólagos 53, 73 m2-es
alapterülete magába foglalta-e az illemhelyeket és a zuhanyzókat, amelyek minden bizonnyal
csökkentette a lakótér mértékét. A Bíróság továbbá kiemelte, hogy bár a Kormányzat azt állította: a
szobában öt ágyat biztosítottak a férfi fogvatartottaknak, nem adott tájékoztatást azonban arról, hogy
hány ágyat biztosítottak a női fogvatartottaknak, és hogy vajon a szoba meg volt-e osztva a férfiak és
nők külön elszállásolásához, ami tovább csökkenthette a kérelmező rendelkezésére álló lakóteret. Ilyen
körülmények között a Bíróság úgy találta, hogy a kérelmező állításait a Sabiha Gökçen reptér
fogdájának méretét és kihasználtsági fokát illetően nem cáfolták meg, és hogy a fogdában való
fogvatartása alatt bizonyos időszakokban csak 1,33 m2 személyes tere volt.
A Bíróság kiemelte, hogy az ilyen súlyos túlzsúfoltság önmagában erős vélelmet alapoz meg, hogy a
fogvatartás körülményei megalázó bánásmódnak minősülnek. Az ügy irataiban fellelhető adatok nem
tették lehetővé a Bíróság számára annak megállapítását, hogy a kérelmező milyen hossza volt kitéve
ilyen súlyos túlzsúfoltságnak és vajon a helyhiány rövidtávú vagy eseti volt-e. Ennek ellenére, a
Kormányzattól származó ellentétes, meggyőző bizonyítékok hiányában, tekintettel a fentebb említett
alapelvekre, a Bíróság elfogadta a kérelmező azon érvelését, hogy a Sabiha Gökçen reptér fogdáját a
fogvatartás ideje alatt a tervezett befogadóképességén túl töltötték meg, időnként olyan mértékig,
amely már a személyes tér nyilvánvaló hiányát eredményezte. A Bíróság kiemelte továbbá, hogy bár a
viszonylagos helyhiány bizonyos körülmények között ellensúlyozható azzal a lehetőséggel, hogy a
fogvatartottak fogda területén szabadon mozoghatnak, és akadály nélkül hozzáférnek a természetes
fényhez és a szabad levegőhöz, a kérelmező állította – és a Kormányzat nem tagadta –, hogy a szóban
forgó létesítmény egyetlen szobából állt, egyáltalán nem jutott be természetes fény és a kérelmezőnek
nem engedélyezték azt, hogy elhagyja a szobát és szabadon mozogjon a repülőtéren.
Ami a Kumkapı Kiutasítási Központ túlzsúfoltságát illeti, a Bíróság kiemelte, hogy a felek a Kumkapı
Kiutasítási Központ és a férfi fogvatartottak számára fenntartott szobák befogadóképessége
tekintetében sem értettek egyet. A kérelmező érvelése szerint a szoba, ahol tartózkodott, 35-40 m2-es
volt, abban 15 emeletes ágy volt, de a szoba lakóinak száma 30-45 között mozgott, ami azt jelentette,
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hogy néhány embernek a földön kellett aludnia. Érvei bizonyítékául küldött fényképeket, amely
különböző szobákban tapasztalható szűkös körülményeket mutatta, valamint egy folyosón alvó ember
fényképét. A Kormányzat semmilyen információt nem szolgáltatott a szoba méretéről, ahol a
kérelmezőt fogva tartották vagy a vele együtt elszállásolt személyek számáról. Sőt, bár állítotották,
hogy a kiutasítási központ népessége nem lépte túl a 300 főt a kérelmező fogvatartása alatt, nem
csatolták a vonatkozó nyilvántartási bejegyzéseket, hogy állításukat megerősítsék, és nem határozták
meg a férfi foglyok számát az adott időszakban. Ilyen körülmények között, a kérelmezőnek a Kumkapı
Kiutasítási Központban való fogvatartása túlzsúfolt körülményeire vonatkozó állítása teljes egészében
megcáfolatlanok maradtak.
A kérelmező állítása egybeestek a CPT-nak a Kumkapı Kiutasítási Központ túlzsúfoltságának
problémájával kapcsolatos korábbi megfigyeléseit, amely megbízható alapot adott a Bíróság általi
értékelésnek. A Bíróság nem zárta ki annak lehetőségét, hogy javulás állt be – olyanok, mint a központ
hivatalos befogadóképességének csökkentése – a CPT 2009 júniusi látogatása és a kérelmező 2012
július 10-e és augusztus 15-e közötti fogvatartása között. A Török Nemzetgyűlés tagjainak, illetve az
ENSZ menekültek emberi jogait vizsgáló különleges jelentéstevőjének ezt követő látogatása azonban
2012 májusában, illetve júniusban (vagyis néhány hónappal a kérelmező fogvatartása előtt, ugyancsak
megerősítették a szóban forgó kiutasítási központ túlzsúfoltságának problémájára vonatkozó
bizonyítékokat. Különösen, a férfi fogvatartottak képviselők által megjelölt száma, vagyis 297 az előre
megbeszélt látogatás napján, azt mutatja, hogy a Kumkapı Kiutasítási Központot a tervezett
befogadóképességén túl használták, miként azt a kérelmező állította.
A Bíróság továbbá kiemelte, hogy az ügyiratok között nincs olyan bizonyíték, ami azt mutatná, hogy
ezt a túlzsúfoltságot enyhítette a kiutasítási központon belüli szabad mozgás elégséges lehetősége. A
Bíróság ennek kapcsán kiemelte, hogy az egyes szinteken lévő kávézón kívül, ahol az ételt
felszolgálták (amelynek mérete – 69 m2 – mindenesetre úgy tűnik, alkalmatlan volt a fogvatartottak
befogadására), a Kormányzat nem említett semmilyen létesítményt vagy közösségi tér, ahol a
fogvatartottak időt tudtak volna tölteni a hálószobán kívül. Azt sem tisztázták, hogy vajon a szóban
forgó kávézó rendelkezésre állt-e étkezési időn belül. Ilyen körülmények között úgy tűnik, hogy a
kérelmezőt főleg a túlzsúfolt hálószobában tartották, amelyben nem volt más bútorzat, mint az ágyak
és szekrények.
A kérelmező azt is állította, hogy 104 napig nem léphetett ki a szabadba a Sabiha Gökçen reptér
fogdájában és a Kumkapı Kiutasítási Központban való fogvatartása egész időtartama alatt. A
Kormányzat nem vitatta ezt az állítást a reptéri fogda tekintetében, de azt állította, hogy a Kumkapı
Kiutasítási Központban a fogvatartottaknak engedélyezték, hogy kimenjenek a szabadba „megfelelő
időjárási feltételek esetén”. Nem közölték ugyanakkor, hogy a kérelmező részesült-e ebben a jogban
vagy milyen gyakran adták meg ezt az engedélyt.
A Bíróság kiemelt, hogy a szabadtéri testmozgáshoz való hozzáférés alapvető összetevője a
szabadságtól megfosztott személyek számára az Egyezmény 3. cikke szerint járó védelemnek, és mint
ilyen, nem hagyható a hatóságok döntésére; a CPT szerint minden fogvatartottnak – még azoknak is,
akik büntetésként a zárkájukban tartanak – joguk van napi legalább egyórás szabadtéri testmozgásra,
függetlenül attól, akármennyire jók a feltételek a zárkájukban. Nyilvánvalóan nem ez volt azonban a
helyzet a Sabiha Gökçen reptér fogdájában és a Kumkapı Kiutasítási Központban. A szabadtéri
testmozgás férfi fogvatartottaktól való megtagadását az utóbbi intézményben ugyancsak jelentette a
török képviselők küldöttsége, a CPT és az ENSZ Különleges Jelentéstevője.
A Bíróság fentebb megállapította, hogy a 2012 május 4-étől augusztus 15-éig a kérelmezőt olyan
körülmények között tartották fogva, amelyek között nem volt megfelelő élettere; ezt a helyzetet tovább
súlyosbította az a tény, hogy egyszer sem engedték meg neki a szabadtéri testmozgást. A Bíróság
álláspontja szerint, ezek a megállapítások – párosulva a kérelmező törvénytelen fogvatartásának
hosszával és az ama bizonytalanság által okozott aggodalommal, hogy mikor fog az véget érni –
elégséges ahhoz, hogy arra a következtetésre jusson: a fogvatartás körülményei olyan stresszt okoztak
a kérelmezőnek, amely meghaladja a fogvatartással szükségképpen együtt járó szenvedés
elkerülhetetlen szintjét, és elérni az Egyezmény 3. cikkében tiltott megalázó bánásmód küszöbértékét.
Nem szükséges ezért vizsgálni a kérelmező fogvatartásának tárgyi feltételeivel kapcsolatos
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panaszának további vetületeit. Az előbbiek fényében az Egyezmény 3. cikklt megsértették tekintettel a
tárgyi feltételekre, amelyek között fogva tartották a Sabiha Gökçen reptér fogdájában és a Kumkapı
Kiutasítási Központban.
A Bíróság a kérelmezőnek 10.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

4. Georgie Paposhvili Belgium elleni ügye (41.738/10 sz. ügy)42
A néhai kérelmező grúz állampolgár volt, 1998. november 25-én érkezett Brüsszelbe házastársával és
hatéves gyermekével. A házasságból ezután további két gyermek született. Az 1998 és 2007 közötti
időszakban számos bűncselekmény – többek között rablás és bűnszervezetben való részvétel – miatt
elítélték. Mialatt szabadságvesztés-büntetését töltötte, számos súlyos egészségügyi problémát – többek
között krónikus limfocitás leukémiát és TBC-t – diagnosztizáltak nála, amely miatt kórházi kezelésben
részesült. Számos alkalommal nyújtott be sikertelenül kérelmet tartózkodási jogának rendkívüli vagy
orvosi indok alapján történő rendezése iránt. A belügyminiszter 2007 augusztusában meghozott
végzésével a kérelmezőt kiutasította, utasítva az ország elhagyására, megtiltva, hogy oda – tekintettel
arra, hogy az országban tartózkodása a közrendet jelentős veszélyeztetné – tíz éven belül visszatérjen.
A kiutasító végzés a kérelmező büntetésének kitöltésével vált végrehajthatóvá, ténylegesen azonban
nem hajtották végre, mivel akkor éppen orvosi kezelésben részesült. Az idegenrendészeti hivatal 1010.
július 1-jén kelt végzésével felszólította, hogy hagyja el az országot; ezzel egyidejűleg a kérelmező
őrizetbe vételét is elrendelte. Grúziába történő visszavitele céljából a kérelmezőt egy, illegális
bevándorlók számára létrehozott létesítménybe szállították, és ebből a célból útiokmányt állítottak ki
neki. A kérelmező 2010. július 23-án az Emberi Jogok Európai Bíróságához (a továbbiakban: a
Bíróság) fordult kiutasítása végrehajtásának a Bíróság Szabályzatának 39. cikke szerinti ideiglenes
intézkedés keretében történő felfüggesztése érdekében. A Bíróság a kérelemnek helyt adott; ezt
követően a kérelmezőt szabadon bocsátották. A Belgium területének elhagyását elrendelő végzés
végrehajtására tűzött határidőt több alkalommal meghosszabbították. A kérelmező házastársa és három
közös gyermekük számára határozatlan időre engedélyezték a Belgiumban tartózkodást. A kérelmezőt
2012 és 2015 között több alkalommal – ezúttal bolti lopás miatt – letartóztatták.
A kérelmező – az egyezmény 2. és 3. cikkére hivatkozással – azt állította, hogy alapos oka volt
feltételezni, hogy Grúziába való kiutasítása estén az embertelen és megalázó bánásmód és az idő előtti
halál valós kockázatával kellett volna szembenéznie. A kérelmező – az Egyezmény 8. cikkére
hivatkozással – sérelmezte, hogy Grúziába való visszavitele, amelyet a Belgiumba történő visszatérés
10 évi tilalmával egyidejűleg rendeltek el, a családjától való elválasztását eredményezné, akiknek
engedélyezték, hogy Belgiumban maradjanak, és akik az egyedüli erkölcsi támaszai voltak. A
kérelmező az eljárás során elhunyt; házastársa és három gyermeke azonban úgy nyilatkozott, hogy az
eljárás folytatását kívánja.
A Bíróság megállapította, hogy a kérelmező igen súlyos betegségben szenvedett, és életveszélyes
állapotban volt. Részletes egészségügyi tájékoztatással szolgált, amelyet egy, a leukémia kezelésére
szakosodott orvostól és egy kizárólag a rák kezelésére létrehozott kórház hematológiai osztályának
vezetőjétől kapott. E tájékoztatás szerint a kérelmező állapota a Belgiumban kapott kezelésnek
köszönhetően stabilizálódott. Ennek az erősen célzott kezelésnek a célja az volt, hogy alkalmassá
tegye a kérelmezőt a csontvelő-átültetésre, amely az utolsó esélyt jelentette számára a gyógyulásra,
feltéve, hogy a beavatkozásra viszonylag rövid időn belül sor kerül. Ha a kérelmező kezelését nem
folytatták volna, várható élettartama – az átlagot véve alapul – kevesebb, mint hat hónap lett volna.
A kérelmező két ízben nyújtott be kérelmet a belgiumi tartózkodása orvosi indokok alapján történő
legalizálása iránt az idegenrendészeti törvény (a továbbiakban: törvény) 9ter szakasza alapján.
Kérelmei elsősorban azon alapultak, hogy betegsége miatt megfelelő kezelésre van szüksége, és az
állapotának megfelelő kezelést Grúziában feltehetően nem kaphatná meg. Kérelmeit azonban az
idegenrendészeti hatóság elutasította, azon az alapon, hogy a kérelmező – az általa elkövetett súlyos
bűncselekmények miatt – nem tartozik a törvény 9ter szakaszának hatálya alá. Az idegenrendészeti
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fellebbviteli tanács megállapította, hogy ha a közigazgatási hatóság kizárási okokat hoz fel, a
bizonyítékként elé terjesztett orvosi iratokat nem kell vizsgálnia. Az Egyezmény 3. cikkén alapuló
panaszok tekintetében az idegenrendészeti fellebbviteli tanács megjegyezte, hogy az országban
maradás iránti kérelmét elutasító határozatot nem kísérte az eltávolítására irányuló intézkedés, ami azt
eredményezte, hogy a Grúziába való visszatérés esetén a kérelmező orvosi kezelése abbamaradásának
kockázata merőben hipotetikussá vált. Az Államtanács helybenhagyta ezt az érvelést, rámutatva, hogy
egy olyan külföldi egészségügyi állapotát, aki az országból való kiutasítással néz szembe, és akinek az
országban maradás engedélyezésére irányuló kérelmét elutasították, az eltávolítására irányuló
intézkedés idején, és nem a döntés meghozatala idején kell értékelni.
A Bíróság megállapította, hogy bár az idegenrendészeti hatóság orvos-tanácsadója számos véleményt
készített a kérelmező egészségi állapotáról a kérelmező által rendelkezésre bocsátott orvosi igazolások
alapján, azokat az Egyezmény 3. cikke szempontjából sem az idegenrendészeti hatóság, sem pedig az
idegenrendészeti fellebbviteli tanács nem vizsgálta az egészségügyi okokból történő rendezés iránti
eljárások során. A kérelmező egészségi állapotát az eltávolításával kapcsolatos eljárásokkal
összefüggésben sem vizsgálták. A Bíróság álláspontja szerint annak, hogy egy ilyen értékelés akár
közvetlenül az eltávolításra irányuló intézkedés foganatosítása előtt is elvégezhető lett volna – egy
ilyen értékelés terjedelmére és annak az ország elhagyására felszólító végzés kötelező jellegére
gyakorolt hatásaira vonatkozó jelzés hiányában – nem orvosolja ezeket az aggályokat.
Következésképp a Bíróság megállapította, hogy – a kérelmezőre leselkedő veszélynek a hazai
hatóságok általi felmérése hiányában, az egészségi állapotával és a Grúziában rendelkezésre álló
megfelelő ellátással kapcsolatos információk tükrében – a hatóságok rendelkezésére álló információk
nem voltak elégségesek ahhoz, hogy megállapítsák: Grúziába történő visszatérése esetén a
kérelmezőnek nem kellene az Egyezmény 3. cikkébe ütköző bánásmód valós és konkrét veszélyével
szembenéznie. A Bíróság mindezek alapján megállapította, hogy a 3. cikk megsértését eredményezné,
ha a kérelmezőt e tényezők értékelése nélkül visszaküldenék Grúziába.
A Bíróság észlelte, hogy a belga hatóságok nem vizsgálták, hogy a kérelmező milyen mértékben függ
a családjától egészségi állapotának hanyatlása miatt. Az orvosi indokok alapján történő rendezés iránti
eljárásokkal összefüggésben az idegenrendészeti fellebbviteli tanács valóban elutasította a kérelmező
8. cikken alapuló panaszát, azon az alapon, hogy az országban maradás engedélyezését megtagadó
határozatot nem kísérte eltávolításra irányuló intézkedés. A Bíróság úgy ítélte meg, hogy a nemzeti
hatóságok feladata volt, hogy az eltávolításnak a kérelmező családi életére gyakorolt hatását egészségi
állapotára tekintettel értékelje; ez olyan eljárási kötelezettség, amelyet a hatóságoknak teljesíteniük
kellett annak érdekében, hogy a családi élet tiszteletben tartásához való jog hatékonyságát biztosítsák.
A Bíróság álláspontja szerint a belga hatóságoknak – annak érdekében, hogy eleget tegyenek az
Egyezmény 8. cikkének – vizsgálniuk kellett volna, hogy – a kérelmezőnek az eltávolítás idején
fennálló sajátos helyzete fényében – ésszerűen elvárható lett volna-e a kérelmező családjától, hogy
kövesse Grúziába, és amennyiben nem, a kérelmező családi élet tiszteletben tartásához való jogának
betartása megkövetelte-e, hogy hátralévő életében Belgiumban maradhasson. Ennek megfelelően a
Bíróság megállapította, hogy ha a kérelmezőt e tényezők értékelése nélkül küldték volna vissza
Grúziába, az megsértette volna az Egyezmény 8. cikkét.
A Bíróság úgy ítélte meg, hogy az Egyezmény 3. cikkével és a 8. cikkével kapcsolatos megállapításai
megfelelő igazságos elégtételt jelentettek mindazon nemvagyoni kár fejében, amelyet a kérelmező
elszenvedhetett.

5. Saber Ben Mohamed Ben Ali Khlaifia és mások Olaszország elleni ügye (16483/12. sz.
kérelem)43
A kérelmezők tunéziai állampolgárok, akik 2012 szeptemberében másokkal együtt elhagyták Tunéziát,
és házilag összetákolt hajókon az olasz partok felé tartottak. Hajóikat az olasz partiőrség elfogta, és
egy lampedusai kikötőbe kísérte. A kérelmezőket a Lampedusa szigetén található Contrada
Imbriacola-i Befogadó- és Segélyközpontba (a továbbiakban: befogadó központ) szállították, ahol a
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hatóságok megállapították a személyazonosságukat. A kérelmezők azt állították, hogy túlzsúfolt és
piszkos helyiségekben tartották őket.
A befogadó központban élő migránsok között 2011. szeptember 20-án lázadás tört ki. A befogadó
központ leégett; a kérelmezőket egy lampedusai sportkomplexumba vitték. Ezt követően sikerült
kijátszaniuk a rendőri felügyeletet és elérniük Lampedusa városát; itt kb. 1.800 más migránssal együtt
tüntetni kezdtek a sziget utcáin. Miután a rendőrség megállította őket, a kérelmezőket először a
központba, majd a lampedusai reptérre vitték vissza. A kérelmezőket 2011. szeptember 22-én
repülőgépen Palermóba, majd leszállás után az ottani kikötőben horgonyzó hajókra vitték. Az I. rendű
kérelmezőt – 190 másik személlyel együtt – a Vincent, a II. és a III. rendű kérelmezőt pedig – kb. 150
más migránssal együtt – az Audace fedélzetén helyezték el. A kérelmezők néhány napig maradtak a
hajókon. A kérelmezőket a palermói reptérre vitték, kilátásba helyezve Tunéziába történő
visszavitelüket. A tunéziai gépre való felszállás előtt a kérelmezőket fogadta a tunéziai konzul, aki – a
kérelmezők állítása szerint – mindössze a személyazonosságukat rögzítette a Tunézia és Olaszország
közötti, 2011 áprilisában kötött megállapodásnak megfelelően. A kérelmezők állították továbbá, hogy
olaszországi tartózkodásuk ideje alatt semmilyen okiratot nem bocsátottak ki részükre. A kormány
azonban észrevételeihez mellékelten rendelkezésre bocsátott három, belépést megtagadó végzést,
amelyet a kérelmezők vonatkozásában adtak ki. E végzéseket egy feljegyzés kísérte, amely szerint a
címzett az aláírást, illetve a másolat átvételét megtagadta. A kérelmezőket a tuniszi reptérre
érkezésüket követően szabadon engedték.
Számos, a rasszizmus ellen küzdő egyesület nyújtott be panaszt a bánásmód ellen, amelynek
migránsok a palermói kikötőben a három hajó fedélzetén ki voltak téve. Hatáskörrel való visszaélés és
jogellenes fogvatartás miatt ismeretlen személy(ek) ellen büntetőeljárás indult; egy, 2012. június 1-jén
kelt határozatban azonban a palermói vizsgálóbíró ejtette a vádat.
Két másik migráns, akik vonatkozásában belépést megtagadó végzést bocsátottak ki, megtámadta e
végzéseket az agrigentói békebíróságon, amely hatályon kívül helyezte azokat. A bíró megállapította,
hogy a panaszosokat 2011. május 6-án, illetve szeptember 18-án olasz területen találták, a végzéseket
azonban csak 2011. május 16-án, illetve szeptember 11-én bocsátották ki. Bár elismerte, hogy a jog
nem szabott határidőt az ilyen végzések kibocsátására, a bíró megállapította, hogy egy olyan
intézkedést, amely jellegénél fogva korlátozza az érintett személy szabadságát, a személyazonosság
megállapítását követő ésszerűen rövid időn belül ki kell bocsátani; máskülönben indokolással ellátott
hatósági határozat nélkül is lehetővé tennék a tényleges fogvatartást.
A kérelmezők azt állították, hogy szabadságuktól oly módon fosztották meg őket, amely ellentétes volt
az Egyezmény 5. cikkének 1. bekezdésével. Az Egyezmény 5. cikkének 2. bekezdésére hivatkozva
sérelmezték, hogy olaszországi fogvatartásuk ideje alatt az olasz hatóságok egyáltalán nem
kommunikáltak velük. Az Egyezmény 5. cikkének 4. bekezdésére hivatkozva állították továbbá, hogy
nem volt lehetőségük arra, hogy a szabadságtól való megfosztásuk törvényességét vitassák. Az
Egyezmény 3. cikkére hivatkozva állították, hogy azok a körülmények, amelyeknek a lampedusai
befogadó központban és a palermói kikötőben horgonyzó hajók fedélzetén ki voltak téve, kimerítették
az embertelen és megalázó bánásmód fogalmát. A Negyedik kiegészítő jegyzőkönyv 4. cikkére
hivatkozva előadták, hogy kollektív kiutasítást szenvedtek el. Végezetül, az Egyezmény 13. cikkére az
Egyezmény 3. cikke és 5. cikke, valamint a Negyedik kiegészítő jegyzőkönyv 4. cikke vonatkozásában
hivatkozva azt állították, hogy az olasz jog szerint nem állt rendelkezésükre hatékony jogorvoslat,
amelynek keretében jogaik megsértése miatt panaszt tehettek volna.
A Bíróság elfogadta, hogy a kérelmezők szabadságtól való megfosztása az 5. cikk 1. bekezdése f)
pontjának hatálya alá tartozik. Minthogy az alkalmazandó 1998. évi 286. törvényerejű rendelet 14.
cikke nem képezhette a kérelmezők szabadságtól való megfosztásának jogalapját – mivel a befogadó
központban, nem pedig az e jogszabály által szabályozott intézményben, a kiutasítási központban
tartották őket –, a Bíróság megállapította: a Kormányzat – a kérelmezők Lampedusa szigetén való
tartózkodásának jogi alapjaként – az Olaszország és Tunézia között 2011 áprilisában megkötött
kétoldalú egyezményt hozta fel. A Bíróság azonban kiemelte, hogy ezen egyezmény teljes szövegét
nem tették közzé, és ezért nem volt hozzáférhető a kérelmezők számára, akik – ennek megfelelően –
nem láthatták előre alkalmazásának következményeit. Ezért nehéz megérteni, hogy a Tunézia és
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Olaszország között különböző időpontban megkötött egyezményekre vonatkozó csekély mértékű
elérhető információ hogyan szolgálhatott volna a kérelmezők fogvatartásának egyértelmű és előre
látható jogi alapjául.
Azt a megállapítást, hogy a kérelmezők fogvatartásának az olasz jogban nem volt jogi alapja, a
Szenátus Különleges Bizottságának jelentése is megerősítette, amely szerint a lampedusai központban
tartózkodás időtartama olykor a 20 napot is meghaladta „anélkül, hogy bármilyen formális határozat
született volna az ott tartott személy jogi helyzetére vonatkozóan”. Rögzítették azt is, hogy a PACE
eseti albizottsága kifejezetten ajánlotta, hogy az olasz hatóságok „tisztázzák a lampedusai befogadó
központokban való tényleges fogvatartás jogi alapját”.
A Bíróság megállapította, hogy a befogadó központban elhelyezett személyek nem részesültek a
kiutasítási központban való elhelyezés esetén alkalmazandó garanciákban; nevezetesen, hogy az ilyen
elhelyezést egy közigazgatási határozatnak kell megerősítenie, amely ellen a békebíróság előtti
felülvizsgálatnak van helye. A palermói vizsgálóbíró 2012. június 1-jén kelt határozatában azt állította,
hogy a rendőrség mindössze rögzítette a migránsok jelenlétét a központban, de nem rendelte el az
elhelyezésüket; ugyanez igaz a migránsok hajókra történő átszállítására is. Következésképp, a
kérelmezőket nem csak hogy egyértelmű és hozzáférhető jogi alap nélkül fosztották meg a
szabadságuktól, de nem élvezhették a habeas corpus alapvető garanciáit sem, ahogy azt például az
olasz Alkotmány 13. cikke rögzíti. Mivel a kérelmezők fogvatartását semmilyen – bírósági vagy
közigazgatási – határozat nem igazolta, megfosztották őket e fontos garanciáktól, amelynek folytán a
Bíróság megállapította, hogy a rendezetlen jogi helyzetű migránsok fogvatartására vonatkozó
rendelkezések nem voltak kellően pontosak. Mindezek alapján a kérelmezők személyi szabadságtól
való megfosztása nem tett eleget a jogbiztonság általános követelményének, és nem állt összhangban
az egyén önkénytől való megóvásának céljával. Mivel a fogvatartás nem volt törvényes, az
Egyezmény 5. cikkének 1. bekezdését megsértették.
Miután megállapításra került, hogy az 5. cikk 1. bekezdése értelmében a kérelmezők fogvatartásának
nem volt egyértelmű és hozzáférhető jogi alapja az olasz jogban, a Bíróság nem látta, hogy a
hatóságok hogyan tudták volna tájékoztatni a kérelmezőket a szabadságtól való megfosztásuk
jogalapjáról, illetve hogyan nyújthattak volna részükre megfelelő, az intézkedés indokainak bíróság
előtt megtámadását lehetővé tévő tájékoztatást. A vonatkozó végzések vizsgálata során a Bíróság nem
talált azokban utalást a kérelmezők fogvatartására, illetve ezen intézkedés jogi és ténybeli indokaira
vonatkozóan. Megjegyezte azt is, hogy e végzésekről a kérelmezőket meglehetősen későn
tájékoztatták; ezáltal nem tettek eleget az „azonnali” tájékoztatás kötelezettségének, és megsértették az
Egyezmény 5. cikkének 2. bekezdését.
A Bíróságnak az 5. cikk 2. bekezdésével kapcsolatos megállapítására – amely szerint a kérelmezőket a
szabadságtól való megfosztásuk jogi indokairól nem értesítették – tekintettel a Bíróság arra a
következtetésre jutott, hogy az olasz jogrendszer nem biztosított a kérelmezők számára jogorvoslati
lehetőséget, amellyel a szabadságtól való megfosztásuk törvényességére vonatkozó bírósági határozat
kaphattak volna; az Egyezmény 5. cikkének 4. bekezdését tehát megsértették.
Ami a lampedusai befogadó központban uralkodó körülményeket illeti, a Bíróság elismerte, hogy a
központ nem alkalmas a napokig tartó ott-tartózkodásra. A II. és a III. rendű kérelmező érkezése után
két nappal azonban lázadás tört ki a migránsok között, és a központ leégett. Nem lehetett vélelmezni,
hogy az olasz hatóságok tétlenek vagy hanyagok lettek volna, vagy a migránsokat két-három napnál
rövidebb idő alatt kellett volna átszállítani. A Bíróság észlelte továbbá: a kérelmezők nem állították,
hogy a központban eljáró hatóságok szándékosan részesítették volna őket rossz bánásmódban, vagy ne
lett volna elegendő élelem és víz. A Bíróság mindezek alapján arra a következtetésre jutott, hogy a
panaszolt bánásmód nem lépte túl a keménységnek azt a fokát, amely ahhoz szükséges, hogy az az
Egyezmény 3. cikkének hatálya alá tartozzon. Ebből következik, hogy a lampedusai befogadó
központban uralkodó körülmények nem valósítottak meg embertelen vagy megalázó bánásmódot,
tehát nem jártak az Egyezmény 3. cikkének sérelmével.
A hajókon uralkodó körülményeket illetően a Bíróság megjegyezte, hogy a kérelmezők állításai nem
objektív elemeken, hanem kizárólag a saját tanúvallomásukon alapultak. A Bíróság rámutatott, hogy a
bizonyítási teher a Kormányzaton nyugszik, amikor a rossz bánásmódra vonatkozó állítások

47

megvitathatók és megerősítő bizonyítékokon alapulnak; megállapította azonban, hogy jelen ügyben
ilyen bizonyíték nem merült fel. Végezetül a Bíróság döntő jelentőséget tulajdonított annak a ténynek,
hogy a Kormányzat a rendelkezésére bocsátott egy, a kérelmezők állításának ellentmondó bírósági
határozatot: a palermói vizsgálóbíró 2012. június 1-jén kelt határozatát. Az Orvosok Határok Nélkül
2011. szeptember 28-án kelt fellebbezését – amelyben aggodalmukat fejezték ki, és engedélyt kértek a
hajók meglátogatására – illetően a Bíróság megjegyezte, hogy ebben az időpontban a hajón tartózkodó
migránsok visszavitele már folyamatban volt. Ebből következően a hajókon uralkodó körülmények
nem valósítottak meg embertelen vagy megalázó bánásmódot. Ennek megfelelően az Egyezmény 3.
cikkét nem sértették meg ezen az alapon.
Ahogy azt a Bíróság már korábban megállapította: az, hogy számos külföldivel szemben hasonló
határozatot hoztak, önmagában nem jelenti azt, hogy kollektív kiutasításról van szó, amennyiben
minden egyes érintett személynek lehetősége volt arra, hogy egyénileg érvelhessen a hatáskörrel
rendelkező hatóságok előtt a kiutasítása ellen.
A Bíróság megállapította: a kérelmezők nem vitatták, hogy személyazonosításuk két alkalommal – az
olasz állami alkalmazottak és a tunéziai konzul előtt – is megtörtént. A befogadó központba való
megérkezésükkor lefolytatott első személyazonosítás körülményeit illetően a Kormányzat azt állította,
hogy valódi személyes meghallgatásra került sor tolmács, illetve kulturális közvetítő részvételével,
amelyet követően a hatóságok minden egyes migráns vonatkozásában a személyes adataikat és egyéni
körülményeiket tartalmazó ún. információs adatlapot töltöttek ki. A Kormányzat valószínűnek látszó
magyarázatot adott arra, hogy miért nem volt képes a kérelmezők adatlapjainak csatolására,
nevezetesen, hogy ezen okiratok elpusztultak a befogadó központban kiütött tűzben. A kérelmezőek
nem vitatták a Kormányzat azon állítását, amely szerint 99 ún. szociális asszisztens, három szociális
munkás, három pszichológus, valamint nyolc tolmács és kulturális közvetítő dolgozott a központban.
A Bíróság ésszerűnek találta feltételezni, hogy e személyek közreműködtek a migránsok és az olasz
hatóságok közötti kommunikáció megkönnyítése és a kölcsönös megértés érdekében.
A Bíróság véleménye szerint a kérelmezőknek a befogadó központban vagy a hajók fedélzetén töltött
idő alatt bármikor lehetősége lett volna tájékoztatni a hatóságokat azokról az okokról, amelyek miatt
Olaszországban kellene maradniuk, illetve amelyek miatt visszavitelüktől el kellene tekinteni. A tűz
idején 72, a befogadó központban tartott migráns fejezte ki, hogy menedékjogért kíván folyamodni,
melynek folytán visszavitelüket leállították, őket pedig más befogadó központokba helyezték át. Nem
volt tehát ok azt feltételezni, hogy az olasz hatóságok ne lettek volna nyitottak visszavitelük más
törvényes és jogilag indokolt akadályai iránt.
A Bíróság rámutatott: a Negyedik kiegészítő jegyzőkönyv 4. cikke nem biztosítja minden
körülmények között az egyéni meghallgatáshoz való jogot. E rendelkezés követelményei teljesülnek,
ha minden egyes külföldinek lehetősége van a kiutasítása elleni érvek kifejtésére, és amennyiben ha
érveket az alperes állam hatóságai megvizsgálják.
A kérelmezők, akik ésszerűen számíthattak arra, hogy visszaviszik őket Tunéziába, 9-12 napig
tartózkodtak Olaszországban, és e nem jelentéktelen idő alatt lehetőségük volt felhívni a nemzeti
hatóságok figyelmét bármilyen körülményre, amely kihatással lehetett a helyzetükre, és amely
feljogosította volna őket az Olaszországban maradásra. Ezen túlmenően a tunéziai konzul jelenlétében
lezajlott második személyazonosság-ellenőrzés lehetővé tette a migránsok állampolgárságának
megerősítését, és egy utolsó lehetőséget kínált számukra, hogy kiutasításukkal szemben kifogást
emeljenek.
Ami a belépést megtagadó végzések viszonylag egyszerű, standardizált jellegét illeti, a kérelmezők
nem rendelkeztek érvényes útiokmányokkal, és azt sem állították, hogy visszatérésük esetén rossz
bánásmódtól tartanának, vagy kiutasításuknak más jogi akadálya lenne. E végzéseket tehát pusztán a
kérelmezők állampolgársága, a tiltott határátlépés ténye és az irányadó törvényerejű rendeletben
foglalt bármely helyzet fennállásának hiánya indokolta. Ebből következően a kérelmezők
gyakorlatilag egyidejű kiutasítása alapján nem volt megállapítható, hogy kiutasításuk kollektív jellegű
lett volna.
Mivel személyazonosságukat két alkalommal is ellenőrizték, és állampolgárságukat megállapították, a
kérelmezőknek valós és hatékony lehetőséget nyújtottak a kiutasításuk elleni érvek előterjesztésére. A
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Negyedik kiegészítő jegyzőkönyv 4. cikkét tehát nem sértették meg.
A Bíróság megállapította, hogy a Kormányzat nem jelölt meg semmilyen jogorvoslati lehetőséget,
amelynek keretében a kérelmezők panaszt tehettek volna a befogadó központban és a hajókon
uralkodó körülmények miatt. Ebből következik, hogy az Egyezmény 13. cikkét az Egyezmény 3. cikk
vonatkozásában megsértették.
A Bíróság megállapította, hogy a belépést megtagadó végzések kifejezetten jelezték, hogy az érintett
egyének fellebbezést terjeszthetnek elő azok ellen az agrigentói békebíróságon. Ebben az esetben a
bíró bármely, a migráns személyes helyzete figyelembevételének elmulasztása, és így a kiutasítás
„kollektív” jellege miatti panaszt kivizsgálhatott volna. Egy ilyen fellebbezés azonban nem
függesztette volna fel a belépést megtagadó végzés végrehajtását.
A Bíróság arra az álláspontra helyezkedett, hogy amennyiben a kérelmező nem állította, hogy a
célországban az Egyezmény 2. vagy 3. cikkének megsértésével kellene szembenéznie, az alperes állam
területéről történő eltávolítása nem tette volna ki esetleg helyrehozhatatlan sérelemnek. Nem áll fenn
ilyen sérelem veszélye pl. akkor, ha azt állítják, hogy a kiutasítás az érintett személy magán- és családi
élethez való jogát sértené. Hasonló megfontolások vonatkoznak arra az esetre is, amikor a kérelmező
azt állítja, hogy a kiutasítási eljárás kollektív jellegű volt, ugyanakkor nem állítja azt, hogy ez az
Egyezmény 2. vagy 3. cikke megsértésének alakjában helyrehozhatatlan sérelem veszélyének tenné ki.
Az Egyezmény nem ró az Államra olyan abszolút kötelezettséget, hogy a végrehajtást automatikusan
felfüggesztő hatályú jogorvoslati lehetőséget biztosítson; mindössze azt követeli meg, hogy az érintett
személynek hatékony lehetősége legyen a kiutasítást elrendelő határozat megtámadására az által, hogy
panaszát egy független és pártatlan hazai fórum kellő alapossággal kivizsgálja. A Bíróság úgy ítélte
meg, hogy az agrigentói békebíróság e követelményeknek eleget tett. A kiutasító végzés elleni
jogorvoslat végrehajtást felfüggesztő hatályának hiánya önmagában nem minősül az Egyezmény 13.
cikke megsértésének, amennyiben a kérelmezők nem állították, hogy a célországban az Egyezmény 2.
vagy 3. cikkében biztosított jogok megsértésének valós veszélye állna fenn. Mindezek alapján az
Egyezmény 13. cikkét a Negyedik kiegészítő jegyzőkönyv 4. cikkével összefüggésben nem sértették
meg.
A Bíróság a kérelmezők javára fejenként 2.500,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

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

Gazdasági ügyszak
Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Munkaügyi ügyszak
Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Polgári ügyszak
Pfv.IV.21.051/2016/5.
Ha a sajtószabadság, a közvélemény tájékoztatásához, a szabad véleménynyilvánításhoz való jog
egyéni személyiségi joggal ütközik, a bíróságnak érdek-összemérést kell végeznie, hogy melyiknek kell
elsőbbséget biztosítani. Ha sajtószerv alappal ad tájékoztatást, figyelmeztetést egy veszélyes
tevékenységről, az egyéni jogok háttérbe szorulhatnak. Ragadványnév alkalmazása sem jogsértő a
véleménynyilvánítás egyik formájaként, ha a név alkalmazásának van valóságalapja (például korábbi
jogerős elítélés).
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[35] Az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás
szabadságához. (2) bekezdés szerint Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és
sokszínűségét, biztosítja a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás
feltételeit. A véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem irányulhat mások emberi
méltóságának a megsértésére. A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló
2010. évi CIV. törvény (továbbiakban: Smtv.) 4. § (1) bekezdése szerint Magyarország elismeri és védi
a sajtó szabadságát és sokszínűségét. (3) bekezdés szerint a sajtószabadság gyakorlása nem valósíthat
meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, nem sértheti a közerkölcsöt,
valamint nem járhat mások személyiségi jogainak sérelmével. 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
médiarendszer egészének feladata a hiteles, gyors, pontos tájékoztatás ezen ügyekről és eseményekről.
Az 1959. évi IV. törvény (régi Ptk.) 75. § (1) bekezdése szerint a személyhez fűződő jogokat mindenki
köteles tiszteletben tartani. Ezen jogok a törvény védelme alatt állnak. 76. § értelmében a személyhez
fűződő jogok sérelmét jelenti különösen … a becsület és az emberi méltóság megsértése. A 78. § (1)
bekezdése szerint a személyhez fűződő jogok védelme kiterjed a jóhírnév védelmére is. (2) bekezdés
szerint a jóhírnév sérelmét jelenti különösen, ha valaki más személyre vonatkozó, azt sértő, valótlan
tényt állít, híresztelt, vagy való tényt hamis színben tüntet fel. 80. § (1) bekezdése szerint a személyhez
fűződő jogok megsértését jelenti a más képmásával vagy hangfelvételével kapcsolatos bármiféle
visszaélés. (2) bekezdés értelmében képmás vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozatalához – a
nyilvános közszereplés kivételével – az érintett személy hozzájárulása szükséges. A magánszféra
védelméhez való jogot tételesen az 1993. évi XXXI. törvénnyel a magyar jogrendszer részévé emelt
Emberi Jogok Európai Egyezményének 8. cikke tartalmazza. Ezen rendelkezés szerint mindenkinek
joga van arra, hogy magán és családi életét, lakását és levelezését tiszteletben tartsák.
A jóhírnév, az emberi méltóság, a magánélet zavartalansága, illetve a becsülethez való jog sérelme
jogcímén előterjesztett kereseti kérelmek elutasítása megalapozott volt a Kúria szerint. Valós tény,
hogy a felperest súlyos, erőszakos bűncselekmények miatt jogerősen elítélték. Cselekményei a
kétséget kizáróan elhíresültek olyan mértékben, hogy személyéhez „ragadványnév” társult. Az a
„sajátosság”, hogy a felperes ezek után is mindenféle képzettség, szaktudás nélkül fiataloknak
többször is színészetet kívánt oktatni, és ebben egészen sajátos módon fojtogatásra való reakció
kiváltását tekinti valamilyen mércének – szélsőséges véleménynyilvánításokat indukálhat. Ehhez
hozzátartozik az is, hogy ilyen próbálkozásai többször voltak a felperesnek, olyan esetekben is, amikor
az nem vezetett büntetőeljáráshoz, illetve jogi elmarasztaláshoz. A felperes tevékenységének e
vonulata a véleménynyilvánítás szintjén a Kúria szerint is élesen kritizálható.
A kérdéses ragadványnévnek – ha tetszik ez a felperesnek, ha nem – múltbeli valóságalapja van, amely
ma is hozzátartozik a felperes személyiségének megítéléséhez. A jóhírnév védelme érdemben azt
jelenti, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy az adott személyről a valóságnak megfelelő kép
jelenjék meg a nyilvánosság előtt. A már büntetlennek minősülő jogi előélet a múltat nem törli el, nem
működik a „felejtés joga”, amikor a felperes ugyanazon a területen próbálkozik, ahol személyét
büntetőeljárások, majd pedig botrányok szegélyezték. Az ismételt próbálkozás kapcsán a sajtó jogosult
volt a véleménynyilvánítás szintjén a felperes e törekvését kritikával illetni, illetve figyelemfelhívással
élni az olvasók felé. A Kúria szerint e lehetséges kereteken az alperesek nem léptek túl, így
személyiségi jogsértés megállapításának egyik jogcímen sincs helye.
Ezzel ellentétes, másik perben született ideiglenes intézkedés, illetve a felperes által hivatkozott
büntetőügyben hozott ítélet a jelen per bíróságát nem köti. Objektív, külső szemléletmód mellett –
miután nem a felperes szubjektív sértettség-érzete a mérce -, nem állapítható meg az sem, hogy a
perbeli cikkek azt a hamis látszatot keltenék, hogy a felperes konkrétan újabb bűncselekmények
elkövetésére készülne. Helyesen állapította meg a jogerős ítélet azt, hogy az Alkotmánybíróság újabb
határozataiban megjelenő (7/2014 AB határozat, 28/2014 AB határozat) ismeri, sőt hangsúlyozza az
úgynevezett érdekösszemérés szükségességét, vagyis a jelen esetben azt, hogy a véleménynyilvánítás
szabadságához, sajtószabadsághoz fűződő jogok minősülnek erősebbnek, vagy a felperes egyéni
személyiségi jogai. Az összes körülmény mérlegelésével a jogerős ítélet a Kúria szerint helytállóan
állapította meg azt, hogy a konkrét esetben a véleménynyilvánítás szabadsága, a közvélemény
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tájékoztatása, a közérdeklődést is kiváltó eseményről elsőbbséget élvez a felperes egyéni személyiségi
jogaival szemben.
A korábbi elítélések közlésével a cikkek kétséget kizáróan a felperes hozzájárulása nélkül, az ő
bűnügyi személyes adatait közölték. Az alperesek ezzel ellentétes jogi érvelése a Kúria szerint nem
volt elfogadható. Helyesen állapította meg ebben a körben is ugyanakkor a jogerős ítélet, hogy az
Alkotmánybíróság gyakorlata, de különösen az annak alapját képező Emberi Jogok Európai
Bíróságának gyakorlata alapján – figyelemmel az Infotv. 6. § (1) bekezdés b) pontjára is – egyfajta
érdek-összemérés szükséges, amely eredményeként a konkrét esetben a közügyek szabad vitatásának,
a tájékoztatásnak és a figyelemfelhívás lehetőségének kell elsőbbséget élveznie még az
adatvédelemmel szemben is. A jogerős ítélet ezért a Kúria szerint megalapozottan utasította el ezt a
kereseti kérelmet is.
A kommentek értékelése tekintetében a Kúria egyetért az érdemi elutasító döntéssel, de részben a
jogerős döntéstől eltérő indokokkal. Az alperesek a Kúria szerint ugyanis nem azért mentesülnek a
jogi felelősség alól, mert tárhely-szolgáltatónak minősülnének a 2001. évi CVIII. törvény
(elektronikus kereskedelemről szóló törvény) alapján. A Kúria szerint ugyanis a kommentek szorosan
és szinte elválaszthatatlanul kapcsolódnak az eredeti cikkekhez, így nem csupán elektronikus felület
biztosításáról van szó az alperesek részéről. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlata
(Delphi-ügy, MTE-ügy) szerint sem lehet eltekinteni a felelősség kérdésében a kommentek tartalmától,
illetve attól, hogy a per megindulása előtt a felperes konkrétan kérte-e a sérelmezett kitételek
eltávolítását, vagy sem. Ez utóbbit a felperes a jelen esetben nem bizonyította.
A Kúria szerint a kifogásolt kommentek szélsőséges és erőteljes formában ugyan, de még
alkotmányosan tolerálható véleményeket tartalmaznak arról, hogy a korábban jogerősen elítélt
felperesnek színházinak nevezett oktatással és fiatalokkal kapcsolatos tevékenységgel nem szabad
foglalkoznia, azt nem helyes részére engedélyezni, sőt azt a hatóságoknak az előzményekre
figyelemmel akár tilalmaznia is kellene. A véleményként történő értékeléssel a Kúria nem a kifejtett
véleménnyel való egyetértését vagy azzal való szembehelyezkedését fejezi ki, mert ez nem a feladata.

Pfv.IV.21.556/2016/9.
Az eljárás ésszerű határidőn belüli befejezéséhez való jog megsértésének vizsgálatánál figyelemmel
kell lenni az adott ügy jellegére, bonyolultságára, az érintett fél magatartására, az eljárás teljes
hosszára.
A felperes felülvizsgálati kérelmében az Emberi Jogok Európai Egyezményének (továbbiakban: EJEE)
6., 13. és 41. cikke, továbbá a Pp.3.§ (2) bekezdése megsértését állította.
A bíróság a felek által előterjesztett kérelmekhez és jognyilatkozatokhoz kötve van, a fél által előadott
kérelmeket, nyilatkozatokat azonban nem alakszerű megjelölésük, hanem tartalmuk szerint veszi
figyelembe (Pp. 3. § (2) bekezdés). A kereseti kérelemhez kötöttség ugyanakkor nem jelent jogcímhez
kötöttséget. A felperes a keresetét a Pp. 2. §-ának (3) bekezdésére alapította, ebből következően a Pp.
2. §-ának (1) bekezdésében foglaltak, a per ésszerű időn belül történő befejezéséhez való jog
érvényesülését kellett vizsgálni a keresetben megjelölt ügyben. Így a Pp. 3.§ (2) bekezdésének
megsértése nem volt megállapítható.
Az EJEE 6. cikke szerint mindenkinek joga van arra, hogy ügyét a törvény által létrehozott független
és pártatlan bíróság tisztességesen nyilvánosan és ésszerű időn belül tárgyalja, és hozzon határozatot
polgári jogi jogai és kötelezettségei tárgyában, illetőleg az ellene felhozott büntetőjogi vádak
megalapozottságát illetően.
Az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt
bármely vádat vagy valamely perben a jogait és kötelezettségeit törvény által felállított, független és
pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, ésszerű határidőn belül bírálja el. E
rendelkezések alapvető emberi jogként határozzák meg a tisztességes eljáráshoz való jogot a bíróságok
előtt, és azt a követelményt fogalmazzák meg, hogy az eljárás lefolytatása az igazságszolgáltatás
hatékonyságát és hitelességét veszélyeztető késedelem nélkül történjen meg.
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A Pp. 2. § (1) bekezdése ennek megfelelően úgy rendelkezik, hogy a bíróságnak az a feladata, hogy –
összhangban az 1. §-ban foglaltakkal – a feleknek a jogviták elbírálásához, a perek tisztességes
lefolytatásához és ésszerű időn belül történő befejezéséhez való jogát érvényesítse. A (3) bekezdés
alapján e jog sérelme esetén a fél – az alapvető jogait ért sérelemre hivatkozással – méltányos
elégtételt biztosító kártérítésre tarthat igényt, feltéve, hogy a sérelem a jogorvoslati eljárásban nem
orvosolható. A felperes által keresete alapjául hivatkozott Pp. 2. § (3) bekezdésének alkalmazására
önmagában valamely alapjog megsértése nem ad alapot, ahhoz valamilyen hátrány bekövetkezése is
szükséges.
Az Alkotmánybíróság több esetben foglalkozott a tisztességes eljáráshoz való jog, illetve a
védelemhez való jog tartalmával. A 6/1998. (III. 11.) AB számú határozat indokolása szerint a
tisztességes eljárás (fair trial) olyan minőség, amelyet az eljárás egészének és körülményeinek
figyelembevételével lehet csupán megítélni. Az Alkotmánybíróság 3265/2014.(XI.4.) AB
határozatában kifejtette, hogy az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésének értelmezésével
nevesíthetők a tisztességes eljáráshoz való jog tartalmát kitöltő ún. részjogosítványok. Ezek
különösen: a bírósághoz fordulás joga, a tárgyalás igazságossága (ami nem garantálja a döntés
igazságosságát), a tárgyalás nyilvánosságának és a bírói döntés nyilvános kihirdetésének a
követelménye, a törvény által létrehozott bíróság, a bírói függetlenség és pártatlanság kívánalma,
továbbá az ésszerű időn belüli elbírálás.
A tisztességes eljáráshoz való jog fontos alkotmányos alapjogként az egyes eljárások fontos
garanciális szabálya. Nem minden alkotmányos alapjog minősül közvetlenül személyiségi jognak. A
személyiségi jogok sajátossága, hogy egy személy személyiségére, annak lényeges vonására kell, hogy
vonatkozzon. Jelen esetben a felperes keresetében állított jogsértések nem a felperesek személyiségére
tekintettel történtek, ezt a felperes sem állította és ebből következően nem is bizonyította az eljárás
során. Önmagában az esetleges ügyintézési késedelem vagy hasonló mulasztás többlettényállás
megvalósulása hiányában a személyiségi jogok megsértése megállapításának nem szolgálhat alapjául.
Fontos alapelv, hogy a személyiségi jogi pernek a jogrendszerben elfoglalt helyénél fogva nem lehet
szerepe bármely más jogterületre tartozó jogvita eldöntésében, de még annak véleményezésében sem.
A büntetőeljárás esetleges hiányosságainak a reparációja alapvetően a büntetőeljárás keretei között,
annak szabályai szerint lehetséges [Kúria Pfv.IV.20.242/2015/4.]. Mindezekre figyelemmel az
ítélőtábla határozata nem ütközik a felperes által hivatkozott elvi határozatba.
Az Emberi Jogok Európai Bíróságának (továbbiakban: EJEB) a Börcsök Bodor kontra Magyarország
ügyben meghozott döntésében (14962/03. számú kérelem) rámutatott, hogy az eljárás hosszának
ésszerű voltát az eset egyedi körülményeinek fényében, az esetjogban lefektetett kritériumok
figyelembe vételével kell megítélni, különös tekintettel az eset bonyolultságára, a kérelmező és a
releváns hatóságok magatartására és arra, hogy mi volt a per tétje a kérelmező számára. Az adott
esetben az EJEB egy hét évig tartó eljárás esetében állapította meg, hogy az eljárás túlzottan hosszú
volt, ezáltal megsértették a 6. cikk (1) bekezdését.
Jelen ügyben azonban megalapozatlanul hivatkozott a felperes arra, hogy az alperes eljárása e cikk
rendelkezésébe ütközött, nem felelt meg az „ésszerű idő” követelményének.
A fentiekből következően az egész eljárást, a jogvita tárgyát és természetét kell vizsgálni annak
megítélésekor, hogy az ésszerű határidőn belüli befejezéshez való jog sérült-e. Figyelembe kell venni
az adott ügy jellegét, bonyolultságát, az érintett fél magatartását és a bíróság eljárását.
A felülvizsgálati eljárás tárgyát e körben az képezte, hogy a 2013 decemberétől 2014 áprilisáig eltelt 4
hónap az eljárás egész időtartamához képest olyan intézkedési késedelemnek minősül-e, amely az
eljárás ésszerű időn belüli befejezéséhez való jogot sérti és megalapozza a felperes nem vagyoni
kárigényét.
A fentiekben kifejtettek alapján a Kúria egyetértett az ítélőtábla jogi álláspontjával, amely szerint ez az
időtartam az eljárás teljes hosszához viszonyítottan nem jelent olyan késedelmet, ami az
igazságszolgáltatás hatékonyságát illetve hitelességét veszélyeztetné.
Az ítélőtábla helyesen jutott arra a következtetésre is, hogy az elsőfokú végzés felülbírálata során ezen
túlmenően sem sérült a felperes tisztességes eljáráshoz való joga. A felperes ezt a követelését arra
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alapította, hogy megítélése szerint a törvényszék nem olvasta el a fellebbezését és nem vizsgálta meg
részletesen fellebbezése indokait a kezdőirat benyújtásának időpontjára vonatkozóan.
Hangsúlyozza a Kúria, hogy ennek a kérdésnek a megítélésénél is értékelni kell az eljárás teljes
egészét. Amennyiben az eljárás tisztességességével kapcsolatos hiányosság orvosolható az eljárás
másik szakaszában, nem sérül az érintett tisztességes eljáráshoz való joga.
Az iratok alapján megállapítható, hogy a másodfokú bíróság végzésében kifejtette, hogy az elsőfokú
bíróság helytállóan állapította meg: a jelen per felperese által személyesen benyújtott fellebbezését a
30 napos határidőn túl terjesztette elő, amelyen az érkeztető bélyegzőn látható dátum nem vonható
kétségbe. A Kúria egyetértett az ítélőtábla érvelésével, amely szerint a jelen perben sérelmezett eljárás
nem érintette a felperes tisztességes eljáráshoz fűződő jogát, adott esetben lényeges eljárási jogai
gyakorlásának garanciáit, esélyegyenlőségét.
A fentiekben kifejtettekből következően a jogerős ítélet nem sérti sem az Alkotmánybíróság
határozatait, sem az EJEE hatékony jogorvoslathoz való jogról szóló 13. és az igazságos elégtételről
szóló 41. cikkét.

Pfv.IV.21.733/2016/5.
A jogszabály értelmezés során kirívóan okszerűtlen mérlegelés megállapíthatóságának hiányában
meghozott döntés, függetlenül attól, hogy a felperes személyét apai minőségében esetleg sértette, a
személyhez fűződő jog, ezen belül az emberi méltóság megsértésének megállapítására nem adhat
alapot.
A Ptk. 75. § (1) bekezdése értelmében a személyhez fűződő jogokat mindenki köteles tiszteletben
tartani; e jogok a törvény védelme alatt állnak. A Ptk. 76. §-a szerint a személyhez fűződő jogok
sérelmét jelenti különösen - egyebek mellett - az emberi méltóság megsértése. E rendelkezések a
természetes személy személyisége ellen irányuló, a személy társadalmi megítélését negatív módon
befolyásoló közvetlen támadás ellen nyújtanak jogvédelmet. A polgári jog által biztosított
személyiségvédelem körében az ember személyiségét alkotó lényegi tulajdonságok és ismérvek
összessége jelenti az emberi méltóságot és (külön nevesített személyiségi jogok hiányában) a
személyiséget ebben a vonatkozásban ért támadás ad csak alapot az emberi méltóság sérelme miatti
személyiségi jogvédelemre [EBH 2007.1598]. A tisztességes eljáráshoz való jog védelmét a Ptk. 75. §
(1) bekezdésének rendelkezése a személyhez fűződő jogok általános védelmén keresztül biztosítja
[Pfv.IV.20.438/2010/5.]. A fél személyhez fűződő joga, ezen belül emberi méltósága megsértésének
megállapítására eljárási szabálysértés csak akkor adhat alapot, ha azt a fél személyiségének lényegét
alkotó ismérvek miatt követik el [Pfv.IV.20.509/2007/4.].
Az eljárt bíróságok az ítélkezési gyakorlatnak megfelelően, helytállóan állapították meg, hogy az
alperes a sérelmezett határozataiban foglalt döntéseit nem a felperes személyisége lényegét alkotó
tulajdonságok és ismérvek miatt hozta meg. A felperesnek az EJEB döntéséből levont azon
következtetése, hogy a személyhez fűződő jog megsértésének megállapításához elegendő, ha a
személyiségét érinti a jogsértés, nem szükséges, hogy a személyisége lényeges vonását képező
tulajdonsága miatt okozzák a jogsértést, a perbeli esetben relevanciával nem bír. Amint arra tartalmilag
az alperes is helytállóan utalt, a felperes által hivatkozott jogértelmezésnek is lényeges feltétele, hogy
a személyiséget érintő sérelemre a jogsértés megállapítását megalapozó, nyilvánvaló jogalkalmazási
hiba folytán kerüljön sor. Az ítélkezési gyakorlat szerint a közigazgatási szerv kártérítési felelősségére
csak a kirívóan súlyos jogértelmezési tévedés ad alapot [BH 2009.325].
A jogértelmezés körében a kirívóan okszerűtlen mérlegelés általában akkor állapítható meg, ha a
szabályozás egyértelmű, és arra csak egy értelmezési lehetőség van. Az óvoda tekintetében az
intézményi szünet fogalmát jogszabály nem határozza meg. A felperes saját előadása szerint is az
intézményi szünet értelmezése a különböző intézmények tekintetében többféle lehet. Az eljárt
hatóságok és a döntéseit helybenhagyó alperes értelmezése és a mérlegelési tevékenység
eredményeként meghozott döntése nem volt kirívóan okszerűtlen, ezért jogellenesnek nem
minősíthető. Ezért az alperes kifogásolt döntése, amellyel egyetértett az eljárt közigazgatási szervek
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kapcsolattartás kérdésében a jogszabály értelmezés során elfoglalt álláspontjával, függetlenül attól,
hogy a felperes személyét apai minőségében esetleg sértette, a személyhez fűződő jog, ezen belül az
emberi méltóság megsértésének megállapítására nem adhat alapot.
A tisztességes eljáráshoz való jog, ezen belül a jogorvoslathoz való jog azáltal valósul meg, ha a
vonatkozó jogszabályi rendelkezések biztosítják ugyan a jogorvoslatot, a fél azonban e jogával nem
tud élni, mert annak igénybevételétől a bíróság a panaszost elzárja [3064/2014. (III. 26.) AB
határozat]. Az adott esetben ez nem volt megállapítható. Az eljárt közigazgatási szervek a felperes
részére a jogorvoslat igénybevételét biztosították. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III.
törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról
szóló 2005. évi XVII. törvény 3. § (4) bekezdése a közigazgatási végzés bírósági felülvizsgálata
tárgyában hozott végzés ellen a további jogorvoslat lehetőségét kizárja. A téves felülvizsgálati
állásponttal szemben az egyértelmű jogszabályi rendelkezés eltérő értelmezésére még az Alaptörvény
28. cikke alapján sincs lehetőség. Az irányadó és a bíróságok számára kötelező jogszabályok által
előírt eljárási rendtől való eltérést a felperes felülvizsgálati kérelmében újonnan hivatkozott 1/2008. (I.
11.) AB határozatban kifejtettek sem teszik lehetővé.
Egyetértett a Kúria a másodfokú bíróságnak a Pp. 2. § (1) bekezdésében rögzített per (ügy) ésszerű
időn belüli befejezéséhez fűződő követelmény sérelmének megállapítására irányuló keresetet elutasító
álláspontjával. Az eljárás hosszának értékelése szempontjából a releváns időszak kezdő időpontja az,
amikor a bírósági eljárást a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt megindítják. A
közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti perekben a bíróság eljárást megindító beadványt, a
keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél kell benyújtani [Pp. 330. § (2)
bek.]. A perbeli esetben a felperes a közigazgatási hatóság végzése ellen benyújtott bírósági
felülvizsgálati kérelme ügyében a kérelmezett ellenkérelmére tett észrevételét az közigazgatási hatóság
más határozatainak ügyszámára is utalással tette meg. A felperes beadványa a közigazgatási hatóság
más ügyben hozott határozatai bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevélnek, azaz a bírósági eljárást
megindító beadványnak nem tekinthető, ezért a perbeli esetben releváns bírósági eljárás hosszának
értékelése szempontjából ügydöntő jelentősége nincs. Mindezekre tekintettel a felülvizsgálati
kérelemben kifejtettek alapján a jogerős ítélet jogszabálysértő voltát megállapítani nem lehetett.

Közigazgatási ügyszak
Kfv.III.37.582/2016/16.
I. A Pp.339/B.§-a csak a jogi mérlegelésre vonatkozik, a bizonyítékokat a bíróság a Pp. 206.§-a
alapján értékeli.
II. A teljes felülvizsgálat elve nem jelenti azt, hogy a bizonyítékok újra értékelését a bírónak az alperesi
határozatot figyelmen kívül hagyva kéne elvégeznie.
III, A bíróságnak kötelessége a több elfogadható magyarázat közül azt választania, amelyik elfogadása
mellett ésszerű indokokat tud felhozni, és ezt saját meggyőződéséből eredő ésszerű és racionális
indokok alapján teheti meg, mely indokoknak az ítéletében szerepelnie kell.
IV. A bizonyítási mérce bár az indokolt kétséget kizáró bizonyítást követeli meg, a különböző
közigazgatási ügyekben nem egységes a bizonyítás szükséges mélysége a kétségek kizárásához, mert az
függ attól, hogy milyen eljárási garanciák adottak a közigazgatási eljárásban, és ezek a garanciák
ténylegesen érvényesültek-e. Továbbá az indokolt kétséget kizáró bizonyítás mércéje nem zárja ki a
közvetett bizonyítékok láncolatán keresztüli bizonyítást, de jogi vélelmek alkalmazását sem,
amennyiben e vélelmek ésszerű keretek között maradnak.
V. Míg a közigazgatási hatóság Ket.50.§(6) bekezdése alapján végzett értékelését az eljáró elsőfokú –
és másodfokú – bíróság akkor tekinti – többek között – jogszerűtlennek a Pp.206. §-a alapján, ha a
bizonyítékok egyenként és összességében nem alkalmasak az állított, megállapított tények igazolására,
vagy azok köre oly mértékben hiányos, hogy abból megalapozott következtetés nem vonható le, addig a
Kúria a bíróság Pp.206.§-án alapuló értékelését csak akkor tekinti jogszerűtlennek, ha az nyilvánvaló
logikai hibában szenved, nyilvánvalóan ésszerűtlen, vagy megfelelő indokolás hiányában
nyilvánvalóan önkényes.
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I. A Kúria először azt a kérdést vizsgálta, hogy az ügyben milyen bizonyítási mércét követeltek meg az
eljárt bíróságok az alperestől, milyen volt a bíróságok felülvizsgálatának terjedelme a tények és az
azokat megalapozó bizonyítékok tekintetében, ehhez képest helyesen értékelték-e az egyes alperes
által feltárt bizonyítékokat, illetve a per során benyújtott egyes felperesi bizonyítékokat, illetve az
egyes bizonyítási indítványokról, illetve azok elutasításáról megfelelő döntést hoztak-e.
A Ket. 50. § (6) bekezdése szerint a hatóság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és
az ezen alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást.
A Pp. 206. § (1) bekezdése alapján a bíróság a tényállást a felek előadásának és a bizonyítási eljárás
során felmerült bizonyítékoknak egybevetése alapján állapítja meg; a bizonyítékokat a maguk
összességében értékeli, és meggyőződése szerint bírálja el.
A Pp. 339/B. §-a szerint a mérlegelési jogkörben hozott közigazgatási határozat akkor tekintendő
jogszerűnek, ha a közigazgatási szerv a tényállást kellő mértékben feltárta, az eljárási szabályokat
betartotta, a mérlegelés szempontjai megállapíthatóak, és a határozat indokolásából a bizonyítékok
mérlegelésének okszerűsége kitűnik.
A Kúria egyik – felperesek által hivatkozott – 2014. szeptember 3. napján hozott eseti döntése
(Kfv.III.37.690/2013/29.) a fenti két jogszabályhely viszonyát úgy határozta meg, hogy az általános
polgári eljárásokban alkalmazandó bizonyítási szintet meghatározó Pp. 206. §-ához képest a Pp.
339/B. §-a nem csak a jogi mérlegelésre, hanem a bizonyítékok mérlegelésére is kiterjedő
felülvizsgálati korlátot jelent. Amennyiben a kellő mértékben feltárt tényállás esetében a bizonyítékok
mérlegelésének szempontjai megállapíthatóak, azok okszerűsége kitűnik, akkor az ilyen határozat
jogszerűnek tekinthető, a bizonyítékok értékelése nem mérlegelhető felül. Megállapította, hogy a
versenykorlátozó megállapodások körében hozott versenyügyek az Egyezmény és annak EJEB
gyakorlata alapján büntetőjogias eljárások, melyre tekintettel nem csak a jogi, de a ténykérdések
tekintetében is teljes felülvizsgálatnak van helye. Ilyen értelmezés mellett, az Európai Unió Alapjogi
Chartájának 47 cikke és az 1/2003 EK rendelet 3.§ (2) bekezdése alapján – figyelemmel a Charta 52.
cikk (3) bekezdésére – a Pp.339/B. §-ának bizonyítékok felülmérlegelést korlátozó rendelkezését nem
kell alkalmazni az uniós jog végrehajtását szolgáló büntetőjogias eljárásnak minősülő
versenyügyekben. Bár a bíróságok a Pp. 339/B.§-ára hivatkoztak a fenti értelemben, de ténylegesen
nem alkalmazták azt.
Ezen ítéletet követően, a 2014. szeptember 23. napján kelt és szeptember 30. napján közzétett 30/2014.
(IX.30.) AB határozat indokolásának 66. pontja szerint a Pp. 339/A-339/B. §-aiból is kiolvashatóan –
összhangban a 39/1997. (VII. 1.) AB határozatban megfogalmazott alkotmányos követelménnyel – a
bíróság tény- és jogkérdésekben egyaránt felülvizsgálhatja a versenyfelügyeleti tárgyú határozatot, ha
az jogszabálysértő. A hatósági döntés megváltoztatására [Tptv. 83. § (4) bekezdés] és hatályon kívül
helyezésére a bíróság egyaránt jogosult. A tényállás tekintetében a bíróság maga is folytathat le
bizonyítást, a jogszabályok értelmezésében a bíróság állásfoglalása irányadó a GVH számára.
A fent hivatkozott 39/1997. (VII.1.) AB határozat az Egyezmény 6. cikkére is hivatkozással azt
állapította meg, hogy a közigazgatási perben a bíróság nincs a közigazgatási határozatban
megállapított tényálláshoz kötve, és a jogszerűség szempontjából felülbírálhatja a közigazgatási szerv
mérlegelését is. Továbbá kifejtette, hogy azok a jogszabályok, amelyek kizárják vagy korlátozzák azt,
hogy a bíróság a közigazgatási határozatot felülvizsgálva a fentiek szerint érdemben elbírálja a
jogvitát, ellentétesek az Alkotmány 57. § (1) bekezdésével. Ez azt jelenti, hogy Alkotmánybíróság e
korábbi eseti gyakorlatát a 30/2014. (IX.30.) AB határozatában a versenyügyek vonatkozásában is
megerősítette most már az Alaptörvény rendelkezései alapján is, és kellő alapot ad arra a
következtetésre, hogy a Pp. 339/B. §-át úgy kell értelmezni, amely lehetővé teszi a teljes
felülvizsgálatot, mind tény, mind jogkérdésekben.
A Kúria joggyakorlat-elemző tevékenységének eredményeként 2015. szeptember 23-án meghozta a
2/2015. (XI.23) KMK vélemény szerint az a közigazgatási határozat nem minősül mérlegelési
jogkörben hozott határozatnak, amelyben a határozathozatalhoz szükséges bizonyítékok értékelése
alapján döntési lehetőségeket nem biztosító jogszabály alkalmazásával dönt a hatóság. A KMK
vélemény indokolása leszögezi azt is, hogy a bizonyítás értékelése a hatóság részéről egyfajta
mérlegelés, azonban ez a típusú „mérlegelés” a bírósági felülvizsgálat szempontjából nem jelent
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mérlegelési jogkört, ha a jogszabály az adott ügyben döntési lehetőségeket vagy kereteket nem
tartalmaz.
Mindez azt jelenti, hogy szemben a fenti eseti kúriai döntéssel, mind a nemzeti, mind az uniós jog
alkalmazása során azonos a bíróságok felülvizsgálatának terjedelme a bizonyítékok értékelése
körében. A felülvizsgálat a bizonyítékok értékelése, a ténykérdések vizsgálata körében tisztán a Pp.
206. §-a alapján történik, mind bizonyítási eljárás lefolytatásának, mind a tényeket megalapozó
bizonyítékok újraértékelésére lehetőség van. A törvényességi-jogszerűségi kontroll tehát nem jelenti a
megállapított tényállás alapjául szolgáló bizonyítékok értékelésének felülmérlegelési tilalmát, a bírói
felülvizsgálat jogszerűségi jellege mindössze abban nyilvánul meg, hogy a közigazgatási
szervezetrendszeren kívüli, független és pártatlan az eljáró jogorvoslati fórum, továbbá, hogy
jogszabálysértésre kell hivatkozni, önmagában érdeksérelemre hivatkozás nem elegendő.
Ebből az értelmezésből – a fent hivatkozott KMK véleményben is rögzítetten – az következik, hogy a
Pp. 339/B. §-a szerinti mérlegelési jogkör gyakorlására vonatkozó szabály kizárólag jogi mérlegelésre
vonatkozó anyagi jogi természetű felülmérlegelési tilalmat rögzít. A mérlegelési jogkör alapvető
jellemzője, hogy az anyagi jogszabály a hatósági döntés kereteit jelöli ki, és ezen belül a hatóság a
jogszabályi szempontok vizsgálatával, a jogszabályban biztosított több jogszerű lehetőség közül az
adott esetre optimális megoldást választja. Az eljárási szabályok be nem tartására, és a bizonyítékok
mérlegelésére utalás a Pp. 339/B. §-ában eljárásjogi természetű, amennyiben a valóságnak megfelelő
tényállás megállapítására alkalmatlan számú és/vagy minőségű bizonyíték esetén a mérlegelési jogkör
gyakorlása eleve nem lehet jogszerű.
II. A fentiek rögzítését követően azt kellett a Kúriának meghatározni – figyelemmel a felek vitatásaira
– hogy mit jelent a bizonyítási sztenderd szempontjából a teljes felülvizsgálat elve. Ez az Alaptörvény
XXVIII. cikk 1. és 7. bekezdése, Pp. 2. § (1) bekezdése, és az Egyezmény 6. cikkére figyelemmel
értelmezett Pp. 206.§ (1) bekezdése és a Pp. 221. § (1) bekezdése alapján dönthető el.
Az EJEB az Egyezmény 6. cikk 1. bekezdése alapján kialakult esetjoga szerint a kialakult ítélkezési
gyakorlat léte azt a kötelezettséget rója a bíróságra (és főként a legfelsőbb fórumként eljáró bíróságra),
hogy az esetjogtól való eltérést alaposan megindokolja (Petko Petkov kontra Bulgária, 2834/06, 2013.
február 19., §§ 32-34.). Az ítélkezés következetességének elérése időbe telhet, ezért elfogadhatóak
olyan átmeneti időszakok, amikor ellentmondásos a joggyakorlat. Hangsúlyozandó azonban a bírósági
gyakorlat következetességének és az egységes joggyakorlatot biztosító mechanizmusok létének
fontossága (Nejdet Sahin és Periham Sahin kontra Törökország (GC), 13279/05, 2011. október 20., §
83.). Jogbizonytalansághoz és ezért a 6. cikk 1. bekezdése sérelmének megállapításához vezethet, ha a
legfelsőbb bírói fórum előtt állandósulnak az egymásnak alapvetően ellentmondó ítéletek [Beian
kontra Románia (No. 1), 30658/05, ECHR 2007-V (extracts), §§ 37 és 39.].
Erre tekintettel a Kúria a büntetőjogias versenyügyekben alkalmazandó bizonyítási mércére vonatkozó
jogi álláspontját a korábbi – jogi levezetésében ellentétes – eseti döntésre figyelemmel részletesen fejti
ki
–
figyelembe
véve
a
szakirodalmi
álláspontokat
[Nagy
Csongor
István,
http://econ.core.hu/file/download/vesz2014/felugyelet.pdf,
és
Varju
Márton,
http://jog.tk.mta.hu/uploads/files/07_Varju_Marton.pdf] – az alábbiakban:
A közigazgatási ügyekre vonatkozó általános szabályként rögzíthető, hogy az olyan közigazgatási
határozatok, amelyek önmagukban nem elégítik ki a 6. cikk követelményeit, arra irányuló igény esetén
„teljes hatáskörrel rendelkező bírói testület” felülvizsgálatának tárgyai kell, hogy legyenek (Ortenberg
kontra Ausztria, 1994. november 25., series A no. 295-B, § 31.). Mivel az Egyezmény 6. cikke
bíróságra vonatkozóan határoz meg követelményeket, a közigazgatási pereket megelőző közigazgatási
eljárást az EJEB egyfajta előzetes eljárásnak tekinti, amelyre ugyan szintén irányadók az eljárási
garanciák, de végső soron ezen garanciák bírósági felülvizsgálat során való betartásának van
jelentősége. A vonatkozó EJEB döntésekből leszűrhető tendencia, hogy minél inkább megfelelt a
közigazgatási eljárás a tisztességes eljárás Egyezményben előírt követelményeinek, annál kevésbé
kell, hogy a bírósági felülvizsgálat teljes körű legyen valamennyi eljárási garanciával. Minél kevésbé
jellemzi azonban a közigazgatási szakot az Egyezmény szerinti garanciális eljárásrend, annál inkább
kell ezt pótolnia a közigazgatási határozat felülvizsgálatát végző bíróságnak a saját eljárásában
(Miriam Allena, „Art. 6 EHCR: New Horizons for Domestic Administrative Law” Ius Publicum
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Network Review December 2014.). Az Alkotmánybíróság fent hivatkozott döntése szerint, az
Alkotmánybíróság esetjoga alapján és az EJEB és az uniós bíróságok ítélkezési gyakorlatát is
figyelembe véve nem következik a tisztességes eljáráshoz való jogból, hogy már a GVH előtti
eljárásnak meg kellene felelnie a XXVIII. cikk (1) bekezdésének, ha bíróság a határozatot mind ténymind jogkérdésben – a kereseti kérelem tartalmáról függően – teljes körűen felülvizsgálhatja, és a
GVH határozatát hatályon kívül helyezheti, esetleg maga hozhat döntést.
Annak meghatározásakor tehát, hogy a teljes felülvizsgálat mit jelent versenyügyekben, először azt
kell megvizsgálni, hogy az alperesi versenyhatóság eljárása mennyiben tekinthető független, pártatlan,
és eljárási garanciákat az Egyezmény 6. cikke szerint biztosító eljárásnak. Bár az alperes eljárásra is
vonatkozik az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdése és – a Tpvt. 44. §-ára is figyelemmel – a Ket.4.§
(1) bekezdése szerinti tisztességes ügyintézéshez való jog, ez nem azonosítható az Alaptörvény
XXVIII cikk (1) bekezdése és az Egyezmény 6. cikke szerinti tisztességes tárgyaláshoz (továbbiakban:
tisztességes eljáráshoz) való joggal. Ezért, ahogy az a fenti alkotmánybírósági álláspontból is kitűnik,
az alperesi versenyhatóság eljárásának nem kell feltétlenül megfelelnie az Egyezmény 6. cikkének, a
megfelelőség mértéke azonban meghatározza a bírósági teljes felülvizsgálat szükséges terjedelmét.
Ennek körében vizsgálni kell, hogy az alperesi versenyhatóság minősülhet-e törvény által létesített
bíróságnak az Egyezmény szempontjából, illetve függetlennek és pártatlannak tekinthető-e, és
amennyiben ezek a feltételek fennállnak, a tisztességes eljáráshoz való jog mennyiben érvényesül.
A törvény által létesített bíróság követelménye azt jelenti, hogy egy demokratikus társadalomban a
bírósági szervezetnek nem szabad függenie a végrehajtó hatalomtól, azt a törvényhozó hatalom által
alkotott törvényekkel kell szabályozni. A részletkérdések szabályozása átruházható a végrehajtó
hatalomra, de a rendeleti szintű jogalkotás felett bírói kontrollt kell biztosítani, valamint a bíróságok
szervezetét és feladatkörét csak az alkotmányban és törvényekkel lehet meghatározni. A törvény által
létesített bíróság követelménye azt is jelenti, hogy a bíróságoknak a rájuk vonatkozó szabályok szerint
kell eljárniuk. E követelményt sérti, ha a bírák kinevezésének tényleges módja eltér az erre vonatkozó
törvényi szabályoktól (Posokhov kontra Oroszország, 63486/00, ECHR 2003-IV.).
Az alperesi versenyhatóság olyan autonóm államigazgatási szerv, amely feladatai ellátása során csak a
törvénynek van alárendelve, feladatkörében nem utasítható, feladatát más szervektől elkülönülten,
befolyásolástól mentesen látja el. Az alperesi versenyhatóság számára feladatot csak törvény írhat elő.
Emellett az alperesi hatóság jogállására vonatkozó szabályokból kitűnik, hogy a Kormánytól, a
végrehajtó hatalom központi szervétől pénzügyi, felügyeleti-ellenőrzési szempontból független, a
feladatköre, a felépítése, a rá vonatkozó szabályok törvényekkel szabályozottak, az Országgyűlés felé
tartozik beszámolási kötelezettséggel (Tpvt. 33.§-38.§). Jelen ügyben nem merült fel adat arra nézve,
és ilyet a felperesek sem hivatkoztak, melyből az következne, hogy e törvényi szabályoktól az alperes
működése, vezetőinek és különösen a versenytanácstagoknak a kinevezése eltért volna. A Kúria
megjegyzi, hogy az uniós versenyszabályokat érvényesítő ügyekben sajátosan merül fel az Európai
Bizottságtól, mint uniós szintű „végrehajtó hatalomtól” való függetlenség, melynek kifejezett EJEB
gyakorlata nincs, azonban e körben sem merült fel olyan körülmény ebben az ügyben, amely
megkérdőjelezné a törvény által létesített bíróság követelményének teljesülését.
A függetlenség a végrehajtó hatalomtól és a felektől való függetlenséget jelenti. Vizsgálatát az összes
körülmény alapján objektíven kell elvégezni. A Campbell-ügyben (Campbell és Fell kontra Egyesült
Királyság, 1984. június 28. series A no. 80.) kifejtettek szerint figyelembe kell venni a bírák
kinevezésének módját és időtartamát, a külső ráhatás elleni garanciákat, valamint azt, hogy a bíróság
független szerv, a bíró pedig független személy benyomását kelti-e. Egy bíróság nem független a
végrehajtó hatalomtól, ha az illetékes minisztérium véleményét kéri és fogadja el kötelező érvényűként
egy alkalmazandó jogszabály értelmezéséhez [A Beaumartin kontra Franciaország (1994. november
24., series A no. 296-B)]. Az ügykiosztás módja is vethet fel továbbá függetlenséggel kapcsolatos
kérdéseket, ha a teljes ügyelosztási rendszer rossz, vagy legalábbis az adott bíró vagy bíróság
kijelölését szakmaiságon kívüli indokok motiválták, így különösen az, hogy befolyásolni kívánták az
ügy kimenetelét [Crociani és mások kontra Olaszország, 8603/79, 8722/79, 8723/79 és 8729/79, 1980.
december 18., Decisions and Reports 22. (bizottsági döntés)].
A Kúria a Tpvt. szabályozásából azt látta megállapíthatónak, hogy a döntéshozó versenytanácstagok 6
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éves kinevezése, a garanciákkal ellátott felmentési okok, továbbá a külső ráhatást megakadályozó
egyéb szervezeti, pénzügyi és személyi függetlenséget biztosító szabályok biztosítják a döntést hozó
alperesi versenytanács végrehajtó hatalomtól és felektől való függetlenségét. Különösen kiemelt
jelentősége van e körben a Tpvt. 37.§ (1) bekezdésének, amely szerint a Versenytanács elnöke és tagjai
döntéshozataluk során függetlenek, a jogszabályok alapján meggyőződésüknek megfelelően döntenek,
döntéseik meghozatalával összefüggésben nem befolyásolhatók és nem utasíthatók. Mivel eltérő
gyakorlat – példának okáért versenytagok rendszeres idő előtti lemondása, felmentése, mint az
elmozdíthatatlanságot biztosító garanciális szabályok be nem tartására utaló gyakorlat, vagy más
visszaélésszerű fenti szabályokba ütköző gyakorlat, stb. – nem merült fel, ilyenre a felperesek nem
hivatkoztak, ezért az alperesi versenyhatóság döntéshozó szerve a Versenytanács, és annak tagjainak
függetlenségére vonatkozó követelmény érvényesülése is megállapítható.
A pártatlanság az előítélettől és korrupciótól való mentességet jelenti. E követelmény teljesülésének
vizsgálatához szubjektív és objektív tesztet kell elvégezni. A szubjektív teszt az eljáró bíró tényleges
meggyőződését vizsgálja, az objektív teszt pedig azt, hogy a bíró biztosítja-e a szükséges garanciákat
annak érdekében, hogy pártatlanságával kapcsolatban ne merüljön fel objektíve megalapozott kétség.
A konkrét ügyben fel sem merült felperesek részéről, hogy a pártatlansággal kapcsolatos követelmény
ne teljesült volna, így e feltétel fennálltát is meg kell állapítani.
A tisztességes eljáráshoz való jog a felek és a megfelelő igazságszolgáltatás érdekeinek védelme
érdekében egy sor eljárási jogot foglal magában. Ezek közül mind a büntető, mind a polgári
eljárásokra vonatkozik a személyes meghallgatás joga, a hatékony részvételhez való jog, a tárgyalás
közvetlensége, a fegyverek egyenlőségének követelménye, a kontradiktórius eljárás követelménye, a
bizonyítási eljárás megfelelőségének követelménye, a visszaható hatály tilalma, továbbá az ügy alapos
kivizsgálásának és a döntés megfelelő indokolásának követelménye. A tisztességes eljárás
követelményei tekintetében a bíróságoknak nagyobb mozgásterük van polgárinak minősülő ügyekben,
mint a szigorúbb megítélés alá eső büntetőügyekben (Dombo Beheer B.V. kontra Hollandia, 1993.
október 27., series A no. 274, § 32.). Amennyiben a fenti követelmények is teljesülnek a jogi
szabályozás szintjén, azaz az alperes az Egyezmény 6. cikkének megfelelő bíróságnak volna
tekinthető, akkor ezen garanciális szabályok konkrét ügyben való megsértésével összefüggésben és a
jogsértés mértékével arányosan válik követelménnyé a teljes körű felülvizsgálat.
Az alperesi versenyhatóság eljárására vonatkozó szabályok közül elsősorban a kontradiktórius eljárás
és a fegyverek egyenlőségének követelménye nehezen értelmezhető követelmény, tekintettel arra,
hogy a hatóság és ügyfelek fegyveregyenlősége, az eljárás jogvitás jellege – amikor nem felek közötti
jogvitás eljárásról van szó – nehezen értelmezhető. Az EJEB joggyakorlatában a kontradiktórius
eljáráshoz való jog azt jelenti, hogy a feleknek lehetőségük van arra, hogy megismerjék a bíróság
(jelen esetben versenytanács) döntésének befolyásolása céljából előterjesztett bizonyítékokat és
észrevételeket (vizsgálói indítvány, előzetes álláspont), és azokhoz megjegyzéseket fűzzenek [Polgári
ügyekben: Ruiz-Mateos kontra Spanyolország, 1993. június 23., series A no. 262, § 63;
büntetőügyekben: Rowe and Davis kontra Egyesült Királyság (GC), 28901/95, ECHR 2000-II, § 60].
A kontradiktóriusság elve annyira alapvető, hogy az eljárások felgyorsításának kívánalma sem
igazolhatja a figyelmen kívül hagyását (Nideröst-Huber kontra Svájc, 1997. február 18., Reports of
Judgments and Decisions 1997-I, § 30.).
A kontradiktórius eljárás követelménye abban különbözik a fegyverek egyenlőségének
követelményétől, hogy míg az utóbbi teljesül azzal, ha a feleket egyenlőként kezelik, az előbbi
valamennyi releváns irathoz való hozzáférési jogot jelent, függetlenül attól, hogy ezt a másik félnek
biztosították-e. Nem elegendő, ha a releváns iratok benne vannak az aktában és biztosított az
iratbetekintés lehetősége, hanem ezeket a bíróságnak ki kell adnia az érintett félnek, hogy az
megtehesse észrevételeit. A feleknek azonban nem kell egymás rendelkezésére bocsátaniuk azokat az
iratokat, amelyeket nem terjesztettek a bíróság (versenytanács) elé (Yvon kontra Franciaország,
44962/98, ECHR 2003-V, § 38.). A közigazgatási szerv persze köteles az eljárása során keletkezett
valamennyi releváns iratot felterjeszteni a bíróságra.
A Kúria álláspontja szerint elvileg nem kizárt a fentiek alapján, hogy hatóság és ügyfél viszonylatában
kontradiktórius legyen az eljárás és érvényesüljön a fegyverek egyenlőségének elve, amennyiben
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olyan az eljárás szerkezete, amely biztosítja a teljes körű védekezést a hatóság előzetes álláspontjával
szemben, beleértve az iratok, bizonyítékok, jogi álláspont megfelelő megismerésének jogát és az arra
való nyilatkozattételi jogot. Ehhez az szükséges egy versenyügyben, hogy elkülönüljön egymástól a
„büntetőjogi vád” és az érdemi döntéshozatal (és természetesen a védelem), és ebben az esetben egy
visszafogottabb bírósági felülvizsgálat is elegendő, és elfogadható, hogy a bíróság részéről
felülmérlegelésre már nem kerül sor.
A Menarini-ügyben (A. Menarini Diagnostics S. R. L. kontra Olaszország, 43509/08, 2011.
szeptember 27.) lefektetett követelmény, a fentiekben írtaknak megfelelően, nem kíván meg
szükségszerűen teljes körű bírósági felülvizsgálatot. Az EJEB csupán annyit állapított meg, hogy a
fegyverek egyenlőségén alapuló kontradiktórius eljárás elvének a versenyügy folyamatának legalább
egy pontján érvényesülnie kell. Ebből következik, hogy meg kell vizsgálni, hogy a magyar
versenyhatóság, illetve versenyfelügyeleti eljárás szerkezete teljesíti-e a tisztességes eljárás
követelményét, tekintettel arra, hogy az érdemi döntést az alperesi Versenytanács, a GVH egyik
elkülönülő szervezeti egysége hozza meg. A magyar rendszerben a vizsgálatot a vizsgálók végzik, akik
vizsgálatuk eredményét jelentésben terjesztik a Versenytanács elé, amely kizárólagos kompetenciával
rendelkezik az érdemi döntés meghozatalára.
Több körülmény és törvényi szabály is relativizálja azonban ezt az elkülönülést. Egyrészt, a GVH
elnöke a Versenytanács elnökével együttesen adhatja ki a GVH jogalkalmazási gyakorlatának alapjait
ismertető, kötelező erővel nem rendelkező, azonban a jogalkalmazás kiszámíthatóságát növelő
közleményeket [Tpvt. 36. § (6) bekezdés], amely a Versenytanács joggyakorlatát összegzi, és
amelynek későbbi megvalósulására elméletileg semmilyen befolyása nincs, és nem is lehet. Másrészt,
a Tpvt. lehetőséget ad arra, hogy a vizsgálatot lefolytató és majdan a vizsgálati jelentést beterjesztő
vizsgáló előzetesen egyeztessen a Versenytanáccsal: „az eljáró versenytanács a vizsgálónak a vizsgálat
lefolytatásának módja, iránya tekintetében javaslatot tehet a vizsgálat lezárását megelőzően is” [Tpvt.
47. § (2) bekezdés]. Harmadrészt, a kontradiktórius eljárás ellen hat, hogy fő szabály szerint az
ügyféllel nem kell közölni a vizsgálói jelentést, az első hatósági álláspont (ha úgy tetszik: „vádirat”),
amellyel szembesül, és amelyre reagálnia kell, az a Versenytanács előzetes álláspontja. Ez azt jelenti,
hogy a vizsgálói jelentésnek a döntéshozó szervtől elkülönülő vádként értelmezése nem állapítható
meg. Ha azonban a Versenytanácsot bíróságnak tekintenénk, akkor ez azt jelentené, hogy a
versenyfelügyeleti eljárásban ugyanaz a ”vádló” és a bíró tekintettel arra, hogy a Tpvt. 73. § (1)
bekezdése alapján az előzetes álláspontot az aktuálisan ügyben eljáró versenytanács tagja adja ki.
Mindezeket a szabályokat egybevetve azzal, hogy a Versenytanács költségvetési-pénzügyi és
szervezeti szempontból nem önálló a GVH-n, mint a vizsgálatot lefolytató szerven belül, nincs saját
munkaszervezete, összességében – bár a versenytanácstagok függetlensége nem kérdőjelezhető meg –
a kontradiktórius eljárás lényegét tekintve nem érvényesül.
A fenti elemzésből látható, hogy az alperesi versenytanács eljárása sok szempontból közel áll egy
kvázi bírói fórum eljárásához, a kontradiktórius eljáráshoz szükséges bizonyos elemek részlegesen
érvényesülnek, ami a teljes felülvizsgálat elvének terjedelmére is kihat a bírósági felülvizsgálat során.
Ugyanis ha a felperes a 6. cikk előírásai szerinti eljárási biztosítékok többségével rendelkezett a
közigazgatási eljárásban, ez indokolhatja az enyhébb bírósági felülvizsgálatot (Bryan kontra Egyesült
Királyság, 1995. november 22., series A no 335-A, §§ 46-47). Ugyanakkor az megállapítható, hogy a
versenyhatósági határozatok bírósági felülvizsgálata során, mivel alperes eljárása annak
követelményeit teljes körűen nem elégíti ki, az Egyezmény 6. cikk 1. bekezdésében foglalt
követelményeknek meg kell felelnie az eljáró bíróságnak, amikor a Pp. 206.§(1) bekezdésének keretei
között az ügyet megvizsgálja. Ez a követelmény egyébként következik a Pp. 2.§ (1) bekezdéséből is.
Az EJEB gyakorlata értelmében a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata akkor felel meg a
tisztességes eljárás 6. cikk 1. bekezdésében előírt követelményének, ha független bíróság megfelelően
szigorú jogszerűségi, ésszerűségi és eljárási szabályszerűségi vizsgálatot végez, valamennyi releváns
tény teljes körű vizsgálatára is kiterjedően. Szükség van arra, hogy a bíróságnak hatásköre legyen
valamennyi releváns tény- és jogkérdés vizsgálatára (Terra Voningen B.V. kontra Hollandia, 1996.
december 17., Reports of Judgments and Decisions 1996-VI,§ 52. Öztürk kontra Németország, 1984.
február 21., series A no. 73, § 56,. Albert és Le Compte kontra Belgium, 1983. február 10., series A no.
58, § 29., A. Menarini Diagnostics S. rendűL. § 66-67).
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Az EJEB a Sigma Radio Television-ügyben polgári ügyekre vonatkozóan – de értelemszerűen
büntetőügyekre is irányadóan – kidolgozta, hogy mint jelent a „teljes hatáskör”. Eszerint a megfelelő
bírósági felülvizsgálat mércéjeként három feltételt kell egymással összefüggésben vizsgálni: a (1) a
felülvizsgált döntés tárgyát, (2) a módot, ahogyan a felülvizsgált határozatot meghozták, valamint (3) a
jogvita tartalmát, beleértve a kereset tényleges hivatkozásait (Sigma Radio Television Ltd kontra
Ciprus, 32181/04 és 35122/05, 2011. július 21., §§ 151-157). Ha a közigazgatási döntés egyszerű
ténykérdést érint, a bíróság vizsgálódásának intenzívebbnek kell lennie, mintha speciális tudást
igénylő sajátos területet érintett volna (ez utóbbi esetben alapos kétség esetén azonban indokolt lehet a
szakértői bizonyítás). Puszta nem jogi szakmai kompetenciahiány nem mentesíti a bíróságot a teljes
felülvizsgálat alól. Ilyen esetekben szükség szerint szakértőt kell igénybe venni (Capital Bank AD
kontra Bulgária, 49429/99, ECHR 2005-XII (extracts), § 113.). Az Egyezmény nem határozza meg,
hogy milyen bizonyítási eszközök vehetők igénybe egy eljárásban. A bizonyítékok elfogadása és
értékelése, a bizonyító erő és bizonyítási teher megítélése az eljáró bíróságok mérlegelésébe tartozik
[Polgári ügyekben: García Ruiz kontra Spanyolország (GC), 30544/96, ECHR 1999-I, § 28; Tiemann
kontra Franciaország és Németország (dec.), 47457/99 és 47458/99, ECHR 2000-IV;
büntetőügyekben: Schenk kontra Svájc, 1998. július 12., series A no. 140, §§ 45-46.].
A teljes bírósági hatáskör követelményétől csak abban az esetben lehet eltérni, ha azt a demokráciaelv
vagy más feltétlen érvényesülést kívánó ok indokolja. A demokratikus elszámoltathatóság elvéből
például az következik, hogy a közigazgatási szervekre kell hagyni, miként érvényesítik a közérdeket
(Tsfayo kontra Egyesült Királyság, 60860/00, 2006. november 14., §§ 40-42). A Kúria álláspontja
szerint ebből az következik, hogy a tisztességes eljáráshoz való joghoz kapcsolódó elvet a bírói
hatalom korlátait jelentő alkotmányos elvek – különösen a hatalmi ágak elválasztásának elve –
fényében kell értelmezni, amely alapján a teljes felülvizsgálat követelménye nem foglalhatja magában
annak kötelezettségét, hogy a bíró a közigazgatási hatóság helyébe lépve döntse el az ügyet. Más
szóval a teljes felülvizsgálatot nyújtó bíróság nem hagyhatja figyelmen kívül azokat a szabályokat,
amelyek általánosan meghatározzák feladat- és hatáskörét. Ennek következtében a teljes felülvizsgálat
követelménye nem jelentheti a felülmérlegelési tilalom abszolút jogszerűtlenségét. Ebből az
összefüggésből természetesen nem következik, hogy a túlságosan szűk körűen értelmezett
felülmérlegelési tilalom, amelyet a vonatkozó alkotmányos és egyéb szabályok sem támasztanak alá,
ne sértené a tisztességes eljáráshoz való jogból eredő tejes felülvizsgálat követelményét.
Mindezért a bizonyítékok értékelésekor a bíróság nem hagyhatja figyelmen kívül azt a tényt, hogy a
közigazgatási ügyekben az alperes által már meghozott és indokolt határozatokat vizsgál felül, mely
esetben még ha a bizonyítékokat újra is értékeli, indokolása csak akkor lesz meggyőző és jogszerű, ha
az alperesi határozat indokaira is kitér, és azokat cáfolja. Ez szükségszerűen azt jelenti, hogy ha a
bíróság a felperesi bizonyítékok értékeléséből levont következtetését a tényekre okszerűbbnek ítéli, ez
egyben az alperesi érvek megdöntését is jelenti. Ezért ha a felperesi magyarázat okszerűbb, akkor az
alperesi határozat indokolása szükségszerűen okszerűtlen, az alperesi hatóság a rendelkezésre álló
bizonyítékokból téves következtetést vont le. Nincs tehát olyan különbség a bizonyítási mérce
szempontjából, ahogy ez a korábbi kúriai eseti döntésben megjelenik, hogy a felperesnek az alperesi
határozat indokolásának okszerűtlenségét kell igazolniuk és ha ez sikerült, ehhez képest adhatnak elő
okszerű érvelést. Ezért a felperesi érvelés akkor lesz okszerű, ha az egyben alperes határozatának
érvelését is cáfolja. Mindez azonban nem elsősorban a bizonyítékok értékeléséhez, hanem legalább
annyira az ítéleti indokolás mélységéhez kapcsolódó kérdés.
Ugyancsak a felperes által vitássá tett tényeket és jogot kell vizsgálni, de a kereset valamennyi
releváns érvére ki kell térni, és világos indokát kell adni az elutasításuknak. Szükséges továbbá, hogy a
bíróság jogosult legyen újra megvizsgálni azokat a tényeket, amelyeknek – a kereseti érveket
figyelembe véve – központi jelentőségük van a felperes ügyében (Potocka és mások kontra
Lengyelország, 33776/96, ECHR 2001-X, § 57.).
Ennek tükrében, ami az ítéletek indokolására vonatkozó követelményeket (Pp. 221.§) illeti,
mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ügyében eljáró bíróság alaposan megvizsgálja az előadott érveit
és benyújtott bizonyítékait (Dulaurans kontra Franciaország, 34553/97, 2000. március 21., § 33).
Természetes követelmény az ügyet eldöntő határozat megfelelő indokolása. Még ha a bírák
meglehetősen szabadok is ítéleteik felépítését és tartalmát illetően, kellő világossággal meg kell
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magyarázniuk döntésük indokait, hogy a felek megértsék, mennyiben és miként vették figyelembe
érveiket és bizonyítékaikat, valamint a demokratikus társadalom megismerje a „nevében” hozott
döntés indokait (Tatishvili kontra Oroszország, 1509/02, ECHR 2007-I.). Az indokolás konkrét
követelményei az ügy természetétől és körülményeitől függenek. Ha egy érv kihatással van a
meghozott döntésre, konkrétan és kifejezetten meg kell válaszolni a döntés indokolásában. A
lényegtelen érvekre azonban nem kell kitérni, elegendő, ha az indokolásból egyértelműen kiderül,
hogy azokat elvetette a bíróság. Nem kielégítő továbbá jogon kívüli vagy szubjektív érvekre alapítani
a határozatot (Van de Hurk kontra Hollandia, 1994. április 19., series A no. 288, § 61; Ruiz Torija
kontra Spanyolország, 1994. december 9., series A no. 303-A, § 29.). Ennek részletes elemzését
egyebekben elvégezte a 7/2013. (III.1.) AB határozat is, melyre jelen ügyben támadott elsőfokú
bírósági ítélet is utal.
Az Egyezményben védett jogokkal és szabadságokkal kapcsolatos előterjesztéseket különös
szigorúsággal és gondossággal kötelező megvizsgálni (Wagner és J.M.W.L. kontra Luxemburg,
76240/01, 2007. június 28., § 96.). Az indokolási kötelezettség pedig nemcsak az elsőfokú bíróságra,
de a jogorvoslati eljárásokban meghozott döntésekre is vonatkozik.
Ugyanakkor amennyiben a másodfokú bíróság egyetért az első fokú döntés indokaival, elegendő
utalnia azokra, nem szükséges megismételnie az indokolást. A másodfokú bíróságnak az a feladata,
hogy a fellebbezésben felhozott lényeges kérdéseket válaszolja meg úgy, hogy megfelelően
alátámassza, azok fényében miként ítéli meg az első fokú ítéletet (García Ruiz kontra Spanyolország
(GC), 30544/96, ECHR 1999-I.).
Az Egyezmény büntetőügyekre, valamint az Engel-kritériumok (Engel és mások kontra Hollandia,
1976. június 8., series A no. 51, §§ 82-83) alapján büntetőügynek minősülő versenyügyekre
vonatkozóan további garanciális szabályokat is előír [Egyezmény 6 cikk 2. bekezdés, a 7. cikk, a
Hetedik Kiegészítő Jegyzőkönyv 2., 3. és 4. cikk]. Jelen ügyben ezek közül a felperesek felülvizsgálati
kérelmei alapján az Egyezmény 6. cikk 3. bekezdése szerinti ártatlanság vélelmének kérdése merül fel.
Az ártatlanság vélelme büntetőügyben azt jelenti, hogy a bíróság nem indulhat ki abból az
alapfelvetésből, hogy a vádlott elkövette a bűncselekményt, hogy a bizonyítási teher az ügyészen van,
és hogy kétség esetén a vádlott javára (in dubio pro reo) kell dönteni (Janosevic kontra Svédország,
34619/97, ECHR 2002-VII., § 97, AB határozat 71. pont).
Az Engel-kritériumok alapján büntetőügynek minősülő közigazgatási perekben felmerülhet az a
felperesi kifogás, hogy az eljáró hatóság megsértette az ártatlanság vélelmét, mert kétséget kizáró
bizonyítottság hiányában, annál enyhébb bizonyítási szint alkalmazásával állapította meg a jogsértés
elkövetését, illetve szubjektív tudattartalom (bűnösség, felróhatóság) vizsgálata nélkül rótta terhére a
jogsértést. Az ártatlanság vélelme azonban nem zárja ki a ténybeli és jogi vélelmek alkalmazását, és
azt sem, hogy az állam valamely jogsértést objektív alapon büntessen. Az EJEB elfogadta az objektív
alapon kiszabott adóbírságot és annak bírósági felülvizsgálat előtti végrehajtását (Janosevic ügy
§.100.). Az EJEB esetjogából nem lehet kiolvasni, hogy a felpereseket a bírósági döntések döntésének
meghozataláig „ártatlannak” kellene tekinteni. Az azonban fontos, hogy a terhükre alkalmazott
ténybeli és jogi vélelmeket „ésszerű keretek között” kell tartani, amelyek figyelemmel vannak a
védelemhez való jogra, és arra, hogy mi az eljárás tétje a felperes számára (Salabiaku kontra
Franciaország, 10519/83, series A no. 141-A, § 28.).
A Kúria ezzel kapcsolatban megjegyezte: nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy az
alperes határozata jelen ügyben is nem természetes személyeket, hanem jogi személyeket szankcionált.
Nyilvánvaló, hogy jogi személyek esetén szubjektív tudattartalom vizsgálatáról nem beszélhetünk.
Ebből következnek bizonyos szükségszerű, fogalmilag nem megkérdőjelezhető jogi vélelmek, amely a
büntetőjogtól egyébként idegenek, és amelyek jellemzően a jogi személyek belső viszonyaira
vonatkoznak. A 30/2014. (IX.30.) AB határozat 70. pontja szerint a GVH által megállapított tényállás
nem alapulhat pusztán spekuláción és feltételezéseken, annak ellentmondásmentes bizonyítékokon kell
nyugodnia. Ez azonban a Kúria álláspontja szerint még büntetőjogias versenyügyekben sem jelenti azt,
hogy ésszerű keretek között ne lehetne jogi vélelmeket felállítani, vagy a közvetett bizonyítékok
láncolatán keresztül ne lehetne levonni indokolt kétséget kizáró következtetéseket az érintett
felperesek „bűnösségére” vonatkozóan. Az Alkotmánybíróság az EJEB és az Európai Bíróság
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gyakorlatával összhangban ugyanezekre a következtetésekre jutott amikor megállapította, hogy a
bizonyítás során a hatóság közvetett bizonyítékokat is felhasználhat, úgyszintén a piac szerkezetére
vonatkozó adatokat, számításokat, gazdasági modelleket, stb. is, még akkor is, ha ez utóbbiak –
egyébként a szakértői véleményekre is jellemző módon – esetenként bizonytalan elemeket, illetve
bizonyos fokú valószínűségi bizonyítást is magukban hordoznak a tudomány adott állásához
igazítottan (30/2014. (IX.30.) AB határozat 71. pont.) A fenti EJEB gyakorlattal összhangban
indokolási kötelezettség kiemelt szerepét szintén hangsúlyozta az Alkotmánybíróság is (szintén
30/2014. (IX.30.) AB határozat 71. pont).
Végül pedig rögzíteni szükséges, hogy a saját személyre nézve terhelő vallomás kicsikarása nemcsak a
hallgatás jogát sérti, de az ártatlanság vélelmébe is ütközik, a bizonyítékok érintett személynél való
gyűjtését azonban nem akadályozza (O’Halloran és Francis kontra Egyesült Királyság (GC), 15809/02
és 25624/02, ECHR 2007-VIII; Tirado Ortiz és Lozano Martin kontra Spanyolország (dec.), 43486/98,
ECHR 1999-V.).
Összegezve az állapítható meg, hogy a teljes felülvizsgálat elve nem jelenti azt, hogy a bizonyítékok
újraértékelését a bírónak az alperesi határozatot figyelmen kívül hagyva kéne elvégeznie. A bíróságnak
ugyanis kötelessége a több elfogadható magyarázat közül azt választania, amelyik elfogadása mellett
ésszerű indokokat tud felhozni, és ezt saját meggyőződéséből eredő ésszerű és racionális indokok
alapján teheti meg, mely indokoknak az ítéletében szerepelnie kell. A bizonyítási mérce, bár az
indokolt kétséget kizáró bizonyítást jelenti jelen ügyben, a jelen ítélet 113 pontjából kitűnően a
bizonyítás szükséges mélysége, attól függ, hogy milyen eljárási garanciák adottak a közigazgatási
eljárásban, és ezek a garanciák ténylegesen érvényesültek-e. Továbbá az indokolt kétséget kizáró
bizonyítás mércéje nem zárja ki a közvetett bizonyítékok láncolatán keresztüli bizonyítást, de jogi
vélelmek alkalmazását sem, amennyiben e vélelmek ésszerű keretek között maradnak.
A Kúria álláspontja szerint a Pp. 206.§-ának és a Pp. 221.§-ának szoros összekapcsolása a fentiekben
kifejtett formában a bizonyítékok értékelése és a tények megállapítása körében megfelel a teljes
felülvizsgálat követelményének. A felperesek által vitatott tényekre vonatkozó bizonyítási mérce
alkalmazása körében a fenti értelmezés megfelel az Alaptörvény jogállamiságra és jogegyenlőségre
[Alaptörvény B. cikk (1) bekezdés és XV. cikk (1) bekezdés] és a Ket. 2. § (1) bekezdése szerinti
ügyfélegyenlőségre vonatkozó rendelkezéseinek is, amennyiben az Egyezmény 6. cikkének
alkalmazását egységes keretbe helyezi, függetlenül attól, hogy a nemzeti jog, vagy az uniós jog
alkalmazásáról van-e szó. Ezáltal teljesül minden ügyben a szintén Egyezmény 6. cikkére figyelemmel
értelmezendő Alaptörvény XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdése, és Pp. 2.§ (1) bekezdése is a
közigazgatási határozatok felülvizsgálata során.
III. A Kúria felülvizsgálati eljárása kapcsán azonban hangsúlyozni kell, hogy a Kúria támadott
ítéletekre vonatkozó jogszerűségi vizsgálata annyiban eltérő tartalmú az elsőfokú bíróság alperesi
határozatra vonatkozó jogszerűségi kontrolljától, hogy a bizonyítékok bírói értékelésével
összefüggésben valóban érvényesül felülmérlegelési tilalom a bizonyítékok értékelése körében is. Ez
következik a Pp. 275.§ (1) bekezdéséből, amely tiltja a Kúria eljárásában a bizonyítást. Míg tehát a
Kúria szintje alatt a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságnak lehetősége van bizonyításra, amely
lehetővé teszi új bizonyítékok alapján a tények újraértékelését, addig a Kúria, mint versenyügyekben
negyedik döntési szint, már csak az iratok alapján dönt, nem érvényesül a tárgyalás közvetlensége (pl.
tanúmeghallgatás esetében), amely miatt az újraértékelés korlátozott.
Az EJEB által kidolgozott ún. „negyedfok”-doktrína (Polgári ügyekben: García Ruiz (114. lj.), § 28.,
büntetőügyekben: Perlala kontra Görögország, 17721/04, 2007. február 22., § 25.) értelmében a 6.
cikk 1. bekezdése által megkövetelt tisztességesség ez esetben nem tartalmi követelményt jelent,
hanem csak eljárásit. A tisztességes eljárás követelménye nem jelent jó vagy bölcs döntéshez való
jogot, hanem csak annyit, hogy a lefolytatott eljárás összességében feleljen meg az előírt eljárási
követelményeknek, és az eljárás eredményeként meghozott döntés ne legyen önkényes vagy
nyilvánvalóan ésszerűtlen. Az ügy tényállásának megállapításában, a hazai jog értelmezésében és
alkalmazásában, valamint a bizonyítékok értékelésében egyébként szabad kezük van az eljáró
bíróságoknak. Mindezért a Kúria töretlenül követett azon gyakorlata, amely az eljárt bíró Pp. 206.§-a
alapján végzett mérlegelését nem mérlegeli felül, csak nyilvánvalóan önkényes és ésszerűtlen, a logika
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szabályainak ellentmondó érvelés esetén, továbbra is tartható, és tartandó.
A két jogszerűségi mérce közti különbség tehát abban foglalható össze, hogy míg a közigazgatási
hatóság Ket. 50.§ (6) bekezdése alapján végzett értékelését az eljáró elsőfokú – és másodfokú –
bíróság akkor tekinti jogszerűtlennek a Pp.206.§-a alapján, ha a bizonyítékok egyenként és
összességében nem alkalmasak az állított, megállapított tények igazolására, vagy azok köre oly
mértékben hiányos, hogy abból megalapozott következtetés nem vonható le, addig a Kúria a bíróság
Pp. 206.§-án alapuló értékelését csak akkor tekinti jogszerűtlennek, ha az nyilvánvaló logikai hibában
szenved, nyilvánvalóan ésszerűtlen, vagy megfelelő indokolás hiányában nyilvánvalóan önkényes.
A Kúria – ilyen irányú felperesi vitatások hiányában – az Európai Bíróság által alkalmazott, és az
Európai Unió Alapjogi Chartjának 47. cikke és 52. cikk 3. bekezdése folytán az Egyezménynek a 6.
cikkének szükségszerűen megfelelő bizonyítási mércéjével külön nem foglalkozott, figyelemmel arra,
hogy ennek jelentősége csak akkor lenne, ha az valamely vonatkozásban szigorúbb bizonyítási mércét
állítana fel, illetve felülmérlegeléssel kapcsolatos álláspontot fogadna el a teljes felülvizsgálat elve
szempontjából. Ez azonban a bizonyítékok mérlegelésével, értékelésével kapcsolatban nem állapítható
meg [Lásd például 2011. december 8-án hozott C-272/09. P. sz. KME- (ipari csövek)ügy, a C-386/10.
P. sz. Chalkor-ügy és a C-389/10. P. sz. KME- (rézből készült vízvezetékcsövek) ügy], az egyes
bizonyítást is befolyásoló jogi vélelmekkel kapcsolatos releváns döntéseket pedig a Kúria az adott
kérdés kapcsán elemzi.
IV. A Kúria jelen tanácsának megítélése az, hogy a felperesek által hivatkozott EJEB 11454/85 számú
Kostovski kontra Hollandia ügyben kimondott, az anonim vallomásokra alapozott elítélés eleve
kizártsága a büntetőjogi ügyekben, az ártatlanság vélelmével összekapcsolható elv. Azonban a
versenyjogsértés miatti eljárás nem büntetőeljárás, a versenyjogsértés nem büntetőjogi
jogkövetkezménnyel járó jogsértés abban az értelemben, hogy nem személyek elítéléséről van szó, de
nem is arról, hogy csak egyetlen, anonim forrásból származó bizonyíték lenne a jogsértést megalapozó
bizonyíték. Ezért a Kostovski kontra Hollandia ügyben hozott ítélet nem mérvadó jelen ügyben.
A Kúria utal arra, hogy a fenti értékelés és megközelítés mindenben megfelel az V. rendű felperes által
hivatkozott Visser kontra Hollandia (26668/95) és Van Mechelen és társai v. Hollandia [21363/93;
21364/93; 21427/93; 22056/93, (1997. április 23)] ügyekben az EJEB által kifejtett elveknek, azzal,
hogy az utóbbi ügy rendőrtanúkra vonatkozott, amely nem összevethető jelen ügyben irányadó
tényállással. A Pp. 167.§-ának bármely szakasza pedig azért nem sérült, mert nem került sor a védett
tanú meghallgatására, épp a fenti kizáró okokból. A Pp. 167. §-át és a Ket. vonatkozó rendelkezéseit
csak úgy lehetett értelmezni, hogy az kizárta a Pp. 167. §-ának alkalmazását a védett tanú esetében,
mely azonban nem okozott a konkrét ügyben olyan ütközést, amely alkotmányossági aggályt vetett
volna fel.
V. Az ártatlanság vélelme nem sérül e megállapítás körében azon felperesek vonatkozásában sem, ahol
a stratégiára vonatkozó előterjesztésekre, a szeptember 15-i ülésen résztvevő személyek stratégiában
való részvételére további konkrét adat nem merült fel. Ugyanis a fenti néhány bizonyított eset és a
fentebb tárgyalt körülmények (résztvevők beosztása, megállapodás tartalmának jellege) kétséget
kizáróan bizonyítják azt, hogy a résztvevők képesek voltak az adott bank stratégiájának alakítására és
azt ezen információk birtokában szükségszerűen befolyásolták, figyelemmel arra is, hogy ezen ülésen
megismert információkat beépítették a döntéshozatalba, a bankok hierarchikus szervezeti felépítésénél
fogva ez nem is történhetett másként. A bankok általános belső működéséből levont következtetések
persze szükségszerűen tartalmaznak olyan vélelmeket, amelyek külön bizonyítása nem történt meg, de
arra nincs is szükség.
Ahogy arra az általános bizonyítási szintre vonatkozó elemzésben a Kúria már rámutatott, az a
követelmény nem áll fenn, hogy minden egyes bankra vonatkozó minden egyes állítást konkrét
bizonyítékokkal, külön-külön alá kéne támasztani, hiszen nem a konkrét személyek magatartása a
„vád tárgya”, hanem a bankok magatartása. Ehhez képest a bankokon belüli ügyviteli folyamatok
egyenkénti igazolására nincs szükség, ha egyébként elegendő adat áll rendelkezésre a tekintetben,
hogy az ülésen résztvevők a bankok szokásos ügyviteli folyamataira tekintettel jelenteniük kellett az
ülésről, és a megszerzett információk a döntéshozatalba szükségszerűen be kellett, hogy épüljenek.
Mivel volt adat arra nézve, hogy néhány bankban a folyamatok valóban ekként zajlottak, a
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kockázatkezelők döntéshozatalban részt vettek, továbbá életszerű a banki – sőt bármely hierarchikus
munkaszervezet – működésére nézve az a következtetés, hogy a bankok kockázatkezelői, ha
találkoznak, az ott szerzett információkat beépítik a banki működésbe, így ebből kétséget kizáróan
megállapítható volt, hogy ez így is történt. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a megállapodásról
adtak jelentést a kockázatkezelők, hanem csak arról, hogy milyen versenytársi magatartás várható a
többiek részéről.
Mindebből jól látható, hogy az ártatlanság vélelméből nem következik, hogy minden egyes felperes
esetében a felsőbb vezetőnek való jelentést bizonyítani kellett volna, mivel a felperesek belső
folyamatai indifferensek a jogsértés szempontjából. Jelentősége annak van, hogy közös versenyellenes
cél érdekében tevékenykedtek a bankok (mivel kockázatkezelőik tevékenysége a bankoknak tudható
be), annak nincs ezért jelentősége, hogy maguk a kockázatkezelők a bankjaikon belül e célt miként, és
hogyan valósították meg.
A Kúria a VI. rendű felperes felvetései kapcsán érzékelte azt a problémát, hogy meglehetősen
életszerűtlennek tűnik, hogy nagyon valószínűtlen, hogy négy nagy bank külön-külön tárgyal az V.
rendű felperessel, és úgy osztja meg ezeket az érzékeny információkat, hogy az V. rendű felperes
minderre cserébe nem ad saját magatartásáról információkat. A tényeket megalapozó V. rendű felperesi
előterjesztés vonatkozó szövegéből is akár az tűnhetne logikusnak, hogy ez az öt bank legalábbis
együtt ült le tárgyalni, és egymással osztották meg ezeket az információkat kölcsönösen. Ugyanis
mivel csak ez az előterjesztés állt rendelkezésre bizonyítékként, nagyon is logikus, hogy az V. rendű
felperes által a versenytársakkal közölt információkat – mint az előterjesztés tárgyához tartozót – nem
közli, továbbá az a tény, hogy a II. rendű, a VI. rendű és a IX. rendű felperesekre vonatkoztatható első
mondatatot is csak azért vonja össze az előterjesztő készítője, mert azonos információkat adtak ezek a
bankok, míg a következő mondatból kiderül, hogy a III. rendű felperes sokkal többet mondott „ezen
megbeszélésen”(in such conversation), melyből akár arra is lehetne következtetni, hogy itt öt bank
egyetlen megbeszélésről van szó.
Azonban ezen a ponton jól kitűnik, hogy az alperes és az eljárt bíróságok is figyelembe vették az
eljárásra irányadó Egyezmény 6. cikk (2) bekezdése által megkövetelt ártatlanság vélelmét, amikor az
egymás közti kapcsolatfelvétel tekintetében, nagyon is életszerű és logikus – de konkrétan nem
bizonyított – feltevéseket, logikai következtetéseket nem tették meg, és ezért mindössze külön-külön
történő kétoldalú megbeszéléseket és egyirányú közléseket állapítottak meg.
A Kúria elvi éllel szögezi le, hogy a versenyjogsértés megállapításához a vállalkozáson belüli
folyamatok tekintetében tényekkel kellően megalapozott jogi vélelmek kapcsolhatók, szemben a
versenytársak közötti kapcsolatok tekintetében. Ez utóbbi esetben a kapcsolatfelvételre és annak
tartalmára minden esetben szükségesek a tényeket megalapozó konkrét bizonyítékok a kétséget kizáró
bizonyításhoz (ártatlanság vélelmének megdöntése). Ez azonban nem zárja ki, hogy a
kapcsolatfelvétel, amennyiben az a bizonyítékok alapján egy átfogó tervbe illeszkedik (közös célt
követ) és ennek egyéb objektív és szubjektív oldali feltételei fennállnak, a konkrét kapcsolatfelvétellel
nem érintett vállalkozásoknak is betudható legyen.
Az alperes és a bíróságok is így értékelték a kétoldalú megbeszélésekre vonatkozó tényállást, azonban
ettől még a jogsértés – az üzleti titoknak minősülő stratégiai információk megosztása, melyek a
magatartás összehangolására alkalmasak voltak – megállapításra kerülhetett a kétoldalú
megbeszélések kapcsán is, legfeljebb annak jogsértő jellege lényegesen csekélyebb volt.

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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