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Európai uniós jogi közlemények 

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek 

Büntető ügyszak 

Az adott időszakban nem tettek közzé ilyen tárgyú kérelmet. 

Gazdasági ügyszak 

8. Az Audiencia Provincial de A Coruña (Spanyolország) által 2016. január 4-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-1/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 

5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 6. és 7. cikke értelmezhető-e úgy, hogy egy kölcsönszerződésben 

foglalt küszöb-kikötés tisztességtelen jelleg miatti semmisségének megállapításából eredő 

visszafizetési kötelezettség ne a szerződés megkötésének időpontjára, hanem egy későbbi időpontra 

rendelkezzen visszaható hatállyal? 

2) A kikötés tisztességtelen jelleg miatti semmisségének megállapításából eredő visszaható hatály 

korlátozását megalapozó, az érdekeltek jóhiszeműségére vonatkozó feltétel az uniós jog olyan önálló 

fogalmának tekinthető-e, amelyet az összes tagállamnak egységesen kell értelmeznie? 

3) Ha az előző kérdésre igenlő választ kell adni, milyen feltételeket kell figyelembe venni az 

érdekeltek jóhiszeműségének megállapításához? 

4) A fentiektől függetlenül, összhangban van-e az 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 6. és 7. 

cikkével az érdekeltek jóhiszeműségének fogalmára vonatkozó értelmezés, amely szerint jóhiszemű 

lehet az eladó vagy szolgáltató azon magatartása, amely a szerződés létrejöttekor az átláthatóságnak a 

kikötés tisztességtelen jellegét meghatározó hiányát idézte elő? 

5) Összhangban van-e az 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 6. és 7. cikkével az érdekeltek 

jóhiszeműségének fogalmával kapcsolatos azon értelmezés, amely szerint az eladó vagy szolgáltató 

jóhiszeműsége absztrakt módon értékelhető, vagy, éppen ellenkezőleg, az eladó vagy szolgáltató által 

a konkrét szerződéskötéskor tanúsított magatartásra figyelemmel kell azt értékelni? 

6) A súlyos zavarok kockázata, amely a tisztességtelen kikötésből eredő visszaható hatály 

korlátozásának alapjául szolgál, az uniós jog olyan önálló fogalmának tekinthető-e, amelyet az összes 

tagállamnak egységesen kell értelmeznie? 

7) Ha az előző kérdésre igenlő választ kell adni, milyen feltételeket kellene figyelembe venni? 

8)  A fentiektől függetlenül, a súlyos zavarok kockázata összhangban van-e az 1993. április 5-i 

93/13/EGK tanácsi irányelv 6. és 7. cikkével, ha azt csak az eladó vagy szolgáltató számára okozott 

súlyos zavarok figyelembe vételével értékelik, vagy a szóban forgó küszöb kikötés alapján kifizetett 

összegek teljes visszatérítése hiányában a fogyasztóknál bekövetkezett vagyonvesztést is tekintetbe 

kell venni? 

9) A gazdasági rendet érintő súlyos zavarok kockázatát, a fogyasztó által indított konkrét egyéni 

kereset esetén, az 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 6. és 7. cikke értelmében csak e konkrét 

keresetnek a gazdasági hatására figyelemmel, vagy azon gazdasági hatásokra figyelemmel kell-e 

értékelni, amelyekkel az egyéni keresetek nagyszámú fogyasztó általi potenciális gyakorlása járna? 
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Munkaügyi ügyszak 

10. A Kammergericht Berlin (Németország) által 2015. november 3-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-566/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Összeegyeztethető-e (a hátrányos megkülönböztetés tilalmát kimondó) EUMSZ 18. cikkel és (a 

munkavállalók szabad mozgását kimondó) EUMSZ 45. cikkel, hogy valamely tagállam a 

munkavállalói képviselőknek az adott vállalkozás felügyelő testületébe történő választása tekintetében 

csak olyan munkavállalók számára biztosítja az aktív és passzív választójogot, akiket a vállalkozás 

üzemeiben vagy a vállalatcsoporthoz tartozó vállalkozásoknál belföldön foglalkoztatnak? 

 

11. A Bundesarbeitsgericht (Németország) által 2015. december 15-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-670/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

A határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés 

megkönnyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös 

minimumszabályok megállapításáról szóló, 2003. január 27-i 2003/8/EK tanácsi irányelv 1. és 2. cikke 

szerinti, határon átnyúló vonatkozású jogvita során valamely természetes személy 

igazságszolgáltatáshoz való hatékony hozzáférésre vonatkozó joga megköveteli-e, hogy a 

Németországi Szövetségi Köztársaság által nyújtott költségmentesség vonatkozzon a kérelmezőnek a 

költségmentesség iránti kérelemhez csatolt nyilatkozat és iratok lefordításakor felmerült költségeire, 

ha a kérelmező az irányelv 13. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti fogadó hatóságként is eljáró, 

illetékes bíróság előtti keresetindítással egy időben kéri a költségmentességet, és maga készíttette a 

fordítást? 

 

12. Az Administrativen sad – Sofia-grad (Bulgária) által 2016. január 18-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-27/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: bolgár 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a 

foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 2006/54/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozott szöveg) 1[4]. cikke (1) bekezdésének c) pontját és a 

foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek 

létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv 3. cikke (1) bekezdésének c) 

pontját, hogy azok kellően pontosak és egyértelműek, és ezért alkalmazhatók a közszolgálatból 

elbocsátott köztisztviselő jogi helyzetére, ha: 

a) az elbocsátásra az elbocsátott személy és más köztisztviselők – mind férfiak, mind nők – által 

betöltött azonos állások (funkciók) számának csökkentése miatt került sor; 

b) az elbocsátásra a nemzeti jog egyik semleges rendelkezése alapján került sor; 

c) az elbocsátás említett esetében a nemzeti jogszabályok nem írnak elő kritériumokat és értékelési 

kötelezettséget az elbocsátás által esetlegesen érintett összes személy tekintetében, és a konkrét 

személy elbocsátása indokolásának kötelezettségét sem? 

2) Úgy kell-e értelmezni a 2006/54 irányelv 1[4]. cikke (1) bekezdésének c) pontját, valamint a 

2000/78 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének c) pontját az Alapjogi Charta 30. és 47. cikkével, valamint 

52. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben, hogy azok lehetővé tesznek az Európai Unió 
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működéséről szóló szerződés 157. cikkének (3) bekezdése szerinti olyan nemzeti intézkedést, mint a 

hátrányos megkülönböztetéssel szembeni védelemről szóló törvénynek (Zakon za zashtita ot 

diskriminatsia) a köztisztviselőkről szóló törvény (Zakon za darzhavnia sluzhitel) 106. cikke (1) 

bekezdésének 2. pontjával összefüggésben értelmezett 21. cikke, ha ez utóbbi rendelkezések a 

köztisztviselő közszolgálatból való elbocsátásának az első előzetes döntéshozatalra előterjesztett 

kérdésben említett esetében (a közszolgálati jogviszony megszüntetése férfiak és nők által egyaránt 

betöltött azonos állások számának csökkentése miatt) az elbocsátáshoz való jog részeként kifejezetten 

nem rögzítenek kiválasztási kötelezettséget és kritériumokat, amelyeket a közigazgatási és ítélkezési 

gyakorlat csak akkor ismer el, ha az elbocsátásra jogkörrel rendelkező hatóság saját mérlegelési 

mozgásterén belül konkrét eljárást és kritériumokat hagyott jóvá, míg ezzel szemben valamely 

munkavállaló állami alkalmazásból való elbocsátásának azonos esetében sor került az említett hatóság 

elbocsátáshoz való jogának részeként kiválasztási kötelezettség és a kiválasztás körében alkalmazandó 

kritériumok normatív rögzítésére? 

3) Úgy kell-e értelmezni a 2006/54 irányelv 1[4]. cikke (1) bekezdésének c) pontját, valamint a 

2000/78 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének c) pontját az Alapjogi Charta 30. és 47. cikkével, valamint 

52. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben, hogy a köztisztviselő közszolgálatból való elbocsátása 

indokolatlan, és ezért nem egyeztethető össze az említett rendelkezésekkel önmagában amiatt, hogy a 

közigazgatási hatóság nem végzett kiválasztást, és nem alkalmazott objektív kritériumokat, illetve nem 

indokolta a konkrét személy elbocsátásáról szóló döntését, amennyiben e személy ugyanolyan állást 

töltött be, mint más személyek – férfiak és nők egyaránt –, és az elbocsátásra semleges rendelkezés 

alapján került sor? 

4) Úgy kell-e értelmezni a 2006/54 irányelv 18. és 25. cikkét az Alapjogi Charta 30. cikkével 

összefüggésben, hogy tiszteletben tartották az arányosság elvét, és az említett rendelkezések lehetővé 

tesznek olyan nemzeti jogszabályokat, amelyek jogellenes elbocsátás esetére jóvátételt írnak elő, az 

egyenlő bánásmód uniós jogi elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megsértése 

esetén is alkalmazandók, a jóvátétel maximális időtartamát hat hónapban határozzák meg, valamint a 

betöltött álláshoz tartozó alapilletményben rögzítik annak mértékét, azonban csak ha és amennyiben az 

adott személy munkanélküli, vagy alacsonyabb díjazásban részesül, azzal a feltétellel, hogy az adott 

személy azonos állásba történő újrabeosztáshoz való joga külön áll fenn, és nem képezi az adott 

tagállam nemzeti joga szerinti jóvátételhez való jogának részét? 

Polgári ügyszak 

22. A Handelsgericht Wien (Ausztria) által 2015. december 2-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-641/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Megvalósul-e a bérleti jogról és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi tulajdon területén a 

szerzői joggal szomszédos bizonyos jogokról [helyesen: a szellemi tulajdon területén a bérleti jogról, a 

haszonkölcsönzési jogról és a szerzői joggal szomszédos bizonyos jogokról] szóló, 2006. december 

12-i 2006/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikkének (3) bekezdésében szereplő 

„belépti díj ellenében” tényállási elem, ha 

— valamely szálloda egyes szobáiban televíziókészülékeket biztosítanak, és azok segítségével a 

szállodaüzemeltető különböző televízió- és rádióműsorok jelét teszi foghatóvá (a továbbiakban: 

szobatelevízió), és 

— a szállodaüzemeltető a (szobatelevízióval ellátott) szoba használatáért éjszakánként megállapított 

szobaárat (a továbbiakban: szobaár) számít fel, amely magában foglalja a televíziókészülék 

használatát és az annak segítségével fogható televízió- és rádióműsorok lejátszását is? 
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23. Az Općinski sud u Velikoj Gorici (Horvátország) által 2015. december 18-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-686/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: horvát 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Hogyan kell a lakóingatlanban elhelyezkedő lakások vagy pedig családi házak tekintetében 

kiszámlázott víz díját kiszámolni az uniós jog szerint? Az uniós polgárok a vízfogyasztásukra 

vonatkozó számlájukban csak a mérőórán ténylegesen szereplő fogyasztást fizetik ki, vagy ezen túl 

más jogcímeken egyéb díjelemek megfizetésére vonatkozó fizetési kötelezettségeik is vannak? 

 

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

2015. december 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-698/15. sz. 

ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A Bíróság Digital Rights Ireland és Seitlinger ítélete (C-293/12 és C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238, 

a továbbiakban: Digital Rights Ireland ítélet) (különösen annak 60–62. pontja) a valamely tagállam 

nemzeti jogának megfelelően megőrzött adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó nemzeti 

szabályozására az európai uniós jog alapján kötelezően alkalmazandó követelményeket határoz-e meg 

az Európai Unió Alapjogi Chartája (a továbbiakban: Charta) 7. és 8. cikkének való megfelelés 

érdekében? 

2) A Bíróság Digital Rights Ireland ítélete szélesebb körben határozza-e meg a Charta 7. és/vagy 8. 

cikkének hatályát annál, amelyet az Emberi Jogok Európai Bíróságának (a továbbiakban: EJEB) 

ítélkezési gyakorlata az Emberi Jogok Európai Egyezményének (a továbbiakban: EJEE) 8. cikke 

vonatkozásában megállapított? 

 

25. Az Augstākā tiesa (Lettország) által 2016. január 8-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-13/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lett 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkének f) 

pontjában foglalt mondatot, miszerint „[…] az adatokat megkapó harmadik fél, vagy felek jogszerű 

érdekének érvényesítéséhez szükséges”, úgy kell értelmezni, hogy a Nemzeti Rendőrségnek a Rīgas 

satiksme rendelkezésére kell bocsátania az utóbbi által kért azon személyes adatokat, amelyek egy 

polgári jogi kereset előterjesztéséhez szükségesek? Az e kérdésre adandó választ befolyásolja-e az a 

tény, hogy amint az az ügyre vonatkozó iratokban szerepel, a taxi utasa, akinek az adatait a Rīgas 

satiksme szeretné megszerezni, a baleset időpontjában kiskorú lehetett? 

Közigazgatási ügyszak 

48. A Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 

2015. június 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-291/15. sz. 

ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

A Bizottság 1993. július 2-i 2454/93/EGK rendelete 181a. cikk rendelkezését úgy kell-e 

értelmezni, hogy azzal ellentétes azon tagállami jogalkalmazási gyakorlat, amely a vámértéket 
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„hasonló áruk ügyleti értéke” alapján határozza meg, mivel a hasonló áruk importja során 

kialakult beszerzési árak statisztikai átlagához képest a bejelentett ügyleti értéket irreálisan 

alacsonynak és így valótlannak találja annak ellenére, hogy az importált áruért ténylegesen 

kifizetett ár igazolására felhasználni kívánt számla és átutalási igazolás hitelességét a hatóság 

nem dönti meg vagy vonja egyébként kétségbe, viszont az importőr sem eszközöl további 

bizonyítást az ügyleti érték alátámasztására? 

 

49. A Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 

2015. november 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-564/15. 

sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A héa-irányelv rendelkezéseivel, különösen az adósemlegesség és az adócsalás 

megelőzésére irányuló céllal való arányosság elvével összeegyeztethető-e az áfatörvény 

rendelkezéseire alapított adóhatósági gyakorlat, mely szerint az adóhatóság a termék 

beszerzője (szolgáltatás igénybevevője) terhére adókülönbözetet állapít meg arra az esetre, ha 

a fordított adózás alá eső ügyletről a termék értékesítője (szolgáltatás nyújtója) az egyenes 

adózás alapján állítja ki a számlát, annak áfa-tartalmát bevallja és be is fizeti a költségvetés 

számára, a termék beszerzője (szolgáltatás igénybevevője) pedig a számla kiállítójának 

megfizetett áfát levonásába helyezi, ugyanakkor a termék beszerzője az adókülönbözetként 

megállapított áfa tekintetében levonási jogával nem élhet? 

2) A helytelen adózási mód megválasztásának arányos szankciója-e ebben az esetben az 

adókülönbözet megállapítása, amely 50 % mértékű adóbírság fizetési kötelezettséget is maga 

után von, akkor, ha a költségvetést adókiesés nem érte, visszaélésre vonatkozó adat nem 

merült fel? 

 

50. A Hessisches Finanzgericht (Németország) által 2015. november 6-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-571/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. kérdés: 

Valamely tagállam héára vonatkozó jogának azon rendelkezése, amelynek értelmében az I. típusú 

ellenőrzés alá tartozó vámszabad területek (szabadkikötők) nem minősülnek belföldnek, a 156. 

cikkben említett eljárások valamelyike-e, ahogyan az a hozzáadottértékadó-rendszerről szóló irányelv 

61. cikkének első bekezdésében és 71. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében szerepel? 

Az e kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

2. kérdés: 

Vámköteles termékek esetében abban az esetben is akkor valósul meg az adóztatandó tényállás és 

akkor keletkezik az adófizetési kötelezettség a héa-irányelv 71. cikke (1) bekezdésének második 

albekezdése értelmében, amikor az adóztatandó tényállás a vámok tekintetében megvalósul és 

vámfizetési kötelezettség keletkezik, ha az I. típusú ellenőrzés alá tartozó vámszabad területen kerül 

sor a vámok tekintetében az adóztatandó tényállás megvalósulására és a vámfizetési kötelezettség 

keletkezésére, és azon tagállam héára vonatkozó joga értelmében, amelynek területéhez a vámszabad 

terület tartozik, nem minősülnek belföldnek az I. típusú ellenőrzés alá tartozó vámszabad területek 

(szabadkikötők)? 

A 2. kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 
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3. kérdés: 

Külső árutovábbítási eljárás keretében, ezen eljárás befejezése nélkül az I. típusú ellenőrzés alá tartozó 

vámszabad területre szállított olyan áru esetében, amelyet a vámszabad területen elvonnak a 

vámfelügyelet alól, és ezért vonatkozásában a Vámkódex 203. cikkének (1) bekezdése értelmében 

vámtartozás keletkezik, ugyanabban az időpontban egy másik, mégpedig a Vámkódex 204. cikke (1) 

bekezdésének a) pontja szerinti kötelezettséget keletkeztető tényállás értelmében valósul-e meg az 

adóztatandó tényállás és keletkezik-e az adófizetési kötelezettség azért, mert az árut a vámfelügyelet 

alól elvonó cselekmény előtt elmulasztották az árut bemutatni a vámszabad terület vonatkozásában 

illetékes belföldi vámhivatalnak és ott befejezni az árutovábbítási eljárást? 

 

51. A Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) által 2015. november 17-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-605/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Összeegyeztethető-e a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 

2006/112/EK tanácsi irányelv (a továbbiakban: héa-irányelv) 132. cikke (1) bekezdésének a héa-

irányelv 131. cikkével összefüggésben értelmezett f) pontjával, valamint a tényleges érvényesülés, a 

jogbiztonság és a bizalomvédelem elvével a személyek önálló csoportjának héa-mentességére 

vonatkozó olyan nemzeti szabályozás, amely nem határoz meg a verseny torzulásának hiányára 

vonatkozó feltétel teljesülésével kapcsolatos kritériumokat vagy eljárást? 

2) Milyen kritériumok alapján kell megítélni, hogy teljesül-e a versenytorzulás hiányának a héa-

irányelv 132. cikke (1) bekezdésének f) pontjában előírt feltétele? 

3) Jelentőséggel bír-e a második kérdésre adandó válasz szempontjából, hogy a személyek önálló 

csoportja különböző tagállamok jogrendjei alá tartozó tagoknak nyújt szolgáltatásokat? 

 

52. A Nejvyšší správní soud (Csehország) által 2015. november 30-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-638/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: cseh 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Amennyiben az első szárításon és ellenőrzött újranedvesítésen átesett, szárított, lapos, szabálytalan 

és részben kierezett dohánylevél és/vagy annak része, amelyben felfedezték a glicerin jelenlétét, 

egyszerű előkészítést (aprítást vagy kézi vágást) követően fogyasztható, tekinthető-e az a 

dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adó szerkezetéről és adókulcsáról szóló 2011/64/EU 

tanácsi irányelv (kodifikált szöveg) 2. cikke (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontja szerinti vagy adott 

esetben az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti dohánygyártmánynak? 

2) Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén ellentétes-e a dohánygyártmányokra alkalmazott 

jövedéki adó szerkezetéről és adókulcsáról szóló 2011/64/EU tanácsi irányelv (kodifikált szöveg) 2. 

cikkével összefüggésben értelmezett 5. cikkével az a tagállami szabályozás, amely kiterjeszti a 

dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adót arra a dohányra, amely nem szerepel a 

dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adó szerkezetéről és adókulcsáról szóló 2011/64/EU 

tanácsi irányelv (kodifikált szöveg) 2. cikkében és 5. cikkében, valamint – bár nem dohányzásra 

szánták – fogyasztható (dohányzásra alkalmas vagy arra megfelel), és azt előkészítettek a végső 

fogyasztónak való értékesítésre? 
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53. A Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Németország) által 2015. december 3-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-645/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Úgy kell-e értelmezni az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak 

vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (a 

továbbiakban: KHV-irányelv) I. melléklete 7. pontjának c) alpontját, hogy a szabályozás hatálya 

meglévő, négy- vagy több sávos utak kiszélesítésére is kiterjed? 

2. Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

Speciálisabb és ezért előnyben részesítendő-e a KHV-irányelv I. melléklete 7. pontjának c) alpontja a 

KHV-irányelv I. melléklete 7. pontjának b) alpontjához képest? 

3. Az első vagy második kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 

Azt feltételezi-e a KHV-irányelv I. melléklete 7. pontjának b) alpontjában szereplő „gyorsforgalmi út” 

fogalma, hogy az érintett útszakasz esetében a nemzetközi forgalmú nagy utakról szóló európai 

megállapodás értelmében vett nemzetközi forgalmú nagy útról van szó? 

4. Az első, második vagy harmadik kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 

Alkalmazandó-e a KHV-irányelv I. melléklete 7. pontjának b) alpontja szerinti „építés” fogalma olyan 

útkiszélesítésre, amelynek esetében nem változik lényegesen az út meglévő nyomvonala? 

5. A negyedik kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

Feltételez-e a KHV-irányelv I. melléklete 7. pontjának b) alpontjában szereplő „építés” fogalma 

valamilyen minimális hosszt az érintett útszakasz esetében? Igenlő válasz esetén e tekintetben 

egybefüggő útszakaszt kell-e alapul venni? Igenlő válasz esetén egybefüggő 2,6 kilométernél, illetve – 

amennyiben össze kell adni több nem egybefüggő útszakasz hosszát – összesen 4,4 kilométernél 

hosszabb-e a minimális hossz? 

6. Az ötödik kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 

Alkalmazandó-e a KHV-irányelv I. melléklete 7. pontja b) alpontjának második fordulata 

(gyorsforgalmi utak építése) a nemzetközi forgalmú nagy utakról szóló európai megállapodás 

értelmében vett beépített területen belüli útkiszélesítési intézkedésre? 

 

54. A College van Beroep voor het bedrijfsleven (Hollandia) által 2015. december 7-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-658/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

A MiFID  4. cikke (1) bekezdésének 14. pontja értelmében vett szabályozott piacnak tekintendő-e az 

olyan rendszer, amelyben több, e rendszeren belül az ügyletek során „open end” befektetési 

társaságokat, illetve befektetőket képviselő fund agent és bróker vesz részt, és amely gyakorlatilag 

kizárólag ezen „open end” befektetési társaságokat támogatja azon kötelezettségük teljesítésében, 

hogy végrehajtsák a befektetők által elhelyezett részesedésijog-vételi és -eladási megbízásokat, és 

igenlő válasz esetén milyen ismérvek bírnak döntő jelentőséggel e szempontból? 

 

55. A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2015. december 14-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-661/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. a. Úgy kell-e értelmezni a végrehajtási rendelet 145. cikkének (2) bekezdését a Vámkódex 29. 
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cikkének (1) és (3) bekezdésével összefüggésben, hogy az abban foglalt szabályozás hatálya arra 

az esetre is kiterjed, amelyben megállapítást nyer, hogy a valamely konkrét árura vonatkozó 

vámáru-nyilatkozat elfogadásának időpontjában a gyártással összefüggésben annak veszélye állt 

fenn, hogy az áru valamelyik része meghibásodik használat közben, és az eladó erre tekintettel a 

vevővel szemben fennálló, szerződésben meghatározott garanciális kötelezettségét teljesítve 

árengedményt ad a vevőnek azon költségek megtérítésének formájában, amelyek azért merültek 

fel a vevőnél, mert az árut az említett veszélyt kizáró módon kijavították? 

1. b. Amennyiben a végrehajtási rendelet 145. cikkének (2) bekezdésében foglalt szabályozás nem 

vonatkozik a fent említett esetre, úgy minden további nélkül elegendők-e a Vámkódex 78. 

cikkével összefüggésben értelmezett 29. cikkének (1) és (3) bekezdése szerinti rendelkezések a 

megjelölt vámértéknek a fent említett árengedmény biztosítását követő csökkentéséhez? 

2. Ellentétes-e a Vámkódex 29. cikkével összefüggésben értelmezett 78. és 236. cikke szerinti 

rendelkezésekkel a végrehajtási rendelet 145. cikkének (3) bekezdésében a vámérték ott említett 

módosítása tekintetében rögzített azon feltétel, hogy az áru ténylegesen kifizetett vagy kifizetendő 

árának módosítását az áru szabad forgalomba bocsátásáról szóló nyilatkozat elfogadásának napjától 

számított tizenkét hónapon belül kell megtenni? 

 

56. A Verwaltungsgerichtshof (Auszria) által 2015. december 14-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelmek (C-663/15. és C-664/15. sz. ügyek)1 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Olyan eljárásban, amelyben az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak 

vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (a 

továbbiakban: KHV-irányelv) alapján nem kell környezeti hatásvizsgálatot végezni, biztosít-e olyan 

jogokat a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK 

irányelv (1) (a továbbiakban: vízügyi keretirányelv) 4. cikke vagy a vízügyi keretirányelv mint olyan 

valamely környezetvédelmi szervezet számára, amelyek védelme érdekében a környezetvédelmi 

szervezetet a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 

döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, az 

Európai Közösség nevében a 2005. február 17-i 2005/370/EK tanácsi határozattal jóváhagyott 

egyezmény (a továbbiakban: Aarhusi Egyezmény) 9. cikkének (3) bekezdése alapján közigazgatási 

vagy bírósági eljáráshoz való jog illeti meg? 

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

2) Megkövetelik-e az Aarhusi Egyezmény rendelkezései, hogy az említett jogok már a közigazgatási 

hatósági eljárásban érvényesíthetők legyenek, vagy elegendő a közigazgatási hatóság határozatával 

szemben biztosított bírói védelem lehetősége? 

3) Megengedhető-e, hogy a nemzeti eljárásjog (az AVG 42. §-a) arra szorítsa a környezetvédelmi 

szervezetet – miként a többi ügyfelet is az eljárásban –, hogy kifogásait ne csak a közigazgatási 

bírósághoz benyújtott keresetben, hanem már a közigazgatási hatóságok előtti eljárásban kellő időben 

előterjessze, máskülönben elveszíti ügyféli jogállását, és már keresetet sem indíthat a közigazgatási 

bíróság előtt? 

 

                                                 
1 A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek. 
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57. A Rechtbank Noord-Holland (Hollandia) által 2015. december 14-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-666/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a Bizottságnak a Kombinált Nómenklatúra 8525 80 30, valamint 8525 80 91 

és 8525 80 99 alszámaira vonatkozó magyarázó megjegyzéseit, hogy akkor is „legalább 30 perces 

folyamatos felvételről” van szó, ha 30 percnél hosszabb videofelvételek rögzíthetők „video record” 

módban, de azok külön, egyenként 30 percnél rövidebb fájlokban tárolódnak, és a nézőnek a lejátszás 

során minden egyes 30 percnél rövidebb fájlt külön-külön kell megnyitnia, lehetőség van azonban 

arra, hogy az e fájlokban rögzített videofelvételeket egy személyi számítógépen a GoPro által 

értékesített szoftver segítségével egymáshoz illesszék, és azokat így egyetlen 30 percnél hosszabb 

videofilmként egyetlen fájlban tárolják a személyi számítógépen? 

2) Kizárja-e a külső forrásból származó jelek rögzítésére alkalmas videokameráknak a KN 8525 80 99 

alszám alá történő besorolását, hogy e videokamerák nem tudják ezeket a jeleket külső 

televíziókészüléken vagy külső monitoron megjeleníteni, mert e videokamerák, például a GoPro Hero 

3 Silver Edition, csak a saját lencséjükön keresztül rögzített fájlokat tudják külső televíziókészüléken 

vagy monitoron lejátszani? 

 

58. A Hof van beroep te Antwerpen (Belgium) által 2015. december 14-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-667/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen 

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

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

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

irányelv I. melléklete 14. pontja alkalmazásának feltétele-e, hogy csak akkor áll fenn tiltott, 

piramiselvre épülő rendszer, ha a pénzügyi ígéret már meglévő tagok felé történő beváltása 

— elsősorban vagy elsődlegesen az új tagok díjainak közvetlen továbbításától függ („közvetlen 

összefüggés”), 

vagy 

— elegendő, hogy a pénzügyi ígéret már meglévő tagok felé történő beváltása elsősorban vagy 

elsődlegesen a már meglévő tagok díjainak közvetett kifizetésétől függ, azaz, a már meglévő tagok 

a jutalmukat nem elsősorban vagy elsődlegesen a termékek vagy szolgáltatások eladásából, illetve 

fogyasztásából fedezik, hanem a pénzügyi ígéret beváltása elsősorban vagy elsődlegesen az új 

tagok belépésétől és díjaitól függ („közvetett összefüggés”)? 

 

59. A Cour de cassation (Franciaország) által 2015. december 14-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-671/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A termelők, termelői szervezetek vagy szakmai szervezetek olyan megállapodásai, döntései és 

összehangolt magatartásai, amelyek az EUMSZ 101. cikk alapján versenyellenesnek lennének 

minősíthetők, kívül eshetnek-e az e cikkben szereplő tilalom hatályán pusztán azon tény alapján, hogy 

a közös piacszervezés keretében e szervezetekre rótt feladatokhoz kapcsolhatók, annak ellenére, hogy 

nem tartoznak egyik, egymást követően az 1962. április 4-i 26. EGK rendelet 2. cikke, a 2006. július 

24-i 1184/2006/EK rendelet 2. cikke, valamint a 2007. október 22-i 1234/2007/EK rendelet 176. cikke 

által előírt általános eltérés hatálya alá sem? 
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2) Igenlő válasz esetében a 2200/1996/EK rendelet 11. cikkének (1) bekezdését, az 1182/2007/EK 

rendelet 3. cikkének (1) bekezdését, valamint az 1234/2007/EK rendelet 122 cikkének első bekezdését, 

amelyek a termelői szervezetek és a termelői szervezetek társulásai számára kijelölt célok között 

szerepeltetik a termelési árak szabályozását és a kereslethez való hozzáigazítását, többek között a 

mennyiség tekintetében, úgy kell-e értelmezni, mint e szervezetek vagy szervezetek társulásai részéről 

a minimális ár kollektív rögzítésére irányuló magatartást, a forgalomba hozott mennyiségek 

összehangolását, illetve stratégiai információk cseréjét, amely nem tartozik a versenyellenes 

megállapodások tilalma alá, amennyiben e célok megvalósítására irányul? 

 

60. A Tribunal de grande instance de Perpignan (Franciaország) által 2015. december 

14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-672/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 2002/46/EK irányelvvel valamint az áruk szabad mozgása és a kölcsönös elismerés közösségei 

elveivel ellentétes-e az olyan, a 2006. május 9-i rendelethez hasonló nemzeti jogszabály meghozatala, 

amely elutasít mindenfajta kölcsönös elismerési eljárást a más tagállamból származó, vitaminokon és 

ásványi anyagokon alapuló étrend-kiegészítők vonatkozásában, kizárva a könnyített eljárás 

alkalmazását a jogszerűen forgalmazott olyan termékek esetében, [amelyek értékei meghaladják] a 

2006. május 9-i rendeletben [meghatározott határértékeket]? 

2) A 2002/46 irányelv, különösen annak 5. cikke, valamint az áruk szabad mozgásával kapcsolatos 

rendelkezésekre vonatkozó közösségi ítélkezési gyakorlatból következő elvek lehetővé teszik-e a 

vitaminok és ásványi anyagok maximális napi adagolásának az ajánlott napi bevitelnek megfelelő 

arányos meghatározását oly módon, hogy a legkisebb kockázattal járó tápanyagok ajánlott napi 

bevitele háromszorosának megfelelő értéket, a felső biztonsági határérték átlépése esetén kockázatos 

tápanyagok ajánlott napi bevitelének megfelelő értéket, valamint a legmagasabb kockázattal járó 

tápanyagok ajánlott napi bevitele alatti (sőt nullával egyenlő) értéket jelölnek meg? 

3) A 2002/46 irányelv, valamint az áruk szabad mozgásával kapcsolatos rendelkezésekre vonatkozó 

közösségi ítélkezési gyakorlatból következő elvek lehetővé teszik-e az adagolás meghatározását 

kizárólag a nemzeti tudományos vélemények alapján, annak ellenére, hogy újabb nemzetközi 

tudományos vélemények azonos felhasználási feltételek mellett magasabb adagokat állapítanak meg? 

 

61. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2015. december 16-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-678/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

A MiFID I. melléklete A. szakaszának 1. pontjával összefüggésben értelmezett 4. cikke (1) bekezdése 

2. pontjának első mondata értelmében vett befektetési szolgáltatásnak minősül-e a portfóliókezeléssel 

kapcsolatos megbízás fogadása és továbbítása (a MiFID 4. cikke (1) bekezdésének 9. pontja)? 

 

62. A Finanzgericht Baden-Württemberg (Németország) által 2015. december 17-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-679/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a Vámkódex (a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-

i 2913/92/EGK tanácsi rendelet) 202. cikke (3) bekezdésének első francia bekezdését, hogy egy jogi 

személy a Vámkódex 202. cikke (3) bekezdésének első francia bekezdése szerint az árut a Közösségbe 

behozó személyként a vámtartozás adósává válik, ha törvényes képviselőjének nem minősülő, 

feladatkörének keretei között eljáró egyik alkalmazottja áll a jogellenes bejuttatás mögött? 
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2) Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 

Úgy kell-e értelmezni a Vámkódex 202. cikke (3) bekezdésének második francia bekezdését, hogy 

a) egy jogi személy (akkor is) részt vesz a jogellenes bejuttatásban, ha törvényes képviselőjének nem 

minősülő egyik alkalmazottja feladatkörének keretei között közreműködött a bejuttatásban, és 

b) a jogellenes bejuttatásban részt vevő jogi személy esetében a „tudomása volt vagy tudomása kellett 

legyen” szubjektív tényállási elem tekintetében a jogi személynél az üggyel foglalkozó természetes 

személyt kell figyelembe venni akkor is, ha e személy nem a jogi személy törvényes képviselője? 

3) Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett második vagy harmadik kérdésre adandó igenlő válasz 

esetén: 

Úgy kell-e értelmezni a Vámkódex 212a. cikkét, hogy annak megítélése során, hogy az érintett 

személy eljárása csalárd vagy nyilvánvalóan gondatlan volt-e, jogi személyek esetében kizárólag a jogi 

személy, illetve a jogi személy szerveinek eljárását kell figyelembe venni, vagy a nála alkalmazott és 

feladatköre keretei között az üggyel foglalkozó természetes személy eljárását be kell tudni a jogi 

személynek? 

 

63. A Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litvánia) által 2015. december 21-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-688/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: litván 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A betétbiztosítási irányelvet [94/19/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv] úgy kell-e 

értelmezni, hogy a valamely hitelintézet nevében nyitott, de egy másik hitelintézetnél vezetett 

számlára az érintettek hozzájárulásával vagy általuk átutalt vagy befizetett pénzeszközök az említett 

irányelv szerint betétnek tekinthetők? 

2) A betétbiztosítási irányelv 7. cikkének (1) bekezdését és 8. cikkének (3) bekezdését együttesen úgy 

kell-e értelmezni, hogy legfeljebb a 7. cikk (1) bekezdésében meghatározott összegű betétbiztosítást 

kell fizetni mindazoknak, akiknek kárigényét a betétbiztosítási irányelv 1. cikke (3) bekezdésének i. és 

ii. pontjában említett megállapítás vagy határozat meghozatala előtt meg lehet állapítani? 

3) A betétbiztosítási irányelv alkalmazásában a „szokásos banki ügylet” fogalom-meghatározása 

releváns-e a betét fogalmának a banki ügyletekből származó egyenlegként való értelmezésére? Az 

említett fogalom-meghatározást figyelembe kell-e venni akkor is, amikor a betétnek a betétbiztosítási 

irányelvet végrehajtó nemzeti jogszabályban szereplő fogalmát értelmezzük? 

4) Amennyiben a harmadik kérdésre adandó válasz igenlő, hogyan kell érteni és értelmezni a 

betétbiztosítási irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében használt szokásos banki ügylet fogalmát: 

a) mely banki ügyleteket kell szokásosnak tekinteni, vagy milyen kritériumok alapján kell 

meghatározni, hogy valamely konkrét banki ügylet szokásos banki ügylet-e? 

b) a szokásos banki ügylet fogalmát az elvégzett banki ügyletek céljára tekintettel kell-e értékelni, 

vagy pedig azon felekre tekintettel, akik között az ilyen banki ügyletek létrejöttek? 

c) valamely szokásos banki ügyletekből származó egyenlegnek minősülő betétnek a betétbiztosítási 

irányelvben használt fogalmát úgy kell-e értelmezni, hogy az csak azokra az esetekre vonatkozik, 

ha az ilyen egyenleg létrejöttét eredményező valamennyi ügylet szokásosnak minősül? 

5) Amennyiben a pénzeszközök a betétbiztosítási irányelv szerinti betét fogalmán kívül esnek, 

azonban a tagállam úgy ültette át a betétbiztosítási irányelvet és a befektető-kártalanítási irányelvet 

[97/9/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv] a nemzeti jogba, hogy azok a pénzeszközök is 

betétnek minősülnek, amelyekre a betétes követelése valamely hitelintézet befektetési szolgáltatási 

kötelezettségéből származik, csak azután nyújtható-e a betétekre fedezet, ha megállapították, hogy a 

konkrét esetben a hitelintézet befektetési vállalkozásként lépett fel, és a pénzeszközöket azért utalták 

át számára, hogy a befektető-kártalanítási irányelv és a MiFID értelmében befektetési 
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ügyletet/tevékenységet végezzen? 

 

64. A Cour administrative d'appel de Douai (Franciaország) által 2015. december 21-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-690/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Uniós jogelv akadályát képezi-e annak, hogy az Európai Bizottság tisztviselőjét valamely európai 

uniós tagállamban kapott, ingatlanból származó jövedelmei alapján 0,3 % és 1,1 % mértékű általános 

szociális hozzájárulás, szociális levonás és az e levonáshoz kapcsolódó kiegészítő hozzájárulás 

fizetésére kötelezzék? 

 

65. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2015. december 21-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelmek (C-692/15., C-693/15. és C-694/15. sz. ügyek)2 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) [Az Európai Unió Bírósága Bizottság kontra Olaszország ítélete (C-465/2005, EU:C:2007:781), 

amelyben a Bíróság] kimondta, hogy az olasz állam megsértette az EK-Szerződés 43. és 49. cikkében 

foglalt elveket (a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadsága), mivel előírja, hogy 

a) személy- és vagyonőri tevékenység csak az Olasz Köztársaságnak előzetesen tett hűségeskü esetén 

gyakorolható; 

b) a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet a másik tagállamban letelepedett szolgáltatásnyújtók 

csak a prefetto által kibocsátott, korlátozott területi hatályú engedéllyel gyakorolhatják, anélkül 

hogy figyelembe kellene venni azokat a kötelezettségeket, amelyek e szolgáltatásnyújtókra a 

származási tagállamban már vonatkoznak; 

c) az említett engedélynek korlátozott területi hatálya van, és kiadása az adott területen már működő 

személy- és vagyonvédelmi vállalkozások számának és jelentőségének figyelembevételével 

történik; 

d) a személy- és vagyonvédelmi vállalkozásoknak minden olyan megyében rendelkezniük kell 

telephellyel, ahol tevékenységüket gyakorolják; 

e) a vállalkozások alkalmazottainak egyénileg is engedéllyel kell rendelkezniük a személy- és 

vagyonvédelmi tevékenység gyakorlására, anélkül hogy figyelembe kellene venni a származási 

tagállamban már végrehajtott ellenőrzéseket és vizsgálatokat; 

g) a személy- és vagyonvédelmi vállalkozásoknak az engedélyhez minimális és/vagy maximális 

alkalmazotti létszámmal kell rendelkezniük; 

h) e vállalkozásoknak biztosítékot kell letétbe helyezniük a letéti és hitelpénztárnál; 

i) a személy- és vagyonvédelmi szolgáltatások árai a prefetto által kiadott engedélyben kerülnek 

megállapításra egy előre meghatározott ingadozási sávon belül[,] 

önmagában kizár[hat]ja-e a közbiztonságért felelős megyei hatóság (Questore) arra vonatkozó 

hatáskörét, hogy a megtámadottakhoz hasonló előírásokat határozzon meg a szolgáltatások 

vonatkozásában[, amelyek] bizonyos szolgáltatásokra vonatkozó műveletek tekintetében az 

alkalmazott személyek minimális létszámát (két fő) írják elő; 

2) még ha új kérdésről is van szó, az mutat-e olyan hasonlóságokat, amelyek az EK-Szerződés 

hivatkozott 43. és 49. cikkével összefüggésben ugyanarra a megoldásra vezetnek? 

 

                                                 
2 A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek. 
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66. A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2015. 

december 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-695/15. sz. 

ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Hogyan kell értelmezni egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy 

által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért 

felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról 

szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (Dublin III. 

rendelet) 3. cikkének (3) bekezdését; 

a) A tagállamok a kérelmező biztonságos harmadik országba küldésére vonatkozó jogot 

kizárólag a felelős tagállam megállapítását megelőzően gyakorolhatják, vagy a felelős 

tagállam megállapítását követően is? 

b) Változik-e az értelmezés akkor, ha a tagállam nem a kérelem első, hozzá történő 

benyújtásakor állapítja meg saját felelősségét a Dublin III. rendelet 7. cikkének (2) bekezdése, 

valamint III. fejezete szerint, hanem átadás, vagy visszavétel iránti megkeresésre fogadja a 

kérelmezőt egy másik tagállamból a Dublin III. rendelet V–VI. fejezetek szerint? 

2) Amennyiben az Európai Bíróság 1) kérdésre adott értelmezése szerint a kérelmező 

biztonságos harmadik országba küldésére vonatkozó tagállami jogot a dublini eljárás szerinti 

átvételt követően is lehet gyakorolni: 

Értelmezhető-e a Dublin III. rendelet 3. cikkének (3) bekezdése akként, hogy a tagállamok e 

jogot akkor is gyakorolhatják, ha a dublini eljárás során az átadó tagállamot nem tájékoztatták 

e jog gyakorlására vonatkozó pontos nemzeti szabályozásáról, illetőleg az alkalmazott 

nemzeti gyakorlatról? 

3) A Dublini III. rendelet 18. cikkének (2) bekezdése értelmezhető-e úgy, hogy a 18. cikk c) 

pontja alapján visszavett kérelmező esetén az eljárást abban a szakaszban kell folytatni, 

amelyben az, a megelőző eljárásban félbeszakadt? 

 

67. A Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Olaszország) által 2015. 

december 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-697/15. 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 [eredeti 15. o.] 

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 sem a pályázati dokumentáció, sem az ajánlatok benyújtására 

szolgáló, mellékelt formanyomtatvány nem írja elő, valamint azon körülménytől függetlenül, hogy 

tartalma alapján az ajánlat tiszteletben tartja a vállalkozás minimális munkavédelmi költségeit? 
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68. A Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Szlovénia) által 2015. december 31-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-700/15. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: szlovén 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A KN 30. árucsoportjában foglalt rendelkezések értelmezhetőek-e úgy, hogy nem sorolható be ezen 

árucsoportba az a termék, amelynek alapvető összetevője a KN 2106 90 98 vámtarifaszáma alá 

besorolt étrend-kiegészítőkben található hatóanyag (probiotikus baktériumok)? 

2) A KN 30. árucsoportjába való besorolás szempontjából elegendő-e az, ha a gyártó gyógyszerként 

mutat be, valamint ilyenként forgalmaz és értékesít egy olyan hatóanyagot tartalmazó terméket, amely 

általánosságban jótékony hatást fejt ki az egészségre és gyakran található meg étrend-kiegészítőkben? 

3) A gyógyszerpiaci szabályozásra vonatkozó uniós jog fejlődése fényében úgy kell-e értelmezni „az 

egyértelműen meghatározott terápiás vagy megelőzési jellemző” fogalmát – amely az Európai Unió 

Bíróságának állandó ítélkezési gyakorlata alapján a KN 30. árucsoportjába történő besorolás egyik 

feltételét jelenti –, hogy az megfelel az emberi felhasználásra szánt gyógyszerekre vonatkozó uniós 

szabályokból eredő gyógyszer fogalmának? 

 

69. A Sąd Apelacyjny w Warszawie (Lengyelország) által 2016. január 4-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-4/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Kizárólag olyan energiát jelent-e a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, 

valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkének 

(3) bekezdésével és (30) preambulum-bekezdésével összefüggésben értelmezett 2. cikkének a) 

pontjában használt vízenergia mint megújuló energiaforrásból előállított energia fogalma, amelyet 

vízerőművek útján állítottak elő szárazföldi felszíni vizek, köztük folyók esésének hasznosításával, 

vagy olyan energiát is, amelyet valamely másik üzem ipari szennyvizének kiürítési pontjára telepített 

(sem duzzasztótároló-egységnek, sem szivattyúzási funkcióval rendelkező átfolyó vizes erőműnek 

nem minősülő) vízerőműben állítottak elő? 

 

70. A Tribunale di Frosinone (Olaszország) által 2016. január 5-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-8/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 49. és azt követő cikkeit, 

valamint 56. és azt követő cikkeit, a Bíróság 2012. február 16-án [a C-72/10. sz. ügyben] hozott 

ítéletében lefektetett elvek fényében kiegészítve is, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti 

rendelkezés, amely tulajdonban álló, játékok szervezésére és gyűjtésére szolgáló hálózatot alkotó 

anyagi és nem anyagi javak használatának ingyenes átengedését írja elő a tevékenységnek a 

koncesszió végső határideje lejárta okán, vagy lejáratot, illetve visszavonást előíró intézkedések 

hatására történő megszüntetésekor? 
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71. A Conseil d’État (Franciaország) által 2016. január 6-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-6/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Amennyiben valamely tagállam nemzeti szabályozása él a nemzeti jogban az 1990. július 23-i 

90/435/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében biztosított lehetőséggel, van-e helye az e 

lehetőség bevezetése érdekében hozott aktusoknak és megállapodásoknak az Európai Unió elsődleges 

jogára tekintettel való felülvizsgálatának? 

2) Úgy kell-e értelmezni az ezen irányelv 1. cikkének (2) bekezdését, amely a tagállamok számára 

széles körű mérlegelési mozgásteret biztosít annak meghatározására, hogy melyek azok a 

rendelkezések, amelyek „a csalás vagy a visszaélés megakadályozásához szükségesek”, hogy azzal 

ellentétes az olyan tagállami mechanizmus létrehozása, amely arra irányul, hogy kizárja az 

adómentességet az olyan jogi személynek juttatott osztalékok esetén, amely közvetve vagy 

közvetlenül az Unióhoz nem tartozó államokban illetőséggel rendelkező személy vagy személyek 

ellenőrzése alatt áll, kivéve ha e jogi személy igazolja, hogy a tulajdonosi láncnak nem az a célja vagy 

az egyik fő célja, hogy adómentességben részesüljön? 

3) a) Abban a feltételezett esetben, ha a fent említett visszaélések elleni mechanizmus uniós joggal 

való összeegyeztethetőségét a Szerződés rendelkezéseire tekintettel is értékelni kell, vizsgálni kell-

e ezen összeegyeztethetőséget az érintett szabályozás célját is figyelembe véve az Európai 

Közösséget létrehozó szerződés 43. cikkének (jelenleg az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 49. cikke) rendelkezéseire tekintettel akkor is, ha az osztalékban részesülő társaság egy 

olyan tulajdonosi láncolaton keresztül, amelynek az adómentességben való részesülés az egyik fő 

célja, közvetve vagy közvetlenül olyan, harmadik államban illetőséggel rendelkező személy vagy 

személyek ellenőrzése alatt áll, amelyek a letelepedés szabadságára nem hivatkozhatnak? 

b) Az előző kérdésre adott igenlő válasz hiányában, ezen összeegyeztethetőséget meg kell-e vizsgálni 

az Európai Közösséget létrehozó szerződés 56. cikke (jelenleg az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 63. cikke) tekintetében? 

4) A fent hivatkozott rendelkezéseket úgy kell-e értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti 

szabályozás, amely kizárja a forrásadó alóli mentességből az egyik tagállami társaság által valamely 

másik tagállamban székhellyel rendelkező társaság részére fizetett osztalékot, amennyiben ezen 

osztalékban olyan jogi személy részesül, amely közvetve vagy közvetlenül az Unióhoz nem tartozó 

államokban illetőséggel rendelkező személy vagy személyek ellenőrzése alatt áll, kivéve ha e jogi 

személy bizonyítja, hogy e tulajdonosi láncnak nem az a célja vagy az egyik fő célja, hogy 

adómentességben részesüljön? 

 

72. A Commissione tributaria provinciale di Genova (Olaszország) által 2016. január 7-

én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-10/16., C-11/16. és C-12/16. sz. 

ügy)3 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A Bíróság által értelmezett 4055/1986/EGK rendelettel ellentétes-e a 107/2009. sz. DPR-ben 

foglalthoz hasonló olyan nemzeti szabályozás alkalmazása, amely különböző mértékű adó 

megfizetését írja elő attól függően, hogy valamely, az Unión kívüli állam kikötőjéből érkező, illetve 

oda tartó, vagy valamely olasz kikötőből érkező, illetve oda tartó hajókról van-e szó? 

2) A Bíróság által értelmezett 4055/1986/EGK rendelettel ellentétes-e a 107/2009. sz. DPR-ben 

foglalthoz hasonló olyan nemzeti szabályozás alkalmazása, amely különböző mértékű adó 

megfizetését írja elő attól függően, hogy valamely, az Unión kívüli állam kikötőjéből érkező, illetve 

                                                 
3 A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek. 
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oda tartó, vagy az Unió területén található kikötőből érkező vagy oda tartó hajókról van-e szó, 

amennyiben e különbségtételt nem kifejezetten magából az adóból fedezett közhatalmi funkciók 

és/vagy közfeladatok és/vagy -tevékenységek ellátása igazolja? 

3) A Bíróság által értelmezett 4055/1986/EGK rendelettel ellentétes-e a 107/2009. sz. DPR-ben 

foglalthoz hasonló olyan nemzeti szabályozás alkalmazása, amely különböző mértékű adó 

megfizetését írja elő attól függően, hogy valamely, az Unión kívüli állam kikötőjéből érkező, illetve 

oda tartó, vagy valamely, az Unió területén található kikötőből érkező, illetve oda tartó hajókról van-e 

szó, amennyiben e különbségtételt a közhatalmi funkciók olyan szervek által történő ellátása igazolja, 

amelyek költségvetésébe nem kerül az adó befizetésre? 

4) A Bíróság által értelmezett 4055/1986/EGK rendelettel ellentétes-e a 107/2009. sz. DPR-ben 

foglalthoz hasonló olyan nemzeti szabályozás alkalmazása, amely különböző mértékű adó 

megfizetését írja elő attól függően, hogy valamely, az Unión kívüli állam kikötőjéből érkező vagy oda 

tartó, vagy valamely, az Unió területén található kikötőből érkező vagy oda tartó hajókról van-e szó, 

amennyiben e különbségtételt a közhatalmi funkciók ellátása az egyes fedezendő költségek 

meghatározása nélkül úgy igazolja, hogy sem előzetesen sem utólagosan nem állapíthatóak meg a 

ténylegesen fedezett szolgáltatások költségei, valamint az, hogy ezen adó milyen feltételek mellett és 

milyen mértékben fedezte ténylegesen e szolgáltatásokat? 

 

73. A Conseil d’État (Franciaország) által 2016. január 11-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-14/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Amennyiben egy tagállam nemzeti szabályozása a belső jogban él a különböző tagállamok 

társaságainak egyesülésére, szétválására, eszközátruházására és részesedéscseréjére alkalmazandó 

adóztatás közös rendszeréről szóló, 1990. július 23-i 90/434/EGK módosított tanácsi irányelv 11. 

cikkének (1) bekezdésében szereplő lehetőséggel, van-e helye az e lehetőség bevezetése érdekében 

hozott aktusoknak az Európai Unió elsődleges jogára tekintettel való felülvizsgálatának? 

2) Amennyiben az első kérdésre a válasz igenlő, az Európai Közösséget létrehozó szerződés 43. cikkét 

(jelenleg az Európai Unió működéséről szóló szerződés 49. cikke) úgy kell-e értelmezni, hogy azzal 

ellentétes, ha a nemzeti jogszabály az adó kijátszása vagy az adó elkerülése elleni harc jegyében az 

egyesülésre és a vele egy tekintet alá eső műveletekre vonatkozó közös adójogi szabályozás 

alkalmazhatóságát csak abban az esetben teszi előzetes jóváhagyási eljárástól függővé, amennyiben a 

vagyoni hozzájárulás külföldi jogi személyek javára történik, a nemzeti jog alapján működő jogi 

személyek javára teljesített vagyoni hozzájárulás kapcsán pedig nem? 

 

74. A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2016. január 11-én benyújtott 

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

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) a) A pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK 

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

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

irányelv 54. cikke (1) bekezdésének második mondata értelmében vett „bizalmas információ” 

fogalma és ezzel a 2004/39/EK irányelv 54. cikke (1) bekezdésének első mondata szerinti szakmai 

titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozik-e további feltételektől függetlenül minden olyan 

vállalati információ, amelyet a felügyelt vállalkozás a felügyeleti hatóságnak továbbított? 

b) A 2004/39/EK irányelv 54. cikke (1) bekezdésének első mondata értelmében vett szakmai 

titoktartás részét képező „prudenciális titoktartás” körébe tartozik-e további feltételektől 

függetlenül a felügyeleti hatóság ügyiratokban foglalt minden kijelentése, beleértve a más 
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szervekkel folytatott levelezését is? 

Az a) vagy b) kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 

c) Úgy kell-e értelmezni a szakmai titoktartásra vonatkozó, a 2004/39/EK irányelv 54. cikkének (1) 

bekezdésében foglalt rendelkezést, hogy az információ bizalmassá minősítése körében 

aa) az bír jelentőséggel, hogy az információ természeténél fogva szakmai titoktartási kötelezettség 

hatálya alá tartozik-e, vagy az információhoz való hozzáférés konkrétan és ténylegesen sértheti-

e a titoktartáshoz fűződő érdeket, vagy 

bb) egyéb olyan körülményeket kell figyelembe venni, amelyek fennállása esetén az információ 

szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozik, vagy 

cc) a felügyeleti hatóság az ügyirataiban foglalt, a felügyelt szervezetre vonatkozó vállalati 

információ és felügyeleti hatósági iratok tekintetében arra a megdönthető vélelemre hivatkozhat, 

hogy e tekintetben üzleti vagy prudenciális titkok érintettek? 

2) Úgy kell-e értelmezni a 2004/39/EK irányelv 54. cikke (1) bekezdésének második mondata 

értelmében vett „bizalmas információ” fogalmát, hogy a felügyeleti hatóság által továbbított vállalati 

információ védelemre érdemes üzleti titokká, illetve egyébként védelemre érdemes információvá 

minősítése szempontjából kizárólag a felügyeleti hatóságnak való továbbítás időpontja bír 

jelentőséggel? 

A második kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 

3) Annak kérdése körében, hogy a vállalati információ a gazdasági környezet változásai ellenére üzleti 

titokként védendő-e, és ennélfogva a 2004/39/EK irányelv 54. cikke (1) bekezdésének második 

mondata szerinti szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozik-e, általánosító módon olyan – 

például ötéves – időbeli határvonal fennállását kell-e feltételezni, amelynek túllépése után 

megdönthető módon vélelmezendő, hogy az információ elveszítette gazdasági értékét? Ugyanez 

vonatkozik-e a prudenciális titoktartásra is? 

 

75. A Cour de cassation (Franciaország) által 2016. január 12-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-17/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni az 2005. október 26-i 1889/2005/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdését és a 

2006. március 15-i 562/2006/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdését, hogy valamely repülőtér 

nemzetközi tranzitterületén tartózkodó harmadik országbeli állampolgárra nem vonatkozik a 2005. 

október 26-i 1889/2005/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében foglalt nyilatkozattételi 

kötelezettség, vagy pedig éppen ellenkezőleg úgy, hogy ezen állampolgárra vonatkozik e 

kötelezettség, mivel átlépte a Közösség külső határát a 2006. március 15-i 562/2006/EK rendelet 4. 

cikkének (1) bekezdése értelmében vett valamely határátkelőhelynél? 

 

76. A Haarlemben ülésező Rechtbank Den Haag (Hollandia) által 2016. január 13-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-18/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

A befogadási irányelv 8. cikke (3) bekezdésének a) és b) pontja összeegyeztethető–e a Charta (2) 6. 

cikkével: 

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

bekezdésének a) és b) pontja alapján őrizetbe vettek, és a menekültügyi eljárásokról szóló irányelv (3) 

9. cikke alapján joga van a tagállamban maradni addig, amíg a menedékjog iránti kérelmét illetően 

nem hoznak elsőfokú határozatot, és 
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2) figyelemmel a Chartához fűzött magyarázatokra (HL 2007. C 303., 2. o.), amelyek szerint a 6. 

cikkben előírt jogokra jogszerűen alkalmazható korlátozás mértéke nem haladhatja meg az Emberi 

Jogok Európai Egyezménye (EJEE) 5. cikke (1) bekezdésének f) pontja által megengedett korlátozást, 

valamint az Emberi Jogok Európai Bírósága által különösen a 2015. szeptember 22-i 62116/12. sz. 

Nabil és társai kontra Magyarország ítéletben az utóbbi rendelkezéshez fűzött értelmezésre, amely 

szerint a menedékkérő őrizetbe vétele ellentétes az EJEE fent hivatkozott rendelkezésével, 

amennyiben ezt az őrizetet nem kitoloncolás céljából rendelik el? 

 

77. A Korkein hallinto-oikeus (Finnország) által 2016. január 20-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-33/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: finn 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK tanácsi irányelv 

148. cikkének d) pontját, hogy egy hajó be- és kirakodása e rendelkezés értelmében vett olyan 

szolgáltatásnak minősül, amely ugyanezen irányelv 148. cikkének a) pontja értelmében tengerjáró 

hajók rakománya közvetlen szükségleteinek kielégítésére irányul? 

2) Figyelemmel az Európai Unió Bíróságának a C-181/04–C-183/04. sz. egyesített Elmeka-ügyekben 

hozott ítéletének 24. pontjára, amely alapján a héairányelv 148. cikkének d) pontjában foglalt 

adómentesség nem terjeszthető ki a forgalomba hozatal korábbi szakaszában megvalósuló 

szolgáltatásokra, úgy kell-e értelmezni a 2006/112/EK héairányelv 148. cikkének d) pontját, hogy az a 

jelen ügyben szóban forgó olyan szolgáltatásra is alkalmazandó, amely esetében a forgalomba hozatal 

első szakaszában az A Oy egy alvállalkozója által nyújtott szolgáltatás fizikailag közvetlenül a 

rakományra irányul, és amely szolgáltatást az A Oy továbbszámlázza a fuvarozási vagy 

szállítmányozási vállalkozásnak? 

3) Figyelemmel az Európai Unió Bírósága fent hivatkozott ítéletének 24. pontjára, amely alapján a 

héairányelv 148. cikkének d) pontjában foglalt adómentesség csak a hajótulajdonosnak közvetlenül 

nyújtott szolgáltatások esetén alkalmazható, úgy kell-e értelmezni a 2006/112/EK héairányelv 148. 

cikkének d) pontját, hogy az abban foglalt adómentesség nem alkalmazható, ha a szolgáltatást a 

rakomány feletti rendelkezésre jogosultnak, például az áru exportőrének vagy importőrének nyújtják? 

 

78. A First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) által 2016. január 25-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-38/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az (1996. december 4. napját megelőző időszakok vonatkozásában benyújtható) Fleming–ügyön 

alapuló, áthárított adók visszaigényléseinek és az (1997. május 1-jét megelőző, vagyis a Fleming–

ügyön alapuló, áthárított adók visszaigényléseihez képest későbbi időszakok vonatkozásában 

benyújtható) Fleming–ügyön alapuló, előzetesen felszámított adók levonásának Egyesült Királyság 

általi eltérő kezelése eredményezheti-e: 

a) az egyenlő bánásmód uniós jogban rögzített elvének megsértését; és/vagy 

b) az adósemlegesség uniós jogban rögzített elvének megsértését; és/vagy 

c) a tényleges érvényesülés uniós jogban rögzített elvének megsértését; és/vagy 

d) az uniós jogban rögzített más elv megsértését? 

2) Az 1) kérdés a)-d) pontjának bármelyikére adott igenlő válasz esetén: hogyan kell kezelni a 

Fleming–ügyön alapuló, 1996. december 4. és 1997. április 30. közötti időszakra vonatkozó áthárított 

adók visszaigényléseit? 
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79. Az Augstākā tiesa (Lettország) által 2016. január 27-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-46/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lett 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 

2913/92/EGK rendelet 29. cikkének (1) bekezdését, hogy e cikket akkor is alkalmazni kell, ha az 

áruknak a Közösség vámterületére történő behozatala és szabad forgalomba bocsátása annak a 

következménye, hogy az árutovábbítási eljárás során ezeket a behozatalivám-köteles árukat kivonták a 

vámfelügyelet alól, és nem a Közösség vámterületére, hanem a Közösségen kívülre irányuló kivitel 

céljából értékesítették? 

2) Úgy kell-e értelmezni a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 

2913/92/EGK rendelet 30. cikkének (1) bekezdésében szereplő „egymást követően” kifejezést, az 

Európai Unió Alapjogi Chartája 41. cikkében megállapított megfelelő ügyintézéshez való joggal 

kapcsolatban és a közigazgatási aktusokra vonatkozó indokolási kötelezettség elvével összhangban, 

hogy annak megállapításához, hogy a 31. cikkben szereplő módszert kell-e alkalmazni, az 

adóhatóságot indokolási kötelezettség terheli minden egyes közigazgatási aktus esetén arra 

vonatkozóan, hogy e konkrét körülmények között miért nem használhatók a 29. és a 30. cikkben 

szereplő, az áruk vámértéknek meghatározására vonatkozó módszerek? 

3) A Vámkódex 30. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti módszer alkalmazásának mellőzéséhez 

elegendő-e a vámhatóság azon megállapítását figyelembe venni, hogy nincs a megfelelő információ 

birtokában, vagy a vámhatóság köteles megszerezni az információt a gyártótól? 

4) A vámhatóságnak meg kell-e indokolnia, hogy miért nem a Vámkódex 30. cikke (2) bekezdésének 

c) és d) pontjában megállapított módszereket alkalmazza, ha a vámhatóság határozza meg a hasonló 

áruk árát a 2454/93 rendelet 151. cikkének (3) bekezdése alapján? 

5) A vámhatóság határozatának kimerítő indokolást kell-e tartalmaznia a tekintetben, hogy a 

Vámkódex 31. cikke értelmében véve milyen információ áll rendelkezésre a Közösségben, vagy 

később a bírósági eljárás során a vámhatóság benyújthatja-e azt egy részletesebb bizonyítás keretében? 

 

80. Az Augstākā tiesa (Lettország) által 2016. január 27–én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-47/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lett 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az importőrnek a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK 

tanácsi rendelet 220. cikke (2) bekezdése b) pontja értelmében vett jóhiszemű eljárására vonatkozó 

kötelezettséget úgy kell meghatározni, hogy: 

a) az magában foglalja azon körülmények vizsgálatának kötelezettségét, amelyek alapján az exportőr 

által kapott „A” típusú bizonyítványt kiállították (az árut képező alkatrészekre vonatkozó 

bizonyítvány, az exportőr szerepe az áru gyártása során, stb.)? 

b) az importőr rosszhiszeműen járt el azon puszta tény okán, hogy az exportőr rosszhiszeműen járt el 

(például, ha az exportőr nem fedi fel a költségek valódi eredetét, az árut képező alkatrészek értékét, 

stb. az exportőr országa szerinti vámhatóságoknak)? 

c) a jóhiszemű eljárás kötelezettsége nem teljesül csupán azért, mert az exportőr téves tájékoztatást 

adott az országa szerinti vámhatóságoknak, azt az esetet is beleértve, amikor maguk a 

vámhatóságok követtek el hibát a bizonyítvány kiállításakor? 

2) A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 220. 

cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében vett, az importőr jóhiszemű eljárására vonatkozó 

kötelezettség kellően bizonyítható-e az OLAF közleményében foglalt helyzet általános leírásával és az 

OLAF következtetéseivel, vagy a nemzeti vámhatóságoknak további bizonyítékokat kell beszerezniük 
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az exportőr magatartásával kapcsolatban? 

 

81. A Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen (Svédország) által 2016. 

február 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-60/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: svéd 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Olyan helyzetben, amikor a menedékkérő nincs őrizetben abban az időpontban, amikor a felelős 

tagállam kinyilvánítja a menedékkérővel kapcsolatos átvételi készségét, de később őrizetbe veszik – 

mert csak később kerül sor annak megállapítására, hogy komoly veszély áll fenn az érintett szökésére 

–, számítható-e a 604/2013 rendelet 28. cikkének (3) bekezdésében előírt hathetes határidő az érintett 

őrizetbe vételének napjától, vagy azt valamely más időponttól kell-e számítani, és ha igen, mely 

időponttól? 

2) Olyan helyzetben, amikor a menedékkérő nincs őrizetben abban az időpontban, amikor a felelős 

tagállam kinyilvánítja a menedékkérővel kapcsolatos átvételi készségét, ellentétes-e a rendelet 28. 

cikkével a svédhez hasonló olyan nemzeti szabályok alkalmazása, amelyek értelmében a külföldi 

személy nem tartható a[z átadás] végrehajtás[á]t szolgáló őrizetben két hónapnál hosszabb ideig, ha 

egy hosszabb ideig tartó őrizet igazolásához nem állnak fenn alapos indokok, és a külföldi személy 

ilyen alapos indokok fennállása esetén is legfeljebb három hónapig, vagy ha a végrehajtás 

valószínűleg hosszabb időt vesz igénybe a külföldi személy együttműködésének hiánya miatt, illetve 

ha időbe telik a szükséges dokumentumok beszerzése, legfeljebb tizenkét hónapig tartható őrizetben? 

3) Új hathetes határidő kezdődik-e az átadás végrehajtására, ha a végrehajtási eljárás újrakezdődik, 

mihelyt a fellebbezés vagy felülvizsgálat már nem bír halasztó hatállyal (lásd a 27. cikk (3) 

bekezdését), vagy le kell-e vonni például azoknak a napoknak a számát, amelyeket az érintett már 

őrizetben töltött, miután a felelős tagállam kinyilvánította a vele kapcsolatos átvételi vagy visszavételi 

készségét? 

4) Bír-e bármilyen jelentőséggel az, hogy az átadásra vonatkozó határozat ellen fellebbező 

menedékkérő nem maga kérte az átadásra vonatkozó határozat végrehajtásának felfüggesztését a 

fellebbezés elbírálásáig (lásd a 27. cikk (3) bekezdésének c) pontját és (4) bekezdését)?17/ 

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok 

Büntető ügyszak 

3. A Bíróság (első tanács) 2016. február 4-i ítélete (az Amtsgericht Sonthofen 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sebat Ince elleni büntetőeljárás 

(C-336/14. sz. ügy)  

1) Az EUMSZ 56. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, ha valamely tagállam bűnüldöző 

hatóságai szankcionálják, hogy valamely piaci magánszereplő engedély nélkül sportfogadásokat 

közvetít valamely olyan másik piaci magánszereplő javára, aki e tagállamban nem rendelkezik 

sportfogadás-szervezési engedéllyel, egy másik tagállamban azonban jogosultja ilyen engedélynek, 

amennyiben az arra irányuló kötelezettség, hogy sportfogadás-szervezésre és -közvetítésre vonatkozó 

engedéllyel rendelkezzen, olyan állami monopolrendszer részét képezi, amelyről a nemzeti bíróságok 

megállapították, hogy az ellentétes az uniós joggal. Az ilyen szankció ellentétes az EUMSZ 56. cikkel 

akkor is, ha a piaci magánszereplő elméletileg szerezhet sportfogadás-szervezésre és -közvetítésre 

vonatkozó engedélyt, amennyiben az ilyen engedély odaítélésére vonatkozó eljárás megismerését nem 

biztosítják, és a sportfogadásra vonatkozó állami monopolrendszer, amelyet a nemzeti bíróságok az 

uniós joggal ellentétesnek nyilvánítottak, az ilyen eljárás elfogadása ellenére ténylegesen fennállt. 

2) 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 
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szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az olyan 

tartományi jogszabály tervezete, amely valamely tagállam különböző tartományai tekintetében közös 

olyan szabályozás rendelkezéseit, amely már hatályát vesztette, az érintett tartomány szintjén 

hatályban tart, az említett 8. cikk (1) bekezdésében előírt közlési kötelezettség hatálya alá tartozik, 

amennyiben e tervezet az ezen irányelv 1. cikke értelmében vett technikai szabályokat tartalmaz, oly 

módon, hogy e kötelezettség elmulasztása azt eredményezi, hogy e technikai szabályok 

magánszemélyekkel szemben büntetőeljárás keretében nem érvényesíthetők. Nem kérdőjelezi meg az 

ilyen kötelezettséget az a körülmény, hogy az említett közös jogszabály tervezetét az említett irányelv 8. 

cikke (1) bekezdésének megfelelően előzetesen közölték a Bizottsággal, és kifejezetten előírták a 

jogszabály hatálya meghosszabbításának lehetőségét, amellyel ugyanakkor nem éltek. 

3) Az EUMSZ 56. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, ha valamely tagállam szankcionálja 

a területén engedély nélkül, valamely olyan másik piaci szereplő javára folytatott sportfogadás-

közvetítést, aki valamely másik tagállamban sportfogadás-szervezésre való engedéllyel rendelkezik: 

— ha a sportfogadás-szervezésre való engedély kiállítását annak rendelik alá, hogy az említett 

gazdasági szereplő az alapügybelihez hasonló, koncesszió odaítélésére irányuló eljárás szerint 

koncessziót szerezzen, amennyiben a kérdést előterjesztő bíróság megállapítja, hogy ezen eljárás 

nem tartja tiszteletben az egyenlő bánásmód és az állampolgárságon alapuló hátrányos 

megkülönböztetés tilalmának elvét, valamint az azokból eredő átláthatósági kötelezettséget, és 

— amennyiben valamely olyan nemzeti rendelkezés hatálybalépése ellenére, amely koncesszió piaci 

magánszereplők részére való odaítélését teszi lehetővé, a sportfogadások szervezésére és 

közvetítésére irányuló állami monopolrendszert létrehozó rendelkezéseket, amelyekről a nemzeti 

bíróságok megállapították, hogy az uniós joggal ellentétesek, a gyakorlatban továbbra is 

alkalmazták. 

Gazdasági ügyszak 

Az adott időszakban nem tette közzé ilyen tárgyú határozatot. 

Munkaügyi ügyszak 

8. A Bíróság (negyedik tanács) 2016. január 21-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof 

[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Vorarlberger Gebietskrankenkasse, 

Alfred Knauer kontra Landeshauptmann von Vorarlberg (C-453/14. sz. ügy)4  

A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy olyan körülmények 

között, mint amelyek az alapügyben felmerültek, az egyik tagállam foglalkoztatói nyugdíjrendszere 

által és a valamely más tagállam törvény által előírt, ugyanazon rendelet hatálya alá tartozó 

nyugdíjrendszere által nyújtott öregségi ellátások e rendelkezés értelmében egyenértékű ellátásoknak 

minősülnek, mivel mindkét ellátásfajta arra a közös célra irányul, hogy a biztosítottjaik számára a 

nyugdíjba menetelük előtti életszínvonaluknak megfelelő életszínvonal fenntartását biztosítsa. 

Polgári ügyszak 

20. A Bíróság 2015. október 15-i végzése (a Landesverwaltungsgericht Oberösterreich 

(Ausztria) által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem) – Manfred Naderhirn 

kontra Mag. Jungwirth u. Mag. Fabian, Krenn KG, Michael Weber, Übermaßer KG, 

Gunhild Mayr (C-581/14. sz. ügy) 

Az uniós jogot úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti jogi helyzet, amelyet egyrészt 

az jellemez, hogy hiányoznak azok a belső jogi rendelkezések, amelyek szabályozzák, hogy valamely 

nemzeti bíróság az előtte folyamatban lévő ügyekben hogyan vegye figyelembe azt a körülményt, hogy 

                                                 
4 A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 1. sz., Munkaügyi ügyszak, 2. sz. alatt. 
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a Bíróság valamely ítélete szerint egy nemzeti rendelkezés az uniós joggal ellentétesnek minősül, 

másrészt pedig amelyet az olyan belső jogi szabályok megléte jellemez, amelyek szerint az adott 

bíróság feltétlenül kötve van az uniós jog valamely másik nemzeti bíróság általi értelmezéséhez, 

amennyiben az ilyen belső jogi szabály az adott nemzeti bíróságot akadályozná annak biztosításában, 

hogy az uniós jog elsőbbsége megfelelően érvényesüljön azáltal, hogy hatáskörének keretein belül 

megtesz minden ehhez szükséges intézkedést. 

 

21. A Bíróság (negyedik tanács) 2016. január 21-i ítélete (a Vilniaus miesto apylinkės 

teismas és a Lietuvos Aukščiausiasis Teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti 

kérelme) – „ERGO Insurance” SE, képviseli: „ERGO Insurance” SE Lietuvos filialas 

kontra „If P&C Insurance” AS, képviseli: „IF P&C Insurance” AS filialas (C-359/14 sz. 

ügy), „Gjensidige Baltic” AAS, képviseli: „Gjensidige Baltic” AAS Lietuvos filialas 

kontra „PZU Lietuva” UAB DK (C-475/14. sz. ügy)5 

A gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről szóló, 2009. szeptember 

16-i 2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikkének b) pontját úgy kell értelmezni, 

hogy e rendelkezés nem tartalmaz olyan különös kollíziós szabályt, amelynek célja az alapügyben 

szóban forgóhoz hasonló körülmények között a biztosítók közötti megtérítési igény érvényesítése iránti 

keresetre alkalmazandó jog meghatározása. 

A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról („Róma I”) szóló, 2008. június 17-i 

593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet, és a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra 

alkalmazandó jogról („Róma II”) szóló, 2007. július 11-i 864/2007/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendeletet úgy kell értelmezni, hogy a vontatójármű biztosítójának, amely megtérítette az említett 

jármű vezetője által okozott baleset károsultjainak kárát, a baleset során vontatott pótkocsi 

biztosítójával szembeni megtérítési igény érvényesítése iránti keresetére alkalmazandó jogot a „Róma 

I”-rendelet 7. cikke alapján kell meghatározni, amennyiben a balesetre a „Róma II”-rendelet 4. és azt 

követő cikkei értelmében alkalmazandó, a jogellenes károkozásért való felelősséggel kapcsolatos 

szabályok a kártérítési kötelezettség megosztását írják elő. 

 

22. A Bíróság (negyedik tanács) 2016. január 21-i ítélete (a Korkein oikeus [Finnország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SOVAG – Schwarzmeer und Ostsee 

Versicherungs-Aktiengesellschaft kontra If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (C-521/14. sz. 

ügy)6  

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 2. pontját úgy kell 

értelmezni, hogy annak hatálya kiterjed egy harmadik személy által a nemzeti jog rendelkezéseivel 

összhangban az eredeti eljárás alperesével szemben és ezen eredeti kérelemhez szorosan kapcsolódó 

kérelem tárgyában előterjesztett keresetre, amellyel e harmadik személy az általa az említett eredeti 

eljárás felperesének nyújtott kártérítés megtérítését kéri, feltéve hogy e kereset nem az említett 

alperesnek az ügyében egyébként joghatósággal rendelkező bíróság eljárása alóli kivonására irányul. 

 

23. A Bíróság (második tanács) 2016. január 21-i ítélete (a Markkinaoikeus [Finnország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Viiniverla Oy kontra Sosiaali- ja terveysalan 

lupa- ja valvontavirasto (C-75/15. sz. ügy)7  

1) A szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi 

árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 

                                                 
5 A kérdést l.: Hírlevél V. évf. 10. sz., Polgári ügyszak, 48. sz. alatt. 
6 A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 3. sz., Polgári ügyszak, 17. sz. alatt. 
7 A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 5. sz., Polgári ügyszak, 28. sz. alatt. 
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2008. január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének b) pontját akként 

kell értelmezni, hogy annak értékelésekor, hogy az e rendelkezés értelmében vett „idézés” esete áll-e 

fenn, a nemzeti bíróságnak a szokásosan tájékozott, ésszerűen figyelmes és körültekintő átlagos 

fogyasztó észlelését kell alapul vennie, és e fogalmat akként kell értelmezni, hogy az európai 

fogyasztóra vonatkozik, nem pedig kizárólag azon tagállam fogyasztójára, amelynek területén az 

oltalom alatt álló földrajzi árujelzőt idéző terméket előállítják. 

2) A 110/2008 rendelet 16. cikkének b) pontját akként kell értelmezni, hogy annak értékelésekor, hogy a 

„Verlados” megnevezés esetében a „Calvados” oltalom alatt álló földrajzi árujelző e rendelkezés 

értelmében vett, hasonló termékek tekintetében történő „idézéséről” van-e szó, a kérdést előterjesztő 

bíróságnak figyelembe kell vennie az e megnevezések között fennálló hangzásbeli és vizuális 

hasonlóságot, valamint az esetlegesen arra utaló tényezőket, hogy e hasonlóság nem véletlen 

körülmények folytán jött létre, ekként meg kell győződnie arról, hogy a szokásosan tájékozott, 

ésszerűen figyelmes és körültekintő átlagos európai fogyasztónak a termék neve láttán az oltalom alatt 

álló földrajzi árujelzővel ellátott termék képe jut-e az eszébe referenciaképként. 

3) A 110/2008 rendelet 16. cikkének b) pontját akként kell értelmezni, hogy valamely, az említett 

rendelet III. mellékletében szereplő földrajzi árujelzőnek az előbbi rendelkezés értelmében 

„idézésnek” minősülő használata nem engedélyezhető még összetéveszthetőség hiányában sem. 

 

24. A Bíróság (hetedik tanács) 2016. február 4-i ítélete (az Oberlandesgericht Düsseldorf 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Youssef Hassan kontra Breiding 

Vertriebsgesellschaft mbH (C-163/15. sz. ügy)8  

A közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet 23. cikke (1) 

bekezdésének első mondatát úgy kell értelmezni, hogy az engedélyes akkor is érvényesítheti a 

használati engedély tárgyát képező közösségi védjegy bitorlása miatti igényeket, ha az engedély nem 

került bejegyzésre a közösségi védjegylajstromba. 

Közigazgatási ügyszak 

54. A Bíróság (első tanács) 2016. január 14-i ítélete (az Augstākās tiesa [Lettország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ostas celtnieks SIA kontra Talsu novada 

pašvaldība, Iepirkumu uzraudzības birojs (C-234/14. sz. ügy)9  

Az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési 

szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 47. cikkének (2) bekezdését és 48. cikkének (3) bekezdését úgy kell 

értelmezni, hogy azokkal ellentétes, ha valamely ajánlatkérő szerv egy közbeszerzési szerződés 

odaítélési eljárására vonatkozó dokumentáció keretében arra irányuló kötelezettséget ír elő valamely 

olyan ajánlattevővel szemben, amely egyéb szervezetek kapacitására támaszkodik, hogy az említett 

közbeszerzési szerződés odaítélését megelőzően együttműködési megállapodást kössön e 

szervezetekkel, vagy közkereseti társaságot alapítson velük. 

 

55. A Bíróság (harmadik tanács) 2016. január 14-i ítélete (a Bundesverwaltungsgericht 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Vodafone GmbH kontra 

Bundesrepublik Deutschland (C-395/14. sz. ügy)10 

Az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról 

szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (keretirányelv) 7. 

cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy amennyiben a nemzeti szabályozó hatóság arra 

                                                 
8 A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 9. sz., Polgári ügyszak, 48. sz. alatt. 
9 A kérdést l.: Hírlevél V. évf. 8. sz., Közigazgatási ügyszak, 137. sz. alatt. 
10 A kérdést l.: Hírlevél V. évf. 11. sz., Közigazgatási ügyszak, 202. sz. alatt. 
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kötelezte a jelentős piaci erővel rendelkezőként kijelölt üzemeltetőt, hogy mobilhívás-végződtetési 

szolgáltatásokat nyújtson, és az e szolgáltatások díjait az e rendelkezésben rögzített eljárás szerint 

engedélyezési kötelezettségnek vetette alá, e nemzeti szabályozó hatóság köteles ezen eljárást e díjak 

ezen üzemeltetőnek való minden engedélyezése előtt újból lefolytatni, amennyiben ez utóbbi 

engedélyezés e rendelkezés értelmében véve befolyásolhatja a tagállamok közötti kereskedelmet. 

 

56. A Bíróság (harmadik tanács) 2016. január 14-i ítélete (a Bundesverwaltungsgericht 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Grüne Liga Sachsen e.V. és társai 

kontra Freistaat Sachsen (C-399/14. sz. ügy)11  

1) A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 

21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 6. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy egy olyan tervet 

vagy projektet, amely nem kapcsolódik közvetlenül vagy nem szükséges valamely terület kezeléséhez, 

és amelyet az ezen irányelv 6. cikkének (3) bekezdésében foglalt követelményeknek meg nem felelő 

tanulmány alapján engedélyeztek azt megelőzően, hogy a szóban forgó területet felvették a közösségi 

jelentőségű természeti területek jegyzékébe, az illetékes hatóságoknak az e területet érintő hatásaira 

vonatkozóan utólagos vizsgálatnak kell alávetniük abban az esetben, ha e vizsgálat az egyetlen 

szükséges intézkedés annak elkerüléséhez, hogy az említett terv vagy projekt végrehajtása olyan 

károsodást vagy megzavarást okozzon, amely ezen irányelv céljaira tekintettel jelentős hatást 

gyakorolhat. A kérdést előterjesztő bíróságnak kell ellenőriznie, hogy ezek a feltételek teljesülnek-e. 

2) A 92/43 irányelv 6. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy abban az esetben, ha olyan 

körülmények között, mint amelyek az alapügyet jellemzik, szükségesnek bizonyul az olyan terv vagy 

projekt által az érintett területre gyakorolt hatások utólagos vizsgálata, amelynek a végrehajtását az e 

területnek a KJTT-k jegyzékére való felvételét követően kezdték meg, e vizsgálatot az ezen irányelv 6. 

cikkének (3) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelően kell elvégezni. Az ilyen vizsgálat 

során figyelembe kell venni minden olyan elemet, amely e felvétel időpontjában fennállt, valamint 

minden olyan hatást, amely az e tervnek vagy projektnek az említett területen az ezen időpontot 

követően történő részleges vagy teljes végrehajtása miatt jelentkezett vagy jelentkezhet. 

3) A 92/43 irányelvet úgy kell értelmezni, hogy amennyiben a területre gyakorolt hatásokat újból 

vizsgálják azon hibák orvoslása céljából, amelyeket az e területnek a közösségi jelentőségű természeti 

területek jegyzékébe történő felvételét megelőzően elvégzett előzetes értékelést érintően vagy a 92/43 

irányelv 6. cikkének (2) bekezdése alapján végzett utólagos vizsgálatot érintően állapítottak meg, 

jóllehet a terv vagy a projekt már végrehajtásra került, az ilyen vizsgálat keretében végzett ellenőrzés 

követelményei nem módosíthatók amiatt, hogy az e tervet vagy projektet jóváhagyó határozat 

közvetlenül végrehajtható volt, az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet elutasították, és ezen elutasító 

határozattal szemben nem állt rendelkezésre jogorvoslati lehetőség. Ezenfelül az említett vizsgálat 

során figyelembe kell venni az említett 6. cikk (2) bekezdése értelmében jelentős hatás gyakorlására 

képes károsodásnak vagy megzavarásnak az olyan kockázatát, amely esetlegesen a szóban forgó terv 

vagy projekt végrehajtásának eredményeképpen merült fel. 

A 92/43 irányelv 6. cikkének (4) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az alternatív megoldások 

vizsgálata keretében végzett ellenőrzés követelményei nem módosíthatók amiatt, hogy a tervet vagy a 

projektet már végrehajtották. 

 

57. A Bíróság (második tanács) 2016. január 20-i ítélete (a Consiglio di Stato 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – DHL Express (Italy) Srl, DHL 

Global Forwarding (Italy) SpA kontra Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato (C-428/14. sz. ügy)12  

1) Az uniós jog rendelkezéseit, különösen az EUMSZ 101. cikket, valamint [az EUMSZ 101. cikkben] 

                                                 
11 A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 1. sz., Közigazgatási ügyszak, 3. sz. alatt. 
12 A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 1. sz., Közigazgatási ügyszak, 15. sz. alatt. 
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és [az EUMSZ 102. cikkben] meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 

16-i 1/2003/EK tanácsi rendeletet úgy kell értelmezni, az európai versenyhálózat keretében elfogadott 

eszközök, különösen e hálózat engedékenységi mintaprogramja nem kötelező erejű a nemzeti 

versenyhatóságokra nézve. 

2) Az uniós jog rendelkezéseit, különösen az EUMSZ 101. cikket és az 1/2003 rendeletet úgy kell 

értelmezni, hogy semmiféle olyan jogi kapcsolat nem áll fenn a vállalkozás által ugyanazon kartellra 

vonatkozóan az Európai Bizottság elé terjesztett vagy terjeszteni tervezett mentességi kérelem és 

valamely nemzeti versenyhatósághoz benyújtott egyszerűsített kérelem között, amelynek következtében 

e hatóság köteles lenne az egyszerűsített kérelmet a mentességi kérelem fényében értékelni. E 

tekintetben nem releváns az a körülmény, hogy az egyszerűsített kérelem hűen tükrözi-e a Bizottsághoz 

benyújtott kérelem tartalmát, vagy sem. 

Amennyiben a valamely nemzeti versenyhatósághoz benyújtott egyszerűsített kérelem tárgya szűkebb a 

Bizottsághoz benyújtott mentességi kérelem tárgyánál, ez a nemzeti hatóság nem köteles felvenni a 

kapcsolatot a Bizottsággal vagy magával a vállalkozással annak megállapítása érdekében, hogy ez a 

vállalkozás az ezen mentességi kérelem állítólagos tárgyát képező, de az említett egyszerűsített kérelem 

által nem érintett ágazatban tanúsított jogsértő magatartásokra vonatkozóan feltárt-e konkrét 

példákat. 

3) Az uniós jog rendelkezéseit, különösen az EUMSZ 101. cikket és az 1/2003 rendeletet úgy kell 

értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az, ha egy nemzeti versenyhatóság olyan körülmények között, 

mint amelyek az alapügyben felmerültek, egyszerűsített mentességi kérelmet fogad el egy olyan 

vállalkozástól, amely a Bizottsághoz nem teljes mentesség iránti kérelmet, hanem bírságcsökkentés 

iránti kérelmet terjesztett elő. 

 

58. A Bíróság (ötödik tanács) 2016. január 21-i ítélete (a Lietuvos vyriausiasis 

administracinis teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „Eturas” 

UAB és társai kontra Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (C-74/14. sz. ügy)13  

Az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy ha egy olyan információs rendszer 

fenntartója, amelynek az a rendeltetése, hogy utazási irodák számára lehetővé tegye utazások egységes 

foglalási módon történő értékesítését az internetes oldalukon, e gazdasági szereplőknek saját 

elektronikus levelezőrendszeren keresztül olyan üzenetet küld, amelyben arról értesíti őket, hogy az e 

rendszeren keresztül értékesített termékekhez kapcsolódó kedvezményekre ezentúl felső határt szabnak, 

és az üzenet elküldését követően a szóban forgó rendszerben elvégzik az ezen intézkedés 

végrehajtásához szükséges technikai módosításokat, akkor az említett gazdasági szereplőkről abban az 

esetben vélelmezhető, hogy a rendszer fenntartója által elküldött üzenetről való tudomásszerzéstől 

fogva részt vettek az említett rendelkezés értelmében vett összehangolt magatartásban, ha nem 

határolódtak el nyilvánosan ettől a magatartástól, nem jelentették azt a közigazgatási hatóságoknak, 

vagy nem terjesztettek elő e vélelem megdöntése céljából más – például a szóban forgó felső határt 

meghaladó mértékű kedvezmény rendszeres alkalmazására vonatkozó – bizonyítékot. 

A kérdést előterjesztő bíróság feladata a bizonyítékok mérlegelésére és a bizonyítás megkövetelt 

szintjére vonatkozó nemzeti szabályok alapján megvizsgálni, hogy az elé terjesztett körülmények 

összességére tekintettel egy olyan üzenet elküldése, mint amilyen az alapügyben szerepel, elegendő 

bizonyítéknak minősülhet-e annak megállapításához, hogy az üzenet címzettjei tudomással bírtak a 

tartalmáról. Az ártatlanság vélelmével ellentétes, ha a kérdést előterjesztő bíróság arra az álláspontra 

helyezkedik, miszerint önmagában az üzenet elküldése elegendő bizonyítéknak minősülhet annak 

megállapításához, hogy az üzenet címzettjei szükségképpen tudomással bírtak a tartalmáról. 

 

59. A Bíróság (ötödik tanács) 2016. január 21-i ítélete (a Cour d’appel de Mons 

[Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Les Jardins de Jouvence SCRL 

                                                 
13 A kérdést l.: Hírlevél V. évf. 6. sz., Közigazgatási ügyszak, 87. sz. alatt. 
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kontra État belge (C-335/14. sz. ügy)14  

A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös 

hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK 

hatodik tanácsi irányelv 13. cikke A. része (1) bekezdésének g) pontját úgy kell értelmezni, hogy az 

olyan szolgáltatások közül, amelyeket az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló szolgáltató lakóotthon 

nyújt, amely lakóotthon szociális jellegét a kérdést előterjesztő bíróságnak kell értékelnie többek között 

a jelen ítéletben említett tényezőkre tekintettel, azok a szolgáltatások, amelyek idős személyek számára 

alkalmas szálláshelyek rendelkezésre bocsátására irányulnak, részesülhetnek az e rendelkezésben 

előírt mentességben. Az e szolgáltató lakóotthon által nyújtott egyéb szolgáltatások szintén 

részesülhetnek e mentességben, feltéve többek között, hogy azok a szolgáltatások, amelyeket a 

szolgáltató lakóotthonoknak a releváns nemzeti szabályozás értelmében nyújtaniuk kell, az idősek 

gondozásának a biztosítására és az ápolásukra irányulnak, és megfelelnek azoknak a 

szolgáltatásoknak, amelyeket az idősotthonoknak az érintett nemzeti szabályozás értelmében szintén 

nyújtaniuk kell. 

E tekintetben irreleváns, hogy az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló szolgáltató lakóotthon 

üzemeltetője részesül-e állami támogatásban, vagy az állam részéről nyújtott bármely más formájú 

előnyben vagy pénzügyi hozzájárulásban. 

 

60. A Bíróság (ötödik tanács) 2016. január 21-i ítélete (az Augstākā tiesa [Lettország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Valsts ieņēmumu dienests kontra Artūrs 

Stretinskis (C-430/14. sz. ügy)15  

Az 1999. január 8-i 46/1999/EK bizottsági rendelettel módosított, a Közösségi Vámkódex 

létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések 

megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet 143. cikke (1) bekezdésének 

h) pontját úgy kell értelmezni, hogy valamely természetes személy vevőt és azt a jogi személy eladót, 

amelyen belül e vevő rokona tényleges jogosultsággal rendelkezik arra, hogy az eladási árat az 

említett vevő javára befolyásolja, az 1996. december 19-i 82/97/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelettel módosított, a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK 

tanácsi rendelet 29. cikke (1) bekezdésének d) pontja szerinti, egymással kapcsolatban álló 

személyeknek kell tekinteni. 

 

61. A Bíróság (ötödik tanács) 2016. január 28-i ítélete (a Tribunale Amministrativo 

Regionale per il Piemonte [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – 

Consorzio Artigiano Servizio Taxi e Autonoleggio (CASTA) és társai kontra Azienda 

sanitaria locale di Ciriè, Chivasso e Ivrea (ASI, TO4), Regione Piemonte (C-50/14. sz. 

ügy)16  

1) Az EUMSZ 49. cikket és az EUMSZ 56. cikket úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az 

olyan nemzeti szabályozás, amely az alapügyben szóban forgó szabályozáshoz hasonlóan lehetővé 

teszi a helyi hatóságok számára, hogy az egészségügyi szállítás szolgáltatásának nyújtását közvetlen 

odaítélés útján és bármilyen közzététel nélkül önkéntes szervezetekre bízzák, amennyiben az a jogi és 

megállapodási keret, amelyben e szervezetek a tevékenységüket kifejtik, ténylegesen hozzájárul a 

szociális célhoz, valamint a szolidaritás és a költségvetési hatékonyság célkitűzéseinek eléréséhez. 

2) Ha valamely tagállam lehetővé teszi a hatóságok számára, hogy közvetlenül önkéntes szervezeteket 

vegyenek igénybe bizonyos feladatok elvégzése céljából, az e tekintetben az uniós jog által előírt 

feltételek tiszteletben tartása mellett, valamely olyan hatóság, amely e szervezetekkel 

megállapodásokat kíván kötni, nem köteles előzetesen összehasonlítani különböző szervezetek 

                                                 
14 A kérdést l.: Hírlevél V. évf. 10. sz., Közigazgatási ügyszak, 183. sz. alatt. 
15 A kérdést l.: Hírlevél V. évf. 12. sz., Közigazgatási ügyszak, 209. sz. alatt. 
16 A kérdést l.: Hírlevél V. évf. 4. sz., Közigazgatási ügyszak, 64. sz. alatt. 
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ajánlatait. 

3) Ha valamely tagállam, amely lehetővé teszi a hatóságok számára, hogy közvetlenül önkéntes 

szervezeteket vegyenek igénybe bizonyos feladatok elvégzése céljából, az e tekintetben az uniós jog 

által előírt feltételek tiszteletben tartása mellett, megengedi e szervezeteknek, hogy bizonyos 

kereskedelmi tevékenységeket folytassanak, e tagállamnak kell rögzítenie az említett szervezetek 

tevékenységének korlátait. E korlátoknak mindazonáltal garantálniuk kell, hogy az említett 

kereskedelmi tevékenységek e szervezetek tevékenységeinek összességéhez viszonyítva mellékesek 

legyenek, és támogassák önkéntes tevékenységük folytatását. 

 

62. A Bíróság (negyedik tanács) 2016. január 28-i ítélete (a Finanzgericht Düsseldorf 

[Németország], Finanzgericht Hamburg [Németország] előzetes döntéshozatal iránti 

kérelmei) – CM Eurologistik GmbH kontra Hauptzollamt Duisburg (C-283/14. sz. ügy), 

Grünwald Logistik Service GmbH (GLS) kontra Hauptzollamt Hamburg-Stadt (C-

284/14. sz. ügy)17 

Az előterjesztett kérdések vizsgálata nem tárt fel olyan tényezőt, amely érintené a Kínai 

Népköztársaságból származó egyes feldolgozott vagy tartósított citrusfélék (nevezetesen mandarin 

stb.) behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám ismételt kivetéséről szóló, 2013. február 

18-i 158/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelet érvényességét. 

 

63. A Bíróság (harmadik tanács) 2016. január 28-i ítélete (a Tribunale di Frosinone 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Rosanna Laezza elleni 

büntetőeljárás (C-375/14. sz. ügy)18  

Az EUMSZ 49. cikket és az EUMSZ 56. cikket akként kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az 

alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló azon korlátozó nemzeti rendelkezés, amely arra kötelezi a 

koncessziójogosultat, hogy a játékok kezelésére és gyűjtésére szolgáló hálózatot alkotó és a tulajdonát 

képező tárgyi eszközök és immateriális javak használatát a tevékenységnek a koncessziós időszak 

lejárta miatti megszűnésekor ingyenesen átengedje, amennyiben ez a korlátozás túllépi az e 

rendelkezéssel ténylegesen elérni kívánt célkitűzés megvalósításához szükséges mértéket, amit a 

kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia. 

 

64. A Bíróság (hatodik tanács) 2016. január 28-i ítélete (Bundesfinanzhof [Németország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – BP Europa SE kontra Hauptzollamt Hamburg-

Stadt (C-64/15. sz. ügy)19  

1) A jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2008. december 16-i 2008/118/EK tanácsi irányelv 20. cikkének (2) bekezdését úgy 

kell értelmezni, hogy a jövedéki termékek adófelfüggesztéssel történő szállítása e rendelkezés 

értelmében – egy olyan helyzetben, mint amelyről az alapügyben szó van – akkor fejeződik be, amikor 

e termékek címzettje a szóban forgó termékeket tartalmazó szállítóeszközről való teljes kirakodás 

végén megállapítja, hogy e termékek mennyisége kevesebb annál, mint amelyet számára le kellett 

volna szállítani. 

2) A 2008/118 irányelv 10. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett 7. cikke (2) 

bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy: 

— az e rendelkezések által szabályozott helyzetek ki vannak zárva az ezen irányelv 7. cikkének (4) 

bekezdésében említett helyzet alól, és 

                                                 
17 A kérdést l.: Hírlevél V. évf. 10. sz., Közigazgatási ügyszak, 162. sz. alatt. 
18 A kérdést l.: Hírlevél V. évf. 11. sz., Közigazgatási ügyszak, 197. sz. alatt. 
19 A kérdést l.: Hírlevél VI. évf. 5. sz., Közigazgatási ügyszak, 100. sz. alatt. 
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— azon körülmény, hogy a 2008/118 irányelv 10. cikkének (2) bekezdését átültető olyan nemzeti 

rendelkezés, mint amelyről az alapügyben szó van, nem említi kifejezetten, hogy az irányelv e 

rendelkezése által meghatározott szabálytalanságnak az érintett termékek szabad forgalomba 

bocsátását kell eredményeznie, nem képezheti akadályát e nemzeti rendelkezés azon hiányok 

észlelése során történő alkalmazásának, amelyek szükségszerűen ilyen szabad forgalomba 

bocsátással járnak. 

3) A 2008/118 irányelv 10. cikkének (4) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az nemcsak akkor 

alkalmazandó, amikor az adófelfüggesztéssel szállított termékek teljes mennyisége nem érkezik meg 

azok rendeltetési helyére, hanem arra az esetre is, ha e termékeknek csak egy része nem érkezik meg 

oda. 

 

65. A Bíróság (negyedik tanács) 2016. február 4-i ítélete (a First-tier Tribunal (Tax 

Chamber) [Egyesült Királyság] és a Finanzgericht München [Németország] előzetes 

döntéshozatal iránti kérelmei) – C & J Clark International Ltd kontra Commissioners 

for Her Majesty’s Revenue & Customs (C-659/13. sz. ügy), Puma SE kontra 

Hauptzollamt Nürnberg (C-34/14. sz. ügy)20 

1) A Kínai Népköztársaságból és Vietnamból származó, egyes bőr felsőrésszel rendelkező lábbelik 

behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges 

beszedéséről 2006. október 5-i 1472/2006/EK tanácsi rendelet érvénytelen, amennyiben sérti a 2004. 

március 8-i 461/2004/EK tanácsi rendelettel módosított, az Európai Közösségben tagsággal nem 

rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 1995. december 

22-i 384/1996/EK tanácsi rendelet 2. cikke (7) bekezdésének b) pontját és 9. cikkének (5) bekezdését. 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: vizsgálata egyetlen olyan tényezőt sem tárt fel, 

amely érintheti az 1472/2006 rendeletnek az EUMSZ 296. cikk, valamint a 461/2004 rendelettel 

módosított 384/96 rendelet 2. cikke (7) bekezdésének c) pontja, 3. cikkének (1), (2) és (5)–(7) 

bekezdése, 4. cikkének (1) bekezdése, 5. cikkének (4) bekezdése, 9. cikkének (6) bekezdése vagy 17. 

cikke tekintetében fennálló érvényességét, e cikkek vagy rendelkezések némelyikét önmagában, 

másokat együttesen tekintve. 

2) A 384/96 rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti, az intézkedések lejárati felülvizsgálatot 

követően a Vietnamból és a Kínai Népköztársaságból származó, egyes bőr felsőrésszel rendelkező 

lábbelik behozatalára vonatkozó, a Makaó Különleges Közigazgatási Területről szállított – a 

Makaóból való származás bejelentésére tekintet nélkül –, egyes bőr felsőrésszel rendelkező lábbelik 

behozatalára kiterjesztett végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló, 2009. december 22-i 

1294/2009/EU tanácsi rendelet ugyanolyan mértékben érvénytelen, mint az 1472/2006 rendelet. 

3) Azokra az ítéletekre, amelyekben az uniós bíróság megsemmisítette a dömpingellenes vám 

kivetéséről szóló rendeletet az e rendelettel érintett egyes exportáló gyártókra vonatkozó részében, az 

alapeljárásokban szereplőhöz hasonló helyzetben nem hivatkozhatnak a tagállamok bíróságai annak 

megállapítása céljából, hogy a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 

2913/92/EGK tanácsi rendelet 236. cikkének (1) bekezdése értelmében nem jogszabály szerintiek az 

említett rendelettel érintett más, olyan exportáló gyártókra kivetett vámok, amelyek ugyanolyan 

helyzetben vannak, mint azok az exportáló gyártók, amelyek tekintetében az ilyen rendeletet 

megsemmisítették. Mivel e rendeletet a más exportáló gyártók termékeire kivetett vámokra vonatkozó 

részében nem vonta vissza az azt elfogadó európai uniós intézmény, nem semmisítette meg azt az 

európai uniós bíróság és az Európai Unió Bírósága sem állapította meg annak érvénytelenségét, e 

vámok az említett rendelkezés értelmében továbbra is jogszabály szerintinek minősülnek. 

4) A 2913/92 rendelet 236. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azon körülmény, hogy a 

dömpingellenes vám kivetéséről szóló rendeletet az európai uniós bíróság egészében vagy részben 

semmisnek nyilvánította, nem minősül az e rendelkezés értelmében vett előre nem látható 

körülménynek vagy vis maiornak. 

                                                 
20 A kérdést l.: Hírlevél V. évf. 4. sz., Közigazgatási ügyszak, 53. sz. alatt. 
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A Kúria uniós jogi tárgyú 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.II.20.001/2016/6. 

A jogellenesen Magyarországra hozott gyermek visszavitelét nem lehet megtagadni a szokásos 

tartózkodási helyére, ha ott a védelme érdekében a szükséges intézkedések rendelkezésre állnak. 

1. A Kúria elsődlegesen és nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a gyermek visszavitele iránti nemperes 

eljárás és a szülői felügyeleti jog rendezése két önálló eljárás. A jogellenesen elvitt gyermek 

visszavitelére irányuló eljárásban a magyar bíróság azt vizsgálja, hogy jogellenes volt-e az elvitel, 

igenlő esetben a visszavitelnek van-e akadálya. A két eljárást a Gyermekek Jogellenes Külföldre 

Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló Hágában, az 1980. évi október 25. napján kelt szerződés 

kihirdetéséről rendelkező 1986. évi 14. számú tvr. (továbbiakban: Hágai Egyezmény) 19. Cikke is 

egyértelműen elhatárolja annak kimondásával, hogy a gyermek visszaviteléről az Egyezmény szerinti 

eljárásban hozott határozat nem tekinthető a szülői felügyeleti jog érdemében való döntésnek. 

2. Az eljárt bíróságok a felek előadása és az eljárásban feltárt bizonyítékok mérlegelése alapján 

helyesen állapították meg, hogy a gyermekek szokásos tartózkodási helye 2011 őszétől Ausztriában 

van. A felek közös egyetértéssel, kapcsolatuk helyreállítása érdekében úgy költöztek külföldre, hogy 

minden vagyontárgyat, gyermekjátékot magukkal vittek. Ausztriában bérelt lakásban éltek, és a 

gyermekeket óvodába íratták, a család megélhetését a kérelmező munkavállalása biztosította. A 2012 

őszi eseményektől pedig már az osztrák gyámügyi rendszer folyamatosan figyelemmel kíséri a 

gyermekek életét. A külföldi bíróság határozata alapján a gyermekek gondozása és a nevelés terén a 

kérelmező gyakorolja ausztriai lakásában a kizárólagos szülői felügyeleti jogot. 

A kérelmezett az adott eljárásban és a Gödöllői Járásbíróságon megelőző távoltartás elrendelése iránt 

folyamatban volt eljárásban is elismerte, hogy a gyermekek életvitelszerűen Ausztriában élnek. A 

2015. augusztus 14-i meghallgatása során előadta, hogy a nagyobbik gyermek Bécsben iskolába, a 

kisebbik gyermek óvodába jár és szeptemberben kezdi meg iskolai tanulmányait. A kérelmezett ezért 

az eljárt bíróságok egyező, helyes megállapítása szerint a házassági ügyekben és a szülői felelősségre 

vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, 

illetőleg a 1347/2000/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2201/2003/EK Rendelet, más 

néven Brüsszel-II.A. Rendelet (továbbiakban: EK Rendelet) 2. cikkének 11. pontja alapján 2015. 

augusztus 5-től jogellenesen tartja vissza a gyermekeket Magyarországon. 

3. A gyermekek jogellenes visszatartásának jogkövetkezménye a Hágai Egyezmény 12. Cikkének (1) 

bekezdése értelmében a gyermekek visszavételének elrendelése, amely a másodfokú bíróság helyesen 

hivatkozott 13. Cikk (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltételek fennállása esetén tagadható meg. Az 

EK Rendelet 11. cikk (4) bekezdése azonban kimondja, hogy a gyermek visszavitelére irányuló 

kérelem nem utasítható el, ha a gyermekek visszavitele után védelmük megfelelő intézkedésekkel 

biztosított. Az ausztriai gyermekvédelmi hálózat tevékenységével, a gyermekeket gondozó kérelmező 

és a gyámhivatali hatóság között megvalósuló rendszeres kapcsolattartással e követelmény 

megvalósult. A kérelmező kifogásolt és esetenként alkalmazott nevelési módszere ezért a 

felülvizsgálati kérelem teljesítésére nem ad alapot. 
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Közigazgatási ügyszak 

Kfv.V.35.321/2015/10.szám 

Gazdasági eredmény hiányában kibocsátott számlára nem lehet adólevonási jogot alapítani. 

Az alperes és az elsőfokú bíróság érdemi döntéseit nem a közvetített szolgáltatásról szóló számla 

hiányára, hanem arra alapította, hogy a perrel érintett számlák szerinti felek között ténylegesen nem 

került sor gazdasági eseményre, az adókijátszás megállapítható, erről a felperesek nemcsak tudtak, 

hanem ebben részt is vettek Mindezek miatt, továbbá arra tekintettel, hogy a perrel érintett azonos 

ténybeli és jogi megítélésű ügyekben már az Európai Unió Bírósága számtalan ítéletet hozott, az 

ügyben nem merült fel előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének szükségessége (C-277/14. 

számú ítélet 47-48.pontjai, C-285/11.számú ítélet 38-39., pontjai, C-18/13.számú ítélet 27.pontja). 

 

Kfv.III. 35.383/2015/6. szám 

Az ÁFA levonási jog gyakorlásának korlátozása valótlan tartalmi számla esetében. A tényállás 

megfelelő feltárása és értékelése a nemzeti bíróság feladata. 

A perbeli időszakban az Áfa-levonási jog tartalmi feltételeire irányadó szabályokat a 2006/112/EK. 

irányelv (a továbbiakban: irányelv) 168. cikke, az 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban ÁFA 

törvény) 120. cikke formai feltételeit az irányelv 168. cikke és az ÁFA törvény 127. §-ai határozták 

meg. Az általános forgalmi adóhoz kapcsolódó ügyekben minden esetben alkalmazandó a magyar Áfa-

törvény mellett az irányadó Európai Uniós norma, így az irányelv rendelkezései is. 

Az ÁFA tv. 120. § a) pontja értelmében abban a mértékben, amilyen mértékben az adóalany - ilyen 

minőségében - a terméket, szolgáltatást adóköteles termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében 

használja, egyéb módon hasznosítja, jogosult arra, hogy az általa fizetendő adóból levonja azt az adót, 

amelyet termék beszerzéséhez, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan egy másik adóalany - 

ideértve az Eva. hatálya alá tartozó személyt, szervezetet is - rá áthárított. Az ÁFA tv. 127. § (1) 

bekezdés a) pontja szerint az adólevonási jog gyakorlásának tárgyi feltétele, hogy az adóalany 

személyes rendelkezésére álljon a 120. § a) pontjában említett esetben a nevére szóló, az ügylet 

teljesítését tanúsító számla. 

A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 15. § (3) bekezdése értelmében a 

könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, 

bizonyíthatóknak, kívülállók által is megállapíthatóknak kell lenniük. Értékelésük meg kell, hogy 

feleljen az e törvényben előírt értékelési elveknek és az azokhoz kapcsolódó értékelési eljárásoknak (a 

valódiság elve). Az Sztv. 165. § (2) bekezdése alapján a számviteli (könyvviteli) nyilvántartásokba 

csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján szabad adatokat bejegyezni. Szabályszerű az a 

bizonylat, amely az adott gazdasági műveletre (eseményre) vonatkozóan a könyvvitelben rögzítendő 

és a más jogszabályban előírt adatokat a valóságnak megfelelően, hiánytalanul tartalmazza, megfelel a 

bizonylat általános alaki és tartalmi követelményeinek, és amelyet - hiba esetén - előírásszerűen 

javítottak. Az Sztv. 166. § (2) bekezdése szerint pedig a számviteli bizonylat adatainak alakilag és 

tartalmilag hitelesnek, megbízhatónak és helytállónak kell lennie. 

Az általános forgalmi adó levonásához való jog gyakorlása körében az Európai Unió Bírósága széles 

joggyakorlatot alakított ki, kimondva, hogy a jogbiztonság elve kötelezettséget is megfogalmaz 

minden adóalany számára annak érdekében, hogy az ügyletei ne segítsenek másokat adókijátszáshoz. 

Ha az adóhatóság az ellenőrzés során objektív tényekkel bizonyítja, hogy az adózó tudott arról, hogy 

az általa az adólevonási jog gyakorlására felhasznált számla fiktív, vagy a számla valótlanságáról azért 

nem tudott, mert elmulasztotta a terhére előírt ésszerű intézkedéseket, az adózót magát és az 

adókijátszást elkövető személynek kell tekinteni. Ilyen esetben az adóhatóság jogosult arra, hogy 

megfossza őt az adólevonás jogától (C-439/04. és C-440/04. számú egyesített ügyek, Kittel-ügy). 

A C-80/11. és C-142/11. számú egyesített ügyekben (Mahagében-Dávid-ügy), illetve a C-324/11. 

számú ügyben (Tóth-ügy) az Európai Unió Bírósága szintén hangsúlyozta, hogy az adóalanyok azon 
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joga, hogy az általuk fizetendő adóból levonják az általuk beszerzett termékeket és igénybe vett 

szolgáltatásokat terhelő előzetesen felszámított adót, az uniós szabályozás által bevezetett közös HÉA 

rendszer egyik alapelvét képezi. Az adólevonás joga fő szabály szerint nem korlátozható (Mahagében-

Dávid-ítélet 38-40. pont), (Tóth-ügy 23-24. pont). 

A Mahagében-Dávid-ügyben hozott ítélet 42. pontja szerint a nemzeti hatóságoknak és bíróságoknak 

meg kell tagadniuk az adólevonás jogát biztosító előnyt, ha objektív körülmények alapján 

megállapítható, hogy e jogra csalárd módon vagy visszaélésszerűen hivatkoztak. Ugyanezen ítélet 54. 

pontjában az Európai Unió Bírósága megerősítette a C-409/04. számú Teleos és társai ügyben már 

kimondott értelmezését, mely szerint nem ellentétes az uniós joggal, ha azt követelik meg a gazdasági 

szereplőktől, hogy tegyenek meg minden tőlük ésszerűen elvárható intézkedést annak érdekében, hogy 

az általuk teljesítendő ügylet ne vezessen adókijátszáshoz. 

Az Európai Unió Bírósága a Mahagében-Dávid-ügy ítéletének 44. pontjában rögzítette, hogy az abban 

az ügyben előterjesztett kérdések azon az előfeltevésen alapultak, miszerint a levonási jog 

alátámasztására hivatkozott ügyletet a vonatkozó számla szerint teljesítették, másrészt a számla 

tartalmazta az irányelvben megkövetelt valamennyi információt, így az irányelvben a levonási jog 

keletkezése és gyakorlására vonatkozóan előírt valamennyi érdemi és formai követelmény teljesült. 

Az Európai Unió Bírósága gyakorlata is megerősíti tehát azt, hogy az adólevonási jog gyakorlása csak 

a valós gazdasági eseményen alapuló számla alapján gyakorolható. Ezen értelmezés összhangban van 

a Sztv. 15. § (3) bekezdésében meghatározott valódiság elvével, továbbá a 165. § (2) bekezdésével és a 

166. § (2) bekezdésével. 

Önmagában az a tény, hogy a felperes a számlákban szereplő dolgokat esetlegesen beszerezte nem 

alkalmas annak igazolására, hogy azokat ténylegesen a számlakibocsátóktól szerezte volna be. Ennek 

alátámasztásához az Sztv. hivatkozott rendelkezései szerint kívülállók által is ellenőrizhető könyvviteli 

nyilvántartással kellett volna rendelkeznie, azonban a gazdasági események tényleges megtörténtét 

sem a felperesi iratanyag, sem felperesi képviselő nyilatkozatai nem támasztották alá. Az eljárásban 

meghallgatott személyek sem tudtak a gazdasági események részleteiről nyilatkozni. A számlákon 

kívül tehát csupán a Számlakibocsátó2. vezető tisztségviselőjének általános jellegű nyilatkozata 

támasztotta alá a gazdasági esemény megvalósulását, cáfolta viszont, hogy ő sem tudott annak 

részleteiről beszámolni. A számlák hitelességét cáfolta továbbá az is, hogy nem az azokban szereplő 

fizetési mód szerint történt meg a kiegyenlítésük. Mindezt csupán megerősítették a 

számlakibocsátóknál és a felperesnél található további körülmények. 

Az elsőfokú bíróság mérlegelése tehát a logika szabályaival ellentétesnek, okszerűtlennek, vagy 

iratellenesnek semmiképp sem volt tekinthető. A Kúria nyomatékkal mutatott rá arra, hogy a felperes 

által hivatkozott és a Kúria előtt is ismert ítélkezési gyakorlat nem hagyott ésszerű kételyt az uniós jog 

értelme felől, ezért nem volt szükséges előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére. Ennek 

kapcsán kiemelendő, hogy a C-643/11. számú LVK-ügyben az Európai Unió Bírósága maga is 

hangsúlyozta, hogy tényállás nemzeti jog bizonyítási szabályainak megfelelő feltárása és megfelelő 

értékelése a nemzeti bíróság feladata (hivatkozott ítélet 57. pont), melynek a már részletezettek szerint 

a jogerős ítéletet hozó elsőfokú bíróság megfelelően eleget tett. 

 

Kfv. III.35.421/2015/5. 

Az Áfa tv. 120. § a) pontja és 127. § (1) bekezdés a) pontja alapján az adólevonási jog gyakorlását 

meg kell tagadni, ha az adóhatóság bizonyítja, hogy a számlán szereplő felek között nem jött létre 

gazdasági esemény. Ilyen esetben az Európa Unió Bíróságának C-80/11. és C-142/11. számú 

ítéletében kifejtettek nem alkalmazhatók, az adóhatóságnak nem kell vizsgálnia a számlát befogadó 

adóalany tudattartalmát. 

A vizsgált időszakban az áfalevonási jog tartalmi feltételeire irányuló szabályokat a közös 

hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv (a továbbiakban: irányelv) 168. cikke és a 

2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfatv.) 120. §-a, míg a formai feltételek szabályait az 

irányelv 178. cikke és az Áfa tv. 127. §-a hasonlóan határozta meg. Mind az uniós mind a magyar 
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szabályozás értelmében: az adóalany jogosult arra, hogy olyan mértékben, amilyen mértékben az adott 

beszerzést, adóalanyi minőségében adóköteles tevékenységéhez használja fel, hasznosítja az által 

fizetendő adó összegéből levonja azt az adóösszeget, melyet részére teljesített (belföldi) 

termékértékesítés során egy másik adóalany rá áthárított. A belföldi termékbeszerzésekhez kapcsolódó 

adólevonáshoz pedig az adóalanynak megfelelően kiállított számlával kell rendelkeznie.  

E rendelkezések betartása alól az Európai Unió Bíróságának a felülvizsgálati kérelemben hivatkozott 

C-80/11. és C-142/11. számú Mahagében-Dávid egyesített ügyekben hozott ítélete sem ad felmentést, 

és nem ad olyan értelmezést, amely engedné az adólevonás feltételei alól az eltérést. Az ítéletben 

kifejtett jogértelmezés szerint az adóhatósági eljárás szempontjaként megadott „tudta, vagy tudhatta” 

formula csak akkor vizsgálandó, ha a gazdasági esemény a szerződő felek között megvalósul. Az ítélet 

kifejezetten hivatkozik arra, hogy az adott ügyben az ügyeletet teljesítették és számla tartalmazta a 

héa-szabályozásból megkövetelt valamennyi információt (az ítélet 44. és 52. pontjai). A felperes 

esetében nem csak a belföldről történő beszerzés kapcsán, hanem a Közösség területére történő 

értékesítés vonatkozásában sem tekintette az adóhatóság megvalósultnak a gazdasági eseményeket, 

ezért jelen tényállás alapján az Európai Unió Bíróságának jelölt ítélete erre az ügyre nem 

alkalmazható. 

A korábbi és jelenlegi bírósági gyakorlat szerint, amennyiben az adóhatóság bizonyítja, hogy a 

valóságban végbe nem ment gazdasági eseményről kibocsátott számla tartalmilag hiteltelennek 

minősül, a számla alapján a számlát befogadó adóalany adólevonási jogát el kell utasítani. A Kúria 

hasonló tényállású ügyekben hozott számos ítéletében elvi jelentőséggel mondta ki, hogy az 

adólevonási jog kizárólag valós ügyletekhez, tényleges teljesítéshez kapcsolódhat 

(Kfv.V.35.474/2013/5., Kfv.I.35.159/2013/6., Kfv.I.35.011/2014/9.).  

Az alperes és az elsőfokú bíróság kizárólag annak okán, hogy vizsgálta a felperesnek a jogügylet során 

tanúsított magatartását annak megállapítása végett, hogy aktív részese volt-e a számlázási láncolat 

következtében megvalósult adókijátszásnak, nem teszi megalapozatlanná az Áfa tv. 120. § a) 

pontjának és 127. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak mindenben megfelelő döntést, mivel a 

tartalmilag igazoltan nem hiteles számlák alapján a felperest az adólevonás joga jogszerűen nem illeti 

meg. 

A Kúria figyelemmel felhívott a jogszabályokra és az Európai Unió Bírósága kötelezően alkalmazandó 

irányadó ítéleteire megállapította, hogy az alperes keresettel támadott határozata nem jogszabálysértő, 

az adóhatóság eleget tett az Art. 97. § (4) és (6) bekezdésében írt kötelezettségének, objektív 

bizonyítékokkal igazolta az adólevonási jog alapjául szolgáló számlák hiteltelenségét. Az ügy 

elbírálása szempontjából releváns tényeket az alperes feltárta és a bizonyítékok értékelése körében 

okszerűtlen mérlegelés nem történt. A jogerős ítélet nem sértheti az Art. 97. § (4) és (6) bekezdését, 

mivel az adóhatóságra vonatkozó eljárási szabály, az elsőfokú bíróság mindössze a keresetlevélben 

felhívott eljárási szabályok megsértését vizsgálhatta, melynek a szükséges mértékben eleget tett. Nem 

alapoz meg jogszabálysértést az értékesítésben részt vett társaságok képviselőinek és a t.-i telep 

tulajdonosainak nyilatkozatára utaló ítéleti megállapítás, amit a bíróság a felperes tudattartalmának 

vizsgálata körében rögzített, ennélfogva a sérelmezett megállapításnak az ügy érdemére semmilyen 

kihatása nincs. Jelen esetben a már kifejtettekre figyelemmel az áfa levonási jog alapjául szolgáló 

ügyletek megvalósulásának hiányában nincs jelentősége annak, hogy a felperes tudott vagy tudnia 

kellett arról, hogy adókijátszásban vesz részt. 

 

Kfv.IV.35.429/2015/5.; Kfv.IV.35.431/2015/5. 

Elektronikusan benyújtott mezőgazdasági támogatási kérelem elbírálásakor a hatóság nem hagyhatja 

figyelmen kívül a mezőgazdasági termelő vétlenségét bizonyos adatok pontatlan megjelöléséért. 

A 22/2013. (IV. 8) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 2. § (1) bekezdés 25. pontja értelmében 

a rendelet hatálya kiterjed az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból Natura 2000 

erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól 

szóló miniszteri rendelet alapján igénybe vehető támogatásra is. A VM rendelet 3. § (1) bekezdése 

meghatározza, hogy az egységes kérelemnek mit kell tartalmaznia. A 3. § (6) bekezdés jelen ügyben 
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releváns szövegrészlete értelmében „[a] 2. § (1) bekezdés 25. pontja szerinti jogcím esetében az 

ügyfélnek a MePAR szerinti fizikai blokk numerikus azonosításával, valamint az erdőrészlet azonosító 

megadásával kell teljesíteni a területadatok megadására vonatkozó kötelezettségét.” A fenti 

jogszabályhely alapján tehát a területadatok megadására vonatkozó jogszabályi kötelezettség kiterjed 

az erdőrészlet azonosító megadására is. 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő 

gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012. (IV.27.) VM 

rendelet szerint: 

„4. § (1) Kizárólag azon erdőrészletre adható támogatás, amely 

a) a MePAR adatbázisban az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről 

szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet szerint és az Országos Erdőállomány Adattárban Natura 

2000 területként lehatárolásra került, és 

b) az agrárpolitikáért felelős miniszter a Tv. 14. § (1) bekezdés c) pont cg) alpontja alapján irányító 

hatósági jogkörében eljárva minden év március 15-ig közzétett közleményében meghatározott 

fizikai blokkban helyezkedik el.” 

Megállapítható tehát, hogy a felperes által igényelt támogatás alapvetően az erdőrészletre vonatkozóan 

igényelhető, az erdőrészlet adatai alapján dönthet a hatóság a kérelemről. A felperes a 0208/4. hrsz.-ú 

külterületi ingatlanra igényelt EMVA Natura 2000 erdő kompenzációs támogatást, a támogatási 

kérelem elektronikus kitöltése során csak néhány erdőrészlet azonosítószáma került megjelölésre. A 

kérelemben a blokkazonosító alapján került feltüntetésre az erdőgazdálkodási terület. A felperes a 

támogatás iránti kérelmének helyt adó határozata fellebbezésében fejtette ki, hogy a blokkazonosító 

alapján az adott helyrajzi számú terület egészére kiterjedő valamennyi erdőrészletet figyelembe kell 

venni (azaz az így megjelölt további huszonnégy erdőrészletet). 

Mind a hazai jogból, mind pedig az 1122/2009/EK bizottsági rendeletből az következik, hogy a 

kérelemnek minden lényeges információt tartalmaznia kell. Az 1122/2009/EK bizottsági rendelet II. 

fejezetében található 57. cikk (2) bekezdése kimondja, hogy az egységes támogatási rendszer 

keretében benyújtott támogatási kérelmek tekintetében, ha eltérés van a bejelentett támogatási 

jogosultságok és a bejelentett terület között, akkor a támogatás kiszámításánál az alacsonyabb értéket 

veszik figyelembe. 

Megállapítható tehát, hogy a szabályok a támogatási kérelem pontos, az előírásoknak megfelelő 

kitöltését írják elő, a jogszabályokból következő pontosságnak nem felel meg, ha a mezőgazdasági 

termelő nem jelöli meg a kérelme alapjául szolgáló erdőrészletek adatait. 

Az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 73. cikk (1) bekezdése a következőképpen szól: „Az I. és II. 

fejezetben előírt támogatáscsökkentéseket és támogatás köréből való kizárásokat nem kell alkalmazni, 

ha a mezőgazdasági termelő tényszerűen pontos információt nyújtott be, vagy másképpen bizonyítja, 

hogy nem vétkes.” 

A fenti szabály lehetővé teszi, hogy a mezőgazdasági termelő a támogatások igénylése során a számára 

nem felróható cselekedetei miatt mentesüljön a hátrányos következményektől. Az elsőfokú bíróság a 

bizonyítási eljárás eredményeként tényként állapította meg, hogy 

- a felperest kérelmének kitöltésében falugazdász segítette; 

- a 0208/4. hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában az összes erdőrészlet blokkazonosítóval került kijelölésre; 

- a kötelező elektronikus kitöltés során a program hibát, vagy hiányosságot nem jelzett. 

- a korábbi évben is így nyújtotta be a kérelmet, de a 2013. évi kérelem benyújtásakor (2013. 05. 09.) a 

korábbi évre vonatkozó kérelem még nem került elbírálásra (a 2012-es évre vonatkozóan az elsőfokú 

határozat 2013.06.07 napján kelt), így ez úton sem értesülhetett a hibáról. 

Ezeket a tényeket az alperes felülvizsgálati kérelmében nem cáfolta. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a felperes ügyében az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 73. 

cikk (1) bekezdése alkalmazásának helye van, az elsőfokú bíróság által feltárt tényállás szerint a 
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felperes nem volt vétkes abban, hogy nem jelölte meg a hatóság által megkívánt módon az 

erdőrészletet. 

 

Kfv.III.35.435/2015/7.  

Nem tagadható meg az általános forgalmi adó levonásához való jog abban az esetben, ha az 

adóhatóság nem bizonyítja, hogy az ügylet során adókijátszás történt. 

A Kúria mindenekelőtt rögzítette, hogy a közigazgatási eljárásban és a perben sem volt vitatott az a 

körülmény, hogy a számlakibocsátó által a felperes irányába kibocsátott számlák alakilag és 

tartalmilag hitelesek voltak. 

Az 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA törvény) 119. § (1) bekezdése szerint az 

adólevonási jog akkor keletkezik amikor az előzetesen felszámított adónak megfelelő fizetendő adót 

meg kell állapítani. Az ÁFA törvény 120. § a) pontja értelmében abban a mértékben, amilyen 

mértékben az adóalany - ilyen minőségében - a terméket, szolgáltatást, adóköteles termékértékesítése, 

a szolgáltatás nyújtása érdekében használja, egyéb módon hasznosítja, jogosult arra, hogy az általa 

fizetendő adókból levonja azt az adót, amelyet termék beszerzéséhez, szolgáltatás igénybevételéhez 

kapcsolódóan egy másik adóalany - ide értve az EVA hatálya alá tartozó személyt, szervezetet is - rá 

áthárított. Az ÁFA törvény 127. § (1) bekezdés a) pontja értelmében az adólevonási jog gyakorlásának 

tárgyi feltétele, hogy az adóalany személyes rendelkezésére álljon a 120. § a) pontjában említett 

esetben a nevére szóló, az ügylet teljesítését tanúsító számla. 

A Kúria megállapította, hogy a jelen ügy eldöntéséhez alkalmazandó uniós jog tartalma az alábbiak 

szerint nyilvánvaló és egyértelmű volt, amely semmilyen ésszerű kételyt nem hagyott annak helyes 

értelmezése felől. Minderre tekintettel figyelemmel a C-283/81. számú CILFIT ügyben is lefektetett 

elvekre nem tette szükségessé az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését. 

Az Európai Unió Bírósága a 2006/112/EK tanácsi irányelv (a továbbiakban: Irányelv) értelmezésével 

kapcsolatosan széles joggyakorlatot alakított ki. Ennek kapcsán kifejtette, az állandó ítélkezési 

gyakorlat szerint az adóalanyok azon joga, hogy az általuk fizetendő HÉÁ-ból levonják az általuk 

beszerzett termékeket, igénybe vett szolgáltatásokat terhelő előzetesen felszámított adót az uniós 

szabályozás által bevezetett közös HÉA rendszer egyik alapelvét képezi (C-80/11. és C-142/11. számú 

Mahagében és Dávid- ügyben hozott ítélet 37. pont). Az irányelvben foglalt adólevonási jog a HÉA 

mechanizmusának szerves részét képezi és fő szabály szerint nem korlátozható, e jog nevezetesen a 

teljesített ügyleteket terhelő előzetesen felszámított adó teljes összege tekintetében azonnal érvényesül 

(C-439/04. és C-440/04. számú Kittel- és Recolta Recycling-ügy 47. pont). Kifejtette továbbá, hogy a 

levonási jog keletkezésének anyagi feltétele az irányelv 168. cikk a) pontja szerint az, hogy a levonási 

jog keletkezését megalapozó termékeket és szolgáltatásokat az adóalanynak utóbb adóköteles 

tevékenységéhez kell felhasználnia és a termékeket és szolgáltatásokat előbb más adóalanynak kellett 

értékesítenie, illetve nyújtania (C-324/11. számú Tóth ügy 26. pont). 

Az Európai Unió Bírósága rámutatott arra, hogy az adócsalás, az adóelkerülés, illetve más 

visszaélések elleni küzdelem olyan célkitűzés, amelyet az irányelv elismer és támogat. (C-18/13. Maks 

Pen-ítélet 26. pont) A Mahagében-Dávid-ügyben hozott ítélet 42. pontja szerint a nemzeti 

hatóságoknak és bíróságoknak meg kell tagadniuk az adólevonás jogát biztosító előnyt, ha objektív 

körülmények alapján megállapítható, hogy e jogra csalárd módon vagy visszaélésszerűen hivatkoztak. 

Ugyanezen ítélet 54. pontjában az Európai Unió Bírósága megerősítette a C-409/04. számú Teleos és 

társai-ügyben már kimondott értelmezését, mely szerint nem ellentétes az uniós joggal, ha azt 

követelik meg a gazdasági szereplőktől, hogy tegyenek meg minden tőlük ésszerűen elvárható 

intézkedést annak érdekében, hogy az általuk teljesítendő ügylet ne vezessen adókijátszáshoz. 

Ebből következően az adólevonási jog feltételeinek anyagi és alaki szempontból is megfelelő számlák 

alapján az adólevonási jog csak abban az esetben korlátozható amennyiben megállapítható, hogy az 

adólevonási joggal élni kívánó fél tudta vagy a kellő körültekintés mellett tudhatta volna, hogy 

adócsalásban vesz részt. Ebből pedig egyértelműen és világosan következik az, hogy az adócsalás 

megtörténte olyan előzetesen vizsgálandó körülmény, melynek hiányában kizárt annak vizsgálata, 



 

 3

7

 

hogy arról az adólevonási joggal élni kívánó személy tudott vagy kellő körültekintés mellett tudhatott 

volna. Adókijátszás hiányában ugyanis az arról való tudomásszerzés fogalmilag is kizárt. 

Emlékeztetett arra a Kúria, miszerint az Európai Unió Bírósága a C-354/03., C-355/03. és a C-484/03. 

számú egyesített ügyekben (Optigen-ügy) kimondta, hogy az olyan ügyletek, amelyek maguk sem 

valósítanak meg HÉA-kijátszást adóalanyként eljáró személy által végzett termékértékesítésnek és 

gazdasági tevékenységnek minősülnek, és függetlenül az ugyanazon értékesítési láncban érintett más 

kereskedő szándékától és/vagy a lánc részét képező adóalany által végzett ügyletet megelőző vagy azt 

követő másik ügylet esetleges csalárd jellegétől, amelyről ezen adóalany nem tudott és nem tudhatott. 

Az ilyen ügyleteket végző adóalanynak az előzetesen megfizetett HÉA levonásához való jog az a 

körülmény sem befolyásolja, hogy - anélkül, hogy ezen adóalany tudná vagy tudhatná - azon 

értékesítési láncon belül, amelybe ezen ügyletek illeszkednek az utóbbi által végzett ügyletet megelőző 

vagy követő más ügylet HÉA kijátszást valósít meg. Az Európai Unió Bírósága tehát ezen ítéletben is 

egyértelművé tette, hogy azon ügylet tekintetében, amely HÉA kijátszást nem valósít meg az 

adólevonási jog nem korlátozható. 

Sem az adóhatóság, sem a jogerős ítélet nem tartalmazott megállapítást arra vonatkozóan, hogy a 

számlakibocsátó, illetve a perbeli ügyletek esetében adókijátszás történt volna. Az alperesi képviselő a 

felülvizsgálati eljárásban tartott tárgyaláson sem tudott arról beszámolni, hogy a számlakibocsátónál 

vizsgálat folyt volna, ott adóhiány feltárásra került volna. 

Megalapozatlan volt továbbá az alperes felülvizsgálati ellenkérelmében tett azon hivatkozása, mely 

szerint az alperesnek nem az adócsalást kellene bizonyítania, hanem azokat a tényeket kell csupán 

feltárnia, melyek alapján az adózónak észlelnie kellett volna, hogy adókijátszásra irányuló ügyletben 

vehet részt. Ezen értelmezés elfogadása ugyanis azt jelentené, hogy függetlenül attól, hogy az 

adókijátszás ténylegesen megvalósul-e, meg kellene tagadni az adólevonási jog gyakorlását olyan 

objektív körülmények fennállása esetén, amelyek a meg nem valósult adókijátszást elősegíthették 

volna. A perbeli esetben fennálló körülmények szerint az alperesi érvelés elfogadása esetén az 

adólevonási jog objektíve nem lehetne gyakorolható olyan gazdasági társaságok által kibocsátott 

számlák alapján, melynek vezető tisztségviselője és székhelye megegyezik egy olyan gazdasági 

társaságéval, amelynek adószáma felfüggesztésre került, és amellyel szemben végrehajtási eljárás 

indult, függetlenül attól, hogy akár az adószám felfüggesztése, akár a végrehajtási eljárás megindulása 

milyen okra, milyen körülményekre vezethető vissza. Ezen értelmezések pedig nyilvánvalóan 

túlmutatnának az Európai Unió Bírósága által meghatározott adócsalás elleni küzdelemhez szükséges 

követelményeken. 

A fentiek ismeretében a Kúria megállapította, önmagában a felperes korábbi - az adóhatósági 

határozattal nem érintett számlákat kibocsátó - szerződéses partnerénél tapasztalt körülmények nem 

alapozzák meg a felperes adólevonáshoz való jogának korlátozását, annak hiányában, hogy az 

adókijátszás tényét az adóhatóság bizonyítaná. 

 

Kfv.V.35.525/2015/5. 

Adómentes közösségen belüli értékesítés esetén a kiszállítás tényét az adózónak kell igazolnia. 

A Kúria az 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 89. § (1) bekezdésére, az 2006/112/EK irányelv 

(Irányelv) 138. cikk (1) bekezdésére, és az Európai Unió Bírósága ítéletében kifejtett jogértelmezésre 

figyelemmel már több határozatában rámutatott arra, hogy az adómentes, Közösségen belüli 

termékértékesítésnek több együttes törvényi feltétele van. Az Európai Unió Bírósága állandó ítélkezési 

gyakorlata szerint kizárólag akkor vonatkozik adómentesség a közösségen belüli termékértékesítésre, 

ha a termékkel való tulajdonosként történő rendelkezési jog átszáll a vevőre, és az értékesítő igazolja, 

hogy a terméket feladták vagy elszállították egy másik tagállamba, és a termék e feladás, vagy szállítás 

során ténylegesen elhagyta a termékértékesítés helye szerinti tagállam területét (C-245/04., C-184/05., 

C-409/04., C-430/09., C-587/10., C-273/11., Kfv.I.35.325/2010., Kfv.I.35.287/2012/7., 

Kfv.V.35.760/2013/7., Kfv.V.35232/2010/4., Kfv.III.35.119/2015/8., Kfv.III.35.871/2014/9., 

Kfv.V.35.712/2013/7... stb.). 
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Az előzőekben megjelölt jogszabályhelyekből, továbbá az 2003. évi XCII. törvény (Art.) 99. § (2) 

bekezdése szerinti szabályozásból következően az eladó, az értékesítő köteles igazolni, hogy a termék 

ténylegesen elhagyta a termékértékesítés helye szerinti tagállam területét. 

Az elsőfokú bíróság megalapozottan és jogszerűen rögzítette, hogy a felperes a közigazgatási és a 

peres eljárás során sem tudta teljesíteni igazolási kötelezettségét, a számlák szerinti termény más 

tagállam területére történő kiszállítását, ennél fogva alaptalanul hivatkozott arra, hogy esetében 

teljesültek az Áfa tv. 89. § (1) bekezdése és az Irányelv 138. cikk (1) bekezdése szerinti jogszabályi 

feltételek. Alaptalanul állította a felperes azt is, hogy az alperes nem tett eleget az Art. 97. §-a szerinti 

kötelezettségének, mivel a nem szolgáltatott egyetlenegy olyan bizonyítékot sem, amely megdönthette 

volna az alperesi határozatokban megjelölt bizonyítékokat bizonyító erejét, illetve ez utóbbiakon 

alapuló megalapozott és jogszerű megállapításokat. A jogerős ítélet összhangban áll, nemcsak a jogvita 

eldöntésére irányadó nemzeti és közösségi jogszabállyal, hanem az e tárgyban követett nemzeti és 

közösségi bírói joggyakorlattal, illetve jogértelmezéssel is. A perrel érintett esetekben bizonyítottan 

nem került sor a rendelkezési jog átszállására és a termékek más tagállamba történő kiszállítására sem. 

Az első fokú bíróság helytállóan állapította meg azt is, hogy az alperes határozatába foglalt objektív 

körülmények alapján bizonyított, hogy a felperes nem tett meg minden tőle telhető ésszerű intézkedést 

annak érdekében, hogy elkerülje az adókijátszásban való részvételt, és nem tanúsított kellő 

körültekintést. 

 

Kfv.III.35.601/2015/5. 

A helyi iparűzési adó alapjának jogszerű csökkentése feltételei. Megvalósult gazdasági esemény 

hiányában az általános forgalmi adó levonásához való jogot meg kell tagadni. Ennek kapcsán nincs 

jelentősége a fél tudattartalmának. 

Az 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.) 32. § (1) bekezdés a) pontja szerint a 34. § 

szerinti adóalanyt megilleti az a jog, hogy az általa fizetendő adó összegéből levonja azt az 

adóösszeget, melyet a részére teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás során egy másik 

adóalany - ideértve átalakulás esetén annak jogelődjét is -, valamint az egyszerűsített vállalkozói 

adóról szóló törvény hatálya alá tartozó adóalany rá áthárított. Az ÁFA tv. 35. § (1) bekezdése alapján 

az adólevonási jog - ha az adózás rendjéről szóló törvény másként nem rendelkezik - kizárólag az 

előzetesen felszámított adó összegét hitelesen igazoló dokumentum birtokában gyakorolható. A Kúria 

megállapította, hogy a felperes által az adólevonási jogának alapjául hivatkozott Kft1. és Kft2. által 

kibocsátott számlák ilyen hiteles dokumentumnak nem voltak tekinthetők. 

A felülvizsgálati bíróság utalt arra, hogy az Európai Unió Bírósága az áfa levonási jog 

gyakorolhatóságának vizsgálata során a Tanács 77/388/EGK (Hatodik irányelv) és 2006/112/EK 

irányelvein (HÉA irányelv) nyugvó ítéleteiben már többször kifejtett: meg kell különböztetni azt az 

esetet, amikor a levonási joggal érintett gazdasági esemény nem valósult meg, illetve, amikor az 

alperes értékeli akként, hogy nem valósult meg, és ezt a számla kibocsátó oldalán felmerült 

hiányosságokkal kívánja igazolni. Erre és a Kúria Kfv.I.35.383/2014/7. számú végzésében foglaltakra 

- valamint az ott hivatkozott egységes bírói gyakorlatra - tekintettel a továbbiakban az ügyben nem 

volt releváns a felperes tudattartalma, így felperes és számlakibocsátók közötti gazdasági esemény és 

az azt hitelesen igazoló dokumentum hiányában az ÁFA levonásához való jog megtagadásáról kellett 

határozni. 

 

Kfv.V.35.659/2015/4.szám 

Az adóhatóság az ellenőrzés során nem fordítja át a bizonyítás terhét az adózóra azzal, ha 

nyilatkoztatja a könyvelésében, adóbevallásában szereplő adatokhoz kapcsolódó eljárásokról. 

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)  

1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.)  

1. Elsődlegesen rögzítette a Kúria, hogy az Európai Unió Bírósága perben hivatkozott C-435/03. 
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számú ügyében meghozott ítélete szerint: „Az áruk eltulajdonítása nem minősül a Hatodik irányelv 2. 

cikke szerinti ellenszolgáltatás fejében teljesített termékértékesítésnek, és így önmagában nem 

tartozhat a hozzáadottérték-adó hatálya alá”. A felperes a leltárhiányhoz kapcsolódóan áruk 

eltulajdonítását sem a közigazgatási eljárásban, sem a perben bizonyítási eszközzel nem bizonyította, 

amelyből következően helytállóan állapította meg az elsőfokú bíróság, hogy az Európai Unió Bírósága 

C-435/03. számú ügyében meghozott ítéletnek jelen per mikénti elbírálására kihatása nincs. 

2. A perben alkalmazott 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 2.§ a) pontja szerint e 

törvény alapján adót kell fizetni adóalany által - ilyen minőségében - belföldön és ellenérték fejében 

teljesített termékértékesítése után. Adóalany az a jogképes személy vagy szervezet, aki (amely) saját 

neve alatt gazdasági tevékenységet folytat (5.§ (1) bekezdés). Termék értékesítése (9.§ (1) bekezdés) 

birtokba vehető dolog átengedése, amely az átvevőt tulajdonosként való rendelkezésre jogosítja, vagy 

bármely más, a birtokba vehető dolog szerzése szempontjából ilyen joghatást eredményező ügylet. Az 

Áfa tv. továbbá a 11.§ (1) bekezdésében akként rendelkezik, hogy: „Ellenérték fejében teljesített 

termékértékesítés [2. § a) pontja] az is, ha az adóalany a terméket vállalkozásából véglegesen kivonva, 

azt saját vagy alkalmazottai magánszükségletének kielégítésére vagy általában, vállalkozásától idegen 

célok elérésére ingyenesen felhasználja, illetőleg azt más tulajdonába ingyenesen átengedi, feltéve, 

hogy a termék vagy annak alkotórészeinek szerzéséhez kapcsolódóan az adóalanyt egészben vagy 

részben adólevonási jog illette meg.”. 

A Tanács 2006. november 28-i 2006/112/EK IRÁNYELVE a közös hozzáadottértékadó-rendszerről is 

azt írja elő a 16. cikkben, hogy ellenérték fejében történő termékértékesítésnek minősül, ha a terméket 

az adóalany a saját vállalkozásából személyes szükségletei, alkalmazottainak szükségletei kielégítése 

végett, ingyenes juttatásként, vagy általában vállalkozásidegen célokra vonja ki, ha a kérdéses termék 

vagy annak alkotórészei vonatkozásában a HÉA teljesen vagy részben levonható volt. 

A termékkel való rendelkezés történhet tehát a gazdasági tevékenység körében, annak érdekében, de 

megvalósulhat vállalkozás idegen célból is. A felek között nem volt vitatott a leltárhiány ténye, illetve 

hogy felperes a termékek beszerzésekor utánuk adólevonási jogot érvényesített. Az adóhatóság e 

jogszabályok helyes értelmezésével vizsgálta, hogy felperes a leltározásakor hiányzó termékeit 

kivonta-e a gazdasági tevékenysége köréből. 

Gazdasági tevékenysége egészéről, illetve részeiről, és elemeiről az adóalany bír ismerettel, azzal nem 

fordította meg az adóhatóság a bizonyítási terhet (2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 97. 

(4) bekezdés), hogy nyilatkoztatta (Art. 97.§ (5) bekezdés, 99.§ (1) bekezdés) a felperest termékei 

hollétéről, sorsukról, az azokkal és az azokra vonatkozóan végzett tevékenységéről. 

A felperes nem bizonyította, hogy a leltárhiány oka idegenkezűség lett volna, továbbá azt se, hogy a 

leltárhiány termékeit az áfa alanyiságot eredményező gazdasági tevékenységéhez használta volna fel. 

Mindezek együtteséből állapította meg az adóhatóság felperes részéről a hiányzó termékeinek a 

gazdasági tevékenysége köréből történt kivonását. 

Helytállóan vizsgálta továbbá a hatóság (Art. 86.§ (1) bekezdés, 87.§ (1) bekezdés a) pont) a felperes 

gazdálkodásának gondosságát is, ugyanis a 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 8.§ 

(1) bekezdés d) pontja előírja, hogy az adózás előtti eredményt növeli az a költségként, ráfordításként 

elszámolt, az adózás előtti eredmény csökkenéseként számításba vett összeg - ideértve az immateriális 

javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását is -, amely nincs összefüggésben a vállalkozási, a 

bevételszerző tevékenységgel, különös tekintettel a 3. számú mellékletben foglaltakra. A Tao tv. 3. 

számú melléklete a költségek és ráfordítások elszámolhatóságának egyes szabályait tartalmazza, 

közöttük az A) pont: „Nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségeket, 

ráfordításokat”. Az A) 5. pontja szerint a 8.§ (1) bekezdésének d) pontja alkalmazásában nem a 

vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül különösen a hiányzó 

eszköz könyv szerinti értéke (immateriális jószág, tárgyi eszköz számított nyilvántartási értéke), ha 

egyértelműen megállapítható, hogy a hiány (különös tekintettel az eszköz fizikai jellemzőire, értékére, 

a tárolás körülményeire) megfelelő gondosság mellett nem merült volna fel, vagy ha az adózó - az 

ésszerű gazdálkodás követelményeit figyelembe véve - nem tett meg mindent a hiányból eredő 

veszteség mérséklésére. Az adóhatóság a lefolytatott bizonyítási eljárás eredményeként a felperes 

részéről megfelelő gondosságot nem állapított meg. 
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Az alperes megállapításainak (leltárhiánya termékeit felperes a gazdasági tevékenysége köréből 

kivonta, a hiány gondossága esetén nem merült volna fel) jogkövetkezményeit határozatai 

tartalmazzák. A felperesnek jogorvoslat (Art. 143.§ (1) bekezdés) a meghozott adóhatározatok bírósági 

felülvizsgálatával biztosított volt. 

 

Kfv.I.35.702/2015/8., Kfv.I.35.708/2015/8. 

Nem tekinthető súlyos eljárási jogszabálysértésnek, ha a megbízólevélen feltüntetett adórevizor által 

szerkesztett nyilatkozattételre történő felhívást az osztályvezető kiadmányozza. 

Jelen ügyben az alperes érdemi döntését azzal indokolta, hogy az általa feltárt bizonyítékok alapján a 

perrel érintett ügyletek fiktívek, a levonási joghoz felhasznált számlák szerinti gazdasági események a 

számlákban feltüntetett felek között egyáltalán nem jöttek létre, a felperes felé számlát kibocsátó Kft. 

nem végzett valós, tényleges szolgáltatásnyújtást, számlái tartalmilag hiteltelenek. 

A vizsgált időszakban az áfalevonási jog tartalmi feltételeire irányuló szabályokat az Irányelv 168. 

cikke és a 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 120.§-a, míg a formai feltételek 

szabályait az 2006/112/EK irányelv (továbbiakban:Irányelv) 178. cikke és az Áfa tv. 127. §-a 

határozták meg. Az általános forgalmi adóhoz kapcsolódó ügyekben minden esetben alkalmazandó a 

vonatkozó magyar Áfa tv. mellett az irányadó európai uniós norma, jelen esetben az Irányelv. Ebben a 

körben figyelembe veendők még az számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.) 15. 

§ (3) bekezdésében, 165. §-ában, és 166. §-ában írtak. A perbeli jogvita elbírálásának továbbá nem 

hagyhatók figyelmen kívül az Európai Unió Bírósága magyar ügyekben született döntései sem (C-

80/11. és C-142/11., C-324/11.). A Kúria a fenti két európai bírósági ítélet ismeretében is értékelte az 

alperesi határozatban és a jogerős ítéletben foglaltakat.  

A Tóth-ügyben (C-324/11. sz. ügy) hozott ítélet értelmében az adóalanyok azon joga, mely szerint az 

általuk fizetendő adókból levonják az általuk beszerzett termékeket és igénybe vett szolgáltatásokat 

terhelő előzetesen felszámított adót, az uniós szabályozás által bevezetett közös hozzáadottértékadó-

rendszer egyik alapelvét jelenti. Az adólevonás joga a hozzáadottértékadó-rendszer mechanizmusának 

szerves részét képezi és fő szabály szerint nem korlátozható (23. pont, 24. pont).  

A Mahagében-Dávid-ügyben (C-80/11. és C-142/11.sz. egyesített ügyek) hozott ítélet 50. pontja 

kimondja, hogy az uniós joggal ellentétes az olyan nemzeti gyakorlat, mely szerint az adóhatóság 

megtagadja az adóalany által fizetendő héa összegből a számára teljesített szolgáltatások után 

előzetesen felszámított adó összegének levonását amiatt, hogy az e szolgáltatásokra vonatkozó számla 

kibocsátója, vagy annak valamely alvállalkozója szabálytalanságot követett el anélkül, hogy ezen 

adóhatóság objektív körülmények alapján bizonyítaná azt, hogy az érintett adóalany tudta, vagy tudnia 

kellett volna, hogy a levonás jogának megalapozására felhozott ügylettel az említett számlakibocsátó 

vagy a szolgáltatói láncban korábban közreműködő gazdasági szereplő által elkövetett adócsalásban 

vesz részt.  

Ugyanakkor a 42. pont szerint a nemzeti hatóságoknak és bíróságoknak meg kell tagadniuk az 

adólevonás jogát biztosító előnyt, ha objektív körülmények alapján megállapítható, hogy e jogra 

csalárd módon vagy visszaélésszerűen hivatkoztak. Az 54. pontra figyelemmel nem ellentétes az uniós 

joggal, ha azt követelik meg a gazdasági szereplőtől, hogy tegyen meg minden tőle ésszerűen 

elvárható intézkedést annak  

A Kúria figyelemmel a felhívott jogszabályokra és az Európai Unió Bírósága kötelezően alkalmazandó 

irányadó ítéleteire rögzítette, hogy az alperes keresettel támadott határozata nem jogszabálysértő. Az 

adóhatóság eleget tett kötelezettségének, objektív bizonyítékokkal igazolta az adólevonási jog alapjául 

szolgáló számlák hiteltelenségét. A tényállás teljes körűen tisztázásra került, az ügy elbírálása 

szempontjából releváns tényeket az alperes feltárta. Az alperes határozatában részletesen rögzítette 

azon objektív körülményeket, melyek alátámasztják, hogy a felperes által befogadott számlák fiktívek, 

mögöttük nincs a számlában szereplő felek között megvalósuló, számla szerinti gazdasági esemény.  

Tévesen helyezkedett az elsőfokú bíróság arra az álláspontra, hogy nincs jelentősége a személyi és 

tárgyi feltételek hiányának a perbeli munkák elvégzésénél. Nem életszerű az a megállapítása, hogy 
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ilyen volumenű munkák elvégzésére egy grafikusi, végzettséggel nem rendelkező ügyvezető is 

elvégezhette, különösebb számítástechnikai háttér nélkül. Miután a számlakibocsátó társaságnál 

semmilyen dokumentáció nem volt fellelhető, adóelkerülő magatartást tanúsított, és a számlabefogadó 

felperes sem tudott konkrétummal szolgálni a szolgáltatásnyújtás körülményeiről helytállóan 

helyezkedett az alperes az álláspontra, hogy a számlákban foglalt szolgáltatásnyújtás nem igazolt. Az 

adóhatóság feltárta és értékelte a gazdasági társaságok egymás utáni személyi összefonódásait, 

részletesen vizsgálta az egyes jogügyletekkel kapcsolatban felmerült tényeket, elemezte az 

ellentmondásokat, az adólevonás alapjául szolgáló számlák fiktivitását megalapozó egyéb 

körülményeket. 

Helytállóan foglalt állást a felperes kellő körültekintő magatartása kapcsán is. Ennek megítélésekor is 

figyelemmel kell lenni az Európai Bíróság álláspontjára. Kimondta, hogy azon gazdasági 

szereplőknek, akik minden tőlük ésszerűen elvárható intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy 

az ügyleteik ne valósítsanak meg adókijátszást, annak kockázata nélkül kell, hogy bízzanak ezen 

ügyletek jogszerűségében, hogy elveszítik az előzetesen felszámított HÉA levonáshoz való jogukat. 

Hogy melyek ezek az ésszerűen elvárható intézkedések, azt az az adott ügy körülményei határozzák 

meg. Az alperes jogszerűen utalt a tájékozódást elősegítő internetes adatforrásokra, melyből az adott 

gazdasági társaság teljesítést bizonyító helyzete felderíthető volt. Kiemeli azt is a Kúria, hogy a 

számlakibocsátó társaság eladása a számlát befogadó társaság ügyvezetője által mintegy hat hónappal 

korábban történt, így közvetlen tudomással kellett bírnia annak eladást megelőző személyi és tárgyi 

erőforrásairól. Erre vonatkozóan azonban semmilyen információt nem közölt. Az alperesi 

megállapítások helyességére figyelemmel nem jogszerűtlen a felszámított adó körében tett alperesi 

megállapítás sem. 

 

Kfv.II.37.646/2015/14. 

Gazdasági verseny korlátozását célzó megállapodás és piacfelosztás megállapodás vizsgálata a 

magyar vasúti árufuvarozási piacon. Elévülés vizsgálata. 

A Kúria a III.r. felperes felülvizsgálati kérelmének érdemi elbírálásánál előzetesen az uniós 

joggyakorlatra figyelemmel az alábbiakat kívánta kiemelni a Törvényszéknek - az Európai Unió 

Bírósága C-239. P. számú ítéletével helybenhagyott - T-110/07. számú, a Siemens AG kontra Európai 

Bizottság ügyben hozott ítéletén (a továbbiakban: T-110/07. számú ügyben hozott ítélet) keresztül, 

mert ez ítélet az ítélkezési gyakorlatot - számos más ítéletre hivatkozással - bemutatva vizsgálta a 

kartell létezésének bizonyítására vonatkozó elvárásokat, szabályokat. 

A hivatkozott ítélkezési gyakorlat szerint a hatóság feladata, kötelezettsége a versenyjogsértés 

bizonyítása és bármely kétely felmerülése esetén azt a vállalkozás javára kell figyelembe venni [lsd. 

fenti elsőfokú ítélet 43-44., 173. pontjait, továbbá a T-44/02. OP., T-54/02. OP., T-56/02. OP., T-60/02. 

OP. és T-61/02. OP. számú, a Dresdner Bank AG és társai kontra az Európai Közösségek Bizottsága 

egyesített ügyben hozott ítélet 60. pontját]. A bizonyítással szemben követelmény, hogy a hatóság 

pontos és egybevágó bizonyítékokat nyújtson a jogsértés megtörténtének bizonyítására, de nem 

szükséges minden bizonyítéknak a jogsértés összes elemét tekintve eleget tennie e feltételeknek. 

Elegendő, ha a hatóság által hivatkozott bizonyítékok összességében értékelve megfelelnek e 

követelménynek [lsd. T-110/07. számú ügyben hozott ítélet 46-47. pontjait]. Hangsúlyozta a 

Törvényszék a fenti ítéletében azt is, hogy a versenyellenes megállapodások tilalmának közismert 

jellegére és ennélfogva végrehajtásuk titkos jellegére figyelemmel a hatóságtól nem várható el, hogy 

olyan okirati bizonyítékot nyújtson, amely kifejezetten bizonyítja az érintett szereplők 

kapcsolatfelvételét. A hatóság rendelkezésére álló töredékes és szórványos elemek mindenesetre 

kiegészíthetők a releváns körülmények rekonstruálására alkalmas következtetésekkel. A 

versenyellenes magatartás vagy megállapodás létezésére tehát bizonyos egybeesésekből és jelekből 

olyan következtetéseket lehet levonni, amelyek együttes vizsgálata egyéb összefüggő magyarázat 

hiányában a versenyjogi szabályok megsértésének bizonyítékát nyújthatják [lsd. T-110/07. számú 

ügyben hozott ítélet 48. pontját]. Amennyiben a hatóság kizárólag az érintett vállalkozások piaci 

magatartására alapítja a jogsértés fennállásának bizonyítását, akkor a vállalkozásokra hárul, hogy 

bizonyítsák, van a magatartásukra más, hihető, ésszerű magyarázat mint a versenyjogsértés [lsd. T-
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110/07. számú ügyben hozott ítélet 49. pontját]. A vállalkozások eltérő magyarázata azonban csak 

akkor releváns, ha a hatóság kizárólag a vállalkozások piacon tanúsított magatartására támaszkodik, 

azaz az ilyen magyarázat irrelevánssá válik, ha a jogsértés fennállása nem csak feltételezett, de 

bizonyítékok is alátámasztják. A hatóság a szabad bizonyítás elve alapján bármely bizonyítékot 

elfogadhat [lsd. T-110/07. számú ügyben hozott ítélet 51. pontját]. A bizonyítékoknak tulajdonítandó 

bizonyító erővel kapcsolatosan kiemeli a Törvényszék, hogy az egyetlen fontos tényező, amelyet a 

bizonyítékok szabad értékelése során meg kell vizsgálni, az a bizonyítékok hitelessége. A 

bizonyítékként felhasználandó valamely dokumentum megbízhatósága, és ennélfogva bizonyító ereje 

az irat eredetétől, készítésének körülményeitől, címzettjétől függ és attól, hogy tartalma értelmes és 

megbízható-e. Különösen nagy jelentőséget kell tulajdonítani annak, ha valamely dokumentum a 

tényekkel szoros összefüggésben áll vagy a tényállás e tények közvetlen tanúja révén jött létre [lsd. T-

110/07. számú ügyben hozott ítélet 54. pontját]. 

Az alperesi döntés megalapozatlanságának megállapítására csak akkor kerülhet sor, ha a felperesek a 

megfelelően bizonyított és kellően alátámasztott állításaikkal alapos kétséget ébresztenek az alperesi 

hatóság logikai láncra fűzött érvelése tekintetében, azaz magatartásukra más ésszerűbb magyarázatot 

adnak, mint a versenyellenes magatartás tanúsítása. 

A bizonyítás mércéje, a jogsértés megállapításánál a III.r. felperes által hivatkozott 30/2014.(IX.30.) 

AB határozat [a továbbiakban: AB határozat] [44],[46],[70],[71] bekezdése szerinti minden kétséget 

kizáró bizonyosság, abban az értelemben, hogy ha kétség merül fel, azt a fél terhére értékelni nem 

lehet, de ha a közvetlen, illetve közvetett, vagy csak a közvetett bizonyítékok és az azokból levont 

következtetés egy zárt logikai láncot alkot, abban az esetben kétség kívül a jogsértés bizonyított. A 

jogsértést a hatóságnak kell bizonyítania, de ugyanakkor a kartell-magatartások esetében a bizonyítás 

részben azon is áll, hogy a kartellben részt vevők magatartása magyarázható-e más ésszerű indokkal 

mint a versenyjogszabályok megsértésének szándékával. A más hihető, ésszerűbb magyarázatot a 

kartelljellegű-magatartások tanúsítására a kartell gyanúba keveredett vállalkozásoknak kell 

megadniuk, és azt bizonyítaniuk (lásd AB határozat [46] bekezdése). A Kúria nem látta bizonyítottnak, 

hogy az alperes szelektíven és hiányosan tárta volna fel a bizonyítékokat. Ezzel szemben az alperes a 

határozatában részletesen ismertetve mutatta be az eljárása során beszerzett közvetlen és közvetett 

bizonyítékokat, ezt a perben a 13. sorszámú beadványában összegezve is ismertette. Ezért nem fogadta 

el a Kúria a hiányos tényfeltárásra tett felperesi előadást. 

2. A III.r. felperes a mentesülés körében a 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 17.§-ának, 

az az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 101. cikk (3) 

bekezdésének, az 1017/68/EGK rendelet (a továbbiakban: EGK rendelet) 3. cikk c) pontjának, az 

1/2003/EK tanácsi rendelet 2. cikkének a megsértésére hivatkozott. A Tpvt. 17.§-a és az EUMSz 101. 

cikk (3) bekezdése szerinti feltételek fennállása nem volt igazolt, ezt a III.r. felperes által hivatkozott 

magánszakértői vélemények sem támasztották alá. A csoportmentesülés kapcsán a III.r. felperes 

tévesen hivatkozott arra, hogy az EGK rendelet 3. cikk c) pontja a fuvarozásokhoz közös díjak 

kialakítása körében mentesülést biztosít. Az EGK rendeletet a 169/2009/EK rendelet újrakodifikálta, 

módosította. Ennek az EK rendeletnek a 2. cikke (amely az EGK rendelet 3. cikkének felel meg) 

kizárólag műszaki fejlesztések alkalmazása vagy műszaki együttműködés megvalósítása tárgyú 

megállapodásokra vonatkozik, ezért az e körben felhívott uniós esetjogot a III.r. felperes nem tudta 

megcáfolni. 

A függetlenség és az állami ráhatás kizárása kérdésében a Kúria az alperes álláspontját osztotta, 

ugyanis az alperes e körben széleskörű vizsgálatot folytatott le. Hangsúlyozta a Kúria, hogy a 

bíróságnak nem kell minden körülményre, tényre ítéletében külön kitérnie, elegendő csak a lényeges, a 

tényállás szempontjából lényegi körülményeket, tényeket vizsgálnia, és arra ítéletében kitérnie. Az 

állami ráhatás kérdésében az elsőfokú bíróság tanúbizonyítást folytatott le, ez a bizonyítás a releváns 

tények tekintetében nem vezetett eredményre, mert a tanúvallomások érdemi új információt, új tényt 

nem bizonyítottak. A hatóság a felek irányítási viszonyait, a tarifák hatósági jóváhagyását is vizsgálta 

és megalapozottan vont le következtetést arra, hogy a II.r. felperes a Magyar és az Osztrák Állam 

közös irányítása alatt állt a kérdéses időszakban, a két vasúttársaság nem volt közös irányítás alatt álló 

egy vállalkozáscsoporthoz tartozó vállalkozás, e körben az alperes az Európai Bizottság COMP/M. 

5096. számú ügyben hozott határozatát is helytállóan vette figyelembe. 
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Kfv.III.37.732/2015/4. 

Nem szükséges az érdekmérlegelés vizsgálata, ha a felperes adatkezelése körében más jogalapra 

hivatkozott. 

Az 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 6. § (1) bekezdése szerint személyes adat 

kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel 

járna, és a személyes adat kezelése 

a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség céljából szükséges, vagy 

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen 

érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. 

A 6. § (5) bekezdése kimondja, ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, 

az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában 

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy 

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek 

érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll 

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is 

kezelheti. 

A 95/46/EK irányelv (a továbbiakban: Irányelv)  7. cikk b) és f) pontja szerint a tagállamok 

rendelkeznek arról, hogy a személyes adatok csak abban az esetben dolgozhatók fel, ha: 

b) az adatfeldolgozás olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy 

az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételére szükséges; 

vagy 

f) az adatfeldolgozás az adatkezelő, vagy az adatokat megkapó harmadik fél, vagy felek jogszerű 

érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezeknél az érdekeknél magasabb rendűek az 

érintettnek az 1 cikk (1) bekezdése értelmében védelmet élvező érdekei az alapvető jogok és 

szabadságok tekintetében. 

A közigazgatási és munkaügyi bíróság ítéletében rögzítette, a felperesek érdekmérlegelésen alapuló 

jogalapra az adatkezelésük kapcsán nem hivatkoztak, ezt a perben el is ismerték. Mivel a felperesek 

adatkezelésüket ténylegesen más jogalapra alapították, illetve más jogalapon végezték, így nincs 

jelentősége annak, hogy a felperesi adatkezelés az Infotv. és az Irányelv esetleges megfogalmazásbeli 

különbségeire figyelemmel az Irányelv 7. cikk b) vagy f) pontjának megfelelt-e vagy sem, e 

kérdéseket éppen a felperesi eljárás tette irrelevánssá. 

Az elsőfokú bíróság helytállóan hivatkozott ítéletének indokolásában arra, hogy szükségtelen volt a 

felperes által korábban nem említett érdekmérlegelés lehetőségének bíróság általi vizsgálata. Ezt 

meghaladóan nem indokolt az Európai Unió Bírósága felé előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezése sem, ennek a bíróság általi elutasításra jogszerű indokok alapján történ. 

A Kúria szintén nem látta szükségesnek az Európai Unió Bírósága előtt előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezését, mert a felperes által megjelölt kérdések a fentiekre figyelemmel a perben nem 

relevánsak. 
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Emberi jogi közlemények 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei 

1. Balázs János Krisztián Magyarország elleni ügye (15.529/12. sz. ügy)21 

A kérelmező és barátnője, 2011. január 21-én hajnali 4 óra körül éppen elhagyni készültek egy szegedi 

szórakozóhelyet, amikor három, számukra ismeretlen huszonéves férfi elkezdte sértegetni őket. A 

három férfi megalázó megjegyzéseket tett a kérelmező roma származására és a barátnője külső 

megjelenésére. Ezt követően egy negyedik személy, E. D. jelent meg, aki rendőrként mutatkozott be. 

(Ténylegesen büntetés-végrehajtási tiszt volt). Amikor E. D. távozni készült, a kérelmező 

megkérdőjelezte támadó hozzáállását és vulgáris nyelvezetét, mire E. D. visszafordult, és dulakodni 

kezdett a kérelmezővel, aminek három másik személy, a kérelmező ismerőseinek közbelépése vetett 

véget. 

A dulakodás után, E. D. kihívta a rendőrséget; két rendőr érkezett. A kérelmezőt, E. D.-t és D. L.-t 

ezután bekísérték a helyi rendőrségre. Másnap szabadlábra helyezték őket. Bár mind a kérelmezőn, 

mind E. D.-n voltak látható sérülések, csak E. D.-től vettek látleletet. A látlelet szerint zúzódások 

voltak a halántékán és vérömleny a jobb szeme körül. A kérelmezőt 2011. január 23-án vizsgálta meg a 

háziorvos, aki megállapította, hogy zúzódások vannak a mellkasán, a hátán, a nyakán és az arcán. 

A kérelmező 2011. február 1-jén feljelentést tett a Szegedi Ügyészségen E. D. ellen. Azt állította, hogy 

a három, aki sértegette, azt kiabálta neki: "Mocskos cigány, kell cigi? Itt van pénz!", és pénzt és 

cigarettákat dobáltak felé. Azt is állította, hogy E. D., aki a helyszínre érkezésekor rendőrként 

mutatkozott be, megkérdezte a többieket, hogy vajon "[azok] tudják-e kezelni a mocskos kis cigányt", 

és felé fordulva cigánynak szólította. Ezen kívül leírta, milyen sérüléseket szenvedett. Továbbá a 

kérelmező kifejtette, hogy az eset másnapján azonosította E. D.-t a közösségi hálón. Néhány 

hozzászólását kinyomtatta, és benyújtotta azokat az ügyészségre. Ezekben hozzászólásaiban E. D. 

megjegyezte, hogy az előző este "egy földön fekvő cigány fejét rugdosta, akit három haverjával 

legyőzött". A többi felhasználó kedvező hozzászólásaira válaszul, E. D. közzétett egy linket egy 

videokliphez, amely egy nyíltan intoleráns és kifejezetten rasszista nyelvezetű játékfilm széles körben 

ismert részletét tartalmazta. Hozzátette, hogy a klipben beszélő szereplők által utált emberfélék listáját 

ki lehet egészíteni „néhány más szemétfajtával, akik köztünk élnek”.  

Az ügyészség 2011. február 7-én nyomozást indított E. D. ellen a Btk. 170. §-ának (1) bekezdése 

szerint minősülő közösség tagja elleni erőszak bűntette miatt. 2011. március 17-én kihallgatták a 

helyszínre érkező két rendőrt és D. L.-t. Az utóbbi megerősítette a kérelmező elbeszélését. A rendőrök 

tanúvallomása nem tartalmazott semmilyen utalást az esetre; ők csak a verekedés után érkeztek a 

helyszínre. A kérelmező három ismerősét, akiknek beavatkozása folytán véget ért a verekedés, nem 

hallgatták ki, személyazonosságuk ismeretlen maradt az ügyészség számára. A kérelmezőtől ugyan 

megkérdezték elérhetőségüket, de ő egyedül a becenevüket tudta megmondani.  

Ezzel párhuzamosan a Szegedi Ügyészség hivatalból nyomozást indított ugyanazon tények alapján 

garázdaság miatt. 2011. július 5-én gyanúsítottként hallgatták ki E. D.-t, aki azt állította, hogy a 

kérelmező provokálta őt. Azt elismerte, hogy önvédelemből ellökte magától a kérelmezőt, de állította, 

hogy nem ütötte meg és nem sértegette. Azt állította, hogy nem tett megjegyzést a kérelmező roma 

származására, és hogy a küzdelemre nem a kérelmező roma származása miatt került sor, hanem azért, 

mert a kérelmező megtámadta őt. Ami a közösségi hálón közzétett hozzászólásait illeti, E azt állította, 

hogy különösebb indok nélkül tette azokat közzé, és különösen arra utalt, hogy "valójában nem 

rugdosta a fiú fejét ... ha azt tette volna, súlyosabb sérüléseket szenvedett volna”. 

Az ügyészség 2011. július 20-ai határozatában a közösség tagja elleni erőszak bűntette miatt indított 

                                                 
21 Az ítélet 2016. március 14-én vált véglegessé. 
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nyomozást megszüntette, úgy ítélve, hogy nem volt arra bizonyíték, hogy E. D. a kérelmezőt faji 

gyűlöletből támadta volna meg Utalva a kérelmező feljelentésére, D. L. tanúvallomására, E. D. 

párhuzamosan folyó eljárásban gyanúsítottként tett nyilatkozatára, az orvosszakértői véleményre, az 

ügyészség arra a következtetésre jutott: nem lehet megállapítani, ki kezdeményezte a verekedést, és 

volt-e okozati kapcsolat a kérelmezővel szembeni sértés és a dulakodás között.  

A kérelmező 2011. július 26-án a megszüntető határozat ellen panaszt nyújtott be panaszt nyújtott be. 

A kérelmező ügyvédje 2011. augusztus 8-án lehetőséget kapott arra, hogy tanulmányozza az ügy 

iratait. Ugyanezen a napon kérte, hogy E. D.-t gyanúsítottként vagy legalább tanúként hallgassák ki; 

kérte a kérelmező és E. D. szembesítését is. Kérelmét elutasították azon az alapon, hogy már 

kihallgatták gyanúsítottként a garázdaság miatt folyó párhuzamos eljárásban, és a vallomásáról felvett 

jegyzőkönyveket a nyomozati aktákhoz csatolták, és bizonyítékként felhasználták.  A kérelmező 2011. 

Augusztus 16-án ezt a határozatot is megtámadta, és kérte a további nyomozati cselekmények 

megtételét. 

A Csongrád Megyei Főügyészség 2011. szeptember 8-án az elsőfokú döntést helyben hagyta, úgy 

ítélve, hogy bár valószínű, hogy a cselekménynek rasszista indítékai voltak, nem bizonyítható a 

büntetőjogi felelősség megállapításához szükséges mértékben, vagyis egyértelműen és kétséget 

kizáróan, hogy E. D. a kérelmezőt éppen roma származása miatt bántalmazta. A rasszista indíték 

különösen azéért nem állapítható meg, mivel az eset előtt a E. D. el akarta hagyni a helyszínt, és csak 

az áldozat szemrehányása miatt fordult vissza. Sem az áldozat, sem D. L. nem tudott további 

részletekkel szolgálni azon kérdést illetően, hogy vajon miután visszafordult, E tett-e további rasszista 

megjegyzéseket a dulakodás előtt vagy alatt. A feljelentéshez csatolt Facebook-hozzászólás csak azt 

igazolja, hogy E. D. előző este bántalmazott egy meg nem nevezett és nem azonosítható roma 

származású személyt; sem a bejegyzésből, sem a hozzászólásokból nem állapítható meg egyértelműen 

és kétséget kizáróan, hogy erre az áldozat roma származása miatt került sor. A rendelkezésre álló 

információt és bizonyítékot összességében figyelembe véve tehát E. D. rasszista indítéka legfeljebb 

valószínű, de nem állapítható meg minden kétséget kizáróan. Ami a további nyomozati intézkedéseket 

illeti, az ügyészség megállapította, hogy E. D., illetve a kérelmező és D. L. vallomásai közötti alapvető 

ellentmondásból adódóan a szembesítéstől aligha várható eredmény. Továbbá, a párhuzamos 

eljárásban gyanúsítottként tett vallomásában E. D. részletesen előadta a tényeket, ami szükségtelenné 

teszi további kihallgatását. 

A Szegedi Járásbíróság 2012. május 11-én E. D.-t garázdaság vétségében bűnösnek találta, és egy évre 

próbára bocsátotta.  

A kérelmező – az Egyezmény 3. és 14. cikkére hivatkozással – sérelmezte, hogy a magyar hatóságok 

nem teljesítették azon kötelezettségüket, hogy hatékony nyomozást folytassanak az őt ért rasszista 

támadás ügyében, és hogy ők nem tették meg a szükséges lépéseket ahhoz, hogy megállapítsák a 

támadás lehetséges rasszista indítékát. 

A Bíróság emlékeztetett, hogy a bántalmazásnak el kell érnie egy bizonyos szintet ahhoz, hogy az 

Egyezmény 3. cikkének hatálya alá essen. E küszöbérték megítélése fogalmilag viszonylagos: függ az 

eset valamennyi körülményétől, ideértve a bántalmazás időtartamától, annak fizikai és lelki hatásaitól, 

és egyes esetekben az áldozat nemétől, korától és egészségügyi állapotától. További tényezőként 

veendő figyelembe a bántalmazás célja és az a mögött meghúzódó szándék vagy indíték. A Bíróság 

bizonyos típusú bánásmódokat „embertelen”-nek ítélt, különösen, ha előre megfontoltan, órákon át 

egyhuzamban alkalmazzák, és akár tényleges testi sérülést, akár intenzív testi vagy lelki szenvedést 

okoz, és „megalázó”-nak is, mert áldozataiban önmagában a félelem, szorongás és alávetettség érzését 

kelti, amely alkalmas arra, hogy megalázza és lealacsonyítsa őket. Még ha az áldozat nem is 

szenvedett súlyos vagy maradandó testi sérüléseket, a Bíróság úgy ítélte, hogy a serdülővel szemben 

alkalmazott testi fenyítés „megalázó”-ként írható le, amennyiben pontosan azt támadja, aminek 

védelme a 3. cikk fő célja, vagyis a személy méltóságát és testi épségét. Ugyanezen az alapon, egy 

fizikai és szellemi fogyatékos személy zaklatásával kapcsolatos ügyben, a Bíróság úgy ítélte, hogy a 

bántalmazás által okozott félelem- és a tehetetlenség-érzés eléggé komoly ahhoz, hogy elérje a 

súlyosság azon fokát, amely ahhoz szükséges, hogy az Egyezmény 3. cikkének hatálya alá essék, noha 

a kérelmező csak egyszer szenvedett fizikai sérüléseket.  A Bíróság számos alkalommal vizsgált az 
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Egyezmény 3. cikke szempontjából olyan helyzeteket, amelyekben a kérelmezők nem szenvedtek 

semmilyen fizikai sérülést. Továbbá, az Európai Emberi Jogi Bizottság elfogadta az állami 

tisztségviselőknek tulajdonítható cselekményekkel összefüggésben, hogy a faji alapú hátrányos 

megkülönböztetés, bizonyos körülmények között önmagában „megalázó bánásmód”-nak minősül a 3. 

cikk értelmében. A diszkriminatív megjegyzések és rasszista sértések minden esetben súlyosbító 

tényezőként ítélendők meg egy adott bántalmazást 3. cikk fényében történő elbírálása során. Ezt a 

megközelítést megerősítették a magánszemélyeknek tulajdonítható bánásmód tekintetében is.  

A Bíróság emlékeztetett továbbá, hogy a Magas Szerződő Feleknek az Egyezmény 1. cikke szerinti 

kötelezettsége, hogy a joghatóságuk tartozó minden személy számára biztosítsák az Egyezményben 

meghatározott jogokat és szabadságokat, az Egyezmény 3. cikkével összefüggésben azt követeli tőlük, 

hogy tegyenek lépéseket annak biztosítására, hogy a joghatóságuk alá tartozó személyeket ne legyenek 

kitéve bántalmazásnak, még magánszemélyek részéről sem. Ha egy személy védhető indokokra 

alapítottan azt állítja, hogy az Egyezmény 3. cikkével ellentétes cselekményeket szenvedett el, e cikk 

megköveteli a nemzeti hatóságoktól, hogy hatékony hivatalos vizsgálatot folytassanak le az eset 

tényállásának megállapítása és a felelősök azonosítása és megbüntetése érdekében. A Bíróság úgy 

ítélte, hogy a fentiek szükségképpen igazak abban az esetben is, ha az Egyezmény 3. cikkével 

ellentétes bánásmódot magánszemélyek alkalmazták. Ahhoz, hogy a vizsgálat „hatékony”-nak legyen 

tekinthető, elvben alkalmasnak kell lennie arra, hogy elvezessen az eset tényállásának 

megállapításához, továbbá a felelősök azonosításához és megbüntetéséhez. Ez nem eredmény-

kötelem, csak gondossági; a hatóságoknak minden ésszerű lépést meg kell tenniük, amely elérhető 

számukra, hogy az esettel kapcsolatos bizonyítékokat beszerezzék. Az erőszakos bűncselekmények 

nyomozása során az állami hatóságok a további feladata, hogy minden ésszerű lépést megtegyenek a 

rasszista indíték leleplezése, és annak megállapítása érdekében, hogy vajon az etnikai gyűlölet és 

előítélet szerepet játszhatott-e az eseményekben. A rasszista indíték bizonyítása kétségkívül gyakran 

rendkívül nehéz a gyakorlatban. A felelős állam azon kötelezettsége, hogy kivizsgálja az erőszakos 

cselekmény lehetséges rasszista felhangjait, nem abszolút. A hatóságoknak meg kell tenniük azt, ami 

adott körülmények között ésszerű a bizonyítékok összegyűjtése és biztosítása érdekében, fel kell 

derítenie az igazság feltárásának minden praktikus eszközét, teljesen megindokolt, pártatlan és 

tárgyszerű döntést kell hoznia, nem mellőzve a gyanús tényeket, amelyek rasszista indíttatású 

erőszakra utalhatnak. A rasszista indíttatású erőszakot és brutalitás egyforma kezelése azokkal az 

esetekkel, amelyeknek nincs rasszista töltete, az alapvető jogokra különösen romboló hatású 

cselekmények különleges természete feletti szemet hunyás lenne. A különbségtétel elmulasztása a 

lényegesen különböző helyzetek kezelésében olyan indokolatlan bánásmódnak minősülhet, amely 

összeegyeztethetetlen az Egyezmény 14. cikkével. A Bíróság emlékeztetett arra a különleges 

követelményre is, hogy a rasszista felhangú támadások kivizsgálását erélyesen és pártatlanul kell 

lefolytatni, tekintettel a társadalom rasszizmust elítélő véleményének folyamatos megerősítésének 

szükségességére annak érdekében, hogy fenntartsák a kisebbségek bizalmát a hatóságok azon 

képességében, hogy megvédjék őket a faji erőszak fenyegetésétől. Továbbá a Bíróság a korábbi 

ügyekben kiemelte, hogy viharos történelmük és állandó üldöztetésük eredményeként a romák a 

hátrányos helyzetű és sérülékeny kisebbség különleges típusává váltak, ezért különleges védelmet 

igényelnek. A Bíróság úgy ítélte, hogy amikor a különösen veszélyeztetett csoportok tagjainak kárára 

elkövetett bűncselekményekre derül fény, erélyes vizsgálat szükséges. 

A Bíróság úgy ítélte: a hatóságok azon kötelezettsége, hogy keressék a lehetséges kapcsolatot a 

rasszista viselkedés és az adott erőszakos cselekmény között, része az Egyezmény 3. cikkével 

összefüggésben az Egyezmény 14. cikkéből az Államra háruló felelősségnek, de az Egyezmény 3. 

cikkéből fakadó eljárási kötelezettség egyik vetülete is. A két rendelkezés kölcsönhatása miatt, a jelen 

ügyben felvetetthez hasonló kérdések csak a két rendelkezés egyike szerinti vizsgálat alá eshetnek, 

anélkül, hogy a másik alapján elkülönült kérdés merülne fel, vagy mindkét rendelkezés alapján meg 

kellene azokat vizsgálni. Ez egy olyan kérdés, amelyet minden egyes ügyben a tényektől és az előadott 

állításoktól függően kell eldönteni. A jelen ügyben, tekintettel a kérelmező által arra vonatkozóan tett 

állításokra, hogy a vizsgálat eredménytelensége pontosan abból a tényből eredt, hogy a hatóságok nem 

megfelelően vizsgálták az erőszakos cselekmény rasszista vetületét, a Bíróság úgy ítélte, hogy a 

panaszt az Egyezmény – 3. cikkével összefüggésben értelmezett – 14. cikke szempontjából kell 

megvizsgálni.  
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A jelen esetben a kérelmező dulakodott egy fiatal férfival, aki a kérelmező szerint, erőszakosan 

megtámadta őt. A dulakodást követően készített orvosi látlelet részletezte, hogy zúzódásokat 

szenvedett a mellkasán, hátán, a nyakán és arcán. Ezeket a testi sérüléseket súlyosbította az elkövetett 

erőszak feltételezett rasszista indítéka: a kérelmező azt állította, hogy a dulakodás előtt három másik 

férfi és az elkövető részéről rasszista sértések célpontja volt. A Bíróság úgy ítélte, hogy e tényezők – és 

különösen az emberi méltóságnak az erőszak esetleges rasszista indítékában megnyilvánuló lehetséges 

megsértése – fényében a bánásmód, amelynek a kérelmezőt alávetették, az Egyezmény 3. cikkének 

hatálya alá esik.  

A jelen ügyben a kérelmező feljelentés tett az ügyészségen, a támadás állítólagos rasszista indítékát a 

hatóságok tudomására hozva.  A feljelentés folytán az ügyész nyomozást indította Btk. 174/B. §-a 

szerint minősülő közösség tagja elleni erőszak bűntette miatt. Hipotézise konstitutív elemeire 

tekintettel a Bíróság meggyőződött arról, hogy az e bűncselekmény tárgyában indított nyomozás 

elvben alkalmas volt az eset mögötti esetleges rasszista indítékot. A továbbiakban már csak azt kell 

megvizsgálni, hogy hogy a lefolytatott nyomozás megfelelő, vagyis az Egyezmény 3. cikke 

értelmében kellőképpen alapos volt-e.  A Bíróság ezzel kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy egy 

adott nyomozás eredményes befejezésének hiánya önmagában nem jelenti azt, hogy az nem volt 

hatékony: a nyomozási kötelezettség nem eredménykötelem, hanem gondossági.  

A Bíróság először is kiemelte, a kérelmező és E. D. közötti eseményt vizsgáló hatóságok előtt volt a 

kérelmező és D, nyilatkozata, akik mindketten állították: a dulakodás előtt E. D. a kérelmezőt 

„cigány”-nak szólította. Amint azt a Bíróság a Nachova-ügyben korábban megállapította a 

jogalkalmazók által egy etnikai vagy más kisebbséghez tartozó személy elleni erőszakos művelet 

kapcsán tett nyilatkozatokat érintően, a szóbeli rasszista túlkapások bármely bizonyítéka nagyon 

fontos azon kérdést illetően, hogy vajon törvénytelen, gyűlölet által vezetett erőszakra került-e sor.  

Amennyiben a nyomozás során ilyen bizonyíték kerül napvilágra, azt ellenőrizni kell, és – ha 

megerősítést nyer – valamennyi tényt alaposan meg kell vizsgálni annak érdekében, hogy az esetleges 

rasszista indítékot felfedjék. Ezért a kifogásolt kijelentés, a romákkal szembeni előítélet és 

ellenségesség igazolt jelenlétének hátterére tekintettel, megköveteli az elkövető indítékainak 

ellenőrzését, nevezetesen, hogy van-e indok arra, hogy azt higgyük: E. D. magatartása gyűlölet-

bűncselekménynek minősül.  

A Bíróság észlelte, hogy a Btk. akkor hatályos 174/B. §-a szerint, más ellen, adott csoporthoz tartozása 

miatt elkövetett erőszak három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény volt, így a 

kérelmező által sérelmezett erőszakot és szóbeli sértést a vonatkozó rendelkezés tiltotta. Indokolt volt 

tehát a vizsgálat, vajon az elkövető a sértettet az egyik védett csoporthoz tartozása miatt vette-e célba.  

Valóban, a hazai hatóságok is kiemelték, hogy a kérelmező, egy roma származású személy, rasszista 

sértéssel párosuló erőszaknak volt kitéve, és a bűncselekmény indítéka lehetett az előítélet, valamint 

lépéseket tettek, hogy megállapítsák E. D. indítékát. Így a hatóságok kihallgatták E. D.-t cselekménye 

esetleges rasszista hátteréről, bár a garázdaság miatt folyó párhuzamos eljárással összefüggésben. 

Vallomását okirati bizonyítékként tartalmazta a közösség tagja elleni erőszak bűncselekményével 

kapcsolatos akta.  

E. rasszista indíték jelenlétét illető beismerése hiányában a nyomozóhatóság azt vizsgálta, hogy ilyen 

indíték kikövetkeztethető-e a szavakból, cselekményekből és az eset körülményeiből. Különösen, 

figyelembe vették a kérelmező és barátnője tanúvallomásait E. D. dulakodást megelőző rasszista 

kijelentéseit illetően. Hogy feloldják az ellentmondásokat e tanúvallomások és E. D.-é között, a 

nyomozóhatóságok kihallgattak – célzottan – más tanúkat, vagyis a két rendőrt, bármiféle a kérelmező 

és az elkövető közötti szóváltásról, amelyet hallhattak a dulakodás előtt vagy alatt. A rendőrök 

tanúvallomása nem volt döntő, mert azután értek a helyszínre, hogy a dulakodás véget ért. Továbbá, a 

kérelmező ismerőseinek kiléte az egész nyomozás során ismeretlen maradt az ügyész számára. Az 

ügyész csak azért döntött úgy, hogy nem szembesíti a kérelmezőt és E. D.-t, mert nem látszott semmi 

esély annak eredményességére. Mindenesetre úgy tűnik, hogy a Csongrád Megyei Főügyészség 

elfogadta a kérelmező és D. L. elbeszélését az eseményekről, különösen az E. D. által tett 

diszkriminatív kijelentéseket illetően. Ennek ellenére az ügyészség úgy ítélte, hogy nem tudja 

megállapítani, vajon a kérelmező roma származása releváns tényező volt-e az esemény során. 
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Megjegyezte továbbá, hogy lehetetlen megállapítani, ki kezdte a harcot, különösen azért, mert E. D. 

éppen elhagyni készült a helyszínt, amikor a veszekedés kezdődött.  

A nyomozóhatóság ezen felül megvizsgálta, hogy le lehet-e vonni bármilyen következtetést bármilyen 

más közvetett bizonyítékból. Kihallgatták E. D.-t a közösségi hálón írt hozzászólásairól annak 

érdekében, hogy ellenőrizzék kötődését a rasszista ideológiához, és kihallgatták bejegyzései 

jelentéséről.  Az ebből eredő következtetésük az volt: mivel a hozzászólásból csak kiderült, hogy az E. 

D. az előző este egy meg nem nevezett, nem azonosítható roma származású személyt bántalmazott, 

nem lehetett egyértelműen és kétséget kizáróan megállapítani, sem a bejegyzésből, sem az azt követő 

üzenetekből, hogy a bántalmazásra azért került sor, mert a sértett roma származású. A hatóságok 

észlelték, hogy az esetnek lehetett más, nem faji indítéka, és megelégedtek azzal, hogy noha van 

bizonyos valószínűsége a rasszista indítéknak, nem lehet olyan kétséget kizáróan megállapítani, hogy 

az indokolja E. D. megvádolását.  

A Bíróság emlékeztetett: nem az a szerepe, hogy ítélkezzen a hazai jog alkalmazásáról, vagy döntsön a 

bűncselekménnyel vádolt személy egyéni felelősségéről, hanem hogy felülvizsgálja, vajon a döntésük 

meghozatala során az illetékes hatóságok milyen mértékben vetették az ügyet az Egyezmény eljárási 

kötelezettségei által megkövetelt gondos vizsgálat alá. 

A Bíróság kiemelte, hogy a bűnüldöző hatóságok vizsgálatot folytattak a kérelmezőnek E. D. rasszista 

indítékait illető állításai tárgyában, és a kérelmező által állításai megalapozására felhozott számos 

tényezőt mérlegeltek, ideértve az elkövető elfogult nyilatkozatait különösen a dulakodást követően. A 

Bíróság meggyőződött arról, hogy az ügyet nem kezelték ugyanúgy, mint egy olyat, amelynek nem 

volt rasszista felhangja.  

A Bíróság észlelte továbbá, hogy E. D. elleni vádemelés hatóság általi visszautasítása azon az érven 

alapult, hogy a rasszista motívum nem állapítható meg "egyértelműen és kétséget kizáróan". 

Különösen, folytatja az indokolás,  először is lehetetlen megállapítani, pontosan hogyan kezdődött a 

dulakodás, és – bizonyos elemekből  adódóan – lehettek más indítékok is, mint a faji gyűlölet.  

Másodszor, a hatóságok szerint E. D. az eseményt követő bejegyzései a közösségi hálón, bár 

megemlítik az áldozat roma származását, nem köthetők bizonyosan a kérelmezővel folytatott 

veszekedéshez, és nem világítanak rá az indítékaira.   

Ami az első szempont illeti, a Bíróság úgy ítélte meg, hogy nem csak azok a cselekmények sorolható a 

gyűlölet-bűncselekmények közé, amelyek kizárólag az áldozat tulajdonságain alapulnak. A Bíróság 

szerint az elkövetőnek lehetnek vegyes indítékai, amelyeket a helyzeti tényezők éppúgy vagy 

erősebben befolyásolnak, mint az elfogult viselkedése azon csoporttal szemben, amelyhez az áldozat 

tartozik. Ezért úgy találta, hogy nehéz osztani az ügyészség aggodalmát annak bizonyítása kapcsán, 

hogy az eset „éppen” azért történt, mert az áldozat roma volt.  

Ami a második elemet illeti, a Bíróság kiemelte, hogy E. D. kifejezetten említette a közösségi hálón írt 

bejegyzésében az áldozat roma származását és a három személyt, akik segítették a személyt 

eltávolítani a helyszínről, ami megfelelt a kérelmező elbeszélésének arról az esetről, amelyben ő is 

részt vett. Sőt, az eset után tett vallomásában E. D. visszautalt arra, amit állított e bejegyzésben, 

megerősítve, hogy az a kérelmező esetével kapcsolatos, de tagadta, hogy megrúgta a kérelmező fejét, 

utalva arra, hogy a kérelmező nem szenvedett olyan súlyos sérüléseket. A bűnüldöző hatóságok nem 

magyarázták meg, hogy a hozzászólások tartalmát és a kérelmező ezt követően vallomását miért nem 

kapcsolható egyértelműen a kifogásolt eseményekhez, és E. D. indítéka a kérelmező elleni támadásra 

miért nem vezethető le helytállóan ezekből a bejegyzésekből. Ebben az összefüggésben a Bíróság 

lényegesnek találta, hogy E. D. ismerősei által írt bátorító hozzászólásokon felül, hogy bejegyzései 

egyike egy olyan filmjelenetre mutat, amely nyíltan intoleráns és rasszista üzenetet tartalmaz, és erről 

széles körben ismert. Az ügyészség nem adta semmilyen okát, ez miért nem tekinthető faji alapon 

elfogult indítékok bizonyítékának, különösen, ha azt együtt nézzük E. D. kapcsolódó megjegyzésével, 

amely szerint a klipben beszélő szereplők által utált emberfélék listáját ki lehet egészíteni „néhány más 

szemétfajtával, akik köztünk élnek”. 

Ezen elemekkel szemben közönyösen, az ügyészség arra a következtetésre jutott, hogy E. D. 

büntetőjogi felelőssége a közösség tagjai elleni erőszakért nem állapítható meg „kétséget kizáróan”, és 

megszüntette az eljárást, vádemelés nélkül. Kisegítő szerepe ismeretében a Bíróság tudatában van 
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annak, hogy nem helyettesítheti a tények nemzeti hatóságok általi értékelését a saját értékelésével. 

Mindazonáltal meg kell jegyeznie, hogy a bűnüldöző hatóságok ragaszkodása egy kizárólagos 

rasszista indítékhoz, vonakodásuk a figyelemre méltó egyezések ellenére, hogy összekapcsolják E. D. 

bejegyzését az eseménnyel, és végül mulasztásuk, hogy azonosítsák a rasszista indítékot az olyan 

erőteljes gyűlölet-bűncselekmény jelzőkkel szembesülve, mint a bejegyzések, az eset körülményeinek 

nyilvánvalóan okszerűtlen értékelését eredményezték. Ez olyan mértékben rombolta a nyomozás 

megfelelőségét, hogy az összeegyeztethetetlen az állam e téren fennálló, erélyes nyomozás 

lefolytatására vonatkozó kötelezettségével. A fenti megfontolások együttes hatása az Egyezmény 14. 

cikke megsértésének minősül az Egyezmény 3. cikke tekintetében.  

A Bíróság a kérelmező javára 10.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg. 

 

2. Budaházy György Magyarország elleni ügye (41.479/10. sz. ügy)22 

A kérelmező 2002. július 4-én tüntetést szervezett, azzal a céllal, hogy kényszerítse a hatóságokat a 

2002-es választások szavazólapjainak megőrzésére egy esetleges újraszámolás érdekében.  

A Kormányzat azt állította, hogy a szavazólapokat a 2002. április 7. és 21. napjára kitűzött 

országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 

48/2001. (XII. 29.) BM rendelet 5. §-ának (3) bekezdése alapján 2002. július 20-án meg kellett 

semmisíteni. A kérelmező szerint a vonatkozó törvényt lehetett olyan módon értelmezni (és sokan így 

is értelmezték), hogy a szavazólapokat más 2002. július 7-én meg lehet semmisíteni. Ezt megelőzően, 

2002. július 2-án az Országgyűlés úgy döntött, hogy nem veszi tárgysorozatba a szavazólapok 

megőrzésének kilencvennapos törvényi határidejének módosítására vonatkozó javaslatot. A 

nemzetközi megfigyelők, különösen a Demokratikus Intézmények Irodája és Emberi Jogok Európai 

Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) úgy találták, hogy a 2002-es országgyűlési 

választásokat a nemzetközi követelményeknek megfelelő módon bonyolították le, és a magyar 

választási rendszer biztosítja az alapot az általában átlátható, elszámoltatható, szabad, tisztességes és 

egyenlő eljárásra.  

A kérelmező által szervezett esemény – amelyet nem jelentett be a rendőrségnek – egy központi 

fekvésű Duna-híd, az Erzsébet-híd mind a hat sávjának – hat, keresztben leállított, lezárt ajtajú 

gépjárművel történő – teljes lezárásából állt. A tüntetés 8 óra 20 perckor kezdődött. A tüntetők, köztük 

a kérelmező, nem engedelmeskedtek a rendőrség utasításának, hogy távolítsák el a gépjárműveket és 

távozzanak. A mentőkön kívül semmilyen jármű nem tudott áthaladni. 9 óráig tömeg verődött össze, 

és a helyzetből hatalmas közlekedési dugó alakult ki egész Budapesten. Körülbelül 11 órakor a 

rendőrség végül elvontatta a járműveket, és a forgalom körülbelül 12 órakor helyreállt. A magyar 

média széles körben tárgyalta a 2002. július 4-ei eseményeket, és a köztársasági elnök egy hivatalos 

közleményben elítélte az incidenst, törvénytelennek nyilvánítva azt. Hangsúlyozta, hogy 

Magyarország stabil parlamenti demokrácia, ahol az emberi jogok tiszteletben tartják, és ahol még a 

kritikus véleményeknek is törvényes módon kell hangot adni. 

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 2002. július 5-én 50.000 forint szabálysértési bírságot szabott ki a 

kérelmezőre. A bíróság megállapította, hogy a kérelmező az által, hogy nem engedelmeskedett a 

rendőrségi felhívásnak, hogy hagyja el a tüntetés helyszínét, a szabálysértésekről szóló 1999. évi 

LXIX. törvény 142. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerint minősülő rendzavarás szabálysértését 

követte el. 

A Budapesti XI. kerületi Rendőrkapitányság 2002. szeptember 2-án bírságot szabott ki a kérelmezővel 

szemben parkolási szabálysértés miatt, mivel 2002. július 4-én a kocsiját az Erzsébet-híd közepén 

állította le, szükségessé téve annak elszállítását. A másodfokon eljáró Budai Központi Kerületi Bíróság 

2003. május 15-án az összeget 5000,-forintra mérsékelte.  

Ezt követően a kérelmező és társai ellen büntetőeljárást indítottak. 2008. június 16-án bűnösnek 

találták a Btk. 260. §-ának (1) bekezdése szerint minősülő „közérdekű üzem megzavarásá”-nak 

                                                 
22 Az ítélet 2016. március 15-én vált véglegessé. 
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bűntettében. A Pesti Központi Kerületi Bíróság elutasította a vádlottak érvelését, miszerint gyülekezési 

jogukat gyakorolták. Utalva a Bíróság Bukta és társai Magyarország elleni ügyben hozott ítéletére a 

bíróság különbséget tett, úgy ítélve, hogy a kérelmező cselekménye nem tekinthető egy eseményre 

adott spontán és azonnali válasznak (a bíróság elfogadta, hogy a szavazócédulák megsemmisítésének 

törvényi határideje 2002. július 20-a volt a 48/2001. (XII. 29.) BM rendelet szerint), és nem volt 

törvényes, mint a Bukta-ügyben, mivel az ellentétes volt a KRESZ-szel, és működő „közérdemű 

üzeme”-et zavart meg. Ez utóbbi kapcsán, a bíróság észlelte, hogy a tüntetés azt eredményezte, hogy a 

közlekedés az egész fővárosban órákra megbénult, és 29 buszjárat működését zavarta meg 642 

menetrendben szereplő út tekintetében, megközelítőleg 23.000 utast érintve. A kérelmezőt ezért 30 nap 

közérdekű munkára ítélték.  

A Fővárosi Bíróság 2008. november 26-án helyben hagyta ezt az ítéletet. A vádlottak fellebbezésében 

felhozott érveire válaszul a bíróság kiemelte, hogy „az ítélet üzenete nem az, hogy a be nem jelentett 

tüntetés nem lehet békés jellegű; az üzenet az, hogy egy tüntetés, akár bejelentett, akár be nem 

jelentett, nem békés, ha, puszta jellegéből adódóan, törvénytelen magatartásnak minősül”. A bíróság 

utalt a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény 2. §-ának (3) bekezdésére, amely szerint „a 

gyülekezési jog gyakorlása nem valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére 

való felhívást, valamint nem járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével”. Idézve a Bíróság 

Ezelin Franciaország elleni ügyében hozott ítéletét, a Fővárosi Bíróság megállapította, hogy „békés 

gyülekezés során a 11. cikk alapján biztosított védelmet kell biztosítani a résztvevők számára 

mindaddig, amíg nem követnek el semmilyen elítélendő cselekményt ez alkalommal”. Összességében 

a bíróság úgy ítélte, hogy „az Alkotmánybíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatából 

egyenesen következik, hogy egy gyülekezés békés vagy nem békés jellege nem függ attól, hogy vajon 

a résztvevő eltör vagy összetör-e egy vagyontárgyat, vagy erőszakot alkalmaz-e vagyontárgyak ellen. 

Egy gyülekezést passzív magatartás is tehet nem-békéssé. Külső megjelenését tekintve a vádlottak 

magatartása békésnek minősülhet; magatartásuk okozati eredménye, a közúti forgalom jelentős 

megzavarása az, ami magatartásukat nem békéssé, és ezért a törvény által nem védetté teszi”.  

A Legfelsőbb Bíróság a vádlottak felülvizsgálati indítványát 2009. december 3-án elutasította. Az 

alsóbb fokú bíróságok indokolásához hozzátette, hogy „a büntetőjogi szabályok nem zárhatók ki vagy 

korlátozhatók a gyülekezési jogra hivatkozással; a gyülekezési jog gyakorlása nem mentesít a 

büntetőjogi korlátozások betartása alól”. E határozatot a kérelmező részére 2010. január 18-án 

kézbesítették.  

A kérelmező – tartalmilag az Egyezmény 11. cikkére hivatkozással – sérelmezte büntetőjogi 

felelősségre vonását.  

A Bíróság szerint az a tény, hogy a kérelmezőt elítélték a tüntetés során tanúsított magatartása miatt, 

elégséges ahhoz a következtetéshez, hogy a békés gyülekezés szabadságához való jogába 

beavatkoztak. A beavatkozás a 11. cikk megsértésének minősül, kivéve, ha azt „törvény írja elő”, e 

rendelkezés 2. bekezdésében megjelölt egy vagy több törvényes célt követ, és e célok elérése 

érdekében „szükséges egy demokratikus társadalomban”.   

A Bíróság először is kiemelte, hogy a beavatkozásnak törvényes alapja volt a nemzeti jogban, 

nevezetesen a Btk. 260. §-ának (1) bekezdése (ezt a rendelkezést alkalmazandónak tartották egy 

hasonló esetben is, amelyre 1990 októberében került sor), ezért az Egyezmény 11. cikkének 2. 

bekezdése értelmében kellőképpen előrelátható módon „törvényben előírt” volt. A Bíróság azt is 

elfogadta, hogy a sérelmezett rendelkezés mások jogai és szabadsága védelmének, a zavargás 

megelőzésének és a közlekedés rendes működése fenntartásának törvényes célját követte. Így csak azt 

kellett eldönteni, hogy a beavatkozás „szükséges volt-e egy demokratikus társadalomban”. 

A szabad gyülekezéshez való jog alapvető jog egy demokratikus társadalomban, és – a szabad 

véleménynyilvánításhoz való joghoz hasonlóan – az ilyen társadalom egyik alapja. Éppen ezért, nem 

lehet megszorítóan értelmezni. Önmagában ez a jog kiterjed mind a magán- és mind a köztéri 

találkozókra éppúgy, mint a helyhez kötött találkozókra és a nyilvános vonulásokra; ezen felül 

gyakorolhatják az egyének és a gyülekezés szervezői. Az államoknak nemcsak biztosítaniuk kell a 

békés gyülekezéshez való jogot, hanem tartózkodniuk kell az e jogot érintő indokolatlan közvetett 

korlátozások alkalmazásától.   Egy köztéri tüntetés okozhat bizonyos szintű zavart a mindennapi 
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életben, ideértve a közlekedés megzavarását is. Mindazonáltal, ha a tüntetők nem hajtanak végre 

erőszakos cselekményeket, fontos, hogy a hatóságok bizonyos fokú türelmet tanúsítsanak békés 

összejövetelek iránt, ha az Egyezmény 11. cikkében biztosított gyülekezési szabadságot nem akarják 

megfosztani minden tartalmától. Különleges körülmények között, amikor egy aktuális politikai 

eseményre adott azonnali választ tüntetés formájában indokolt megjeleníteni, és a késedelem 

hiábavalóvá tenné azt a választ, a spontán tüntetés tartásához való jog felülírja a politikai gyűlések 

előzetes bejelentésére vonatkozó kötelezettséget, és az ezt követő, békés gyűlés feloszlatására 

vonatkozó döntés a résztvevők törvénytelen magatartása hiányában a békés gyülekezés szabadsága 

aránytalan korlátozásának minősülhet.  

Mindazonáltal az Egyezmény 11. cikkének 2. bekezdése feljogosítja az államokat, hogy „törvényes 

korlátozásokat” alkalmazzanak a szabad gyülekezési jogának gyakorlását illetően. A Bíróság 

álláspontja szerint az államok számára – elvben – megengedett annak megkövetelése, hogy a 

szervezetek és mások, akik tüntetést szerveznek, a demokratikus eljárás szereplőiként, tiszteletben 

tartsák az e folyamatot szabályozó rendelkezéseket az által, hogy betartják a hatályos szabályokat. A 

békés gyülekezésben való részvétel szabadsága nem foglalja magában az egyén azon döntését, hogy ez 

alkalommal elítélendő cselekményeket hajtson végre. Az arányosság elve tehát megköveteli, hogy 

egyensúlyt teremtsenek a 11. cikk második bekezdésében felsorolt célokból fakadó követelmények, és 

az utcákon vagy más közterületen összegyülekezett személyek véleményének szavakkal, gesztusokkal 

vagy akár csenddel történő kifejezése szabadságából fakadó követelmények között 

A Bíróság egy korábbi ügyben23 hozott ítéletre utalással megállapította, hogy a vitatott helyzet nem 

tárt fel olyan különleges körülményeket, amelyekre az egyetlen megfelelő válasz az azonnali tüntetés 

lett volna. A szavazólapokat jogszabályi előírás folytán 2002. július 20-án alapján kellett 

megsemmisíteni a vonatkozó miniszteri rendelet szerint. A Bíróság kiemelte a kérelmező előadását a 

megsemmisítés határidejének feltételezett bizonytalanságát illetően, ezeket az állításokat azonban 

erőtlennek találta, figyelemmel a hazai bíróságok azon következtetésével szemben, hogy a jogszabály 

semmilyen kétséget sem hagyott a vonatkozó határidő tekintetében. Ilyen körülmények között a 

Bíróság nem látott okot arra, hogy a korábbi ügyben kifejtettől eltérő következtetésre jusson, amely 

szerint a spontaneitás eleme, amely az előzetes bejelentés alól felmentést adhatna, a jelen ügy 

tényállásában nem volt jelen. Továbbá a panaszolt beavatkozás inkább a kérelmezőnek az 

eseményekkel kapcsolatos elítélésében testesült meg, és nem a rendezvény feloszlatásában.  

A hazai bíróságok alaposan megvizsgálták a kérelmező által kialakított blokád következményeit. Úgy 

ítélték, hogy a gyűlés egy egész Budapestet érintő hatalmas közlekedési dugóvá alakult át, és a 

közlekedés lebénulásának nagyságrendje elegendő volt számukra, hogy igazolja a kérelmező elítélését 

közérdekű üzem megzavarásának bűntette miatt. Nem feladata a bíróságnak, hogy a nemzeti bíróságok 

mérlegelését a sajátjával helyettesítse; valójában nem kérdőjelezheti meg a mérlegelést, hacsak az nem 

nyilvánvalóan okszerűtlen vagy nincs világos bizonyíték az önkényességre. A jelen körülmények 

között a Bíróság elfogadta, hogy az önkényesség nem jelent meg. Ezenkívül a kérelmező és más 

tüntetők elmulasztották bizonyítékát adni rugalmasságuknak és más úthasználókkal való 

együttműködési készségüknek, különösen abban, hogy a magyar főváros egyik központi útvonalának 

elzárása órákon át teljes volt. Sőt, inkább a hatóságok voltak azok, amelyek bizonyos fokú türelmet 

tanúsítottak az adott helyzetben, amennyiben hagyták a tüntetést órákon át folytatni, mielőtt 

feloszlatták volna azt. Ezen túlmenően a nemzeti bíróságok vizsgálata nem korlátozódott pusztán a 

büntetőjog formális alkalmazására, hanem belementek az elítélés arányosságának mérlegelésébe a 

Bíróság és az Alkotmánybíróság gyülekezési joggal kapcsolatos esetjoga fényében.  

Következésképpen a Bíróság úgy találta, hogy nincs oka megkérdőjelezni az ügy hazai bíróságok általi 

mérlegelésének lényegét, amely szerint a kérelmező nagyobb kárt okozott a blokáddal, mint amekkora 

a békés gyülekezés jogának gyakorlásából rendesen fakad. Összevetve a szándékával, amelyet a 

tüntetés révén ki akart fejezni, egy politikai aggállyal, a magatartás, amelyet a kérelmező tanúsított, 

aránytalan volt, és jelentős kényelmetlenséget okozott az úthasználóknak. Az a tény, hogy magatartását 

a hazai bíróságok büntető törvény megsértéseként értékelték, nem jelent indokolatlan beavatkozást a 

kérelmező Egyezmény 11. cikke szerinti jogaiba, annál kevésbé, mert nem a részvétel vagy a 
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szervezés miatt ítélték el, hanem a közlekedés akadályozásáért.  

A fentiekre tekintettel, a zavargás megelőzéséhez fűződő közérdek és a kérelmezőnek a gyülekezés 

különleges formája választásához fűződő érdeke közötti egyensúlyt megteremtve a kérelmező 

bűnösségének kimondása és bűncselekményért viszonylag enyhe büntetés kiszabása nem tűnik 

aránytalannak az elérni kívánt céllal, ezért az Egyezmény 11. cikkét nem sértették meg.  

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei 

1. Serkan Cengiz és mások Törökország elleni ügye (48.226/10. és 14.027/11. sz. ügyek)24 

A kérelmezők török állampolgárok, akik különböző egyetemeken jogot oktatnak. 

A világhálós közlemények szabályozásáról és a világhálós bűncselekmények elleni küzdelemről szóló 

törvény alapján az Ankarai Elsőfokú Büntetőbíróság elrendelte a YouTube-hoz való hozzáférés 

letiltását, mivel a weboldal tartalmazott tíz-egynéhány olyan videót, amely a jogszabályok értelmében 

sérti Atatürk emlékét. Azzal érvelve, hogy a korlátozás beavatkozást jelent az információk és eszmék 

fogadásának és megosztásának szabadságához való jogukba, a kérelmezők mint felhasználók 

fellebbezést nyújtottak be, melyben kérték az elsőfokú határozat hatályon kívül helyezését és a letiltás 

feloldását. Azt is állították, hogy az intézkedés hatással van egyetemi szakmai tevékenységükre, és 

hogy közérdek a YouTube-hoz való hozzáférés. Kiemelték továbbá, hogy az érintett tíz videóból hatot 

már töröltek, és a további négy videó Törökország területéről már nem érhető el. 

Az Ankarai Elsőfokú Büntetőbíróság elutasította a kérelmezők fellebbezését arra hivatkozva, hogy a 

letiltó rendelkezést a törvénnyel összhangban hozták, és a kérelmezők nem voltak jogosultak 

fellebbezést előterjeszteni. Megjegyezte, hogy a videók valóban nem érhetőek el Törökországból, 

azonban a weboldal adatbázisából nem törölték őket, és így a felhasználók világszerte hozzáférhetnek. 

Az Ankarai Büntetőbíróság helybenhagyta a határozatot. 

Az Ankarai Elsőfokú Büntetőbíróság 2010. június 7-én újabb letiltó végzést hozott. A második és 

harmadik kérelmező fellebbezést nyújtott be a határozat hatályon kívül helyezése iránt, az Ankarai 

Büntetőbíróság azonban helybenhagyta azt. 

Összességében a YouTube 2008. május 5-től 2010 október 3-ig volt letiltva, amikor a letiltást az 

ügyészség – a kérdéses videók szerzői jogait birtokló társaság kérelme nyomán – feloldotta.  

A kérelmezők elsősorban – az Egyezmény 10. cikkére hivatkozással – sérelmezték az információk és 

eszmék fogadásának és megosztásának szabadságához való joguk megsértését.  

A Bíróság észlelte, hogy az Ankarai Elsőfokú Büntetőbíróság által 2008. május 5-én hozott általános 

letiltó határozat közvetlenül nem a kérelmezőket célozta. A rendelkezés elleni fellebbezésüket ezért a 

hazai bíróságok elutasították. A kérelmezők aktív felhasználóként a letiltó határozat információk és 

eszmék fogadásának és megosztásának szabadságához való jogukra gyakorolt hatását sérelmezték.  

A Bíróság úgy ítélte: először arról kell döntenie, hogy a kérelmezők az Egyezmény értelmében 

áldozatnak minősülnek-e. E vonatkozásban megjegyezte, hogy a kérelmezők aktívan használják a 

YouTube-ot szakmai célokra, így különösen egyetemi munkájuk során használt videókat töltenek le és 

néznek meg. Azt is észlelte, hogy a YouTube egy egységes felület, amely lehetővé teszi egyedi 

érdeklődés szerinti információk megosztását, különösen politikai és társadalmi kérdésekben. Ez tehát 

nagyon fontos kommunikációs csatorna, és a letiltó határozat kizárta a hozzáférést olyan különleges 

információkhoz, amelyekhez más módon nem lehet hozzáférni. Továbbá a felület megengedi a civil 

újságírás megjelenését, amely a hagyományos médiában nem közvetített politikai információk 

megosztására is képes.  

A Bíróság ezzel összhangban elfogadta, hogy a jelen ügyben a YouTube fontos eszköz volt, amely 

révén a kérelmezők gyakorolni tudták az információk és eszmék fogadásának és megosztásának 

szabadságához való jogukat, és alappal állíthatták, hogy a letiltó határozat érinti őket, még ha az nem 
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is közvetlenül őket célozta. Észlelte azt is, hogy jelen kérelem benyújtását követően az 

Alkotmánybíróság is elfogadta az aktív felhasználóként eljáró második és harmadik kérelmező 

áldozati jogállását a YouTube-ot érintő letiltó határozattal összefüggésben.   

A Bíróság álláspontja szerint a letiltó határozat az Egyezmény 10. cikkében biztosított jogba való 

hatósági beavatkozásnak tekinthető.  

A Bíróság a továbbiakban észlelte, hogy a letiltó határozatot az 5651. sz. törvény 8. §-ának (1) 

bekezdése alapján hozták. A Bíróság ezen a ponton emlékeztetett, hogy Ahmet Yildirim Törökország 

elleni ügyében25 hozott ítéletében már kimondta, hogy az 5651. számú törvény nem engedi egy egész 

internetes oldalhoz való hozzáférés letiltását tartalma egy részére tekintettel. A 8. § (1) bekezdése 

alapján letiltó határozat csak adott közleményre alkalmazható, ha bűncselekmény alapos gyanúja 

merül fel. Felmerül ezért, hogy a jelen ügyben nem volt olyan jogszabályi rendelkezés, amely lehetővé 

tette volna az Ankarai Elsőfokú Büntetőbíróság számára, hogy általános letiltó határozatot hozzon a 

YouTube-hoz való hozzáférés vonatkozásában. A Bíróság ezzel összhangban arra a következtetésre 

jutott, hogy a beavatkozás nem elégítette ki az Egyezményben megkövetelt törvényesség feltételét, és 

a kérelmezők nem élveztek elégséges szintű védelmet. 

 

2. Sultan Sher és mások Egyesült Királyság elleni ügye (5.201/11. sz. ügy)26 

A kérelmezők pakisztáni állampolgárok, akik korábban tanuló vízummal az Egyesült Királyságban 

tartózkodtak, és most Pakisztánban élnek. 

A kérelmezőket 2009. április 8-án letartóztatták különböző északnyugat-angliai helyszíneken a 2000. 

évi terrorizmusról szóló törvény (továbbiakban: a Törvény) alapján azzal a gyanúval, hogy terrorista 

cselekmények elkövetésében, előkészítésében, illetve az arra való felbujtásban vettek részt. 2009. 

április 9-án kihallgatási útmutatót biztosítottak nekik, megadva más gyanúsítottak neveit és 

tájékoztatva őket, hogy kérdéseket fognak nekik feltenni a kihallgatás során bármely ismeret vagy 

információ kapcsán, amellyel rendelkeznek a terrorcselekményekkel kapcsolatban.  2009. április 10-e 

és 18-a között, ahogyan a nyomozás haladt előre, a kérelmezőknek egyre részletesebb kihallgatás előtti 

útmutatót biztosítottak, hangsúlyozva azt a feltevést, hogy egy robbanóanyaggal elkövetett 

gyilkosságra irányuló összeesküvés részesei, konkrét dolgokra utalva, ideértve elektronikus leveleket, 

számítógépes kommunikációt, felhasználóneveket, szöveges üzeneteket és Északnyugat-Anglia 

köztereinek aláhúzott térképeit.  

Eközben, 2009. április 8-án, házkutatási engedélyeket adtak ki a kérelmezők otthona tekintetében. 

Ezek az engedélyek egyszeri felhasználásra jogosítottak. A házkutatás célja szempontjából lényeges 

anyag tárgyak hosszú listáját is magában foglalta, ideértve levelezést, könyveket és elektronikus 

eszközöket. A házkutatás az első kérelmező otthonában 10 napot, a második és harmadik kérelmező 

otthonában több mint 12 napot vett igénybe.  

A Városi Bíróság előtt 2009. április 10-én meghallgatásra került sor annak érdekében, hogy döntsenek 

a kérelmezők további fogva tartásáról a jogszabályok által megengedett negyvennyolc órás kezdeti 

őrizet lejártát követően. A kérelmezőket értesítették a meghallgatásról, tájékoztatták a Törvény szerinti 

jogaikról és azokról a rendelkezésekről, amelyek alapján kizárhatók a meghallgatásról. A meghallgatás 

egy része zárt volt, hogy a bíró alaposan meg tudja vizsgálni és kérdéseket tudjon feltenni a 

kérelmezőktől elzárt, a rendőrségi műveleteket és a folyamatban lévő nyomozást részletező anyagot. 

Az engedélyt megadták, és a fogva tartást engedélyezték az őrizetbe vételtől számított hét napra. A 

második meghallgatásra 2009. április 15-én került sor, hogy elbírálják a kérelmezők további fogva 

tartása iránti kérelemről. A kérelmezők video-kapcsolat útján vettek részt, és noha bizonyos 

információkat elzártak előlük, a meghallgatás egyik részéről sem zárták ki őket. A bíró a kért 

hosszabbítást engedélyezte 2009. április 22-éig. A kérelmezőket 2009. április 21-én vádemelés nélkül 

szabadlábra helyezték. 

A kérelmezők 2009. június 26-án bírósági felülvizsgálati eljárást kezdeményeztek, vitatva a 2009. 
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április 8-a és 21-e közötti, velük szembeni bánásmód jogszerűségét. Különösen azt állították, hogy 

nem kaptak elegendő információt az őrizet idején, illetve az előzetes letartóztatás során a velük 

szembeni állítások természetét illetően. Továbbá azt állították, hogy a további fogva tartás iránti 

kérelem tárgyalása során megengedett zárt eljárás tisztességtelen. Végül amellett érveltek, hogy a 

házkutatás törvénytelen volt abban az értelemben, hogy az engedély túlságosan tág körű volt, és a 

házkutatást több napon keresztül folytatták le, annak ellenére, hogy az engedély „egyszeri alkalmat” 

engedélyezett. A bíró 2009. július 21-én a bírósági felülvizsgálat engedélyezését megtagadta.  

A kérelmezők – az Egyezmény 5. cikkének 2. és 4. bekezdésére hivatkozással – sérelmezték először is 

azt, hogy az őrizetbe vételkor és az előzetes letartóztatás során a rendőrségtől nem kaptak megfelelő 

tájékoztatást ahhoz, hogy hatékonyan vitathassák fogva tartásukat; másodszor azt, a további fogva 

tartás engedélyezési iránti eljárást, különösen azt állítva, hogy az lehetővé tette a zárt tárgyalás 

megtartását különleges ügyvédek biztosítása nélkül; végül – az Egyezmény 8. cikkére hivatkozással – 

a házkutatási engedély tárgyi hatályát és a házkutatás végrehajtásának módját.  

A Bíróság elfogadta, hogy a közelgő terrortámadás veszélye igazolhatja a kérelmezők 5. cikk 4. 

bekezdése szerinti jogainak korlátozását. Emlékeztetve, hogy a terrorizmus különleges kategóriába 

esik, úgy ítélte, hogy az 5. cikk 4. bekezdése nem zárja ki zárt tárgyalás tartását – a fogvatartott vagy 

ügyvédei távollétében – a hatóságok nyomozási irányvonalát alátámasztó információ bizalmas 

forrásainak előterjesztése érdekében. Az 5. cikk 4. bekezdése nem alkalmazható olyan módon, hogy az 

aránytalan nehézségeket támasszon a rendőrhatóság útjába a szervezett terrorizmus elleni küzdelem 

érdekében hatékony intézkedések megtétele során. Továbbá, a Törvény további fogva tartás 

engedélyezése iránti eljárást szabályozó 8. melléklete szerinti jogi keretek világos és részletes eljárási 

szabályokat állítanak fel, amelyek lehetővé teszik a kérelmezőknek, hogy megismerjék a velük 

szembeni állítások természetét, és – jogi tanácsadóval – lehetőséget kapnak ezen állítások 

megcáfolására, és hogy hatékonyan részt vegyenek a további fogva tartásukkal kapcsolatos eljárásban. 

Ezenkívül a kérelmezőknek és jogi képviselőiknek indokát adták az információk visszatartásának. A 

visszatartandó információk köre a lefolytatandó további nyomozásra korlátozódott, és egy bíró elé 

tárták, aki – zárt ülésen – biztosítani tudta, hogy semmilyen anyagot se tartsanak vissza szükségtelenül 

a kérelmezőktől, és eldöntse, érdekikre tekintettel, vajon vannak-e ésszerű indokai annak a 

feltevésnek, hogy további fogva tartásuk szükséges. Valójában, még ha a vonatkozó jogszabályokban 

hiányzik is a kifejezett rendelkezés, a bírónak joga van egy különleges ügyvédet kirendelni, ha úgy 

ítéli, hogy az ilyen kirendelés szükséges az eljárás tisztességes voltának biztosításához. Lényeges, 

hogy a kérelmezők nem kérték a különleges ügyvéd kirendelését. A jelen ügyben tehát nem sértették 

meg az Egyezmény 5. cikkének 4. bekezdését. 

A Bíróság elismerte, hogy a házkutatási engedély viszonylag széleskörű volt, felhatalmazva levelezés, 

könyvek, elektronikus berendezések, valamint számos más tárgy felkutatására és lefoglalására. A 

Bíróság szerint azonban a terrorizmus elleni küzdelem és a helyzet sürgőssége indokolhatja az ilyen 

széleskörű házkutatást. Az ilyen jellegű ügyekben, a hatóságoknak engedni kell bizonyos 

rugalmasságot annak értékelés során, hogy annak alapján, amit a házkutatás során találnak, mely 

tárgyak kapcsolhatók a terrorista tevékenységhez, és további vizsgálat céljából melyeket kell 

lefoglalni. Ami az önkényesség veszélyével szembeni biztosítékok létét illeti, a Bíróság kiemelte, hogy 

az engedélyt egy bíró bocsátotta ki, és a kérelmezők nem érveltek a mellett, hogy nem volt ésszerű 

indoka az engedély megadásának. Továbbá, a kérelmezők bírósági felülvizsgálat iránt keresetet 

nyújthattak be, vagy kártérítést követelhettek bármely, a házkutatás során lefoglalt konkrét tárgyak 

tekintetében. A jelen ügyben tehát az Egyezmény 8. cikkét nem sértették meg.  

 

3. Andrzej Szafrański Lengyelország elleni ügye (17.249/12. sz. ügy)27 

A kérelmező a Wronki fegyintézetben tölti büntetését 2010. március 31-e óta. A kérelmező 2010. 

szeptember 19-én kártérítési keresetet indított a Szamotuły Kerületi Bíróság előtt. Azt állította: a fogva 

tartási körülmények a Wronki fegyintézet sok zárkájában olyan rosszak voltak, hogy azok az 

Egyezmény 3. és 8. cikke megsértésének minősülnek. Utalt arra, hogy a zárkák ősszel és télen nem 
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fűtötték megfelelően, és nyáron nem volt megfelelő szellőzés, ami azt jelenti, hogy a foglyok 

szenvedtek a különlegesen magas hőmérséklettől. Az ablakok régi voltak, és az ablakkereten befolyt a 

víz, és a keretek kiszivárgott. Azt is előadta, hogy az illemhelyet a zárkától csak egy alacsony 

farostlemezből készült spanyolfal különítette el, ami még a minimiális intimitást is lehetetlenné tette 

számára.  

A Szamotuły Kerületi Bíróság 2011. június 21-án elutasította a kérelmező bizonyítási indítványát, 

hogy készítsen fényképfelvételeket és végezzen helyszíni szemlét az érintett zárkákban. A tárgyalást 

berekesztette és ítéletet hozott, teljes egészében elutasítva a kérelmező keresetét. A bíróság 

megállapította, utalva a Wronki fegyintézet jogi képviselőjeként eljáró Államkincstár által benyújtott 

bizonyítékokra, hogy a fogvatartottaknak hozzáférést biztosítottak sport- kulturális és oktatási 

tevékenységekhez és az orvosi ellátáshoz. Személyes higiéniás eszközökkel látták el őket, és 

megfelelő élelmük volt. Ezek a tényezők, összességükben nézve, enyhítették azt az ártalmat, ami 

szükségképpeni része és következménye a szabadságvesztés büntetés töltésének. A bíróság továbbá 

úgy találta, hogy az illemhely a kérelmező zárkáiban valóban egy farostlemezből készült spanyolfallal 

volt elkülönítve. Ez nem biztosított teljes intimitást, de elégséges volt ahhoz, hogy biztosítsa azt, hogy 

az elítéltek mások látókörén kívül essenek, ha használják az illemhelyet. Minden illemhelyen volt egy 

WC és egy mosdó. A kérelmezőnek a zárkák nem megfelelő szellőzésére és elégtelen fűtésére 

vonatkozó állításait a bíróság úgy találta, hogy a zárkák világosak és megfelelően szellőzöttek voltak; 

az ablakokat megjavították, a fűtőtesteket kicserélték és azok megfelelően működtek. Ami a fény 

állítólagos hiányát illeti, a bíróság úgy találta, hogy a kérelmezőnek külön engedélyt adtak, hogy egy 

további olvasólámpát használjon. A bíróság azon az állásponton volt, hogy az Államkincstár nem járt 

el jogellenesen, és nem állt szándékában rosszhiszeműen eljárni, illetve sérelmet vagy kárt okozni a 

kérelmezőnek.  A jogellenesség hiányában a személyiségi jogok megsértése nem állapítható meg. 

Mindenesetre, a Wronki fegyintézetben a körülmények nem voltak olyan mostohák, ami a 

személyiségi jogok sérelmének minősülne.  

A kérelmező fellebbezett, arra hivatkozva, hogy a bíróság nem állapította meg a tényállást helyesen, 

főleg azért, mert elutasította a fénykép- vagy filmfelvétel készítése, illetve szemle útján történő 

bizonyításra vonatkozó indítványát. Az ítélet ezért elégtelen ténybeli alapon nyugszik. Továbbá, 

annyiban, amennyiben a bíróság azokra az általános körülményekre utal, amelyek között a kérelmező 

büntetését töltötte (az étel minősége, egészségügyi ellátás, hozzáférés sport- és kulturális 

tevékenységhez), ezek a tényezők nem képezték keresete alapját. Nem panaszkodott sem az élelem 

szerény minőségére, sem a kulturális és sporttevékenységekhez való elégtelen hozzáférésre. Keresete 

indokai alapvetően a zárkán belüli higiéniai körülményekkel és különösen az illemhely használata 

során szükséges intimitás hiányával voltak kapcsolatosak. Az intimitás hiányát viszont kifejezetten 

megerősítette az elsőfokú bíróság. Emlékeztetett, hogy az illemhelyek és a zárkák megfelelő 

elválasztás hiánya személyiségi jogai és méltósága megsértésének minősül. Jelezte továbbá, hogy a 

fegyintézetben néhány zárkában olyan illemhely van, amelyet rendes falakkal és ajtóval különítettek el 

a zárka többi részétől.  

A Poznańi Fellebbviteli Bíróság 2011. december 6-án az elsőfokú ítéletet helybenhagyta, teljes 

mértékben elfogadva az első fokú bíróság által megállapított tényállást és annak jogi minősítését. Így 

különösen, a fellebbviteli bíróság azon az állásponton volt, hogy az a kellemetlenség, amelyet a zárkák 

illemhellyel való ellátásának módja okozott, nevezetesen, hogy farostlemezből készült spanyolfalakkal 

különítették el, nem haladj meg a szabadságvesztés büntetéssel szükségképpen együtt járó 

nehézségeket és sérelmeket.  

A kérelmező – az Egyezmény 3. cikkére hivatkozással – sérelmezte a rossz higiéniai körülményeket 

azokban a zárkákban, amelyekben a Wronki fegyintézetben fogva tartották, továbbá – az Egyezmény 

3. és 8. cikkére hivatkozással – azt, hogy a mosdó nem volt megfelelően elválasztva a zárka többi 

részétől.  

A Bíróság emlékeztetett, hogy az Egyezmény 3. cikke a demokratikus társadalom egyik legalapvetőbb 

értékét rögzíti; abszolút jelleggel megtiltja a kínzást és az embertelen vagy megalázó bánásmódot vagy 

büntetést, függetlenül az áldozat viselkedésétől. A Bíróság emlékeztetett arra is, hogy ítélkezési 

gyakorlatának megfelelően a rossz bánásmódnak el kell érnie a súlyosság egy bizonyos szintjét ahhoz, 
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hogy az Egyezmény 3. cikkének hatálya alá essék. A súlyosság e szintjének meghatározása 

viszonylagos, az eset körülményeitől függ, például a bánásmód időtartamától, a fizikai és lelki 

hatásoktól, egyes esetekben az áldozat nemétől, életkorától és egészségi állapotától. Továbbá, annak 

megállapítása során, hogy a bánásmód „megalázó”-e a 3. cikk értelmében, a Bíróság tekintettel van 

arra, hogy az-e a célja, hogy megalázzák és kiszolgáltatottá tegyék az érintett személyt, és – ami a 

következményeket illeti – ez a 3. cikkel  összeegyeztethetetlen módon hátrányosan befolyásolta-e 

személyiségét. Bár az a kérdés, hogy a bánásmód célja az volt-e, hogy az áldozatot megalázzák, vagy 

lealacsonyítsák, olyan tényező, amelyet figyelembe kell venni, egy ilyen célzat hiánya azonban nem 

zárhatja ki véglegesen a 3. cikk megsértésének megállapítását.  

A személyt szabadságától megfosztó intézkedések gyakran együtt járnak bizonyos elkerülhetetlen 

szenvedéssel vagy megaláztatással. Ennek ellenére, az ezzel együtt járó szenvedés vagy megaláztatás 

szintje nem mehet túl azon, amely egy jogszerű bánásmód vagy büntetés adott formájához 

elkerülhetetlenül kapcsolódik. A fogvatartottakkal összefüggésben, a Bíróság hangsúlyozta, hogy a 

fogvatartott nem veszti el a bebörtönzés puszta tényénél fogva az Egyezményben biztosított jogai 

védelmét. Ellenkezőleg, az őrizetben lévő személyek sérülékeny helyzetben vannak, és a hatóságok 

kötelesek megvédeni őket. Az Egyezmény 3. cikke alapján, az Állam köteles biztosítani, hogy a 

személyt olyan körülmények között tartsanak őrizetben, amelyek összeegyeztethetőek az emberi 

méltóság tiszteletével, az intézkedés végrehajtásának jellege és a módja ne tegye ki az egyént az 

őrizetben elkerülhetetlenül benne rejlő szintet meghaladó erősségű szorongásnak és nehézségnek, és - 

az őrizet gyakorlati követelményeiből adódóan - az őrizetes egészsége és jóléte megfelelően biztosított 

legyen. A fogvatartási körülmények értékelése során figyelembe kell venni e körülmények együttes 

hatásait éppúgy, mint a kérelmező által tett konkrét állításokat. Annak az időszak hosszát, amely alatt a 

személy az adott körülmények között tartják őrizetben, ugyancsak figyelembe kell venni. 

A fogvatartási körülményekkel összefüggésben a Bíróság már többször megállapította az Egyezmény 

3. cikkének megsértését olyan esetekben, amelyek a zárkák túlzsúfoltságával voltak kapcsolatosak. 

Más esetekben azonban, amikor a zsúfoltság nem volt olyan súlyos, hogy önmagában kérdéseket 

vessen fel az Egyezmény 3. cikke alapján, a Bíróság a fogvatartás fizikai feltételeinek más olyan 

vetületeit emelte ki, mint amelyek relevánsak e rendelkezések teljesítésének értékelése során.  Ezek az 

elemek magukban foglalják, különösen a szellőzés biztosítását, a természetes fényhez vagy a 

levegőhöz való hozzáférést, a fűtési berendezések megfelelőségét, az alapvető higiéniai 

követelmények betartását és a mosdóhasználat intimitásának biztosítását. Így még azokban az 

esetekben is, amikor nagyobb – 3-4 m2/fő nagyságú – zárkáról volt szó, a Bíróság megállapította a 3. 

cikk megsértését, mivel a térbeli tényező a szellőzés és világítás igazolt hiányával párosult. 

Rátérve jelen ügy körülményeire, a Bíróság kiemelte, hogy a kérelmezőt a Wronki fegyintézben 

tartották fogva 2010. március 31-e és 2011. december 6-a között, vagyis egy évig és hat hónapig. 

Ezalatt az idő alatt tíz különböző zárkában helyezték el, közülük háromban a mosdó teljesen elkülönült 

a zárka többi részétől. A kérelmezőnek a zárka elégtelen szellőzésére, valamint a fűtés és a fény 

hiányára vonatkozó állításait nem erősítették meg a hazai bíróság előtti eljárásban, amelynek keretében 

személyhez fűződő jogai megsértése miatti kártérítési igényét bírálták el. A bíróságok azonban 

megerősítették, hogy hét zárkában a bejáratnál található mosdóhelyiség valóban csak egy 

farostlemezből készült spanyolfallal különült el a zárka többi részétől, és azon nem volt ajtó. 

A Bíróság kiemelte, hogy a korábbi esetekben, amikor a mosdóhelyiségnek a zárka többi részétől való 

elégtelen elválasztása volt a kérdés, más súlyosbító tényezők is jelen voltak, és csak ezek együttes 

hatása tette lehetővé, hogy az Egyezmény 3. cikkének megsértését megállapítsa. Ezzel szemben a jelen 

esetben, amint az kitűnik a Kormányzat állításaiból, amelyet a hazai bíróságok által tett megállapítások 

megerősítettek, az egyetlen nehézség, amelyet a kérelmezőnek el kellett viselnie, a mosdóhelyiségnek 

a zárka többi részétől való elégtelen elválasztása volt. Ezen kívül a zárkák megfelelő megvilágítottak, 

fűthető és szellőztethetők voltak. A kérelmező különböző zárkán kívüli tevékenységekhez is hozzáfért.  

A fentiekre tekintettel a Bíróság úgy ítélte meg, hogy a kérelmező őrizet Wronki fegyintézetben való 

fogvatartásának általános körülményei nem minősíthetők úgy, hogy az olyan szorongást és nehézséget 

okozott, amely túllépi az őrizetben elkerülhetetlenül benne rejlő szenvedés szintjét, vagy amely 

meghaladja az Egyezmény 3. cikke szerinti súlyosság küszöbértékét. Ezzel összhangban jelen ügyben 
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ezt a rendelkezést nem sértették meg.  

A Bíróság emlékeztetett: még ha egy intézkedés nem is valósítja meg az Egyezmény 3. cikkében tiltott 

bánásmódot, még ütközhet az Egyezmény 8. cikkébe. A fogvatartottak általában továbbra is élvezik az 

Egyezményben biztosított valamennyi alapvető jogot és szabadságot, kivéve a szabadsághoz való 

jogot, amennyiben törvényesen kirótt fogvatartás kifejezetten az Egyezmény 5. cikkének hatálya alá 

esik. Noha az Egyezmény 8. cikkének tárgya lényegében az, hogy megvédje az egyéneket a hatóságok 

önkényes beavatkozásával szemben, az nem pusztán arra kényszerítheti az államot, hogy tartózkodjék 

az ilyen beavatkozástól. Ezen az elsősorban nemtevésre irányuló kötelezettségvállaláson kívül, 

Létezhetnek a magán- és a családi élet tiszteletben tartásának hatékony biztosításából adódó tevőleges 

kötelezettségek is. Ezek a kötelezettségek magukban foglalhatják olyan intézkedések elfogadását, 

amelynek célja, hogy az egyének egymás közti kapcsolataiban is biztosítsák a magán- és a családi élet 

tiszteletben tartását. Az államnak az Egyezmény 8. cikke szerinti nemtevésre vonatkozó és tevőleges 

kötelezettségei közötti határvonalak nem alkalmasak a pontos meghatározásra. Az alkalmazandó elvek 

mindazonáltal hasonlóak. Különösen, mindkét esetben tekintettel kell lenni arra, hogy tisztességes 

egyensúlyt teremtsenek a versengő érdekek között. 

A Bíróság már többször megállapította az Egyezmény 3. cikkének megsértését a rossz fogvatartási 

körülmények miatt, olyan esetekben, ahol a mosdó és a zárka többi része közti megfelelő hiánya volt 

az egyik eleme az említett körülményeknek. Következik tehát a Bíróság esetjogából, hogy a hazai 

hatóságoknak tevőleges kötelezettsége biztosítani a hozzáférést olyan tisztálkodási lehetőséghez, 

amely olyan módon van elválasztva a zárka többi részétől, amely biztosítja a fogvatartottak számára a 

minimális intimitást. A Bíróság észlelte, hogy a Kínzás és embertelen vagy megalázó büntetések vagy 

bánásmód megelőzésére alakult Európai Bizottság (CPT) összhangban, hogy egy mellékhelyiség, 

amely csak részben van leválasztva, nem fogadható el egy olyan zárkában, amelyben több mint egy 

fogvatartott lakik. A zárkán belüli mosdóhelyiségeket teljes elválasztófallal kell ellátni, amely a 

mennyezetig ér. Így a CPT azt javasolta, miután látogatást a lengyel börtönökben, hogy teljes 

válaszfalat kell elhelyezni minden zárkán belüli mellékhelyiség esetén.  

A Bíróság kiemelte, hogy a kérelmező 2010. március 31. és 2011. december 6-a között tíz zárkában 

volt elhelyezve, amelyből hétben a mosdóhelyiség nem volt teljesen leválasztva. Ezekben a zárkákban 

a többiek jelenlétében kellett használnia az illemhelyet, és ezért a mindennapi életben meg volt fosztva 

az alapvető szintű intimitástól is. A kérelmező felvetette a kérdést a büntetés-végrehajtási 

hatóságoknak, és azt kérte, hogy legalább egy függönyt akasszanak arra a helyre, hogy elkülönítsék az 

mosdóhelyiséget. A büntetés-végrehajtási hatóságok azt válaszolták, hogy a hazai jogszabályok nem 

állítanak fel különös rendelkezések a tekintetben, hogyan kell az illemhelyeket kialakítani és 

elkülöníteni a zárkákban. Ebből az következik, hogy a jelen esetben a hazai hatóságok elmulasztották 

teljesíteni a kérelmező számára minimális szintű intimitás biztosítására vonatkozó tevőleges 

kötelezettségüket, amikor az őrizetben volt Wronki fegyintézetben. 

A fentiekre tekintettel a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy az Egyezmény 8. cikkét 

megsértették.  

A Bíróság a kérelmező javára 1.800,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg. 

 

4. Ivan Blokhin Oroszország elleni ügye (47.152/06. sz. ügy) 28 

Miután a kérelmező szülőinek szülői felügyeleti jogát megszüntették, a nagyapja gyámsága alá került 

2004-ben. Az orvosi leletei alapján a kérelmező egy mentális neurológiai természetű betegségben a 

figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarban (a továbbiakban: „ADHD”) szenved, valamint vizelettartási 

panaszokkal küzd. A kérelmezőt 2004 decemberében és 2005 januárjában két szakorvos megvizsgálta, 

és gyógyszeres kezelést, valamint rendszeres neurológiai és pszichiátriai vizsgálatot írt elő. Számos 

korábbi alkalommal folytattak le vele szemben nyomozás-előkészítő vizsgálatot bűncselekmény (pl. 

rablás, kényszerítés) elkövetésének gyanúja miatt, büntetőeljárás azonban nem indult ellene, mivel 

még nem töltötte be a büntethetőségi korhatárt. 

                                                 
28  Az ítéletet a Nagykamara hozta 2016. március 23-án; az ítélet végleges. 
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A kérelmezőt 2005. január 3-án – ekkor 12 éves volt – őrizetbe vették, és bevitték a rendőrségre, ahol 

kihallgatták, és közölték vele, hogy a 9 éves szomszédjában lakó fiú sérelmére elkövetett 

kényszerítéssel vádolják. A kérelmező elmondása szerint a rendőrség ösztönzésére aláírta a beismerő 

vallomást, amelyet a nagyapja rendőrségre érkezését követően vissza is vont. A fiatalkorúak ügyeivel 

foglalkozó nyomozó hatóság a kérelmező beismerő vallomására, a kilencéves fiú és a fiú anyjának 

nyilatkozataira utalva úgy találta, hogy a kérelmező cselekedete megvalósította a kényszerítés 

bűncselekményének tényállási elemeit, de, mivel még nem érte el a büntethetőségi korhatárt, nem 

ítélte el. Ennek ellenére 2005. február 21-én egy kerületi bíróság 30 napra elrendelte egy fiatalkorúak 

számára fenntartott fogdában való elhelyezését, különösen azért, hogy megakadályozzák bármilyen 

további bűnözői tevékenységben való részvételét, illetőleg magatartásjavítás céljával. A bíróság 

megjegyezte, hogy a közelmúltbéli bűnözői tevékenységét megerősítették a kilencéves fiú és a fiú 

anyjának nyilatkozatai, valamint a kérelmező beismerő vallomása. Még aznap elhelyezték a fogdában.  

A nyomozást előkészítő vizsgálatok folyamatban léte alatt a kérelmező gyámja többször élt panasszal 

az ügyészség felé, hogy unokáját, egy pszichés zavarral küzdő kiskorút, megfélemlítették, majd a 

gyámja távollétében hallgatták ki, továbbá amiatt, hogy beismerő vallomását kényszer alatt szerezték 

be. A következő hónapokban számos panaszt nyújtott be az ügyészség különböző szintjein, kérve az 

ügy újabb vizsgálatát. 2005 augusztusa és decembere között számos választ kapott az ügyészségtől, 

amelyek azt állították, hogy a kérelmező ellen kora miatt nem indult büntetőeljárás. A levelek 

különösen azt is állították, hogy 2005. január 3-án a rendőrség a kérelmezőt inkább csak arra kérte, 

hogy adjon „magyarázatot”, minthogy kihallgatta volna. Egy jogász vagy pszichológus jelenléte ezért 

nem volt kötelező. A kérelmező nagyapja a 2005. február 21-ei őrizetet elrendelő végzés elleni is 

fellebbezett, azt állítva többek között, hogy az elzárás törvénytelen és összeegyeztethetetlen az 

unokája egészségi állapotával. A megyei bíróság 2005 májusában a végzést hatályon kívül helyezte. 

2006 májusában azonban ugyanezen bíróság újra megvizsgálta az ügyet, és úgy találta, hogy az eredeti 

elzárást elrendelő végzés törvényes volt. 

A kérelmező beadványai szerint a fiatalkorúak fogdájában vizelettartási-zavaraival és az ADHD-val 

kapcsolatban semmilyen orvosi ellátásban nem részesült. A mellékhelyiséghez való hozzáférés 

korlátozott volt, fájdalmat és megaláztatást kellett kiállnia abból adódóan, hogy enuresisben 

szenvedett. A fogvatartottakat a fogdában egész nap egy nagy, üres szobában tartották, és ritkán 

engedték kimenni. A fogvatartottakkal szemben kollektív büntetést alkalmaztak. Matematikát és orosz 

nyelvtant tanítottak hetente kétszer, különböző korú és iskolai szintű gyerekből álló, 20 fős 

csoportokban. Miután a 30 nap elteltével kiengedték a javítóintézetből, a kérelmezőt kórházba 

szállították, ahol három hétig kezelték neurózis és ADHD miatt.  

Az orosz Kormányzat Bírósághoz intézett beadványaiban vitatta a kérelmező a fogdán belüli 

viszonyokkal kapcsolatos előadását, hangsúlyozva többek között azt, hogy nem korlátozták 

mellékhelyiséghez való hozzáférést, és a gyermekek oktatásban részesültek. A kérelmező egészségét 

illetően azt állították, hogy személyi kartonját és orvosi leleteit kötelező megőrzési idő lejártát 

követően megsemmisítették a hazai előírásoknak megfelelően. Továbbá benyújtottak egy 2010. 

decemberi keltezésű fogda-felügyelői jelentést, amely szerint minden fogdában tartott gyereket 

naponta megvizsgál az orvosi személyzet, és amely azt is állította sem a kérelmező, sem más 

fogvatartott nem tett panaszt.  

A kérelmező – az Egyezmény 3. cikkére hivatkozással – sérelmezte, hogy a fiatalkorúak fogdájában a 

körülmények embertelenek voltak, és azt, hogy nem biztosítottak számára megfelelő orvosi ellátást.  

Állította továbbá, hogy az elzárása az Egyezmény 5. cikkének 1. bekezdésébe ütközik. Végül – az 

Egyezmény 6. cikkének 1. és 3. bekezdésére hivatkozással – állította, hogy a vele szemben lefolyatott 

eljárások tisztességtelenek voltak, egyrészt, mivel állítólagos kihallgatására gyámja, jogi képviselő 

vagy pedagógus távollétében került sor, másrészt, mivel nem volt lehetősége, hogy keresztkérdéseket 

tegyen fel a két tanúnak, akik ellene vallottak. 

A Bíróság kiemelte, hogy a Nagykamara előtti eljárásban az orosz Kormányzat számos okiratot 

terjesztett elő annak kimutatására, hogy a fogdában a körülmények jók, és hogy az orvosi ellátást 

biztosítják. Ezen okiratok többsége azonban évekkel a kérelmező ott-tartózkodását követően keltek, 

ezért nem világítják meg az ott-tartózkodása során fennálló körülményeket. Továbbá, ami a fogda-



 

 5

9

 

felügyelő 2010-es keltezésű nyilatkozatát illeti, amit a Kormányzat csatolt, a Bíróság úgy ítélte, hogy 

valószínűtlen, hogy emlékezett volna arra, hogy vajon egy gyermek, aki a fogdában töltött 30 napot 

hat éve, tette-e panaszt a körülményekkel, vagy a mosdóhasználattal kapcsolatban. Noha a Bíróság 

nem vonta kétségbe azt az állítást, hogy a fogdából a kérelmezővel kapcsolatos kérelmezővel egyes 

dokumentumok megsemmisítésre kerülhettek a vonatkozó, akkor hatályos hazai jogszabályok alapján, 

ez nem mentesíti a Kormányzatot az alól a kötelezettsége alól, hogy tényállításait megfelelő 

bizonyítékokkal támassza alá. 

A rendelkezésére álló anyagból – nevezetesen a kérelmező által csatolt orvosi igazolásokból – a 

Bíróság úgy találta, hogy megállapítható: nagyjából egy hónappal azelőtt, hogy őrizetbe vették, a 

kérelmező szakorvosok vizsgálták meg, akik gyógyszeres kezelést és rendszeres neurológiai és 

pszichiátriai konzultáción való részvételt írtak számára elő, és, hogy a szabadlábra helyezését 

követően nyomban kórházba utalták három hétre az ADHD kezelése miatt. Ezen felül a kérelmező 

nagyapja tájékoztatta a hatóságokat a kérelmező egészségi állapotáról a 2005. február 21-ei, az 

őrizetbe vétel tárgyában tartott meghallgatáson. Ezek alapján elegendő bizonyíték állt rendelkezésre 

annak a megállapításához, hogy a hatóságok tudatában voltak a kérelmező egészségi állapotának. A 

Kormányzat viszont nem tudta kimutatni, hogy 30 napos fogdában való tartózkodása alatt a kérelmező 

– aki teljesen a hatóságok ellenőrzése alatt volt, akiknek kötelességük volt biztosítani méltóságát és 

jóllétét – megkapta az állapota által megkívánt egészségügyi ellátást. Ezek az indokok elégségesek 

voltak a Bíróság számára, ahhoz, hogy arra a következtetésre jusson: a kérelmező Egyezmény 3. cikke 

szerinti jogait megsértették, tekintettel a szükséges egészségügyi ellátás hiányára, figyelemmel fiatal 

korára és különösen sérülékeny helyzetére; az Egyezmény 3. cikkére alapított egyéb panaszok 

vizsgálatára nem volt szükség.   

A Bíróság megerősítette, hogy a kérelmező 30 napos elhelyezése fogdában a szabadságtól való 

megfosztásnak minősül az Egyezmény 5. cikkének 1. bekezdése értelmében. Az orosz Kormányzat 

érvelése szerint a kérelmező intézeti elhelyezése az Egyezmény 5. cikke 1. bekezdésének (d) pontjával 

összhangban került sor, nevezetesen az „a kiskorú őrizetbe vétele törvényes rendelkezés alapján 

nevelési felügyelet céljából”. A Bíróság azonban kiemelte, hogy a fiatalkorúak fogdában való 

elhelyezésének – a hatóságok által hivatkozott – Kiskorúakról szóló törvényben megjelölt indokai azt 

jelzik, hogy annak célja az ideiglenes elszállásolás addig, amíg a végleges megoldást meg nem 

találják, és nem a „nevelési felügyelet”. A Kormányzat álláspontjával ellentétben, a kérelmező 

fogdában történő elhelyezése nem hasonlítható össze a zárt oktatási intézményben való elhelyezéssel, 

amely egy különálló és hosszútávú intézkedés annak érdekében, hogy megpróbáljanak segíteni a 

súlyosan problémás kiskorúaknak. A Bíróság nem látta, hogy hogyan lenne biztosítható bármiféle 

értelmes – a kiskorú viselkedését megváltoztató és neki megfelelő kezelést és rehabilitációt kínáló – 

nevelési felügyelet egy legfeljebb 30 napos időszak alatt. Noha a Bíróság elfogadta, hogy bizonyos 

fokú oktatást biztosítottak az intézményben, úgy ítélte, hogy ez a tény nem alapozza meg a 

Kormányzat azon érvét, hogy a kérelmező elhelyezése a nevelési felügyelet „céljából” történt. 

Ellenkezőleg, inkább a fegyelmező rendszere jellemezte, mint az oktatás, amelyet biztosított. Továbbá, 

fontos, hogy az őrizetet elrendelő végzést elbíráló bíróságok egyike sem állította, hogy az elhelyezés 

oktatási céllal történt. Ehelyett utaltak „magatartásjavítás”-ra, és a kérelmező általi további bűnöző 

cselekmények megakadályozásának szükségességére, amelyek egyike sem érvényes indok az 

Egyezmény 5. cikke 1. bekezdésének d) pontja alapján. A kérelmező elhelyezése nem esik az 5. cikk 1. 

bekezdése más pontjának hatálya alá sem. Ezzel összhangban az Egyezmény 5. cikkének 1. 

bekezdését megsértették.  

A Bíróság úgy ítélte, hogy a kérelmező ellen lefolytatott eljárás az Egyezmény 6. cikke értelmében 

büntetőeljárásnak minősül. A Bíróság figyelembe vette, hogy bár az eljárást az orosz törvények ugyan 

nem minősítik büntetőeljárásnak, a hazai bíróságok a fiatalkorú bűnelkövetők fogdájában való 

elhelyezésének fő indokaként utaltak arra a tényre, hogy a kérelmező büntetendő cselekményeket 

követett el. Ezen felül a bíróságok széles körben hivatkoztak a büntetőeljárást megelőző vizsgálat 

megállapításaira, ezért szoros kapcsolat volt a vizsgálat és az elhelyezési eljárás között. A Bíróság ezen 

felül hangsúlyozta, hogy a kérelmező 30 napos elhelyezése a fiatalkorú bűnelkövetők fogdájában 

egyértelműen az elrettentés és a büntetés jegyeit mutatja. Ennek megfelelően a Bíróság nem értett 

egyet az orosz Kormányzat állításával, miszerint a kérelmező panaszát az Egyezmény 5. cikkének 4. 
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bekezdése alapján kellene elbírálni. Mivel az eljárás a büntetőjogi vád elbírálásával kapcsolatos, a 

panaszt az Egyezmény 6. cikke szerinti jóval szélesebb kihatású eljárási garanciák összefüggésében 

kell vizsgálni. 

Figyelemmel arra a tényre, hogy a kérelmező a kérdéses időben még nem töltötte be a vád tárgyává 

tett bűncselekményre vonatkozó büntethetőségi korhatárt, számos nemzetközi forrásból világos, hogy 

bármely vele szembeni intézkedésnek az ő legjobb érdekét kell szolgálnia, és hogy rendőrségi 

elfogásának időpontjától kezdve legalább azokat a jogokat és biztosítékokat kellett volna neki 

biztosítani, mint a felnőtteknek. Továbbá az a tény, hogy ADHD-ben szenvedett, különösen 

sebezhetővé tette őt.  

Nem vitatott, hogy a kérelmezőt anélkül vitték be a rendőrségre, hogy megmondták volna neki, miért. 

Továbbá semmi jele, hogy tájékoztatták volna arról a jogáról, hogy felhívja a nagyapját, egy ügyvédet, 

vagy más bizalmi személyt, hogy segítse őt a kihallgatás során. Az orosz Kormányzat azon állításait, 

hogy a nagyapa jelen volt a kihallgatás során, bizonyítékkal nem támasztották alá. Az a tény, hogy az 

orosz jogrendszer nem biztosít jogi képviselőt a büntethetőségi korhatárt be nem töltött kiskorúnak 

rendőrségi kihallgatása során, nem érvényes indok a jogi képviselet igénybevételéhez szükséges 

tájékoztatás megadására vonatkozó kötelezettség teljesítésének elmulasztására.  

A kérelmező biztosan megfélemlítettnek és kiszolgáltatottnak érezte magát, míg a rendőrségen 

tartották és egyedül lévén kihallgatták, és visszavonta beismerését, amikor nagyapja megérkezett a 

rendőrségre. Ennek ellenére beismerő vallomását, amelyet ügyvéd távollétében tett, nemcsak 

felhasználták ellene, hanem ez szolgált – a kilencéves fiú és a fiú anyjának a büntetőeljárást megelőző 

vizsgálat során tett nyilatkozataival együtt – alapul az orosz bíróságok megállapításaihoz, hogy 

cselekménye megvalósította a kényszerítés bűncselekményének tényállási elemeit, ezért a kérelmező 

fogdában való elhelyezéséhez is alapul szolgált. A jogi képviselő hiánya a kihallgatás során ezért 

helyrehozhatatlanul érintette a védekezéshez való jogát, és aláásta az eljárás egészének tisztességes 

voltát, megsértve az Egyezmény 6. cikke 1. bekezdését és 3. bekezdésének (c) pontját.  

A Bíróság úgy ítélte, hogy fontos lett volna az elhelyezést eljárás tisztességessége érdekében, hogy a 

kilencéves szomszéd és édesanyjának kihallgatása, különös tekintettel arra a tényre, hogy a kérelmező 

visszavonta a beismerő vallomását. Ez a biztosíték még inkább fontos abból adódóan, hogy a 

kérelmező büntethetőségi korhatár alatti kiskorú volt, és az eljárás olyan alapvető jogát érintette, mint 

a szabadsághoz való jog. Azonban sem a fiút, sem az anyját nem idézték meg azonban a 

meghallgatásra; és nem érveltek amellett, hogy nem voltak elérhetők vagy nehéz lett volna idézni őket. 

Végül nem voltak ellensúlyozó tényezők, amelyek kompenzálták volna a kérelmező a tanúk 

kikérdezésére való képtelenségét. A kérelmező védekezéshez való jogát tehát olyan mértékben 

korlátozták, amely összeegyeztethetetlen az Egyezmény 6. cikke 1. bekezdésében és 3. bekezdésének 

(c) pontjában biztosított garanciákkal. 

A Bíróság hozzátette, hogy a kérelmező jogainak korlátozása abból a tényből következett, hogy a 

büntethetőségi korhatár alatti korú volt, és ezért kívül esett az orosz Be. által biztosított védelem 

hatályán.  Ehelyett a Kiskorúakról szóló törvényt alkalmazták rá, amely jelentősen korlátozottabb 

eljárási garanciákat biztosított. A Bíróság hangsúlyozta, hogy mennyire lényeges a megfelelő eljárási 

garanciák biztosítása a gyermek legjobb érdeke és jólléte védelme érdekében, amikor szabadsága a tét. 

A fogyatékos gyermekek további biztosítékokat igényelhetnek, hogy biztosítsák megfelelő 

védelmüket.  

A Bíróság a kérelmező javára 7.500,-Euró nemvagyoni kártérítést ítélt meg.  

 

5. F. G. Svédország elleni ügye (43.611/11. sz. ügy)29 

A kérelmező iráni állampolgár, aki 2009 novemberében menedékkérőként érkezett Svédországba. 

Eredeti menedék iránti kérelmében azt állította, hogy az iráni rendszer elleni politikai tevékenységet 

folytatott, melynek keretében – a rendszert bíráló honlapok készítésében és feltöltésében segédkezve – 

                                                 
29  Az ítéletet a Nagykamara 2016. március 23-án hozta; az ítélet végleges. 
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elsősorban a hallgatói mozgalommal működött együtt. Több alkalommal (2007 áprilisában, 2009 

júniusában és 2009 szeptemberében) is letartóztatták, majd végül, mikor 2009 novemberében az iráni 

forradalmi bíróság elé idézték, Svédországba szökött. Azt is megemlítette, hogy Svédországba 

érkezését követően áttért a keresztény hitre, de a menedékjog engedélyezésére okot adó 

körülményként sem a svéd Bevándorlási Hivatal, sem a fellebbezés folytán eljáró Bevándorlási 

Bíróság előtt nem kívánt erre hivatkozni, mivel ezt személyes ügynek tekintette.  

A kérelmet a Bevándorlási Hivatal – a Bevándorlási Bíróság által 2011 júniusában hatályában 

fenntartott – határozatával elutasította. A hatóság többek között megállapította, hogy a kérelmező a 

politikai tevékenységét eltúlozta; a hatóság szerint az csak alacsonyszintű volt, így a kérelmező nem 

szorul Svédország védelmére. A tevékenység alacsonyszintű jellegét alátámasztotta az a tény is, hogy a 

kérelmező 2009 óta nem kapott újabb idézést, és a kérelmező Iránban maradt családtagjai sem kerültek 

az iráni hatóságok célkeresztjébe. A hatóságok azonban nem folytattak le alapos vizsgálatot a 

kérelmező keresztény hitre való áttérése tárgyában, mivel a kérelmező – a menedékjog 

engedélyezésére okot adó körülményként – nem kívánt e tényezőre hivatkozni.  

Mivel ezért a kérelmezőtől megtagadták a politikai indokokra alapított menedékjogot, a kérelmező – a 

keresztény hitre való áttérésre mint új körülményre hivatkozva – a kitoloncolást elrendelő végzés 

végrehajtásának felfüggesztését kérte. Kérelmét a hatóság – 2011 novemberében hatályában 

fenntartott – határozatával elutasította azon az alapon, hogy a keresztény hitre való áttérés nem 

minősül új körülménynek, amely igazolná az eljárások felülvizsgálatát. A kérelmező kitoloncolásának 

végrehajtása azonban felfüggesztésre került a Bíróság 2011 októberében a Bíróság Eljárási 

Szabályzatának 39. cikke alapján elrendelt ideiglenes intézkedése alapján, amelyben a Bíróság jelezte 

a svéd kormánynak, hogy a kérelmező nem utasítható ki Iránba, amíg a Bíróság a kérelmező ügyét 

nem bírálja el. 

A kérelmező – az Egyezmény 2. és 3. cikkére hivatkozással – sérelmezte, hogy Iránba való kiutasítása 

esetén fennáll annak valós veszélye, hogy politikai múltja és keresztény hitre térése miatt 

büntetőeljárást indítanak vele szemben, megbüntetik vagy halálra ítélik. 

A Bíróság úgy találta, hogy Iránba történő visszatérése esetén a kérelmező nem az országban fennálló 

általános helyzet miatt kerülne veszélybe. Ami a kérelmező helyzetének egyedi körülményeit illeti, a 

menedékjog engedélyezése iránti kérelem elbírálásakor a nemzeti hatóságok figyelembe vették a 

kérelmezőnek az iráni rezsim elleni politikai tevékenységét és azt a tényt, hogy a kérelmezőt több 

alkalommal letartóztatták és az iráni bíróságok elé idézték. Mindent együttesen értékelve a hatóságok 

arra a következtetésre jutottak, hogy a kérelmező nem volt közismert aktivista vagy politikai ellenfél, 

ezért nem volt szüksége Svédország védelmére. E következtetést alátámasztotta az is, hogy 2009 óta a 

kérelmező nem kapott újabb idézést a forradalmi bíróságtól, és egyetlen Iránban maradt családtagját 

sem érte az iráni hatóságok részéről semmilyen megtorlás. A Bíróság megállapította, hogy nincs olyan 

bizonyíték, amely alátámasztaná azt az állítást, hogy a hatóságok tévesen jutottak erre a 

következtetésre, vagy hogy a menekültügyi eljárás a kérelmező politikai tevékenységének értékelését 

illetően bármilyen szempontból nem volt megfelelő. Arra sem utalt semmilyen bizonyíték, hogy a 

svéd hatóságok ne vették volna megfelelően figyelembe a repülőtéren való letartóztatás veszélyét, 

amikor a kérelmezőt az Iránba való visszatérése esetén fenyegető veszélyeket általánosságban 

értékelték. Végezetül, a kérelmező azon állításával kapcsolatban, hogy az iráni hatóságok 

azonosíthatják az Európai Bíróság által meghozott ítélet alapján, a Bíróság rámutatott: a kérelmező 

részére 2011 októberében anonimitást biztosítottak, és a Bíróság rendelkezésére álló anyagok alapján 

az azonosítás veszélyének nem volt határozott jele. Mindezek alapján a kérelmező Iránba való 

kiutasítása – az országban végzett múltbéli politikai tevékenységére tekintettel – nem sértené az 

Egyezmény 2. és 3. cikkét. 

A Bíróság megállapította, hogy a kérelmező csaknem egész életében Iránban élt, jól beszélt angolul, 

valamint jártas volt a számítógépek, honlapok és az internet terén; emellett bírálta a rendszert. Így 

nehéz lenne elfogadni, hogy ne szerzett volna tudomást az Iránban az áttértekre leselkedő veszélyekről 

akár magától, akár az egyházi gyülekezet útján, amelyben nem sokkal Svédországba érkezését 

követően megkeresztelték. A Bíróság arról sem volt meggyőződve, hogy a kérelmezőnek ne állt volna 

rendelkezésére megfelelő jogi tanácsadás és segítség ahhoz, hogy az áttérésével kapcsolatos 
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veszélyeket megértse.  

A svéd hatóságokra térve, a Bíróság kiemelte, hogy a Bevándorlási Hivatalnak és a Bevándorlási 

Bíróságnak tudomása volt arról, hogy a kérelmező áttért az iszlámról a keresztény hitre, és emiatt 

olyan személyek csoportjához tartozik, akik Iránba való visszatérésük esetén veszélybe kerülhetnek. 

Mivel azonban a kérelmező nem hivatkozott a menedékjog engedélyezésére okot adó körülményként 

az áttérésre, nem folytattak le alapos vizsgálatot az áttérését illetően: nem vizsgálták hite komolyságát; 

azt, ahogy a hitét Svédországban gyakorolta, vagy ahogyan azt Iránban megvallani szándékozik, ha a 

kitoloncolást elrendelő végzést végrehajtják. Ezen túlmenően a perújítás tárgyában lefolytatott 

eljárásban az áttérést nem tekintették az ügy felülvizsgálatának igazolására alkalmas új körülménynek. 

A svéd hatóságok tehát máig nem értékelték azt a veszélyt, amely a kérelmezőt Iránba való 

visszatérése esetén az áttérése miatt fenyegetné. A Bíróság úgy ítélte meg, hogy a nemzeti hatóságok – 

az Egyezmény 2. és 3. cikkének abszolút jellegéből fakadóan – a kérelmező magatartására tekintet 

nélkül kötelesek az ügyet hivatalból, a tudomásukra hozott valamennyi információ 

figyelembevételével újból értékelni, mielőtt a kérelmező Iránba történő kiutasításáról döntenének. 

Ezen túlmenően a kérelmező a Nagykamara elé terjesztett számos, a nemzeti hatóságoknak be nem 

mutatott dokumentumot, például a 2014. szeptember 13-án kelt nyilatkozatát áttérésével, jelenlegi 

vallásgyakorlatával, továbbá – visszatoloncoló végzés végrehajtása esetén – hitének Iránban történő 

megvallásával kapcsolatban, vagy a kérelmező gyülekezetének korábbi lelkipásztora által 2014. 

szeptember 15-én tett nyilatkozatot. E dokumentumok, valamint a korábban a nemzeti hatóságokhoz 

benyújtott anyagok fényében a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmező megfelelően 

igazolta, hogy az áttérésre alapított menedékjog engedélyezése iránti kérelmének a hatóságok részéről 

történő értékelése indokolt. A nemzeti hatóságok feladata, hogy ezt az anyagot figyelembe vegyék, 

akárcsak az általános iráni helyzet bármilyen újabb fejleményét és a kérelmező helyzetének különleges 

körülményeit. Mindezek alapján sértené az Egyezmény 2. és 3. cikkét, ha a kérelmezőt anélkül 

küldenék vissza Iránba, hogy áttérését a svéd hatóságok újból, naprakész módon értékelnék. 

 

6. Arnaud Bédat Svájc elleni ügye (56.925/08. sz ügy)30 

A kérelmező, egy hivatásos újságíró 2003. október 15-én közzétett egy cikket „Tragédia a Lausanne-

hídon” címmel, amely M. B. ellen folyamatban lévő büntetőeljárással foglalkozott; ő egy autóvezető 

volt, aki 2003. július 8-án gépkocsijával a gyalogosok közé hajtott, hármat megölve és nyolcat 

megsebesítve, mielőtt levettette magát a Lausanne-hídról. A cikk ismerteti az események, majd 

megjelentet egy, a rendőrök és a vizsgálóbíró által feltett kérdésekről és M. B. válaszairól készült 

összefoglalót. Megemlítette, hogy a M. B.-t elsődlegesen előre kitervelt emberöléssel vádolják, 

másodlagosan szándékos emberöléssel, életveszélyt okozó súlyos testi sértéssel és súlyos közlekedési 

bűncselekményekkel vádolják, és hogy nem mutatott megbánást. A cikkhez kapcsolódott számos, M. 

B. által a vizsgálóbírónak küldött levelekről, továbbá egy „Elvesztette az eszét” című összefoglalóról 

készült fényképe. 

M. B. nem tett feljelentést a kérelmező ellen, de az ügyész kezdeményezésére büntetőeljárás indult 

titkos dokumentumok közzététele miatt. A Lausanne-i vizsgálóbíró 2004. június 23-án a kérelmező 

egy havi, egy évre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte. A kérelmező a határozat hatályon kívül 

helyezése érdekében fellebbezett, és a Lausanne-i Rendőrbíróság 2005. szeptember 22-ei ítéletével a 

szabadságvesztést 4.000,-CHF pénzbüntetésre változtatta. A kérelmező felülvizsgálati kérelmet 

nyújtott be, amit 2006 januárjában elutasította. 2008. április 29-én alkotmányjogi és semmisségi 

panaszát a Szövetségi Bíróság elutasította. 

A kérelmező – az Egyezmény Támaszkodva 10. cikkére hivatkozással – sérelmezte, hogy büntetőjogi 

felelősségre vonása megsértette a szabad véleménynyilvánításhoz való jogát.  

A Kamara 2014. július 1-jei ítéletében kiemelte, hogy a kérelmező szabad véleménynyilvánításhoz 

való jogának gyakorlásába való beavatkozásnak minősül, a beavatkozást a törvény írta elő, és hogy az 

törvényes célokat követett. A Nagykamara e tekintetben osztotta a Kamara véleményét.  

                                                 
30 Az ítéletet a Nagykamara hozta 2016. március 29-én; az ítélet végleges. 
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Ami a beavatkozás egy demokratikus társadalomban szükségességét illeti, a Nagykamara észlelte, 

hogy a kérelmező közvélemény tájékoztatásához való joga és a közvélemény joga hogy információhoz 

jusson, ugyanilyen fontos köz- és magánérdekekkel ütközött, amelyeket a nyomozás titkosságának 

hatálya alá tartozó információk felfedésének tilalma védett. Ezek az érdekek az igazságszolgáltatás 

tekintélye és pártatlansága, a nyomozás eredményessége, valamint a vádlott joga az ártatlanság 

vélelméhez és magánéletének védelme.  

A kérelmezőnek hivatásos újságíróként tudnia kellett az általa közzétenni tervezett információk 

bizalmas jellegéről, amely tényt ő sohasem vitatott.  

A Bíróság kiemelte, hogy a Szövetségi Bíróság 2008. április 29-ei ítéletében a kérdéses cikk 

tartalmának hosszadalmas értékelésébe bocsátkozott, arra a következtetésre jutva, hogy a kérelmező 

csak a szenzációra szorítkozott, előadásmódja kizárólag egy viszonylag egészségtelen kíváncsiság 

kielégítéséhez idomult. A Bíróság kiemelte, hogy a vádlottról különösen kedvezőtlen képet festett, a 

használt címek és a közelkép nem hagyott kétséget afelől, hogy a szenzációhajhász megközelítés, 

amelyet a kérelmező cikkében magáévá tett, kiemelte a vádlott nyilatkozatainak értelmetlenségét és 

ellentmondásait, amelyeket néha „ismételt hazugság”-ként írt le, arra a következtetésre jutva, hogy M. 

B. „mindent megtesz, hogy mentse magát”. De azok pontosan azok a fajta kérdések voltak, amelyeket 

az az igazságügyi hatóságoknak kellett megválaszolni. A Bíróság tehát nem látott erős indokot arra, 

hogy vitassa a Szövetségi Bíróság megfelelően megindokolt döntését.  

A Bíróság elfogadta, hogy a cikk tárgya közérdekű kérdés volt. Ugyanakkor kiemelte, hogy a 

Szövetségi Bíróság úgy találta, hogy a kihallgatási jegyzőkönyvek, illetve a vádlott vizsgálóbírónak 

küldött leveleinek nyilvánosságra hozatala semmilyen, a nyilvános vita szempontjából érdemi 

betekintést nem biztosított; a közérdeklődés ebben az ügyben legfeljebb egy egészségtelen kíváncsiság 

kielégítéshez kapcsolódott. A kérelmező maga részéről nem bizonyította, hogy a szóban forgó 

dokumentumok közzétételének ténye hogyan járulhatott hozzá bármilyen, a folyamatban lévő 

eljárással kapcsolatos nyilvános vitához. A Bíróság ezért nem látott kényszerítő indokot arra, hogy a 

Szövetségi Bíróság álláspontját a magáéval helyettesítse.  

Ami a cikknek a folyamatban lévő büntetőeljárásra gyakorolt hatását illeti, a Bíróság emlékeztetett, 

hogy jogszerű volta különleges védelmet biztosítani a nyomozás titkosságának, tekintettel a 

büntetőeljárás tétjére, mind az igazságszolgáltatás, mind a vizsgálat alá vont, ártatlanság vélelmére 

jogosult személy szempontjából. Hangsúlyozta: a nyomozati titoktartás arra irányul, hogy védje 

egyrészt a büntetőeljárás érdekeit az összebeszélés kockázatának és a bizonyítékok meghamisításának 

vagy megsemmisítésének veszélyével szembeni felkészülés révén, másrészt a vádlott érdekeit, 

nevezetesen az ártatlanság vélelmének és általában személyes kapcsolatai és érdekei szempontjából. 

Ebben az esetben a cikket olyan módon állították össze, hogy az igen kedvezőtlen képet festett a 

vádlottról. A cikk közzététele ilyen módon ferdített egy olyan időpontban, amikor a nyomozás még 

folyamatban volt, és azzal az elkerülhetetlen veszéllyel járt, hogy ilyen vagy olyan irányban 

befolyásolja az eljárás menetét. Az eljárás befolyásolásának kockázata önmagában igazolja a 

hatóságok részéről olyan elrettentő intézkedések elfogadását, mint a titkos információk felfedésének 

tilalma. Ezen intézkedések belső jog szerinti jogszerűségének és az Egyezmény követelményeinek 

való megfelelésük az intézkedések elrendelésének időpontjára vetítve kell értékelni, és nem a későbbi 

fejlemények fényében, amelyek megmutatják a cikknek a perre gyakorolt tényleges hatását. A 

Szövetségi Bíróságnak tehát igaza volt, amikor úgy ítélte, hogy a kihallgatási jegyzőkönyveket és a 

vádlott levelezését a nyilvánosság előtt összefüggéseiből kiragadva, a nyomozási bíró és a perbíróság 

által hozott döntésének befolyásolásra alkalmas módon vitatták meg.    

Ami a vádlott magánéletének megsértését illeti, a Bíróság emlékeztetett: annak érdekében, hogy 

teljesítse egy személy magán és családi élete tiszteletben tartásához való jogának [Egyezmény 8. cikk] 

biztosítására vonatkozó tevőleges kötelezettségét, az állam bizonyos mértékig korlátozhatja egy másik 

személy szabad véleménynyilvánításhoz való jogát [Egyezmény 10. cikk]. Jelen ügyben a Bíróság úgy 

ítélte meg, hogy a kantonális bűnüldöző hatóságok által a kérelmező ellen indított büntetőeljárás 

összhangban van a Svájcot az Egyezmény 8. cikke szerint terhelő, a vádlott magánéletének védelmére 

vonatkozó tevőleges kötelezettséggel. A cikkben nyilvánosságra hozott információk igen személyes 

jellege a legmagasabb szintű védelmet igényelte. Még ha vádlott igénybe vehette is a polgári jogi 
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jogorvoslatokat azzal a céllal, hogy magánéletének megsértését sérelmezze, a Bíróság ennek ellenére 

úgy ítélte, egy ilyen jogorvoslat létezése a hazai jogban nem mentesíti az államot a büntetőeljárásban 

megvádolt valamennyi személy magánéletének védelmére vonatkozó tevőleges kötelezettsége alól.  

Továbbá, a kérdéses cikk közzététele időpontjában a vádlott őrizetben volt, és így kiszolgáltatott 

helyzetben, valószínűleg mentális betegségben szenvedett. Ez lévén a helyzet, a kantonális hatóságok 

nem hibáztathatók azért, mert úgy ítélték, hogy a vádlott magánélet tiszteletben tartásához való joga 

védelme érdekében, hogy egyszerűen nem várhatnak addig, amíg ő maga kezdeményez polgári pert az 

újságíró ellen.  

Ami az újságíró kirótt büntetést illeti, a Bíróság úgy találta, hogy a kérelmező megbírságolása a 

titoksértés miatt nem minősül a szabad véleménynyilvánításhoz való jogába való aránytalan 

beavatkozásnak. A büntetést a nyomozás titkosságának megsértése miatt szabtak ki, és ebben az 

esetben az igazságszolgáltatás megfelelő működését, valamint a vádlott tisztességes eljáráshoz és 

magánélete tiszteletben tartásához való jogát védte. A Bíróság nem ítélte úgy, hogy a szankciónak 

bármiféle elrettentő hatása lehetett véleménynyilvánítási szabadságának kérelmező vagy bármely más 

olyan újságíró általi gyakorlására, aki a közvéleményt tájékoztatni kívánta a folyamatban lévő 

büntetőeljárásokról.  

A jelen ügyben tehát az Egyezmény 10. cikkét nem sértették meg. 

 

7. Patricia Armani Da Silva Egyesült Királyság elleni ügye (5.878/08. sz. ügy)  

A kérelmező a brazil állampolgárságú M. unokatestvére, akit a két mesterlövész lőtt le 2005. július 22-

én a Stockwell metróállomáson, miután tévesen öngyilkos merénylőként azonosították. Két héttel 

korábban 56 ember halt meg, amikor öngyilkos merénylők robbantottak a londoni közlekedési 

hálózaton; 2005. július 21-én fel nem robbant bombákat találtak három londoni földalatti vonaton, és 

további fel nem robbant bombákat találtak egy londoni buszon. A rendőrség ezért indított műveletet, 

hogy megtalálják a sikertelen öngyilkos merénylőket, mert félő volt, hogy újra lecsapnak. Két 

gyanúsított terrorista élt ugyanazon a címen, mint M., a Scotia Roadon, Londonban. A házat 

megfigyelés alá helyezték, és amikor M. július 22-én reggel elment dolgozni, egy megfigyelést végző 

rendőr követte, aki azt gondolta, ő lehet az egyik gyanúsított. Mesterlövészek küldtek, hogy támogassa 

a megfigyelést végző rendőrt, és hogy megállítsák a lehetséges gyanúsítottat Scotia Roadon lévő házat 

elhagyó esetleges gyanúsítottakat. Ezek azonban nem vonultak ki időben, és amikor megérkeztek a 

helyszínre, M. már bement a Stockwell metróállomásra. A mesterlövészek követték őt a szerelvényre, 

lefogták, majd többször fejbe lőtték.  

Az ügyet a Független Rendőrségi Panasztestület elé utalták, amely 2006. január 19-ei jelentésében arra 

a következtetésre jutott, hogy M. olyan hibák miatt halt meg, amelyeket el lehetett és kellett volna 

kerülni. A jelentés egy sor ajánlást is tartalmazott, és számos lehetséges bűncselekményt azonosított, 

amelyek az akcióban résztvevő rendőrök követhettek el, ideértve a szándékos emberölést és a súlyos 

gondatlanságot. A Koronaügyészség azonban úgy döntött, hogy személy szerint senki ellen sem emel 

vádat, mivel nincs valós esély az elítélésükre. Nevezetesen, 2006 júliusában a Koronaügyészség úgy 

találta, hogy nagyon nehéz lenne minden kétséget kizáróan bizonyítani, hogy a mesterlövészek, akik 

lelőtték M.-t nem hitték igazán azt, hogy halálos fenyegetéssel szembesülnek, és nem volt elegendő 

bizonyíték arra, hogy a művelet megtervezésében résztvevő rendőrök által elkövetett hibák annyira 

súlyosak voltak, hogy azok elkövetése bűncselekmények minősülne. Hasonlóképpen, a Független 

Rendőrségi Panasztestület 2007 májusában úgy döntött, hogy semmilyen fegyelmi intézkedéseket sem 

kell alkalmaz a műveletben résztvevő, intézkedő vagy megfigyelést végző rendőrök ellen, mivel nem 

volt valós esélye a fegyelmi felelősség megállapítására. Sikeres szabálysértési eljárás folyt azonban a 

rendőrség ellen az 1974-es Egészségügyi és munkavédelmi törvény alapján. Az esküdtszék elfogadta, 

hogy voltak mulasztások történtek a művelet tervezése és végrehajtása során. Különösen, mulasztás 

történt M. azonosítása körében, és mulasztás volt az is, hogy a mesterlövészek nem foglalták el a 

helyüket időben a lehetséges gyanúsítottak Scotia Roadról való távozásának megakadályozása 

érdekében. Így a hatóságot 2007 novemberében 175.000,-font és a költségek megfizetésére kötelezték, 

de az ítélet záradékában a bíró jóváhagyta, hogy az esküdtszék felmentette a műveletért felelős tisztet 

az eseményekért való mindenféle „személyes felelősség” alól. Egy 2008-as halottszemle során az 
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esküdtszék azt a döntést hozta, hogy a halál oka nem határozható meg, miután a halottkém kizárta a 

törvénytelen emberölést a lehetséges döntések köréből. A család kártérítési pert is indított, amely 

2009-ben egyezséggel zárult. 

A kérelmező – az Egyezmény 2. cikkére hivatkozással – sérelmezte, hogy a rendőrség egészségügyi és 

biztonsági szabálysértés miatti elítélésével az állam nem teljesítette azt a kötelezettségét, hogy 

unokatestvére lelövése miatt biztosítsa az állami tisztviselők és szervek felelősségre vonhatóságát és 

megbüntethetőségét, és sérelmezte, hogy unokatestvére halála miatt senki ellen sem emeltek vádat.  

A kérelmező vitába szállt az önvédelem Egyesült Királyságban érvényesülő meghatározásával, mivel a 

rendőröknek, akik lelőtték M.-t, csak azt kellett igazolniuk, hogy jóhiszeműen (és nem jóhiszeműen és 

ésszerűen) gondolták, hogy az erő alkalmazása abszolút szükséges. A Bíróság úgy találta, hogy az 

önvédelem mércéje Angliában és Walesben nem különbözött jelentősen attól, amit maga alkalmaz. 

Mindkét esetben azon van a hangsúly, hogy létezik-e egy őszinte és valódi hit abban, hogy az erő 

alkalmazása szükséges, és e hit észszerűsége annak meghatározása szempontjából releváns, hogy 

őszintén és valóban így tartották-e.  Mindenesetre, emelte ki a Bíróság, a lövöldözésért felelős két 

mesterlövész cselekményét elbíráló valamennyi független hatóság gondosan vizsgálta annak a hitnek 

az ésszerűségét, hogy M. egy öngyilkos merénylő, aki bármelyik pillanatban felrobbanthat egy 

bombát. 

A kérelmező azt is állította, hogy az a bizonyítottsági mérce, amelyet az ügyészség használt annak 

meghatározására, hogy vádat kell-e emelni – nevezetesen, hogy az ügyészségnek úgy kell ítélnie, hogy 

az elítélés valószínűbb, mint a felmentés – túl szigorú feltétel, különösen azokban a halálos erőszak 

állami tisztviselők általi alkalmazásával kapcsolatos ügyekben. A Bíróság azonban elfogadta, hogy a 

Koronaügyészség által a vádemelésről való döntés kapcsán használt bizonyítottsági mérce az Állam 

ilyen tárgyú döntésekhez biztosított mérlegelési jogkörébe tartozik. Közelebbről, megállapította, hogy 

az Angliában és Walesben alkalmazott mérce nem volt önkényes, mivel gyakori felülvizsgálat, 

nyilvános konzultációk és a politikai ellenőrzés tárgya volt. Továbbá, a Szerződő Államok között nincs 

egységes szemlélet az alkalmazott bizonyítottsági mérce tekintetében, és mindenesetre, az angliai és 

walesi mércében az az esküdtszék rendszer tükröződik, amely ott létezik. Végül a Bíróság úgy ítélte, 

hogy az Egyezmény 2. cikke nem írja elő a bizonyítottsági mérce leszállítását, ha állami tisztviselők 

kezétől haltak meg.  

Ezen túlmenően, a Bíróság összességében úgy találta: nem lehet azt mondani, hogy a hatóságok nem 

biztosították, hogy az M. haláláért felelőseket felelősségre vonhatónak tartsák. Amint megerősítették, 

hogy M. nem vett részt a 2005. július 21-ei támadási kísérletben, a Fővárosi Rendőrség nyilvánosan 

elismerte, hogy a mesterlövészek hibájából halt meg. A Fővárosi Rendőrség képviselője Brazíliába 

repült, hogy szemtől szemben bocsánatot kérjen a családjától és önként adott egy összeget, hogy 

fedezze a pénzügyi szükségleteiket. Azt is javasolta nekik, hogy kérjenek független jogi tanácsot és 

biztosította őket, hogy minden perköltséget a Fővárosi Rendőrség fog fizetni. Ezt követően mind a 

résztvevő rendőrök egyéni felelősségét, mind a rendőrség intézményi felelősség alaposan kivizsgálta a 

Független Rendőrségi Panasztestület, egy független nyomozati szerv, a Koronaügyészség, amely a 

Független Rendőrségi Panasztestület valamennyi megállapításához hozzáfért ügyészi döntései 

meghozatala során, a büntetőbíróság, valamint a halottkém és az esküdtszék a halottszemle során. 

Semmi sem utalt arra, hogy ezek a szervek elmulasztották volna összegyűjteni az érdemi tárgyi és 

szakértői bizonyítékokat, vagy, hogy felderíteni az érdemi tanúk, illetve az érdemi információkat. Az 

Független Rendőrségi Panasztestület csaknem 890 ember tanúvallomását vette jegyzőkönyvbe, és több 

mint 800 tárgyi, illetve okirati bizonyítékot gyűjtött össze. Intézményi és működési hiányosságokat 

tártak fel, és részletes ajánlásokat tettek annak érdekében, hogy a hibákat, amelyek M. halálához 

vezettek, ne ismétlődjenek meg. Ezen intézményi hiányosságok következtében a rendőrséget az 1974-

es törvény szerinti szabálysértések miatt elítélték. Nem volt olyan bizonyíték a Bíróság előtt, amely 

arra utalt volna, hogy a „büntetés” (175.000,-font pénzbírság és 385.000,-font költség) túlságosan 

enyhe volt az ilyen jellegű szabálysértésért. Sőt, később, amikor a családja kártérítési pert indított, a 

Fővárosi Rendőrség beleegyezett, hogy egyezségük alapján egy nyilvánosan meg nem nevezett 

összeget fizetnek kártérítésként. 

A Bíróság kiemelte, hogy az eset tényállása kétségtelenül tragikus, és M. családjának csalódottsága az 
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egyéni felelősségre vonás elmaradása miatt érthető. Ugyanakkor az a döntés, hogy  egyik rendőr ellen 

sem emelnek vádat, nem a vizsgálat hiányosságaiból, vagy a törvénytelen cselekmények állami 

eltűréséből vagy az abban való állami részvételből fakadt, inkább abból a tényből eredt, hogy a egy 

alapos vizsgálatot következő, az ügyész megvizsgálta a tényállást, és arra a következtetésre jutott, 

hogy egyik rendőr ellen sincs elegendő bizonyíték ahhoz, hogy bármely bűncselekmény miatt elítéljék 

őket.  

Összefoglalva, tekintettel az eljárás egészére, a Bíróság úgy találta, hogy a hazai hatóságok nem 

mulasztották el teljesíteni az Egyezmény 2. cikke szerinti azon kötelezettségüket, hogy M. lelövése 

ügyében egy olyan hatékony vizsgálatot folytassanak le, amely alkalmas arra, hogy elvezessen a 

tények megállapításához, annak eldöntéséhez, hogy az alkalmazott erőszak az adott körülmények 

között igazolható volt-e, és azonosítsák és – ha lehetséges – megbüntessék a felelősöket. Ezzel 

összhangban a Bíróság úgy találta, hogy az Egyezmény 2. cikkének eljárási vetületét nem sértették 

meg. 

A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai 

Büntető ügyszak 

Bpkf.II.296/2016/2. 

Az I. rendű vádlott védője fellebbezésében tartalmában helyesen hivatkozott a Kúria eseti döntéseiben 

kifejtettekre, miként az Emberi Jogok Európai Bírósága által a Labita v. Italy (G.C.) no. 26.772/1995. 

számú ügyben adott iránymutatásra. A Kúria irányadónak tekintette, hogy meg kell vizsgálni azokat a 

tényeket, amelyek a közérdek fennállta mellett vagy ellen szólnak, illetőleg az ártatlanság vélelméhez 

való jogot erősítik vagy azzal szemben állnak. Az EJEB által kifejtettek szerint az előzetes letartóztatás 

fenntartása indokolt lehet, ha a közérdek valódi követelményének speciális jelei fennállnak és nagyobb 

súllyal esnek latba, mint az Egyezmény 5. cikkelyében lefektetett, az egyéni szabadság tiszteletben 

tartását előíró szabály. 

A jelen esetben az átiratban a vádlottaknak felróttak szerint ölési cselekményüket 91 éves nő sérelmére 

követték el, anyagi javainak megszerzése érdekében, éppen az anyagiak előadása érdekében 

bántalmazva őt. Magyarországon az utóbbi években elszaporodott az idős, és ezért koruknál fogva is 

védekezésre képtelen személyek elleni támadásokban jelentkező bűncselekmények száma. Az ilyen 

jellegű bűncselekményeket elkövetőkkel szembeni következetes fellépés társadalmi igénye és ténye 

mellett a köz érdeke is megkívánja a hasonló jellegű cselekményeket elkövetők esetében a nekik 

felrótt cselekmény jellegének figyelembevételét, és e jelleg a fenyegetettség mellett az előzetes 

letartóztatás további fenntartásának indokaként jelentkezik. 

A Kúria erre is figyelemmel a Fővárosi Ítélőtábla végzésének indokaival egyetértve és az I. rendű 

vádlott védőjének fellebbezési indítványával szemben a vádlottak előzetes letartóztatásának 

megszüntetésére enyhébb kényszerintézkedés alkalmazása mellett sem látott lehetőséget, ezért a 

támadott végzést a Be. 384. §-a szerint tanácsülésen, a Be. 371. §-ának (1) bekezdése alapján 

helybenhagyta. 

 

Bpkf.II.434/2016/2. 

Így az I-II. r. terheltekkel szemben a sorozatjellegű, szervezettséget is mutató, egyenként is, de főleg 

összességében kiemelkedő  tárgyi súlyú cselekményekre tekintettel (az I. r. vádlottnál figyelemmel a 

büntetett előéletére is) a várható büntető felelősségre vonás alóli kibújás veszélye jelentős. A III. r. 

vádlott által ismételten hivatkozott, hatóság előtti önkéntes jelentkezésre elfogatóparancs kibocsátását 

követően került sor, így ennek döntő jelentősége nincs a kényszerintézkedés szükségességének a 

megítélésénél. 

A bűnismétlés veszélyét a büntetett előélet, az önálló jövedelem hiánya, a folyamatban lévő egyéb 

büntetőeljárások (akkor is, amennyiben más jellegű bűncselekmények miatt folynak) maradéktalanul 
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megalapozzák. Téves az I. r. vádlott védőjének azon álláspontja, hogy a bíróságnak meg kell 

állapítania, pontosan milyen bűncselekmény elkövetésének veszélye áll fenn a terhelttel szemben. A 

különféle (vagyon, illetve személy elleni) bűncselekmények miatt büntetőeljárás hatálya alatt álló 

terhelt esetében nyilvánvalóan a hasonló bűncselekmények elkövetésének veszélyére kell számítani, 

azonban nem zárható ki, hogy más jellegű bűncselekményt követne el. Ezért erre az előzetes 

letartóztatás indokai körében pontosan utalni nem szükséges. 

A korábbi másodfokú határozatokban már kifejtettekhez képest csak a további időmúlás az új elem az 

újabb felülvizsgálat során. A vádlottakkal szemben azonban a kényszerintézkedés tartama - elsősorban 

a cselekmény tárgyi súlyával arányosan figyelembe veendő közérdekkel összevetve - nem tekinthető 

elhúzódónak. A terjedelmes bizonyítást igénylő ügyben a tárgyalás rendszeres, az eljárás időszerű. A 

jogalkotó az eljárási törvény módosításával úgy rendelkezett, hogy a 15 évig terjedő vagy életfogytig 

tartó szabadságvesztéssel is büntethető cselekmények esetén az előzetes letartóztatás (házi őrizet) nem 

szűnik meg objektív határidő leteltével (Be. 132. § (3a) bekezdés).  Ezzel kifejezte, hogy a súlyos 

megítélésű cselekmények esetén az előzetes letartóztatás hosszabb (akár 3-4 évet meghaladó) tartama 

is indokolt lehet.  

Az eljárási törvényben szabályozott kényszerintézkedések közül a bíróságnak a törvényes célok 

elérése érdekében még elegendő biztosítékot nyújtó legenyhébb formát kell választania. Jelen esetben 

- figyelemmel a cselekmények tárgyi súlyára, és a szervezett elkövetési módra - az előzetes 

letartóztatásnál enyhébb kényszerintézkedés alkalmazására csak a kevesebb cselekményben érintett 

III. r. vádlott esetében van lehetőség. A házi őrizet ugyanakkor a még enyhébb lakhelyelhagyási 

tilalommal nem váltható ki eredményesen a másodfokú bíróság álláspontja szerint sem. 

Az ítélőtábla az indokolási kötelezettségének is maradéktalanul eleget tett. Az előzetes letartóztatás két 

különös okának indokoltságát a vádlottaknak az ügyben feltárt személyi körülményei és a vád 

tárgyává tett cselekmények egyedi jellemzői alapján, erről az indokolásban is számot adva állapította 

meg. 

Gazdasági ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Munkaügyi ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Polgári ügyszak 

Pfv.IV.20.430/2016/4. 

Közpénzből működő szervezet által, közfeladatai ellátásával kapcsolatos tevékenységének 

támogatására létrehozott alapítvány ugyancsak egyéb közfeladatot ellátó szervezetnek minősül, a 

részére juttatott közpénz nem veszti el ezen jellegét, az ezen módon létrehozott és anyagiakkal ellátott 

alapítvány közpénzek felhasználásával, illetve a közfeladat ellátásával kapcsolatos adatokat közérdekű 

adatként, erre irányuló kérelem esetén köteles kiadni az átláthatóság és az ellenőrizhetőség elvére is 

figyelemmel. 

Az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdése értelmében mindenkinek joga van személyes adatai 

védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez. A „Közpénzek” 

fejezetben elhelyezett 39. cikk (2) bekezdése értelmében a közpénzekkel gazdálkodó minden szervezet 

köteles a nyilvánosság előtt elszámolni a közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával. A közpénzeket és a 

nemzeti vagyont az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kell kezelni. A közpénzekre és a 

nemzeti vagyonra vonatkozó adatok közérdekű adatok. A 41. cikk (1) bekezdése szerint a Magyar 

Nemzeti Bank Magyarország központi bankja. A Magyar Nemzeti Bank sarkalatos törvényben 

meghatározott módon felelős a monetáris politikáért. Az Alaptörvény 28. cikke értelmében a bíróság a 

jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel 

összhangban értelmezi. Az Alaptörvény és a jogszabályok értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy a 

józan észnek és a közjónak megfelelő erkölcsös és gazdaságos célt szolgálna. 
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A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: Mnbtv.) 162. (2) 

bekezdése szerint az MNB feladataival és elsődleges céljával összhangban, többségi tulajdonában álló 

gazdasági társaságot alapíthat vagy alapítványt hozhat létre. A 170. § (3) bekezdése értelmében az 

MNB által kiszabott bírságból származó bevétel közgazdasági, pénzügyi szakember képzés 

elősegítésére, támogatására [a) pont], közgazdasági, pénzügyi, valamint interdiszciplináris kutatások 

elősegítésére, támogatására [b) pont], a pénzügyi kultúra erősítésére, terjesztésére, a pénzügyi 

tudatosság fejlesztésére, valamint ezen célok elősegítésére, így különösen a kapcsolódó oktatási és 

kutatási infrastruktúra fejlesztésére [c) pont], alapítványi támogatásra [d) pont], valamint karitatív 

célra [e) pont] fordítható. 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(Infotv.) 1. §-a értelmében e törvény célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok 

meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők 

tiszteletben tartsák, valamint a közügyek átláthatósága, a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok 

megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével megvalósuljon. A 3. § 2. pontja 

értelmében személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, 

azonosító jele, valamint azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, gazdasági, 

kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret - valamint az adatból levonható, az érintettre 

vonatkozó következtetés. A 3. § 5. pontja szerint közérdekű adat az állami vagy helyi önkormányzati 

feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy 

kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatok ellátásával összefüggésben 

keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített 

információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, vagy gyűjteményes jellegétől, így 

különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak 

eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó 

jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat. Az 6. pont 

értelmében közérdekből nyilvános adat a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó olyan adat, 

amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény 

közérdekből elrendeli. 

Az Infotv. 26. § (1) bekezdése értelmében az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint 

jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek lehetővé kell 

tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - az e törvényben 

meghatározott kivételekkel - arra irányuló igény alapján bárki megismerhesse. A jelen esetben az 

önmagában nem volt vitatott, hogy a pályázatokkal kapcsolatos adatokat az alperesek kezelik, az sem, 

hogy a felperes az adatok kiadását a törvényes határidőben igényelte. Az Infotv. 27. § (3) bekezdése 

szerint nem minősül üzleti titoknak a központi és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az 

európai uniós támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és 

önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, azzal való 

rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével 

kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön 

törvény közérdekből elrendeli. 

 

  

 

A peres felek álláspontjára figyelemmel a Kúriának alapvetően abban a kérdésben kellett állást 

foglalnia, hogy az alperesek az Infotv. hatálya alá tartozó (egyéb) közfeladatot látnak-e el, illetve 

tevékenységük során közpénzekkel gazdálkodnak-e, vagy sem. Az alperesek álláspontja szerint az 

MNB által jogszerűen létrehozott alperesi alapítványok önálló jogi személyiséggel, az alapító 

vagyonától teljesen elkülönülő saját vagyonnal rendelkeznek, amely „elveszítette közpénz jellegét”, 

ráadásul az általuk elvégzett feladatok jogilag nem minősülnek közfeladatnak. A felperes szerint 

viszont az alperesek egyértelműen közpénzzel gazdálkodnak, anyagi forrásaik a nemzeti vagyon részét 

képezik, ezért az erre vonatkozó adatok az Alaptörvény és az Infotv. alapján is közérdekű adatnak 

minősülnek. 
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A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény sarkalatosnak minősülő 7. §-a kimondja, hogy a 

nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, amelynek érdekében a 

nemzeti vagyont átlátható, hatékony és költségtakarékos módon kell működtetni. Az állami vagyonról 

szóló 2007. évi CVI. törvény 5. § (1) bekezdése értelmében közérdekből nyilvános minden, az állami 

vagyonnal való gazdálkodásra és az azzal való rendelkezésre vonatkozó, közérdekű adatnak minősülő 

adat. Ezen törvény arra ad lehetőséget, hogy külön törvény bizonyos adatoknak nyilvánosságát 

korlátozza. Az 5. § (2) bekezdése értelmében állami vagyonnal gazdálkodó vagy azzal rendelkező 

szerv vagy személy a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerint közfeladatot ellátó 

szervnek vagy személynek minősül. 

Az Alkotmánybíróság számos esetben foglalkozott a közérdekű adatigénylés alkotmányos 

alapkérdéseivel és többszörösen megerősítette azt, hogy a közérdekű adatok megismeréséhez való jog 

alkotmányos alapjog, és mint a kommunikációs alapjogok egyik nevesített joga ugyan nem 

korlátozhatatlan alapjog, de a szabad véleménynyilvánításhoz való jog gyakorlásának egyik 

feltételeként és annak részeként kitüntetett alkotmányos védelemben részesül. Az 

információszabadságot korlátozó rendelkezéseket megszorítóan kell értelmezni, mert az 

információszabadság, a közhatalom gyakorlásának nyilvánossága, az állam és a végrehajtó hatalom 

tevékenységének átláthatósága, ellenőrizhetősége feltétele a bírálhatóság jogának, a kritika 

szabadságának, a szabad véleménynyilvánításnak. Ez az alapjog tehát - az alkotmányos korlátok 

megítélésével összefüggésben - legalább annyi alkotmányos védelmet élvez, mint az „anyagjog”, a 

véleménynyilvánítás szabadsága. A nyílt, áttetsző és ellenőrizhető közhatalmi tevékenység általában az 

állami szervek és a végrehajtó hatalom nyilvánossága előtti működése, a demokratizmus egyik 

alapköve, a jogállami államberendezkedés garanciája. A nyilvánosság próbája nélkül az 

állampolgáraitól „elidegenedett gépezetté”, működése kiszámíthatatlanná, előreláthatatlanná, 

kifejezetten veszélyessé válik, mert az állam működésének átláthatatlansága fokozott veszélyt jelent az 

alkotmányos szabadságjogokra [34/1994. (VI. 24.) határozat, 12/2004. (IV. 7.) AB határozat]. 

Azt is megállapította az Alkotmánybíróság, hogy az Alaptörvény az alapjog szinte változtatás nélküli 

átvételével a korábbi alkotmánybírósági gyakorlat által kimunkált elvi tételek fenntartása mellett 

döntött. Az Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdése kifejezetten megjeleníti a közérdekű adatként történő 

minősítés célját: az átláthatóság és a közélet tisztasága elvének biztosítása. Ez az elv nemcsak a 

közpénzek és a nemzeti vagyonra vonatkozó, hanem általában véve a közfeladatok ellátásával 

összefüggő adatok kezelése szempontjából is irányadó [21/2013. (VII. 19.) AB határozat]. Egy konkrét 

ügy kapcsán az Alkotmánybíróság elvi jelentőséggel rögzítette azt is, hogy nem csupán az Infotv., 

hanem az Alaptörvény rendelkezései alapján is vizsgálandó, hogy az alapjog érvényesülése 

szempontjából ki minősül az adatnyilvánosság biztosítására köteles közfeladatot ellátó szervnek vagy 

személynek [25/2014. (VII. 22.) AB határozat]. Ilyen tágabb alkotmányos összefüggésben szükséges 

tehát vizsgálni azt, hogy az alperesek is ebbe a körbe tartoznak-e. 

Az Alkotmánybíróság a 3026/2015. (II. 9.) AB határozatban külön is megállapította, hogy az 

Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdéséből - különösen annak utolsó mondatából - egyértelműen 

következik, hogy a közérdekű adatszolgáltatás kötelezettsége nem függvénye annak, hogy a közérdekű 

adatot birtokló szervezet milyen szervtípusra tartozik, milyen tulajdonban van, milyen tevékenységet 

folytat. A közérdekű adatszolgáltatásra irányuló kötelezettséget önmagában megteremti az a tény, hogy 

a szervezet közérdekű adatot birtokol. 

A Magyarország által aláírt, illetve a magyar jog részévé tett nemzetközi egyezmények is 

egyértelműen a közérdekű adatok nyilvánosságának szükségességét hangsúlyozzák, különös 

tekintettel a közpénzekkel való gazdálkodásra. A jelen esetben a sajtó egyik munkatársa igényelte az 

adatok közzétételét. Következetes és egyértelmű az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) 

gyakorlata, hogy a sajtónak kitüntetett szerepe van abban, hogy a közügyek intézése, a közpénzek 

felhasználása társadalmi kontroll mellett történjék. 

Az Alkotmánybíróság előbb kifejtett gyakorlata meghatározóan támaszkodik a Magyarország által 

ratifikált és a magyar jog részévé tett nemzetközi egyezményekre, elsősorban az Emberi Jogok 

Európai Egyezményére. Az Egyezmény és annak a strasbourgi bíróság által folytatott gyakorlata az 

1976-os (Handyside) ügytől kezdődően következetesen megkülönböztetett védelemben részesíti a 
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véleménynyilvánítás szabadságát, amelynek része az információhoz való jog. Az információhoz való 

jog a polgár, és megkülönböztetetten a sajtó joga arra, hogy a társadalmat kifejezetten érintő 

kérdésekről, a közügyekről, így a közpénzek felhasználásáról információt kapjon, hogy ezáltal eleget 

tehessen tájékoztatási kötelezettségének. Ez a jog csak kivételesen korlátozható, ugyanakkor a 

korlátozásokat egyrészt szűken kell értelmezni, másrészt az esetleges korlátozásokat meggyőzően kell 

indokolni. A korlátozások vonatkozásában az államnak különösen szűk mozgástere van akkor, amikor 

az a korlátozás politikai kérdéseket vagy a közérdeklődésre számot tartó témákra, kérdésekre 

vonatkozik, beleértve a közpénzek ésszerű, takarékos felhasználását is. 

Mindezekre figyelemmel a Kúria egyetértett a jogerős ítéletben kifejtett azon állásponttal, hogy az 

egyéb közfeladatot ellátó szerv fogalmát az elsőfokú bíróságnál tágabban kell értelmezni, és kiemelt 

jelentőséggel bír az, hogy az alperesek a közösség érdekét, céljait szolgáló feladataikat kizárólag az 

állami vagyonból, illetve közpénzből juttatott vagyonból oldják meg. A jogerős ítélet helytállóan 

értékelte a Magyar Nemzeti Bank feladatait az MNB törvény alapján, ezekből okszerűen volt 

megállapítható: az alapítványok feladatai egybevágnak az MNB feladataival, az alapítványok nem 

vitatható módon közérdekű feladatokat látnak el. 

Miután az alperesek nem vitatottan az MNB közpénznek minősülő vagyonából kerültek megalapításra, 

vizsgálni kellett azt a kérdést, hogy ez a közpénz az alapítványokhoz való rendelést ugyan elvesztette-

e. Az MNB-re az általános szabályok mellett ugyan vonatkoznak speciális rendelkezések, de 

alapvetően érvényesülnek a közpénzekre és nyilvánosságukra vonatkozó rendelkezések is. A Kúria 

szerint a jogerős ítélet helytállóan, jogszabálysértés nélkül jutott arra a következtetésre, hogy az 

alperesi alapítványok magánjogilag ugyan valóban elkülönülnek az MNB-től, de ez a részükre juttatott 

közpénz „jellegét” nem változtatja meg, a felhasznált vagyont nem vonja ki a részletesen ismertetett, 

Alaptörvényben rögzített, átláthatósági szabály alól. 

Összességében a jogerős ítélet helytállóan állapította meg: Az MNB egyes feladatai (szakember-

képzés, kutatások támogatása) egészben vagy részben való átvállalása oly módon, hogy az ehhez 

szükséges források biztosítása közpénzből történt, az alperesek részéről külön jogszabályban nem 

definiált közfeladat elvégzését jelenti. Alapjogi szempontból az alperesek a közérdekében 

(közgazdasági, pénzügyi, bankszakmai közösség, és ezáltal közvetve az egész társadalom érdekében) 

látnak el feladatokat, ezért a Kúria álláspontja szerint is egyéb közfeladatot ellátó szervnek 

minősülnek, kiterjed rájuk az Infotv. 26. §-ának hatálya, különös figyelemmel a közpénzzel való 

gazdálkodás tényére is. Általánosságban is megállapítható, hogy a közfeladatot ellátó szerv által 

közfeladatok ellátására létrehozott civil szervezet maga is közfeladatot ellátó szervnek minősül, így a 

kezelésében lévő és a tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben 

keletkezett adatok közérdekű adatnak minősülnek. Ugyanezen jogi álláspontot foglalta el az NAIH 

elnöke az Mnbtv. tervezett módosítása kapcsán az Országgyűlés Törvényalkotási bizottságának 

megküldött állásfoglalásában. 

A Kúria nem találta alaposnak a felperes csatlakozó felülvizsgálati kérelmét sem. Ebben a felperes azt 

kérte, hogy a Kúria a kért adatok kiadását a személyes adatokra is kiterjedően rendelje el. Kérelmét 

alapvetően azzal indokolta, hogy önmagában az a körülmény, hogy az állami vagyonból nem egy jogi 

személy, hanem magánszemély részesül, nem szünteti meg a közösségnek a közvagyonnal való 

elszámoltatás iránti igényét, és nem is teremt olyan okot, amely az elszámoltatás iránti igény elé 

helyezné kérelmét. A felperes érvelése szerint a jogalkotó célja szerint a közvagyon bármely 

felhasználójának - így a magánszemélyeknek is - tűrniük kell, hogy a közvagyon felhasználásának 

ténye és személyazonosságuk a nyilvánosság számára megismerhető legyen. 

A Kúria szerint a jogerős ítélet ebben a körben okszerűen és helytállóan jutott arra a következtetésre, 

hogy a természetes személy neve olyan információ az érintett személlyel kapcsolatba hozható, az 

esetleges magánszemély pályázó személye beazonosítható, és a róla kért többi adattal összekötve 

következtetés vonható le, hogy a természetes személy pályázók neve személyes adatnak minősül, 

amely az Infotv. 5. § (1) bekezdése alapján csak az érintett hozzájárulásával, illetve jogszabály 

rendelkezése alapján hozhatók nyilvánosságra. Helytállóan állapította meg a jogerős ítélet azt, hogy 

nincs olyan kifejezett jogszabályi rendelkezés, amely ennek a személyes adatnak közérdekből való 

nyilvánosságát elrendelné. A felperes által a csatlakozó felülvizsgálati kérelemben ebben a 
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vonatkozásban megjelölt Infotv. 27. § (3) bekezdése sem tartalmaz ilyen felhatalmazást és a kifejezett 

rendelkezés hiánya - ha a rendelkezés szükségességét jogszabály kifejezetten előírja - pusztán 

jogértelmezéssel, illetve az Alaptörvény 28. cikkére való utalással pótolható. Az Infotv. korábban 

idézett 3. § 5. pontja a személyes adatokat kifejezetten kiemeli a közérdekű adatok köréből és a bírói 

gyakorlat is ennek megfelelően alakul. A Kúria szerint ezért a jogerős ítélet ezt a kereseti kérelmet 

megalapozottan utasította el. 

Közigazgatási ügyszak 

Kfv.II.37.646/2015/14. 

Gazdasági verseny korlátozását célzó megállapodás és piacfelosztás megállapodás vizsgálata a 

magyar vasúti árufuvarozási piacon. Elévülés vizsgálata. 

A III.r. felperes a kérelmében nem jelölte meg konkrétan, hogy a jogerős ítélet a 1996. évi LVII. 

törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 15.§-ának és 78.§-ának melyik rendelkezését, az emberi jogok és az 

alapvető szabadságjogok védelméről szóló, az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett Római 

Egyezmény és ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv (a továbbiakban: EJEE) 6. cikkének 

melyik pontját, a Pp. 339.§ (2) bekezdésének melyik rendelkezését sértette meg, ezért ezekre a 

rendelkezésekre alapított jogsértéseket a Kúria a Pp. 272.§ (2) bekezdése alapján érdemben nem 

vizsgálta.  
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