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Európai uniós jogi közlemények 

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek 

Büntető ügyszak 

Az adott időszakban nem tettek közzé ilyen tárgyú kérdést. 

Gazdasági ügyszak 

14. A Fővárosi Ítélőtábla (Magyarország) által 2017. február 1-jén benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-51/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 93/13/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében írt egyedileg meg nem tárgyalt 

feltételnek minősül-e, és ekként az irányelv hatálya tartozik-e az árfolyamkockázatot a 

fogyasztóra telepítő az a szerződési feltétel, amely az árfolyamrést és ezzel együtt az 

árfolyamkockázat viselésének kötelezettségét is előíró tisztességtelen szerződési feltétel 

kiesése miatt, a szerződések tömegét érintő érvénytelenségi perekre tekintettel végrehajtott 

jogalkotási beavatkozás következtében ex tunc hatállyal vált a szerződés részévé? 

2) Amennyiben az árfolyamkockázatot a fogyasztóra telepítő szerződési feltétel az irányelv 

hatálya alá tartozik, úgy az irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében foglalt kizáró szabályt úgy 

kell-e érteni, hogy az vonatkozik az olyan, a Bíróság C-92/11. „RWE Vertrieb AG” ítéletének 

26. pontjában meghatározott kógens jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő szerződési 

feltételre is, amely jogszabályi rendelkezést a szerződés megkötését követően hoztak meg 

vagy léptettek hatályba? Ugyanazon kizáró szabály alkalmazási körébe vonandó-e az olyan 

szerződési feltétel is, amely a szerződéskötést követően vált ex tunc hatállyal a szerződés 

részévé, egy, a szerződés teljesíthetetlenségét eredményező tisztességtelen feltétel okozta 

érvénytelenséget orvosló kötelező jogszabályi rendelkezés folytán? 

3) Amennyiben az előzőekben feltett kérdésekre adott válasz szerint az árfolyamkockázatot a 

fogyasztóra telepítő szerződési feltétel tisztességtelensége vizsgálható, az irányelv 4. cikkének 

(2) bekezdésében említett világos és érthető megfogalmazás követelményét úgy kell-e érteni, 

hogy a törvényben előírt, szükségképpen általános jelleggel megfogalmazott tájékoztatási 

kötelezettségnek a tényállási részben ismertetett teljesítése is kielégíti e követelményeket, 

vagy a szerződéskötés időpontjában a pénzügyi intézmény által ismert, illetve általa 

hozzáférhető és a fogyasztó kockázatát érintő adatokat is közölni kell? 

4) Az egyértelműség és átláthatóság követelménye, valamint az irányelv melléklete 1. 

pontjának i) alpontjában foglaltak szempontjából van-e jelentősége az irányelv 4. cikke (1) 

bekezdésének értelmezése körében annak, hogy a szerződéskötéskor a szerződésben az 

utólag, évekkel később tisztességtelennek bizonyult egyoldalú módosítási jogra és az 

árfolyamrésre vonatkozó szerződési feltételek az árfolyamkockázat viselésére vonatkozó 

feltétellel együtt szerepeltek, amelyek kumulatív hatásaként a fogyasztó ténylegesen 

egyáltalán nem láthatta előre fizetési kötelezettségei alakulásának mikéntjét, és változásának 

mechanizmusát? Vagy az utólag már tisztességtelennek kimondott szerződési feltételeket az 

árfolyamkockázatot telepítő szerződési feltétel tisztességtelenségének vizsgálata során 



 

 4 

figyelmen kívül kell hagyni? 

5) Amennyiben a nemzeti bíróság az árfolyamkockázatot a fogyasztóra telepítő szerződési 

feltétel tisztességtelenségét megállapítja, a jogkövetkezmény nemzeti jog szabályai szerinti 

levonása során köteles-e hivatalból, a felek kontradiktórius eljárásban való megvitatási 

jogának tiszteletben tartása mellett figyelembe venni olyan további szerződési feltételek 

tisztességtelenségét is, amelyekre a felperesek keresetükben nem hivatkoztak? A Bíróság 

ítélkezési gyakorlata szerinti hivatalbóliság vonatkozik-e arra az esetre is, ha a fogyasztó a 

felperes, vagy a rendelkezési jognak az eljárás egészében elfoglalt helyére és az eljárás 

sajátosságaira figyelemmel a rendelkezési elv olyan szabálynak minősül, amely adott esetben 

a hivatalbóli vizsgálatot kizárja? 

 

15. A Tribunal d’instance de Limoges (Franciaország) által 2017. február 6-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-63/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Amennyiben a hitel teljes hiteldíj mutatója 6,75772 %, akkor az 1998. február 16-i 98/7/EK 

irányelvben és a 2008. április 23-i 2008/48/EK irányelvben meghatározott szabály értelmében – 

miszerint: „A számítás eredményét legalább egy tizedesnyi pontossággal kell kifejezni. Ha a 

következő tizedeshelyen álló számjegy 5 vagy annál nagyobb, akkor az azt megelőző tizedeshelyen 

álló számjegyet eggyel növelni kell.” – pontosnak tekinthető-e, ha 6,75 %-os THM kerül feltüntetésre? 

 

16. Az Amtsgericht Düsseldorf (Németország) által 2017. február 10-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-74/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

I. Úgy kell-e értelmezni a 261/2004/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdését, hogy az abban szereplő 

„további kártalanítás” csak a rendelet hatályán kívül eső jogalapra hivatkozó igényeket foglalja 

magában? 

II. a. Az I. kérdésre adandó nemleges válasz esetén úgy kell-e értelmezni a 261/2004/EK rendelet 8. 

cikkét, hogy abban az esetben, amikor a légifuvarozó nem nyújtja a cikk (1) és (2) bekezdésében 

szereplő szolgáltatásokat, az utast a hivatkozott szolgáltatások elmaradása miatt önálló kártalanításhoz 

való jog illeti meg a 8. cikk alapján, és igenlő válasz esetén ez a jogosultság magában foglalja-e a 

végső célállomás elérése érdekében maga az utas által szervezett közlekedés költségeinek megtérítését 

is? 

aa. Az a) kérdésre adandó igenlő válasz esetén a maga az utas által szervezett alternatív közlekedéshez 

kapcsolódó kártalanításra vonatkozik-e a 261/2004/EK rendelet 12. cikke (1) bekezdésének második 

mondata szerinti levonás? 

b. Az I. kérdésre adandó igenlő válasz esetén, és ha a nemzeti jogban olyan szabály található, amely 

szerint az utas a rendelet 8. cikkének megsértése miatt követelheti a légifuvarozótól az alternatív 

közlekedésről való gondoskodás miatt felmerült költségeinek megtérítését, erre a nemzeti jog szerinti 

kártalanításhoz való jogra vonatkozik-e a rendelet 12. cikke (1) bekezdésének második mondata 

szerinti levonás? 

c. Amennyiben a II.a) vagy II.b) kérdések bármelyike igenlő választ ad a 261/2004/EK rendelet 12. 

cikke (1) bekezdésének második mondata szerinti levonás alkalmazására, úgy kell-e értelmezni a 12. 

cikket, hogy a levonásra automatikusan sor kerül anélkül, hogy a kártalanításra kötelezett félnek arra 

hivatkoznia kellene? 

 



 

 5 

17. A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2017. február 23-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-94/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétes-e a 93/13 irányelv melléklete 1. pontjának e) alpontjával összefüggésben értelmezett 3. 

cikkével és 4. cikkének (1) bekezdésével azon ítélkezési gyakorlat, amely szerint a 

kölcsönszerződésnek a szerződésben kikötött éves ügyleti kamatlábat több, mint 2 százalékponttal 

meghaladó kamatfelárat feltételező késedelmi kamatot megállapító feltétele a fizetési 

kötelezettségének teljesítésével késedelembe eső fogyasztóval szemben előírt, aránytalanul magas 

összegű kártérítésnek minősül, tehát tisztességtelen? 

2) Ellentétes-e a 93/13 irányelv melléklete 1. pontjának e) alpontjával összefüggésben értelmezett 3. 

cikkével 4. cikkének (1) bekezdésével, 6. cikkének (1) bekezdésével és 7. cikkének (1) bekezdésével 

az olyan ítélkezési gyakorlat, amely annak elbírálása során, hogy a kölcsönszerződésnek a késedelmi 

kamatok mértékét megállapító feltétele tisztességtelen jellegű, a tisztességtelen jelleg vizsgálatának 

céljaként azt a kamatterhet határozza meg, amelyet az említett kamat az ügyleti kamathoz viszonyítva 

jelent, mivel az „a kötelezettségét nem teljesítő fogyasztóval szemben aránytalanul magas összegű 

kártérítésnek” minősül, és meghatározza, hogy a tisztességtelen jelleg megállapításának következtében 

az említett kamatfelárat teljesen mellőzni kell, az ügyleti kamat viszont továbbra is felszámítandó a 

kölcsön visszafizetéséig? 

3) Az előző kérdésre adandó igenlő válasz esetén: a késedelmi kamat mértékét megállapító feltétel 

semmissége annak tisztességtelen jellege miatt történő megállapítása egyéb olyan joghatásokat kell-e 

keletkeztetnie ahhoz, hogy a 93/13 irányelvvel összeegyeztethető legyen, mint például mind az 

ügyleti, mind a késedelmi kamat felszámításának teljes mellőzése, ha a kölcsönvevő a 

törlesztőrészletekre vonatkozó fizetési kötelezettségének a szerződésben előírt határidőben nem tesz 

eleget, vagy mint a törvényes kamat felszámítása? 

 

18. A Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litvánia) által 2017. március 3-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-107/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: litván 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Úgy kell e értelmezni a 2002/47 irányelv 4. cikkének (5) bekezdését, mint amely kötelezettséget ró 

a tagállamokra olyan jogszabály megalkotására, amely kimondja, hogy a pénzügyi biztosítékokról 

szóló megállapodás nem képezi részét azoknak az eszközöknek, amelyek a biztosíték elfogadójának 

fizetésképtelensége esetén (egy bank felszámolása során) megmaradnak? Más szavakkal, kötelesek e a 

tagállamok olyan jogi szabályok megalkotására, amelyek megkövetelik, hogy a biztosíték elfogadója 

(egy bank) de facto képes kell legyen azon igényének kielégítésére, amelyet a pénzügyi biztosíték 

biztosít (legyen pénz a bankszámlán és a banknak legyen joga azt a pénzt lehívni), annak ellenére, 

hogy a kielégítési jog megnyílása azt követően történt, hogy a biztosíték elfogadója (a bank) elleni 

felszámolási eljárás már megindult? 

2. Következetesen úgy kell e értelmezni a 2002/47 irányelv 4. cikkének (1) és (5) bekezdését, hogy az 

alapján a biztosíték nyújtója megkövetelheti, hogy a biztosíték elfogadója (a bank) a pénzügyi 

biztosítékkal (legyen pénz a bankszámlán és a banknak legyen joga azt a pénzt lehívni) biztosított 

igényének kielégítését elsősorban a pénzügyi biztosíték lehívásával érje el, és ennek megfelelően a 

biztosíték elfogadója kötelezhető legyen az ilyen igény elfogadására a felszámolási eljárás 

megindulása ellenére is? 

3. Amennyiben a második kérdésre nemleges válasz adandó, és a pénzügyi biztosíték nyújtója egyéb 

eszközeinek felhasználásával kielégíti a pénzügyi biztosíték elfogadójának pénzügyi biztosítékkal 

biztosított igényét, úgy kell e értelmezni a 2002/47 irányelv rendelkezéseit, és különösen annak 4. és 

8. cikkét, hogy az azt jelenti, hogy a pénzügyi biztosíték nyújtóját ki kellett volna venni a biztosíték 

elfogadója (a bank) hitelezőire vonatkozó egyenlő elbánás alól a felszámolási eljárás keretében, és a 
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pénzügyi biztosíték visszaszerzése érdekében elsőbbséget kell számára biztosítani a többi hitelezőhöz 

képest a felszámolási eljárás során? 

Munkaügyi ügyszak 

23. A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2017. január 16-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-18/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 56. és 57. cikket, a munkavállalók szolgáltatások nyújtása 

keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti és tanács 

irányelvet, valamint a Horvát Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unióról 

szóló szerződés, az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Európai Atomenergia-közösséget 

létrehozó szerződés kiigazításáról szóló okmány V. melléklete 2. fejezetének 2. és 12. pontját, hogy 

Ausztria jogosult arra, hogy munkavállalási engedély megkövetelésével korlátozza azon 

munkavállalók kiküldetését, akiket egy horvátországi székhelyű társaság foglalkoztat, amennyiben 

ezen kiküldetésre egy olaszországi székhelyű társaság számára, az olasz társaság által Ausztriában 

történő szolgáltatásnyújtás céljából való rendelkezésre bocsátás útján kerül sor, és a horvát 

munkavállalóknak az olasz társaság számára végzett, dróthengermű ausztriai létrehozatalával 

kapcsolatos tevékenysége e szolgáltatás Ausztriában történő nyújtására korlátozódik, továbbá a 

munkavállalók és az olasz társaság között nem áll fenn munkaviszony? 

2) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 56. és 57. cikket, illetve a munkavállalók szolgáltatások nyújtása 

keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti és tanács 

irányelvet, hogy Ausztria jogosult arra, hogy munkavállalási engedély megkövetelésével korlátozza 

orosz, illetve fehérorosz munkavállalók olaszországi székhelyű társaság általi kiküldetését, 

amennyiben ezen kiküldetésre egy másik olaszországi székhelyű társaság számára szolgáltatásnyújtás 

keretében történő Ausztriában történő rendelkezésre bocsátás útján kerül sor, és az orosz, illetve 

fehérorosz munkavállalók ezen másik társaság számára végzett tevékenysége e társaság 

szolgáltatásainak Ausztriában történő nyújtására korlátozódik, továbbá a munkavállalók és a másik 

társaság között nem áll fenn munkaviszony? 

 

24. A Landesarbeitsgericht Bremen (Németország) által 2017. január 30-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-46/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Úgy kell-e értelmezni az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó 

munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv 

mellékletében szereplő, a határozott ideig tartó munkaviszonyról 1999. március 18-án kötött 

keretmegállapodás 5. szakaszának 1. pontját, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, 

amely a munkaszerződés felei számára minden további feltétel és időbeli korlátozás nélkül lehetővé 

teszi, hogy a munkaviszony megállapodás szerinti, a rendes nyugdíjkorhatár elérésével való 

megszűnését a munkaviszony ideje alatt kötött megállapodás útján – adott esetben akár többször is – 

csak amiatt halasszák el, mert a munkavállaló a rendes nyugdíjkorhatár elérésével öregségi nyugdíjra 

válik jogosulttá? 

2. Ha a Bíróság az első kérdésre igenlő választ ad: 

A megszűnés első elhalasztása esetén is összeegyeztethetetlen-e az első kérdésben említett nemzeti 

szabályozás a keretmegállapodás 5. szakaszának 1. pontjával? 

3. Úgy kell-e értelmezni a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód 

általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv 1. cikkét, 

2. cikkének (1) bekezdését és 6. cikkének (1) bekezdését és/vagy a közösségi jog általános elveit, hogy 
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azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely a munkaszerződés felei számára minden 

további feltétel és időbeli korlátozás nélkül korlátlanul lehetővé teszi, hogy a munkaviszony 

megállapodás szerinti, a rendes nyugdíjkorhatár elérésével való megszűnését a munkaviszony ideje 

alatt kötött megállapodás útján – adott esetben akár többször is – csak amiatt halasszák el, mert a 

munkavállaló a rendes nyugdíjkorhatár elérésével öregségi nyugdíjra válik jogosulttá? 

 

25. A Landesarbeitsgericht (Németország) által 2017. február 6-án és 2017. február 9-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-61/17., C-62/17. és C-72/17. sz. 

ügyek)1 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1998. július 

20-i 98/59/EK tanácsi irányelv 2. cikkének (4) bekezdése szerinti ellenőrző vállalkozás csak olyan 

vállalkozás lehet, amelynek befolyását részesedés és szavazati jogok biztosítják, vagy elegendő a 

szerződésben, illetve a gyakorlatban (például természetes személyek utasításának lehetőségével) 

biztosított befolyás is? 

2. Amennyiben az első kérdésre azt a választ kell adni, hogy nem szükséges a részesedés és szavazati 

jogok által biztosított befolyás: 

Akkor is a 98/59/EK irányelv 2. cikke (4) bekezdésének első albekezdése szerinti „csoportos 

létszámcsökkentésre vonatkozó döntésről” van szó, ha az ellenőrző vállalkozás olyan utasításokat ad a 

munkáltatónak, amelyek gazdasági szempontból szükségessé teszik a munkáltatónál a csoportos 

létszámcsökkentéseket? 

3. A második kérdésre adott igenlő válasz esetén: 

A 98/59/EK irányelv 2. cikke (3) bekezdésének a) pontjával, valamint b) pontjának i. alpontjával és (1) 

bekezdésével összefüggésben értelmezett (4) bekezdésének második albekezdése előírja-e, hogy az 

ellenőrző vállalkozás döntéseinek azon üzemgazdasági vagy egyéb okairól is tájékoztatni kell a 

munkavállalók képviselőit, amelyek a munkáltató csoportos létszámcsökkentésre irányuló terveihez 

vezettek? 

4. Összeegyeztethető-e a 98/59/EK irányelv 2. cikke (3) bekezdésének a) pontjával, valamint b) 

pontjának i. alpontjával és (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett (4) bekezdésével, ha az 

ellenőrzés szempontjainak bemutatásán túlmutató előterjesztési és bizonyítási kötelezettség terheli a 

bíróság előtti eljárásban elbocsátásuk érvénytelenségének megállapítása érdekében az elbocsátó 

munkáltató és a munkavállalók képviselői közötti szabályos konzultációs eljárás lefolytatásának 

hiányára hivatkozó, csoportos létszámcsökkentés keretében elbocsátott munkavállalókat? 

5. A negyedik kérdésre adott igenlő válasz esetén: 

Ebben az esetben milyen további előterjesztési és bizonyítási kötelezettséggel terhelhetők a 

munkavállalók a hivatkozott rendelkezések szerint? 

 

26. A Bundesarbeitsgericht (Németország) által 2017. február 9-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-68/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód 

általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv 

(2000/78/EK irányelv) 4. cikke (2) bekezdésének második albekezdését, hogy az egyház kötelező 

                                                 
1 A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek. 
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jelleggel előírhatja a jelen jogvita alpereséhez hasonló szervezet számára, hogy a vezető beosztású 

munkavállalókkal szemben a szervezet szellemiségéhez hű tevékenykedést illetően támasztott elvárás 

tekintetében különbséget tegyen az egyházhoz tartozó és a valamely másik egyházhoz vagy egyetlen 

egyházhoz sem tartozó munkavállalók között? 

2) Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 

a) El kell-e tekinteni a jelen jogvitában az AGG [Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz; az egyenlő 

bánásmódról szóló általános törvény] jelen ügyben releváns 9. §-ának (2) bekezdéséhez hasonló olyan 

nemzeti jogi rendelkezés alkalmazásától, amely szerint a munkavállalók felekezeti hovatartozásán 

alapuló ilyen eltérő bánásmód igazolható az egyház mindenkori önmeghatározásának megfelelően? 

b) Milyen követelmények vonatkoznak a 2000/78/EK irányelv 4. cikke (2) bekezdésének második 

albekezdése alapján a valamely egyház vagy ott említett egyéb szervezet munkavállalóival szemben a 

szervezet szellemiségéhez hű tevékenykedést illetően támasztott elvárásra? 

 

27. A Juzgado de lo Social de Terrassa (Spanyolország) által 2017. február 22-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-96/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött 

keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv 4. szakaszának 1. pontja 

szerinti „munkafeltételek” fogalmába tartozónak tekintendő-e a jogrend által jogellenesnek tekintett, 

fegyelmi okból történő rendkívüli felmondás minősítésére adott jogi válasz, és különösen, a Real 

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público (a munkavállalók jogállásáról szóló törvény egységes 

szerkezetbe foglalt szövegének elfogadásáról szóló, 2015. október 23-i 2/2015 királyi törvényerejű 

rendelet) 96. cikkének (2) bekezdése által nyújtott megoldás? 

2) Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött 

keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv 4. szakaszának 1. pontja 

alapján hátrányos megkülönböztetést tartalmazónak minősül-e a Real Decreto Legislativo 5/2015, de 

30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público (a munkavállalók jogállásáról szóló törvény egységes szerkezetbe foglalt szövegének 

elfogadásáról szóló, 2015. október 30-i 2/2015 királyi törvényerejű rendelet) 96. cikkének (2) 

bekezdésében említett olyan helyzet, amelyben a közszolgálatban alkalmazott munkavállalónak 

fegyelmi okból történő rendkívüli felmondás, ha visszaélésszerűnek – jogellenesnek – minősül, 

mindig a munkavállaló visszahelyezését eredményezi, de az állandó munkavállalók feladataival 

azonos feladatokat ellátó, határozatlan időre – vagy ideiglenesen – alkalmazott munkavállaló esetén 

lehetőséget ad arra, hogy a munkavállalót a végkielégítésért cserébe ne helyezzék vissza? 

3) Továbbá a fentivel azonos kérdésben említett helyzet, ha azt nem az említett irányelvre, hanem az 

Európai Unió Alapjogi Chartájának 20. cikkére figyelemmel vizsgálnánk, igazolhatná-e az eltérő 

bánásmódot? 

Polgári ügyszak 

23. A Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu (Lengyelország) által 2017. 

február 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-66/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

A nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról szóló, 2004. április 

21-i 805/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkével összefüggésben értelmezett 4. 

cikkének 1. pontját úgy kell értelmezni, hogy európai végrehajtható okiratként lehet hitelesíteni az 

eljárási költségek megtérítéséről szóló olyan határozatot, amelyben a bíróság valamely jog fennállását 



 

 9 

állapította meg? 

 

24. A Supremo Tribunal de Justiça (Portugália) által 2017. február 14-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-80/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: portugál 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az 1972. április 24-i 72/166/EGK tanácsi irányelvnek (a baleset időpontjában 

hatályos) 3. cikkét, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás olyan esetekre is kiterjed, 

amelyekben a tulajdonos döntése alapján a gépjárművet magántulajdonban lévő telken, közúton kívül 

tárolják? 

vagy: 

Úgy kell-e értelmezni, hogy ilyen körülmények között a jármű tulajdonosát nem terheli a biztosítási 

kötelezettség, a Fundo de Garantia Automóvel által a károsult harmadik személyekkel szemben vállalt 

felelősségtől függetlenül, különösen a jármű önkényes elvétele esetén? 

2) Úgy kell-e értelmezni az 1983. december 30-i 84/5/EGK tanácsi irányelvnek (a baleset 

időpontjában hatályos) 1. cikke (4) bekezdését, hogy a Fundo de Garantia Automóvel – a felelősség 

biztosítására vonatkozó szerződés hiányában károsult harmadik személyeknek kifizette a vonatkozó 

kártérítést egy olyan gépjármű okozta közlekedési baleset miatt, amelyet a tulajdonos engedélye és 

tudta nélkül elvittek arról a magántulajdonban lévő területről, ahol azt elhelyeztek – jogosult a 

kártérítés átvállalását a jármű tulajdonosával szemben érvényesíteni, ez utóbbinak a balesetért fennálló 

felelősségétől függetlenül? 

vagy: 

Úgy kell-e értelmezni, hogy a Fundo de Garantia Autmóvel által a kártérítés átvállalásának a 

tulajdonossal szembeni érvényesítése a polgári jogi felelősség fennállásától függ, különösen azon 

ténytől, hogy a baleset bekövetkezésének időpontjában a tulajdonos tényleges irányítással rendelkezett 

a jármű felett? 

 

25. Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2017. február 15-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-83/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a tartási kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 2007. évi hágai 

jegyzőkönyv 4. cikke (2) bekezdésének kiegészítő jellegű rendelkezését, hogy az csak akkor 

alkalmazható, ha a tartás iránti eljárást megindító kérelmet a tartásra jogosult szokásos tartózkodási 

helyétől eltérő más államban nyújtják be? 

Amennyiben erre a kérdésre nemleges a válasz: 

2) Úgy kell-e értelmezni a tartási kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 2007. évi hágai 

jegyzőkönyv 4. cikkének (2) bekezdését, hogy a „nem kaphat tartást” fordulat azokra az esetekre is 

vonatkozik, amelyekben a korábbi tartózkodási hely joga csupán meghatározott törvényi feltételek 

betartásának hiánya miatt nem állapít meg visszamenőleges tartási igényt? 
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26. A Juzgado de Primera Instancia de Cartagena (Spanyolország) által 2017. március 3-

án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-109/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a 2005/29 irányelvet, hogy a jelzálogjog érvényesítése iránti végrehajtási 

eljárásra vonatkozó, hatályos spanyol szabályozáshoz – a (Ley de Enjuiciamiento Civil, [polgári 

perrendtartás]) 552. cikke (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 695. és azt követő cikkeihez – 

hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok sem hivatalból, 

sem pedig valamelyik fél kérelmére történő ellenőrzését nem írja elő, ellentétes ezen irányelv 11. 

cikkével, azon okból, hogy megnehezíti vagy megakadályozza a szerződések és az olyan 

cselekmények bírói felülvizsgálatát, amelyekben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok 

fordulhatnak elő? 

2) Úgy kell-e értelmezni a 2005/29 irányelvet, hogy a 11. cikkével ellentétes a spanyol szabályozáshoz 

– a Real-Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo (2012. március 9-i 6/2012. sz. királyi rendelet) 15. 

cikkével összefüggésben értelmezett 5. és 6. cikkéhez – hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely 

nem biztosítja a magatartási kódex tényleges betartását, ha a végrehajtást kérő úgy dönt, hogy azt nem 

alkalmazza? 

3) Úgy kell-e értelmezni a 2005/29 irányelv 11. cikkét, hogy azzal ellentétes az a spanyol nemzeti 

szabályozás, amely a jelzálogjog érvényesítése iránti végrehajtási eljárás során nem teszi lehetővé a 

fogyasztó számára, hogy a magatartási kódex tiszteletben tartását kérje, konkrétan a fizetés helyetti 

átengedés (datio in solutum) és az adósság megszűnése vonatkozásában – a 2012. március 9-i 6/2012. 

sz. királyi rendelet mellékletének 3. pontja, a Código de Buenas Prácticasra (magatartási kódex)? 

 

27. A Monomeles Protodikeio Athinon (Görögország) által 2017. március 7-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-111/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: görög 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Hogyan kell értelmezni „a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a 

joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló” 2201/2003/EK rendelet 

11. cikkének (1) bekezdése értelmében vett „szokásos tartózkodási hely” fogalmát az olyan csecsemő 

esetében, aki előre nem látható körülmények vagy vis maior folytán attól a helytől eltérő helyen 

született, amelyet a szülői felelősséget felette együttesen gyakoroló szülők szokásos tartózkodási 

helyként határoztak meg számára, és akit azóta az egyik szülő jogellenesen visszatartott abban az 

országban, ahol született, illetve akit harmadik országba vittek el? Pontosabban a fizikai jelenlét 

valamennyi esetben szükséges és nyilvánvaló előfeltétele-e valamely személy, különösen egy újszülött 

szokásos tartózkodási helye megállapításának? 

 

28. A High Court of Justice (Chancery Division) (Egyesült Királyság) által 2017. március 

8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-121/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Milyen szempontok alapján lehet eldönteni, hogy „a termék hatályos alapszabadalom oltalma alatt áll” 

a 469/2009 rendelet 3. cikkének a) pontja értelmében? 
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29. A Court of Appeal (Írország) által 2017. március 9-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-122/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Amennyiben: 

i. a nemzeti jog releváns rendelkezései a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításból való kizárást írnak 

elő azon személyek tekintetében, akik számára valamely gépi meghajtású járműben nem 

biztosítottak rögzített utasülést, 

ii. A releváns biztosítási kötvény előírja, hogy a biztosítási fedezet azokra az utasokra korlátozódik, 

akik rögzített utasülésben utaznak, és ez a biztosítási kötvény a baleset időpontjában a nemzeti jog 

szempontjából jóváhagyott biztosítási kötvénynek minősült, 

iii. az ilyen kizárást előíró releváns nemzeti rendelkezéseket a Bíróság egy korábbi döntésében (C-

356/05. sz., Farrel kontra Whitty ítélet) már az uniós joggal ellentétesnek ítélte, és ennek 

megfelelően előírta az alkalmazásának mellőzését, valamint 

iv. a nemzeti rendelkezés megfogalmazása nem teszi lehetővé az uniós jogi követelményeknek 

megfelelő értelmezést, 

akkor egy magánszemélyek és egy magánjogi biztosítótársaság közötti, 1999-ben történt olyan 

gépjárműbalesetre vonatkozó jogvitában, amelyben egy utas, aki nem rögzített utasülésben utazott, 

súlyosan megsérült, ha a nemzeti bíróság a felek beleegyezése mellett alperesként egyesítette a 

magánjogi biztosítótársaságot és az államot, a nemzeti bíróság, amikor a nemzeti jog releváns 

rendelkezéseinek alkalmazását mellőzi, köteles-e a gépjármű-felelősségbiztosítási kötvényben 

szereplő kizárási záradék alkalmazását is mellőzni vagy más módon megakadályozni, hogy a biztosító 

az akkor hatályban lévő kizárási záradékra hivatkozzon, annak érdekében, hogy a biztosított sértett az 

említett biztosítási kötvény alapján közvetlenül a biztosítótársasággal szemben érvényesíthesse 

kárigényét? Másodlagosan, ez a végeredmény lényegében az irányelvnek az uniós jog által tiltott 

horizontális közvetlen hatályának egy formáját jelentené-e egy magánszemély viszonylatában? 

 

30. A Hof van beroep te Brussel (Belgium) által 2017. március 13-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-129/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. a) Kiterjed-e a 2008/95/EK irányelv 5. cikke, illetve a közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-

i 207/2009/EK tanácsi rendelet (kodifikált változat) 9. cikke a védjegyjogosult azon jogára, hogy 

fellépjen az ellen, hogy harmadik személy a hozzájárulása nélkül minden, az árun elhelyezett, a 

védjeggyel azonos megjelölést eltávolítson (debranding), amennyiben olyan árukról van szó, 

amelyek – mint a vámraktározás alá vont áruk – az Európai Gazdasági Térségben még nem 

kerültek forgalmazásra, és a harmadik személyek általi eltávolítás az áruknak az Európai Gazdasági 

Térségbe történő behozatalára vagy az Európai Gazdasági Térségben történő forgalomba hozatalára 

tekintettel történik? 

b) Függ-e attól az 1. a) kérdés megválaszolása, hogy az áruknak az Európai Gazdasági Térségbe 

történő behozatala vagy az Európai Gazdasági Térségben történő forgalomba hozatala a harmadik 

személy által elhelyezett saját megjelöléssel történik (rebranding)? 

2. Befolyásolja-e az 1. kérdés megválaszolását, hogy az így behozott vagy forgalomba hozott árukat a 

külső megjelenés vagy forma alapján az érintett átlagfogyasztó még így is a védjegyjogosulttól 

származóként azonosítja? 

 

31. A Tribunal da Relação do Porto (Portugália) által 2017. március 13-án benyújtott 
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előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-131/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: portugál 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ha közlekedési balesetből eredő polgári jogi felelősség megállapítása iránti keresetben anélkül 

hoztak egyetemleges kötelezést tartalmazó marasztaló ítéletet a fellebbviteli bíróság előtti jogorvoslat 

keretében, hogy tiszteletben tartották volna az azonnali bizonyítás elvét és helyesen alkalmazták volna 

a védelmet szolgáló valamennyi eszközt, megállapítható-e, hogy az ügyet tisztességes és igazságos 

módon bírálták el az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkének megfelelően? 

2) Ellentétes-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével a vagyontárgyak zárolása a 

végrehajtási eljárás során, ha korábban nem indítottak visszakövetelés iránti keresetet? 

 

32. A Conseil d'état (Franciaország) által 2017. március 15-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-136/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A keresőmotor működtetőjének különleges felelősségére, hatásköreire és lehetőségeire tekintettel az 

1995. október 24-i irányelv 8. cikkének (1) és (5) bekezdéseinek hatálya alá tartozó adatok más 

adatkezelők általi kezelésére vonatkozó tilalom – az irányelv szövegében foglalt kivételekkel – 

ugyanúgy alkalmazandó a keresőmotor működtetőjére, mint adatkezelőre az e keresőmotor által 

megvalósított adatkezelés alapján? 

2) Az 1. pontban szereplő kérdésre adott igenlő válasz esetén: 

— az 1995. október 24-i irányelv 8. cikkének (1) és (5) bekezdését úgy kell-e értelmezni, hogy az ott 

előírt tilalom, miszerint a keresőmotor működtetője – az irányelvben meghatározott kivételekkel – 

az e rendelkezésekben meghatározott adatokat nem kezelheti, arra kötelezi-e őt, hogy 

következetesen teljesítse az ilyen adatokat tartalmazó weboldalakra mutató linkek találatok közüli 

törlésére irányuló kérelmeket? 

— ebből a szempontból hogyan kell értelmezni az 1995. október 24-i irányelv 8. cikke (2) 

bekezdésének a) és e) pontjában foglalt kivételeket, amennyiben azokat a keresőmotor 

működtetőjére alkalmazni kell, figyelemmel annak különleges felelősségére, hatásköreire és 

lehetőségeire? Konkrétan, a keresőmotor működtetője jogosult-e visszautasítani a linkek közüli 

törlésre irányuló kérelem teljesítését, abban az esetben, ha észleli, hogy az érintett linkek olyan 

tartalmak felé mutatnak, amelyek, bár a 8. cikk (1) bekezdésben felsorolt kategóriákba tartozó 

adatokat tartalmaznak, ugyanakkor egyúttal a (2) bekezdésben – különösen annak a) és e) 

pontjaiban – meghatározott kivételek közé tartoznak? 

— hasonlóképpen, az 1995. október 24-i irányelv rendelkezéseit úgy kell-e értelmezni, hogy ha a 

törölni kért linkek olyan személyes adatkezelést valósítanak meg, amelyre kizárólag újságírás vagy 

irodalmi, illetve művészi önkifejezés céljából került sor, amelyek alapján ilyen jogcímen az 1995. 

október 24-i irányelv 9. cikke értelmében az irányelv 8. cikkének (1) és (5) bekezdéseiben 

meghatározott kategóriákba tartozó adatok gyűjthetők és kezelhetők, akkor a keresőmotor 

működtetője ezen okra való hivatkozással jogosult visszautasítani a link törlése iránti kérelem 

teljesítését? 

3) Az 1. pontban szereplő kérdésre adott nemleges válasz esetén: 

— a keresőmotor működtetőjének az 1995. október 24-i irányelv mely különös rendelkezéseinek kell 

megfelelnie, figyelemmel annak felelősségére, hatásköreire és lehetőségeire? 

— amennyiben észleli, hogy a weboldalak, amelyekre a törölni kért linkek vezetnek, olyan adatokat 

tartalmaznak, amelyeknek a közzététele ezeken az oldalakon jogellenes, akkor az 1994. október 24-

i irányelv rendelkezéseit úgy kell-e értelmezni, hogy: 
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— azok kötelezővé teszik a keresőmotor működtetője számára, hogy törölje ezeket a linkeket a 

kérelmező nevére történő keresés nyomán kiadott találatok közül? 

— vagy azok csupán azt követelik meg, hogy a keresőmotor működtetője e körülményt vegye 

figyelembe a kérelem megalapozottságának vizsgálata során? 

— vagy pedig e körülménynek nincs jelentősége az általa elvégzendő értékelésnél? 

Továbbá, ha e körülményt mégis figyelembe kell venni, akkor hogyan kell értékelni a jogvita tárgyát 

képező, az irányelv területi hatálya alá nem tartozó adatkezelés eredményeként előállt adatok 

weboldalakon történő közzétételének jogszerűségét, és ebből következően az azt végrehajtó nemzeti 

jogszabályokat? 

4) Bármi is legyen az 1. pontban szereplő kérdésre adott válasz: 

— függetlenül a személyes adatok közzétételének jogszerűségétől azokon a weboldalakon, amelyekre 

a jogvita tárgyát képező linkek mutatnak, az 1995. október 24-i irányelv rendelkezéseit úgy kell-e 

értelmezni, hogy: 

— ha a kérelmező bizonyítja, hogy ezen adatok hiányossá, pontatlanná vagy elavulttá váltak, akkor a 

keresőmotor működtetője köteles a kérelmező linkek közüli törlésre irányuló kérelmét teljesíteni? 

— konkrétabban, ha a kérelmező bizonyítja, hogy – figyelemmel a bírósági eljárás lefolyására – az 

eljárás korábbi szakaszára vonatkozó információk már nem tükrözik az aktuális helyzetét, akkor a 

keresőmotor működtetője köteles törölni az ilyen információkat tartalmazó weboldalakra mutató 

linkeket? 

— az 1995. október 24-i irányelv 8. cikkének (5) bekezdését úgy kell-e értelmezni, hogy egy adott 

személy elleni vádemelésre, vagy az ellene folyamatban lévő büntetőeljárásra és az annak során 

hozott ítéletre vonatkozó információk bűncselekményekre és büntetőítéletekre vonatkozó 

adatoknak minősülnek? Általánosságban, ha egy weboldal valamely természetes személyre 

vonatkozó büntetőítéletekkel vagy bírósági eljárásokkal kapcsolatos adatokat tartalmaz, akkor az e 

rendelkezések hatálya alá tartozik? 

Közigazgatási ügyszak 

95. A Supremo Tribunal Administrativo (Portugália) által 2016 november 28-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-615/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: portugál 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

A 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (1) 135. cikke (1) bekezdésének f) pontjában és 

a 15. cikke (2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket […] úgy kell-e értelmezni, hogy [a mentesség] 

csak az ingatlanon fennálló használati jogok értékesítésével kapcsolatban megkötött szerződésekben 

részes felekre vonatkozik, vagy úgy is értelmezhető, hogy a felperes azon tevékenységére is kiterjed, 

amely az ügyfélszerzésre és a szolgáltatások eladásának a célból történő ösztönzésére irányul, hogy 

biztosítsa a szolgáltatást forgalmazó vállalkozás által történő értékesítés megvalósulását, és amelyet az 

előzetesen elfogadott iránymutatásoktól, valamint kedvezmények, illetve reklámajándékok 

tekintetében előírt korlátoktól függően végez? 

 

96. A Finanzgericht Münster (Németország) által 2016. december 27-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-685/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek a tőkemozgás és fizetési 

műveletek szabadságáról szóló 63. és azt követő cikkeinek rendelkezéseit, hogy azokkal ellentétes az 

iparűzési adóról szóló 2002. évi törvény 2007. december 20-án elfogadott, 2008-as adótörvény szerinti 
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változatának (BGBl. I. 2002, 3150. o.) 9. §-a 7. pontjában foglalt szabálya, miszerint az iparűzési 

tevékenységből származó nyereség és a növelő tételek csökkentése egy Németországi Szövetségi 

Köztársaságon kívüli ügyvezetési központú és székhelyű tőketársaságban fennálló részesedésből 

származó nyereséggel szigorúbb feltételekhez kötött, mint egy nem adómentes belföldi 

tőketársaságbeli részesedésből, illetve egy belföldi tőketársaság iparűzési tevékenységéből származó 

bevétele azon részéből származó bevétel esetén, amely nem belföldi állandó telephelyre esik? 

 

97. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2017. január 11-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-14/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Elsődlegesen: úgy kell-e értelmezni a 2004/17/EK irányelv 34. cikkének (8) bekezdését, hogy az 

előírja, hogy a termékeknek az eredetivel való egyenértékűségét már az ajánlatban igazolni kell? 

2) Másodlagosan, az [1) pontban előterjesztett] értelmezési kérdésre adott nemleges válasz esetén: 

hogyan kell biztosítani az egyenlő bánásmód és a pártatlanság, a teljes körű verseny és a közigazgatási 

eljárás során való gondos ügyintézés elvét, valamint a többi pályázó védelemhez és meghallgatáshoz 

való jogát? 

 

98. A Sąd Okręgowy we Wrocławiu (Lengyelország) által 2017. január 17-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-19/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A [strukturális alapok által társfinanszírozott tevékenységek kiadásainak támogathatósága 

tekintetében az 1260/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról 

szóló 1685/2000/EK rendelet módosításáról és az 1145/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

szóló, 2004. március 10-i] 448/2004/EK bizottsági rendelet 2. szabálya értelmében vett bevételnek 

minősülnek-e azok a szolgáltatások, amelyeket a kedvezményezett valamely kötelezettség 

teljesítésének elmaradásával vagy késedelmes teljesítésével összefüggő kötbér vagy kártérítés alapján 

kap? 

2) Az 1) kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

a) Csökkenthető-e a kötbér formájában szerzett bevétel azokkal a veszteségekkel vagy 

többletköltségekkel, amelyek a kedvezményezettnél a szerződés nyertes ajánlattevő általi 

teljesítésének elmaradásával vagy késedelmes teljesítésével összefüggésben merültek fel? 

b) A [strukturális alapok által társfinanszírozott tevékenységek kiadásainak támogathatósága 

tekintetében az 1260/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról 

szóló 1685/2000/EK rendelet módosításáról és az 1145/2003/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2004. március 10-i] 448/2004/EK bizottsági rendelet 2. szabálya értelmében 

vett bevételnek minősül-e a nyertes ajánlattevő által nyújtott olyan szolgáltatás, amely a 

finanszírozás tárgyához semmilyen módon nem kötődő munkák kedvezményezett részére történő 

elvégzésében áll, és amely mentesíti a nyertes ajánlattevőt a kötbérfizetési kötelezettség alól (datio 

in solutum)? 

3) Az 1) és 2) a) kérdésre adandó igenlő válasz esetén: A nyertes ajánlattevővel szemben felszámított 

kötbér összege vagy a kötbér-helyettesítő szolgáltatás értéke tekintendő-e a kedvezményezett által 

szerzett bevétel összegének? 

4) Csökkenthető-e a támogatásnak a 448/2004/EK bizottsági rendelet 2. szabálya értelmében vett 

befejezése után a társfinanszírozás összege a kedvezményezett által a támogatási időszakban szerzett 

bevétel összegével? 
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5) A 4) kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Csökkenthető-e a társfinanszírozás összege a 

kedvezményezett által szerzett bevétel összegével, ha a tagállam nem tájékoztatta a Bizottságot e 

bevételről a támogatás? 

 

99. A Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) által 2017. január 20-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-30/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló, 1992. 

október 19-i 92/83/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének (1) bekezdésére és céljaira tekintettel hozzá kell-

e számítani az ízesített sörök adóalapjának a Plato-skála alapján történő meghatározása során az 

erjedés befejeződése után hozzáadott ízesítőanyagokból származó extraktot a végtermék tényleges 

maradékextrakt-tartalmához, vagy figyelmen kívül kell hagyni a hozzáadott anyagokból származó 

extraktot? 

 

100. A Bundesverwaltungsgericht (Ausztria) által 2017. február 1-jén benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-52/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Alkalmazandók-e a másodlagos uniós jog rendelkezései (különösen például a hitelintézetek 

tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális 

felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 26-i 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 

64. cikke vagy 65. cikkének (1) bekezdése) az olyan tagállami törvényi szabályozás alapján történő 

hatósági kamatkivetésre, amely szerint a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó 

prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 

575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 395. cikkének (1) bekezdése szerinti 

nagykockázat-vállalási határérték túllépése esetén a nagykockázat-vállalási határérték túllépése évi 2 

százaléka 30 napra vetített összegének megfelelő mértékű kamatot kell kivetni a hitelintézetre? 

2. Ellentétes-e az uniós joggal (különösen a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó 

prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 

575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet [HL L 176., 2013. június 27., 1. o.; helyesbítés: 

HL 2013. L 208., 68. o., HL 2013. L 321., 6. o.] 395. cikkének (1) és (5) bekezdésével) a 

Bankwesengesetz (a bankrendszerről szóló törvény) (BGBl. I 532/2014. sz. szerinti változata) 97. §-a 

(1) bekezdésének 4. pontjában korábban foglalthoz hasonló nemzeti szabályozás, ha a 395. cikk (5) 

bekezdése szerinti kivétel feltételeinek teljesülése ellenére (lefölözési) kamat kivetésére kerül sor a 

395. cikk (1) bekezdésének megsértése esetén? 

3) Úgy kell-e értelmezni a 468/2014/EU európai központi banki rendelet (EKB/2014/17) (SSM-

keretrendelet) 48. cikkének (3) bekezdését, hogy már az is „hivatalosan megindított felügyeleti 

eljárásnak” tekintendő, hogy valamely vállalkozás bejelentést tesz a felügyelő hatóságnak, vagy az 

tekinthető „hivatalosan megindított felügyeleti eljárásnak”, hogy korábban elkövetett hasonló 

jogsértések tekintetében a felügyelő hatóság már határozatot hozott egy párhuzamos eljárásban? 
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101. A Fővárosi Törvényszék (Magyarország) által 2017. február 2-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-53/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az Európai Bizottság 2008. augusztus 6-án kelt 800/2008/EK rendelete I. melléklete 3. 

cikke (3) bekezdésének azon albekezdését, hogy „azon vállalkozás, amely természetes 

személyen vagy közösen eljáró természetes személyek csoportján keresztül e kapcsolatok 

valamelyikével rendelkezik, szintén kapcsolt vállalkozásnak tekintendő, amennyiben 

tevékenységét vagy annak egy részét ugyanazon érintett piacon vagy szomszédos piacon 

végzi” úgy kell-e értelmezni, hogy az azonos tulajdonosi kör által tulajdonolt globális 

cégcsoport azonos piacon tevékenységet végző tagvállalatai eleve, minden egyéb 

körülményre tekintet nélkül egymás „kapcsolódó vállalkozásainak” minősülnek, és 

mellőzhető annak részletes vizsgálata, hogy a 3. cikk (3) bekezdésének a), b), c), d) pontjában 

írt kapcsolatok ténylegesen fennállnak-e, az azonos piacon megvalósuló tevékenységüket 

összehangolják-e; 

2) vagy úgy kell értelmezni, hogy az azonos tulajdonosi kör által tulajdonolt cégcsoport 

azonos piacon tevékenységet végző tagvállalatai közül csak azok minősülnek egymás 

„kapcsolódó vállalkozásainak”, amelyek vonatkozásában a 3. cikk (3) bekezdésének a), b), c), 

d) pontjában írt valamely kapcsolat megállapítható? 

 

102. A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2017. február 3-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-58/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Úgy kell-e értelmezni a kibocsátási egységekre vonatkozó harmonizált ingyenes kiosztás uniós szintű 

átmeneti szabályainak a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikke értelmében 

történő meghatározásáról szóló, 2011. április 27-i 2011/278/EU bizottsági határozatot, hogy a 

„technológiai kibocsátások szerinti létesítményrésznek” a 2011/278/EU határozat 3. cikkének h) 

pontja szerinti meghatározása a tökéletlenül oxidálódott szén gázhalmazállapotát feltételezi, vagy 

kiterjed a folyékony halmazállapotú tökéletlenül oxidálódott szénre is? 

 

103. A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2017. február 6-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-65/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az 1992. június 18-i 92/50/EGK tanácsi irányelv 9. cikkét, amely előírja, 

hogy az I. B. mellékletben felsorolt szolgáltatások nyújtására irányuló szerződéseket a 14. és 16. cikk 

rendelkezéseinek megfelelően kell odaítélni, hogy az említett szerződések továbbra is a letelepedés és 

a szolgáltatásnyújtás szabadságának az egyenlő bánásmód és az állampolgárságon alapuló hátrányos 

megkülönböztetés tilalmának, az átláthatóság és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának az [EK] 43., 

az EK 49. és az EK 86. cikkben rögzített elve hatálya tartoznak? 

2) Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén, úgy kell-e értelmezni a 92/50/EGK irányelv 27. cikkét, 

amely előírja, hogy tárgyalásos eljárás útján történő odaítélés esetén a tárgyalásban való részvételre 

meghívottak száma nem lehet kevesebb háromnál, feltéve hogy elegendő számú alkalmas jelentkező 

van, hogy azt az irányelv I. B. mellékletében felsorolt szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések 

esetén is alkalmazni kell? 
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3) Ellentétes-e a 92/50/EGK irányelv 27. cikkével, amely előírja, hogy tárgyalásos eljárás útján történő 

odaítélés esetén a tárgyalásban való részvételre meghívottak száma nem lehet kevesebb háromnál, 

feltéve hogy elegendő számú alkalmas jelentkező van, azon nemzeti szabályozás alkalmazása, amely a 

2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadását megelőzően kötött 

olyan közbeszerzési szerződés esetén, amelynek tárgya a 92/50/EGK irányelv I. B. mellékletében 

felsorolt szolgáltatás, nem biztosítja a verseny megnyitását a tárgyalásos eljárás elfogadása esetén? 

 

104. A Curtea de Appel București (Románia) által 2017. február 8-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-69/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az alapeljárásban szereplőkhöz hasonló körülmények mellett ellentétes-e a közös 

hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvvel 

(különösen annak 213., 214. és 273. cikkével) az olyan nemzeti szabályozás vagy adózási gyakorlat, 

amely szerint az adóalany azért nem rendelkezik a héa-azonosítószáma felfüggesztésének 

megszüntetését követő héa-bevallásokban gyakorolható héa-levonási joggal, mert a szóban forgó héa 

olyan időszakban teljesített beszerzésekre vonatkozik, amikor az adóalany héa-azonosítószáma inaktív 

volt? 

2) Az alapeljárásban szereplőkhöz hasonló körülmények mellett ellentétes-e a közös 

hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvvel 

(különösen annak 213., 214. és 273. cikkével) az olyan nemzeti szabályozás vagy adózási gyakorlat, 

amely szerint az adóalany azért nem rendelkezik a héa-azonosítószáma felfüggesztésének 

megszüntetését követő héabevallásokban gyakorolható héalevonási joggal, mert noha a szóban forgó 

héa az adóalany héa-azonosítószáma felfüggesztésének megszüntetését követően kibocsátott 

számlákra vonatkozik, de [az említett héa] olyan időszakban teljesített beszerzésekhez kapcsolódik, 

amelyben az adóalany héa-azonosítószáma inaktív volt? 

 

105. Az Înalta Curte de Casație şi Justiție (Románia) által 2017. február 13-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-76/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétes-e az EUMSZ 30. cikk rendelkezéseivel az az értelmezés, amely szerint, ha az adóalany 

ténylegesen maga viselte az azonos hatású díjat, akkor is kérheti az említett jogcímen befizetett 

összegek visszatérítését, ha a nemzeti szabályozás oly módon szabályozta a díjfizetés folyamatát, hogy 

a díj továbbháruljon az európai fogyasztóra? 

2) Összeegyeztethető-e az uniós jog rendelkezéseivel az azonos hatású díj címén beszedett összegek 

visszatérítése, ha az említett összegeket ténylegesen az adóalany fizette meg (de nem hárította át 

azokat a fogyasztóra)? 

 

106. A Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgium) által 2017. február 13-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-77/17. és C-78/17. sz. ügyek)2 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

A. Úgy kell-e értelmezni a 2011/95/EU irányelv 14. cikkének (5) bekezdését, hogy az az ugyanezen 

irányelv 13. cikkében előírt menekült jogállás és ebből következően a Genfi Egyezmény 1. cikkének 

                                                 
2 A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek. 
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A. része alóli kizárással kapcsolatos új kikötést vezet be? 

B. Amennyiben az A. kérdésre igenlő választ adtak, az ily módon értelmezett 14. cikk (5) bekezdése 

összeegyeztethető-e az Alapjogi Charta 18. cikkével és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 

78. cikkének (1) bekezdésével, amelyek többek között azt írják elő, hogy a másodlagos uniós jognak 

meg kell felelnie a Genfi Egyezménynek, amelynek az 1. cikke F. részében előírt kizárási kikötést 

kimerítő jelleggel fogalmazták meg és azt szigorúan kell értelmezni? 

C. Amennyiben az A. kérdésre nemleges választ adtak, úgy kell-e értelmezni a 2011/95/EU irányelv 

14. cikkének (5) bekezdését, hogy az a menekült jogállás elismerése megtagadásának olyan indokát 

írja elő, amely nem szerepel a Genfi Egyezményben, és amelynek tiszteletben tartását előírja az 

Alapjogi Charta 18. cikke és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 78. cikkének (1) 

bekezdése? 

D. Amennyiben a C. kérdésre igenlő választ adtak, a fent hivatkozott irányelv 14. cikkének (5) 

bekezdése összeegyeztethető-e az Alapjogi Charta 18. cikkével és az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 78. cikkének (1) bekezdésével, amelyek többek között azt írják elő, hogy a másodlagos 

uniós jognak meg kell felelnie a Genfi Egyezménynek, ugyanis az irányelv 14. cikkének (5) bekezdése 

a menekült jogállás elismerése megtagadásának olyan indokát vezeti be, amelynek esetében egyáltalán 

nem vizsgálják az üldöztetéstől való félelmet, ahogyan azt a Genfi Egyezmény 1. cikkének A. része 

megköveteli? 

E. Amennyiben az A. és C. kérdésre nemleges választ adtak, hogyan kell a fent hivatkozott irányelv 

14. cikkének (5) bekezdését a Charta 18. cikkével és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 78. 

cikkének (1) bekezdésével összhangban értelmezni, amelyek többek között azt írják elő, hogy a 

másodlagos uniós jognak meg kell felelnie a Genfi Egyezménynek? 

 

107. A Curtea de Apel Suceava (Románia) által 2017. február 14-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-81/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétes-e a 2006/112/EK irányelvvel, valamint az adósemlegesség és az arányosság elvével az 

alapeljárás körülményeihez hasonló körülmények között az a közigazgatási gyakorlat és/vagy a 

nemzeti szabályozás egyes rendelkezéseinek olyan értelmezése, amely megtiltja az azon ellenőrzött 

időszakot megelőzően teljesített ügyletekre vonatkozó kiigazításból eredő héa visszatérítéséhez való 

jog vizsgálatát és elismerését, amely időszak olyan ellenőrzés tárgyát képezte, amelyet követően az 

adóhatóságok nem állapítottak meg a héa-alapot módosító szabálytalanságot, jóllehet e 

rendelkezéseket úgy kell értelmezni, hogy az adóhatóságok felülvizsgálhatják a korábban vizsgált 

időszakot olyan kiegészítő adatok és információk alapján, amelyeket később szereztek az állami 

hatóságok és intézmények közötti együttműködés alapján? 

2) Úgy kell-e értelmezni a 2006/112/EK irányelvet, valamint az adósemlegesség és az arányosság 

elvét az alapeljárás körülményeihez hasonló körülmények között, hogy azokkal ellentétes az a 

normatív jellegű nemzeti szabályozás, amely megtagadja a héa-bevallásokban szereplő számszaki 

hibák helyesbítését az olyan adómegállapítási időszak vonatkozásában, amely már ellenőrzés tárgyát 

képezte, azt az esetet kivéve, amikor a helyesbítésre a korábbi ellenőrzés során az ellenőrző szerv által 

hozott intézkedés alapján kerül sor? 
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108. A Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) 

(Portugália) által 2017. február 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem 

(C-90/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: portugál 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 2003/96/EK irányelv 21. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdése értelmében és 

szempontjából a villamos energiát saját felhasználásra előállító vállalkozásokat kistermelőknek kell-e 

tekinteni annak érdekében, hogy forgalmazóknak minősüljenek, és az irányelv ugyanazon 21. cikke 

(5) bekezdésének első albekezdése értelmében továbbra is az adó alanyai legyenek, a villamos energiát 

saját felhasználásra előállító (nem kistermelő) többi vállalkozást pedig ki kell zárni a forgalmazói 

minősítésből, vagy azokat forgalmazóknak kell tekinteni, és az irányelv ugyanazon 21. cikke (5) 

bekezdésének első albekezdése értelmében az adó alanya minden olyan vállalkozás, amely saját 

felhasználásra villamost energiát termel (az adott mérettől és függetlenül hogy azt főtevékenységként 

vagy melléktevékenységként végzik), és kistermelőként nem adómentesek az irányelv hivatkozott 21. 

cikke (5) bekezdése harmadik albekezdésének második része értelmében? 

2) A jelen ügyben vitatotthoz hasonló olyan vállalkozás, amely nagy villamosenergia-termelőnek 

minősül, és országos szinten az energia közel 9 %-át állítja elő az országos hálózat számára történő 

értékesítés céljából, „a villamos energiát saját felhasználásra előállító” vállalkozásnak minősülhet-e a 

2003/96/EK irányelv 21. cikke (5) bekezdésének értelmében, ha az új villamos energia termelése során 

az általa termelt villamos energia csak egy kis részét használja el a termelési folyamat szerves 

részeként? 

 

109. A Conseil d’État (Franciaország) által 2017. február 27-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-103/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Amennyiben valamely tagállam a 2003. október 27-i 2003/96/EK irányelv hatálybalépését követően 

először nem hozott olyan rendelkezést, amely a villamosenergia-fogyasztást terhelő jövedéki adó 

létrehozását célozza, hanem fenntartott egy e fogyasztást terhelő, korábban létrehozott közvetett adót, 

valamint helyi adókat: 

— a szóban forgó adónak az 1992. február 25-i 92/12/EGK irányelvvel és a 2003. október 27-i 

irányelvvel való összeegyeztethetőségét az 1992. február 25-i irányelv 3. cikkének (2) 

bekezdésében az „egyéb közvetett adó” fennállása kapcsán előírt feltételekre, vagyis egy vagy több 

különleges cél szolgálatára, és egyes, a jövedéki adóra, illetve a hozzáadottérték-adóra vonatkozó 

adószabályok tiszteletben tartására figyelemmel kell-e értékelni? 

— vagy az „egyéb közvetett adó” fenntartása csak harmonizált jövedéki adó mellett lehetséges, és 

végül ebben az esetben a szóban forgó hozzájárulás ilyen jövedéki adónak tekinthető, amelynek az 

e két irányelvvel való összeegyeztethetőségét az utóbbiak által előírt valamennyi harmonizációs 

szabályra figyelemmel kell értékelni? 

2) Úgy kell-e tekinteni a villamosenergia-fogyasztásra kivetett olyan hozzájárulást, amelynek 

bevételeit egyszerre fordítják a megújuló energiaforrásokból és a kapcsolt energiatermelés révén 

előállított villamos energia előállításához kapcsolódó költségek finanszírozására, illetve földrajzi 

árkiegyenlítésre és a létbizonytalanságban élő háztartások számára szolgáltatott villamos energia 

árának csökkentésére, hogy az az 1992. február 25-i irányelv 3. cikke (2) bekezdése (a 2008. december 

16-i irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében is átvett) rendelkezéseinek értelmében vett különleges 

célokat követ? 

3) Amennyiben kizárólag egyes célok minősíthetők különlegesnek e rendelkezések értelmében, az 

adóalanyok ennek ellenére a vitatott hozzájárulás egészének visszatérítését követelhetik-e, vagy csak 

annak részleges visszatérítését azon hányad függvényében, amelyet a hozzájárulásból finanszírozott 
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összes kiadásból a különleges célnak meg nem felelő kiadások képviselnek? 

4) Amennyiben az előző kérdésekre adott választól függően a villamosenergia-közszolgáltatási 

hozzájárulás szabályozása egészben vagy részben összeegyeztethetetlen a villamos energia 

adóztatásának az uniós jog által előírt szabályaival, úgy kell-e értelmezni a 2003. október 27-i irányelv 

18. cikke (10) bekezdésének második albekezdését, hogy 2009. január 1-jéig az ezen irányelvben 

meghatározott minimum adómértékek tiszteletben tartása jelenti a villamos energia adóztatásának az 

uniós jog által előírt szabályai közül Franciaországot kizárólagosan terhelő kötelezettséget? 

 

110. A Curtea de Apel Pitești (Románia) által 2017. február 27-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-104/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Értelmezhető-e úgy a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 

94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikke, hogy azzal ellentétes az olyan uniós 

tagállami szabályozás elfogadása, amely díjat vezet be a csomagolt árut és csomagolást a belföldi 

piacon forgalomba bocsátó olyan gazdasági szereplővel szemben, aki nem tesz semmit az áruval vagy 

a csomagolással, hanem azokat változatlan formában ruházza át egy olyan gazdasági szereplő 

számára, aki maga értékesíti az árut a végső fogyasztónak, a díj összegét pedig kilogrammonként (kg) 

határozza meg, egyfelől a hasznosításra vagy az energetikai hasznosítással működő égetőkben történő 

égetésre, az újrafeldolgozásos hasznosításra vonatkozó minimális célkitűzéseknek megfelelő 

mennyiségű csomagolási hulladék, másfelől a ténylegesen hasznosított vagy energetikai hasznosítással 

működő égetőkben elégetett, újrafeldolgozás útján hasznosított csomagolási hulladék mennyisége 

közötti különbség alapján? 

 

111. A Tribunal de Contas (Portugália) által 2017. február 28-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-102/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: portugál 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni a 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 58. 

cikkének (4) bekezdését, hogy azzal ellentétes a leírthoz hasonló olyan nemzeti szabály[, azaz a 

Decreto Legislativo Regional n.o 27/2015/A, de 29 de dezembro (2015. december 29-i 27/2015/A 

regionális törvényerejű rendelet) 40. cikke (3) és (5) bekezdésének c) pontja], amely a közbeszerzés 

területén lehetővé teszi részvételi feltételként olyan földrajzi feltétel előírását, amely korábban 

ugyanazon régióban három építési beruházás végrehajtásában áll? 

 

112. Az Administrativen Sad – Varna (Bulgária) által 2017. február 28-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-105/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: bolgár 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Úgy kell-e értelmezni a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló, 2005. május 11-i 

2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének b) és d) pontját, hogy az olyan 

természetes személy tevékenysége, aki áruk eladására szolgáló internetes oldalon regisztrált, és 

egyidejűleg összesen nyolc hirdetést tett közzé különböző áruk eladására a weboldalon keresztül, a 2. 

cikk b) pontja szerinti jogszabályi meghatározás értelmében kereskedői tevékenységnek minősül, és 

„üzleti vállalkozásoknak a fogyasztókkal szemben folytatott kereskedelmi gyakorlatait” jelenti a 2. 

cikk d) pontja értelmében, így az irányelv hatálya alá tartozik a 3. cikk (1) bekezdése szerint? 

 

113. A Vilniaus apygardos administracinis teismas (Litvánia) által 2017. március 3-án 
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benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-108/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: litván 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a héa-irányelv 143. cikkének (2) bekezdését, hogy az tiltja valamely tagállam 

adóhatósága számára, hogy megtagadja a szóban forgó irányelv 143. cikke (1) bekezdésének d) 

pontjában előírt mentesség alkalmazását kizárólag abból az okból, hogy a behozatal idején a 

termékeket egy bizonyos héa-alany számára kívánták értékesíteni, akinek a héa-azonosítószámát ezért 

feltüntették a behozatali nyilatkozaton, azonban később, a körülmények változására tekintettel, a 

termékeket egy másik adóalany (héa-alany) számára fuvarozták el, a hatóságot pedig teljes körűen 

tájékoztatták a tényleges beszerző személyéről? 

2) A jelen ügyhöz hasonló körülmények esetén értelmezhető-e úgy a héairányelv 143. cikke (1) 

bekezdésének d) pontja, hogy azok a dokumentumok (e-AD [elektronikus adminisztratív okmány] 

fuvarlevelek és e-ROR [elektronikus átvételi elismervény] visszaigazolások), amelyek tekintetében 

nem cáfolták, hogy a termékek valamely tagállam területén lévő adóraktárból egy másik tagállam 

területén lévő adóraktárba történő elfuvarozása igazolást nyert, kellő bizonyítékául szolgálnak arra, 

hogy a termékeket elfuvarozták egy másik tagállamba? 

3) Úgy kell-e értelmezni a héa-irányelv 143. cikke (1) bekezdésének d) pontját, hogy az tiltja valamely 

tagállam adóhatósága számára, hogy megtagadja a hivatkozott rendelkezésben előírt mentesség 

alkalmazását, ha a rendelkezési jogot a termékek beszerzője számára nem közvetlenül, hanem az általa 

kijelölt személyek útján (fuvarozási vállalkozások/adóraktárak) ruházták át? 

4) A héa-semlegesség és a bizalomvédelem elvébe ütközik-e az a közigazgatási gyakorlat, amelynek 

során eltér az értelmezés – attól függően, hogy a héa-irányelv 167. cikke vagy pedig a 143. cikke (1) 

bekezdésének d) pontja alkalmazandó – abban a kérdésben, hogy mit kell a rendelkezési jog 

átruházásának tekinteni, valamint milyen bizonyítékot kell csatolni az ilyen átruházás alátámasztására? 

5) A jóhiszeműség elvének alkalmazási köre a héa-kivetéssel összefüggésben magában foglalja-e 

valamely személyek behozatali héa-mentességét (a héa-irányelv 143. cikke (1) bekezdésének d) pontja 

szerint) az alapeljárásban szereplőhöz hasonló esetekben, nevezetesen ahol a vámhivatal megtagadja 

valamely adóalany behozatali héa-mentességre vonatkozó jogát azon az alapon, hogy az Európai 

Unión belüli további termékértékesítésre (héa-irányelv 138. cikke) irányadó feltételek nem teljesültek? 

6) Úgy kell-e értelmezni a héa-irányelv 143. cikke (1) bekezdésének d) pontját, mint amely tiltja a 

tagállamok által folytatott olyan közigazgatási gyakorlatot, amelynek értelmében az a feltételezés, 

miszerint i. a rendelkezési jogot nem valamely konkrét szerződéses partner számára ruházták át, 

valamint ii. az adóalany tudott, vagy tudhatott volna a szerződéses partner által elkövetett lehetséges 

héacsalásról, azon a tényen alapul, hogy a vállalkozás a szerződéses partnerekkel elektronikus 

kommunikációs eszközök útján kommunikált, valamint hogy az adóhatóság által lefolytatott 

nyomozás során megállapítást nyert, hogy a szerződéses partnerek nem működtek a megjelölt 

címeken, továbbá az adóalannyal lebonyolított ügyletek után nem vallottak be héát? 

7) Úgy kell-e értelmezni a héa-irányelv 143. cikke (1) bekezdésének d) pontját, mint amely szerint bár 

az adóalany köteles igazolni az adómentességre való jogosultságát, ez mindazonáltal nem jelenti azt, 

hogy a rendelkezési jog átruházásának kérdésében döntést hozó illetékes hatóság ne lenne köteles 

beszerezni azokat az információkat, melyekhez csak a hatóságok férhetnek hozzá? 

 

114. A Najvyšší súd Slovenskej republiky (Szlovákia) által 2017. március 6-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-113/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: szlovák 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös 

eljárásokról (átdolgozás) szóló, 2013. június 26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 

(1) (a továbbiakban: a menekültügyi eljárásokról szóló irányelv) 46. cikkének (3) bekezdését, hogy a 
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kérelmező nemzetközi védelme szükségességének megalapozottságát értékelő nemzeti bíróság – 

tekintettel arra, hogy az elutasító határozatot a kereset többszöri eredményes benyújtását követően a 

közigazgatási hatóság elé történő visszautalással korábban többször megsemmisítették, ami jelzi annak 

eredménytelenségét –, maga is dönthet a védelemnek a kérelmező részére történő megadásáról, még 

ha a bíróság e hatásköre nem is tűnik ki a nemzeti szabályozásból? 

2) Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén a (felsőbb) fellebbviteli bíróság is rendelkezik-e e 

hatáskörrel? 

 

115. A Satversmes tiesa (Lettország) által 2017. március 7-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-120/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lett 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A mezőgazdaság területén az Európai Unió és a tagállamok között megosztott hatáskörökre 

tekintettel úgy kell-e értelmezni az 1257/1999 rendelet (1) rendelkezéseit – különösen azon célkitűzése 

fényében, hogy a mezőgazdasági tevékenységet végzők vegyenek részt a korengedményes 

nyugdíjazásban –, hogy azokkal ellentétes, hogy az említett rendelet végrehajtási intézkedései 

keretében valamely tagállam olyan szabályozást fogadjon el, amely lehetővé teszi a korengedményes 

nyugdíjazás céljából nyújtott támogatás öröklését? 

2) Amennyiben az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első kérdésre igenlő választ kell adni, vagyis 

az 1257/1999 rendelet rendelkezései kizárják a korengedményes nyugdíjazás céljából nyújtott 

támogatás öröklését, lehetséges-e, hogy egy olyan helyzetben, amelyben az Európai Bizottság – a 

megfelelő eljárás keretében – egy adott tagállami jogszabályt az 1257/1999 rendelet rendelkezéseivel 

összeegyeztethetőnek minősített, a mezőgazdasági tevékenységet végzők pedig a nemzeti 

gyakorlatnak megfelelően éltek a korengedményes nyugdíjazásra irányuló intézkedés 

kedvezményével, alanyi jogot szereztek az említett intézkedés keretében nyújtott támogatás 

megöröklésére? 

3) Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett második kérdésre adott igenlő válasz esetén, vagyis ha 

lehetséges ilyen alanyi jogot szerezni, úgy lehet-e tekinteni, hogy az Európai Bizottság vidékfejlesztési 

szakbizottságának 2011. október 19-i ülésén tett megállapítás – amely szerint a korengedményes 

nyugdíjazás céljából nyújtott támogatás nem ruházható át a mezőgazdasági üzemet átadó személy 

örököseire – alapul szolgál a fent említett alanyi jog idő előtti megszüntetésére? 

 

116. A High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division 

(Administrative Court) (Egyesült Királyság) által 2017. március 24-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-151/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Érvénytelen-e a 2014/40/EU irányelv 1. cikkének c) pontja és 17. cikke amiatt, hogy az: 

i. sérti a hátrányos megkülönböztetés tilalmának általános uniós jogi elvét; 

ii. sérti az arányosság általános uniós jogi elvét; 

iii. sérti az EUSZ 5. cikk (3) bekezdését és a szubszidiaritás elvét; 

iv. sérti az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 296. cikkének (2) 

bekezdését; 

v. sérti az EUMSZ 34. és 35. cikkét, valamint 

vi. sérti az Európai Unió Alapjogi Chartájának 1. cikkét, 7. cikkét és 35. cikkét?” 
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117. A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2017. március 27-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-156/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétes-e az EK 56. cikkel (jelenleg EUMSZ 63. cikk), ha azért, mert nem köteles beszedni a 

holland osztalékadót, valamely nem holland illetőséggel rendelkező befektetési alapnak nem térítik 

vissza azt a holland osztalékadót, amelyet a holland illetőséggel rendelkező társaságoktól kapott 

osztalékaira vetettek ki, miközben visszatérítik az osztalékadót a holland illetőséggel rendelkező azon 

adóalany befektetési vállalkozásnak, amely a holland osztalékadó beszedése mellett évente osztalékot 

fizet részvényeseinek vagy más befektetőinek? 

2) Ellentétes-e az EK 56. cikkel (jelenleg EUMSZ 63. cikk), ha a Hollandián kívül illetőséggel 

rendelkező befektetési alap számára azért nem térítik vissza az olyan osztalékok után beszedett holland 

osztalékadót, amelyet holland illetőséggel rendelkező társaságoktól kapott, mert nem bizonyította, 

hogy részvényesei vagy más befektetői teljesítik a holland szabályozásban meghatározott feltételeket? 

3) Ellentétes-e az EK 56. cikkel (jelenleg EUMSZ 63. cikk), ha a Hollandián kívül illetőséggel 

rendelkező befektetési alap számára nem térítik vissza az olyan osztalékok után beszedett holland 

osztalékadót, amelyet holland illetőséggel rendelkező társaságoktól kapott, mert a befektetési 

hozamokat nem fizeti ki évente teljes mértékben az üzleti évet követő legkésőbb nyolcadik hónapban, 

akkor sem, ha a székhelye szerinti államban az ott érvényes jogszabályok alapján befektetési hozamai, 

amennyiben nem fizetik ki azokat a) kifizetettnek minősülnek és/vagy b) a részvényesek vagy más 

befektetők esetében a székhely szerinti állam beszedi a kapcsolódó adót, mintha sor került volna 

osztalékfizetésre, míg azon holland illetőséggel rendelkező adóalany befektetési vállalkozás számára 

megtérítik az osztalékadót, amely befektetési hozamait évente, a holland osztalékadó beszedése 

mellett, kifizeti részvényesei vagy más befektetői számára? 

 

118. A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2017. március 27-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-157/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétes-e az EK 56. cikkel (jelenleg EUMSZ 63. cikk), ha azért, mert nem köteles beszedni a 

holland osztalékadót, valamely nem holland illetőséggel rendelkező befektetési alapnak nem térítik 

vissza azt a holland osztalékadót, amelyet a holland illetőséggel rendelkező társaságoktól kapott 

osztalékaira vetettek ki, miközben visszatérítik az osztalékadót a holland illetőséggel rendelkező azon 

adóalany befektetési vállalkozásnak, amely a holland osztalékadó beszedése mellett évente osztalékot 

fizet részvényeseinek vagy más befektetőinek? 

2) Ellentétes-e az EK 56. cikkel (jelenleg EUMSZ 63. cikk), ha megtagadják a nem holland 

illetőséggel rendelkező befektetési alaptól a holland osztalékadó visszatérítését – amelyet biztosítanak 

a holland adóalany befektetési vállalkozásnak –, ha ez a befektetési alap ezáltal kevéssé lesz vonzó a 

hollandiai lakóhellyel vagy illetőséggel rendelkező befektetők számára? 
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Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok 

Büntető ügyszak 

12. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2017. március 2-i végzése – (a Nejvyšší soud České 

republiky – Cseh Köztársaság előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Juraj Sokáč elleni 

büntetőeljárás (C-497/16. sz. ügy)3  

A 2004. március 31-i 2004/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az emberi 

felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének 2. pontja értelmében vett „gyógyszerek”, amelyek a 2013. 

november 20-i 1258/2013/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a kábítószer-

prekurzorokról szóló, 2004. február 11-i 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben 

meghatározott olyan „jegyzékben szereplő anyagokból” állnak, mint az efedrin és a pszeudoefedrin, az 

1258/2013/EU rendelet és a kábítószer-prekurzoroknak az Unió és a harmadik országok közötti 

kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi 

rendelet módosításáról szóló, 2013. november 20-i 1259/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet hatálybalépését követően sem tartoznak a 273/2004 rendelet hatálya alá. 

 

13. A Bíróság (ötödik tanács) 2017. március 22-i ítélete (az Amtsgericht München, 

Landgericht München I [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ianos 

Tranca (C-124/16. sz. ügy), Tanja Reiter (C-213/16. sz. ügy), Ionel Opria (C-188/16. sz. 

ügy) elleni büntetőeljárás4 

A büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról szóló, 2012. május 22-i 2012/13/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkét, 3. cikke (1) bekezdésének c) pontját, valamint 6. cikkének (1) 

és (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az alapügyben szereplőhöz hasonló 

olyan tagállami szabályozás, amely azt írja elő, hogy a büntetőeljárás keretében az a terhelt, aki sem 

lakóhellyel, sem tartózkodási hellyel nem rendelkezik ebben a tagállamban, illetve a származása 

szerinti tagállamban, köteles kézbesítési megbízottat kijelölni annak érdekében, hogy az fogadja a 

terheltet érintő, tárgyalás mellőzésével hozott végzés kézbesítését, és az e végzéssel szembeni, 

tárgyalás tartására irányuló kérelem benyújtása határidejének számítása, mielőtt a végzés 

végrehajthatóvá válna, az említett végzésnek az e kézbesítési megbízott részére történő kézbesítésekor 

kezdődik. 

Mindazonáltal a 2012/13 irányelv 6. cikke megköveteli, hogy a tárgyalás mellőzésével hozott végzés 

végrehajtása során, azt követően, hogy az érintett személy ténylegesen tudomást szerzett e végzésről, e 

személyt ugyanabba a helyzetbe kell hozni, mintha az említett végzést személyesen neki kézbesítették 

volna, és különösen a tárgyalás tartására irányuló kérelem benyújtására vonatkozó teljes határidővel 

rendelkeznie kell, és – adott esetben – a határidő elmulasztásának jogkövetkezményei alóli 

mentesítéssel. 

A kérdést előterjesztő bíróság feladata, hogy ügyeljen arra, hogy a határidő elmulasztásának 

jogkövetkezményei alól mentesítő nemzeti eljárást, valamint azokat a feltételeket, amelyeknek ezen 

eljárás lefolytatása alá van rendelve, e követelményeknek megfelelő módon alkalmazzák, és ezen 

eljárás ily módon lehetővé tegye az említett 6. cikkben foglalt jogok tényleges gyakorlását. 

 

14. A Bíróság (negyedik tanács) 2017. április 5-i ítélete (a Tribunale di Santa Maria 

Capua Vetere [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Massimo Orsi (C-

                                                 
3 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 2. szám, Büntető ügyszak 2. sz. alatt. 
4 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 8. szám, Büntető ügyszak 13. és 14. sz. alatt. 
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217/15. sz. ügy) és Luciano Baldetti (C-350/15. sz. ügy) elleni büntetőeljárás5 

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 50. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az 

alapügyben szóban forgóhoz hasonló nemzeti szabályozás, amely a hozzáadottérték-adó 

megfizetésének elmulasztása miatt büntetőeljárás lefolytatását teszi lehetővé azt követően, hogy 

ugyanezen tényállás miatt jogerősen adóbírságot szabtak ki, amennyiben ezen adóbírságot valamely 

jogi személyiséggel rendelkező társasággal szemben alkalmazták, míg az említett büntetőeljárások 

valamely természetes személlyel szemben indultak. 

Gazdasági ügyszak 

27. A Bíróság elnökének 2017. február 23-i végzése (a Supremo Tribunal Administrativo 

[Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-229/16. sz. ügy)6  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

28. A Bíróság (második tanács) 2017. március 9-i ítélete (a Corte suprema di cassazione 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di Lecce kontra Salvatore Manni (C-398/15. sz. ügy)7  

A személyes adatok feldolgozása [helyesen: kezelése] vonatkozásában az egyének védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv 6. cikke (1) bekezdésének e) pontját, 12. cikkének b) pontját és 14. cikke első bekezdésének a) 

pontját a 2003. július 15-i 2003/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az egész 

Közösségre kiterjedő egységes biztosítékok kialakítása érdekében a tagállamok által a társasági tagok 

és harmadik személyek érdekei védelmében a Szerződés 58. cikkének (2) bekezdése szerinti 

társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról szóló első, 1968. március 9-i 68/151/EGK tanácsi 

irányelv 3. cikkével együttesen úgy kell értelmezni, hogy az uniós jog jelenlegi állása szerint a 

tagállamok feladata annak meghatározása, hogy az utóbbi irányelv 2. cikke (1) bekezdésének d) és j) 

pontjában említett természetes személyek kérhetik-e külön-külön a központi nyilvántartást, a 

kereskedelmi nyilvántartást és a cégnyilvántartást vezető hatóságtól annak esetenkénti értékelés 

alapján végzett vizsgálatát, hogy kivételesen, sajátos helyzetükkel kapcsolatos, lényeges, jogos 

érdekből igazolt-e az érintett társaság megszűnését követő, kellően hosszú időszak elteltével a rájuk 

vonatkozó, e nyilvántartásba bejegyzett személyes adatokhoz való hozzáférést az adatokba való 

betekintéshez fűződő különös érdeküket igazoló harmadik személyekre korlátozni. 

 

29. A Bíróság második tanácsa elnökének 2017. március 10-i végzése (a Supremo 

Tribunal de Justiça [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-136/16. sz. 

ügy)8  

A Bíróság második tanácsának elnöke elrendelte az ügy törlését. 

Munkaügyi ügyszak 

17. A Bíróság (második tanács) 2017. március 9-i ítélete (a Varhoven administrativen sad 

[Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Petya Milkova kontra Izpalnitelen 

direktor na Agentsiata za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol (C-406/15. sz. ügy) 9  

1) A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek 

létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv 7. cikkének (2) bekezdését, 

                                                 
5 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 161. sz. alatt. 
6 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 9. szám, Gazdasági ügyszak 24. sz. alatt. 
7 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 11. szám, Gazdasági ügyszak 28. sz. alatt. 
8 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 6. szám, Gazdasági ügyszak 17. sz. alatt. 
9 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 11. szám, Munkaügyi ügyszak 29. sz. alatt. 
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összefüggésben a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel, amelyet az 

Európai Közösség nevében a 2009. november 26-i 2010/48/EK tanácsi határozat hagyott jóvá, 

valamint az egyenlő bánásmódnak az Európai Unió Alapjogi Chartájának 20. és 21. cikkében 

biztosított általános elvével, akként kell értelmezni, hogy az lehetővé tesz olyan tagállami szabályozást, 

mint az alapügy tárgyát képező, amely bizonyos fogyatékossággal élő munkavállalók számára 

elbocsátás esetén különleges előzetes védelmet biztosít, nem biztosít ugyanakkor ilyen védelmet az 

ugyanazon fogyatékossággal élő köztisztviselők számára, kivéve, ha megállapítható az egyenlő 

bánásmód elvének sérelme, aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata. E vizsgálat 

során a helyzetek összehasonlításának olyan elemzésen kell alapulnia, amelynek középpontjában az 

egyrészt az adott fogyatékossággal élő munkavállalók, másrészt az ugyanazon fogyatékossággal élő 

köztisztviselők helyzetét szabályozó irányadó nemzeti jogszabályok állnak, tekintettel az alapügy 

tárgyát képező elbocsátással szembeni védelemre irányuló célra. 

2) Abban az esetben, ha a 2000/78 irányelv 7. cikkének (2) bekezdésével, a fogyatékossággal élő 

személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményre tekintettel és az egyenlő bánásmód általános elvével 

összefüggésben értelmezve, ellentétes egy olyan tagállami szabályozás, mint az alapügy tárgyát 

képező, az európai uniós jog tiszteletben tartásának kötelezettsége megköveteli, hogy az egy bizonyos 

fogyatékossággal élő munkavállalókat védő nemzeti szabályok hatályát kiterjesszék annak érdekében, 

hogy e védelmet biztosító szabályokat az ugyanezen fogyatékossággal élő köztisztviselőkre is 

alkalmazzák. 

 

18. A Bíróság (nagytanács) 2017. március 14-i ítélete (a Hof van Cassatie [Belgium] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van 

kansen en voor racismebestrijding kontra G4S Secure Solutions NV (C-157/15. sz. ügy)10 

A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek 

létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv 2. cikke (2) bekezdésének a) 

pontját úgy kell értelmezni, hogy az iszlám fejkendő viselésére vonatkozó tilalom, amely egy 

magánvállalkozás olyan belső szabályából következik, amely tiltja mindenfajta politikai, filozófiai 

vagy vallási jelnek a munkahelyen, látható módon történő viselését, nem minősül az ezen irányelv 

értelmében vett, a valláson vagy meggyőződésen alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek. 

Egy magánvállalkozás ilyen belső szabálya azonban a 2000/78 irányelv 2. cikke (2) bekezdésének b) 

pontja értelmében vett közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősülhet, ha megállapított, hogy a 

szabály által előírt, látszólag semleges kötelezettség ténylegesen különleges hátrányt okoz valamely 

meghatározott vallással vagy meggyőződéssel rendelkező személyeknek, kivéve, ha azt objektív módon 

igazolja olyan jogszerű cél, mint a munkáltató azon törekvése, hogy az ügyfeleivel fenntartott 

kapcsolatok keretében politikai, filozófiai és vallási semlegességre vonatkozó politikát folytasson, és az 

e cél eléréséhez igénybe vett eszközök megfelelőek és szükségesek, amit a kérdést előterjesztő 

bíróságnak kell megvizsgálnia. 

 

19. A Bíróság (nagytanács) 2017. március 14-i ítélete (a Cour de cassation 

[Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Asma Bougnaoui, Association 

de défense des droits de l’homme (ADDH) kontra Micropole SA, korábban: Micropole 

Univers SA (C-188/15. sz. ügy)11  

A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek 

létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv 4. cikkének (1) bekezdését úgy 

kell értelmezni, hogy a munkáltató azon szándéka, hogy figyelembe vegye valamely ügyfél arra 

vonatkozó kívánságát, hogy az említett munkáltató szolgáltatásait a továbbiakban ne iszlám fejkendőt 

viselő munkavállaló teljesítse, nem minősül az e rendelkezés értelmében vett valódi és meghatározó 

foglalkozási követelménynek. 

                                                 
10 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 7. szám, Munkaügyi ügyszak 10. sz. alatt. 
11 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 8. szám, Munkaügyi ügyszak 14. sz. alatt. 
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20. A Bíróság (tizedik tanács) 2017. április 6-i ítélete (az Arbetsdomstolen [Svédország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Unionen kontra Almega Tjänsteförbunden, ISS 

Facility Services AB (C-336/15. sz. ügy)12  

A munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő 

védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2001. március 12-i 2001/23/EK 

tanácsi irányelv 3. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az alapeljárásban fennálló körülmények között a 

munkavállalónak a vállalkozás átruházása után több mint egy évvel bekövetkező elbocsátásakor a 

kedvezményezett köteles beleszámítani ezen munkavállalónak a felmondási ideje meghatározása 

szempontjából releváns szolgálati idejébe azt a szolgálati időt, amelyet az említett munkavállaló az 

átadó alkalmazásában szerzett. 

Polgári ügyszak 

30. A Bíróság elnökének 2017. február 28-i végzése (a Tribunale civile di Roma 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-167/15. sz. ügy)13  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

31. A Bíróság (ötödik tanács) 2017. március 9-i ítélete (az Oberster Gerichtshof 

[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Leopoldine Gertraud Piringer (C-

342/15. sz. ügy)14  

1) Az ügyvédi szolgáltatásnyújtás szabadsága tényleges gyakorlásának elősegítéséről szóló, 1977. 

március 22-i 77/249/EGK tanácsi irányelv 1. cikke (1) bekezdésének második albekezdését úgy kell 

értelmezni, hogy azt nem kell alkalmazni az alapügyben szóban forgóhoz hasonló tagállami 

szabályozásra, amely az ingatlanok tulajdonjogának keletkezéséhez vagy átszállásához szükséges 

okiratokon szereplő aláírások hitelesítését a közjegyzők számára tartja fenn, ebből következően pedig 

kizárja a valamely másik tagállamban letelepedett ügyvéd általi ilyen hitelesítés ezen tagállamban 

való elismerésének lehetőségét. 

2) Az EUMSZ 56. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az alapügyben szóban forgóhoz 

hasonló tagállami szabályozás, amely az ingatlanok tulajdonjogának keletkezéséhez vagy 

átszállásához szükséges okiratokon szereplő aláírások hitelesítését a közjegyzők számára tartja fenn, 

ebből következően pedig kizárja a valamely másik tagállamban letelepedett ügyvéd általi, a nemzeti 

jogának megfelelő ilyen hitelesítés említett tagállamban való elismerésének lehetőségét. 

 

32. A Bíróság (második tanács) 2017. március 9-i ítélete (az Općinski sud u Novom 

Zagrebu [Horvátország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ibrica Zulfikarpašić 

kontra Slaven Gajer (C-484/15. sz. ügy)15  

1) A nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról szóló, 2004. 

április 21-i 805/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet úgy kell értelmezni, hogy a nemzeti 

jog által részükre biztosított hatáskörök keretében valamely „bizonyító erejű okirat” alapján 

végrehajtási eljárásban, Horvátországban eljáró közjegyzők nem tartoznak az említett rendelet 

értelmében vett „bíróság” fogalma alá. 

2) A 805/2004 rendeletet úgy kell értelmezni, hogy a Horvátországban közjegyző által „bizonyító erejű 

okirat” alapján kiállított olyan végrehajtási lap, amely ellen nem emeltek kifogást, nem hitelesíthető 

                                                 
12 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 10. szám, Munkaügyi ügyszak 23. sz. alatt. 
13 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 8. szám, Polgári ügyszak 40. sz. alatt. 
14 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 11. szám, Polgári ügyszak 64. sz. alatt. 
15 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 12. szám, Polgári ügyszak 70. sz. alatt. 
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európai végrehajtható okiratként, mivel az nem az e rendelet 3. cikkének (1) bekezdése értelmében vett 

nem vitatott követelésre vonatkozik. 

 

33. A Bíróság (második tanács) 2017. március 9-i ítélete (az Općinski sud u Puli-Pola 

[Horvátország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Pula Parking d.o.o. kontra Sven 

Klaus Tederahn (C-551/15. sz. ügy)16 

1) A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és 

végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. 

cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az a végrehajtási eljárás, amelyet a valamely területi 

önkormányzat tulajdonában álló társaság egy másik tagállamban lakóhellyel rendelkező természetes 

személlyel szemben olyan közterületi parkolóban való parkolásból eredő, meg nem fizetett követelés 

behajtása érdekében kezdeményezett, amelynek az üzemeltetésére vonatkozó hatáskört az említett 

önkormányzat e társaságnak átengedte, és amely eljárás olyan követelésre vonatkozik, amely nem 

büntető jellegű, hanem csupán a nyújtott szolgáltatás ellenértékét képezi, e rendelet hatálya alá 

tartozik. 

2) Az 1215/2012 rendeletet úgy kell értelmezni, hogy a nemzeti jog által részükre biztosított hatáskörök 

keretében valamely „bizonyító erejű okirat” alapján végrehajtási eljárásban, Horvátországban eljáró 

közjegyzők nem tartoznak az említett rendelet értelmében vett „bíróság” fogalma alá. 

 

34. A Bíróság (második tanács) 2017. március 15-i ítélete (a College van Beroep voor het 

bedrijfsleven [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Tele2 (Netherlands) 

BV, Ziggo BV, Vodafone Libertel BV kontra Autoriteit Consument en Markt (ACM) (C-

536/15. sz. ügy)17  

1) A 2009. november 25-i 2009/136/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az 

egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési 

szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló, 2002. március 7-i 2002/22/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv (Egyetemes szolgáltatási irányelv) 25. cikkének (2) bekezdését úgy kell 

értelmezni, hogy az e cikkben szereplő „kérések” fogalma azon vállalkozás kérését is magában 

foglalja, amelynek székhelye más tagállamban van, mint amelyben az előfizetőkhöz telefonszámot 

rendelő vállalkozások székhellyel rendelkeznek, amely előbbi vállalkozás az utóbbi vállalkozások 

rendelkezésére álló megfelelő információkat az e tagállamban és/vagy más tagállamokban 

nyilvánosan elérhető tudakozószolgálatok és telefonkönyvek szolgáltatása céljából kéri. 

2) A 2009/136 irányelvvel módosított 2002/22 irányelv 25. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, 

hogy azzal ellentétes az, hogy az előfizetőkhöz telefonszámokat rendelő vállalkozás, amely a nemzeti 

szabályozás értelmében köteles beszerezni az előfizetők hozzájárulását az adataiknak tudakozó- és 

telefonkönyv-szolgáltatás nyújtása céljából történő felhasználásához, ezt a kérést úgy fogalmazza meg, 

hogy az említett előfizetőknek az e felhasználásra vonatkozó hozzájárulásukról eltérő módon kell 

nyilatkozniuk attól függően, hogy azok a vállalkozások, amelyek az e rendelkezésben meghatározott 

információkat kérhetik, ezeket a szolgáltatásokat mely tagállamban nyújtják. 

 

35. A Bíróság (első tanács) 2017. március 15-i ítélete (a Hof van beroep te Brussel 

[Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Lucio Cesare Aquino kontra 

Belgische Staat (C-3/16. sz. ügy)18 

1) Az EUMSZ 267. cikk harmadik bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a bíróság, amelynek 

határozatai ellen a belső jog értelmében bírósági jogorvoslatra van lehetőség, nem minősülhet végső 

                                                 
16 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 3. szám, Polgári ügyszak 13. sz. alatt. 
17 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak 15. sz. alatt. 
18 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 5. szám, Polgári ügyszak 27. sz. alatt. 
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fokon eljáró bíróságnak olyan esetben, amikor az e bíróság valamely határozatával szemben 

benyújtott felülvizsgálati kérelmet azért nem vizsgálták meg, mert a felperes azt visszavonta. 

2) A második kérdésre nem szükséges válaszolni. 

3) Az EUMSZ 267. cikk harmadik bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a végső fokon eljáró 

bíróságnak nem kell kérdést terjesztenie a Bíróság elé előzetes döntéshozatalra, ha a felülvizsgálati 

kérelmet az e bíróság előtti eljáráshoz kapcsolódó sajátos okokból – az egyenértékűség és a tényleges 

érvényesülés elvét tiszteletben tartva – elutasítják. 

 

36. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2017. március 16-i ítélete (a Handelsgericht Wien 

[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Staatlich genehmigte Gesellschaft der 

Autoren, Komponisten und Musikverleger registrierte Genossenschaft mbH (AKM) 

kontra Zürs.net Betriebs GmbH (C-138/16. sz. ügy)19  

Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak 

összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. 

cikkének (1) bekezdését, valamint az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló, 1886. 

szeptember 9-i, Párizsban 1971. július 24-én felülvizsgált Berni Egyezmény 1979. szeptember 28-án 

módosított változatának 11bis cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az alapeljárás 

tárgyát képezőhöz hasonló olyan nemzeti szabályozás, melynek értelmében a nyilvánossághoz történő 

közvetítés kizárólagos joga címén a szerző engedélye megszerzésének kötelezettsége nem vonatkozik a 

nemzeti műsorszolgáltató szervezet műsorainak belföldön, kábelek segítségével történő, egyidejű, 

teljes egészében való és változatlan közvetítésére, amennyiben az egyszerűen a közvetítéshez használt 

technikai eszköz, és azt a mű szerzője figyelembe vette, amikor az eredeti közvetítést engedélyezte, amit 

a kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia. 

A 2001/29 irányelv 5. cikkét, és különösen e cikk (3) bekezdésének o) pontját úgy kell értelmezni, hogy 

azzal ellentétes az olyan, az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló nemzeti szabályozás, melynek 

értelmében a nyilvánossághoz közvetítés kizárólagos joga címén a szerző engedélye megszerzésének 

kötelezettsége nem vonatkozik a közösségiantenna-berendezés segítségével történő műsorközvetítésre, 

amennyiben az ezen antennához csatlakozó előfizetők száma kevesebb, mint 500, és ennélfogva e 

szabályozást ezen irányelv 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban kell alkalmazni, aminek 

vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata. 

Közigazgatási ügyszak 

93. A Bíróság (hetedik tanács) 2017. március 2-i végzése (az Administrativen sad Sofia-

grad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „Heta Asset Resolution 

Bulgaria” OOD kontra Nachalnik na Mitnitsa Stolichna (C-83/16. sz. ügy)20 

1) A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 161. 

cikkének (5) bekezdésében, valamint a 2010. május 20-i 430/2010/EU bizottsági rendelettel 

módosított, a 2913/92 rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. 

július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet 788. cikkében foglalt rendelkezéseket együttesen úgy kell 

értelmezni, hogy az Európai Unió vámterületén letelepedett eladót ezen első rendelkezés értelmében 

exportőrnek kell tekinteni, ha a szóban forgó árukra vonatkozó adásvételi szerződés megkötését 

követően az áruk feletti tulajdonjog átszáll az ezen vámterületen kívül letelepedett vevőre. 

2) A 430/2010 rendelettel módosított 2454/93 rendelet 795. cikke (1) bekezdése harmadik 

bekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy a tagállamok vámhatóságainak lehetősége van arra, 

hogy a valamely kedvtelési célú hajóra vonatkozó adásvételi szerződésen túlmenő egyéb igazolást 

követeljenek meg a harmadik államban letelepedett személytől e hajónak a hajólajstromból való 

törlésére vonatkozóan, feltéve, hogy e követelmény megfelel az arányosság elvének. 

                                                 
19 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 7. szám, Polgári ügyszak 37. sz. alatt. 
20 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak 103. sz. alatt. 
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3) A 430/2010 rendelettel módosított 2454/93 rendelet 795. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a kiviteli 

vámáru-nyilatkozat utólagos elfogadására e rendelkezés értelmében illetékes vámhatóságot az 

alapügy tárgyát képezőhöz hasonló körülmények között nem kötelezi a bizonyítékoknak a más 

vámhatóság általi, az említett rendelet 796da. cikkének (4) bekezdése értelmében vett kielégítő 

jellegére vonatkozó értékelés. 

 

94. A Bíróság (nagytanács) 2017. március 7-i ítélete (a Trybunał Konstytucyjny w 

Warszawie [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) –A Rzecznik Praw 

Obywatelskich (RPO) által kezdeményezett eljárás (C-390/15. sz. ügy)21  

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: vizsgálata semmilyen olyan körülményt nem tárt 

fel, amely a 2009. május 5-i 2009/47/EK tanácsi irányelvvel módosított, a közös hozzáadottértékadó-

rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv III. mellékletének 6. pontja vagy 

az ezen irányelv 98. cikkének az ugyanezen irányelv III. melléklete 6. pontjával összefüggésben 

értelmezett (2) bekezdése érvényességét érintené. 

 

95. A Bíróság (nagytanács) 2017. március 7-i ítélete (a Conseil du Contentieux des 

Étrangers [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – X és X kontra État belge 

(C-638/16. PPU. sz. ügy)22  

A 2013. június 26-i 610/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a Közösségi 

Vízumkódex létrehozásáról (vízumkódex) szóló, 2009. július 13-i 810/2009/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet 1. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a harmadik országbeli állampolgár által a 

céltagállam harmadik ország területén található képviseletén az e kódex 25. cikke alapján 

humanitárius okokból azzal a szándékkal benyújtott korlátozott területi érvényességű vízum iránti 

kérelem, hogy az e tagállamba való érkezést követően ott nemzetközi védelem iránti kérelmet 

terjesszen elő, majd ezt követően az említett tagállamban 180 napos időtartamon belül 90 napot 

meghaladóan tartózkodjon, nem az említett kódex alkalmazási körébe, hanem – az európai uniós jog 

jelen állapotában – egyedül a nemzeti jog hatálya alá tartozik. 

 

96. A Bíróság (ötödik tanács) 2017. március 8-i ítélete (a Cour constitutionnelle 

[Luxemburg] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ArcelorMittal Rodange et 

Schifflange SA kontra État du Grand-Duché de Luxembourg (C-321/15. sz. ügy)23  

A 2009. március 11-i 219/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, az 

üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének 

létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelvet úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan 

nemzeti szabályozás, amely lehetővé teszi az illetékes hatóság számára, hogy előírja a fel nem használt 

és az üzemeltetőnek jogtalanul kiosztott egységek kártérítés nélküli teljes vagy részleges visszaadását 

annak következményeképpen, hogy az üzemeltető megsértette az arra vonatkozó kötelezettséget, hogy a 

létesítmény üzemeltetésének megszűnéséről az illetékes hatóságot időben értesítse. 

Nem minősíthetők a 219/2009 rendelettel módosított 2003/87 irányelv 3. cikkének a) pontja 

értelmében vett kibocsátási „egységeknek” azok az egységek, amelyeknek a kiosztására azután került 

sor, hogy az üzemeltető megszüntette az ezen egységekkel érintett létesítményben végzett 

tevékenységeit, és arról az illetékes hatóságot előzőleg nem értesítette. 

 

                                                 
21 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak 230. sz. alatt. 
22 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak 49. sz. alatt. 
23 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 207. sz. alatt. 
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97. A Bíróság (ötödik tanács) 2017. március 8-i ítélete (a hof van beroep te Brussel 

[Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Belgische Staat kontra Wereldhave 

Belgium Comm. VA, Wereldhave International NV, Wereldhave NV (C-448/15. sz. ügy)24  

A különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről 

szóló 1990. július 23-i 90/435/EGK irányelvet úgy kell értelmezni, hogy annak 5. cikke (1) 

bekezdésével nem ellentétes az olyan tagállami szabályozás, amelynek értelmében forrásadót vetnek ki 

az e tagállamban székhellyel rendelkező leányvállalat által egy másik tagállamban székhellyel 

rendelkező olyan adójogi kollektív befektetési szervezet számára fizetett osztalékra, amelyre a 

társasági adó keretében 0 %-os adókulcs vonatkozik, ha a nyereségét teljes mértékben felosztja a 

részvényesei között, mivel egy ilyen szervezet nem tekinthető az említett irányelv szerint a „tagállam 

társaságának”. 

 

98. A Bíróság (negyedik tanács) 2017. március 9-i ítélete (a Tribunal administratif de 

Rennes [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Doux SA, csődeljárás 

alatt kontra Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer 

(FranceAgriMer) (C-141/15. sz. ügy)25  

1) A harmadik kérdés vizsgálata nem tárt fel olyan körülményt, amely befolyásolhatná a fagyasztott 

csirkehús víztartalma tekintetében a 2012. december 19-i 1239/2012/EU bizottsági végrehajtási 

rendelettel módosított, a baromfira vonatkozó egyes forgalmazási előírások tekintetében az 

1234/2007/EK tanácsi rendelet végrehajtási szabályainak meghatározásáról szóló, 2008. június 16-i 

543/2008/EK bizottsági rendelet 15. cikkének (1) bekezdésében, valamint VI. és VII. mellékletében 

meghatározott felső határok érvényességét. 

2) A 2011. február 23-i 173/2011/EU bizottsági rendelettel módosított, a mezőgazdasági termékek után 

járó export-visszatérítési rendszer alkalmazása közös részletes szabályainak megállapításáról szóló, 

2009. július 7-i 612/2009/EK bizottsági rendelet 28. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy 

azok a fagyasztott vagy gyorsfagyasztott csirkék, amelyek víztartalma meghaladja az 543/2008 

rendeletben rögzített határokat, az Unió területén a szokásos feltételek mellett nem hozhatók 

forgalomba, és a megbízható és kifogástalan kereskedelmi minőség követelményének még akkor sem 

tesznek eleget, ha rendelkeznek az illetékes hatóság által kiállított egészségügyi tanúsítvánnyal. 

3) Mivel az 1239/2012 végrehajtási rendelettel módosított 543/2008 rendelet VI. és VII. melléklete 

kellően pontos az export-visszatérítés melletti exportra szánt, fagyasztott vagy gyorsfagyasztott csirkék 

ellenőrzésének elvégzéséhez, az a körülmény, hogy valamely tagállam nem fogadta el azokat 

gyakorlati előírásokat, amelyek elfogadását az említett rendelet 18. cikkének (2) bekezdése írja elő, 

nem jár azzal, hogy ezekre az ellenőrzésekre az érintett vállalkozásokkal szemben nem lehet 

hivatkozni. 

4) A fagyasztott vagy gyorsfagyasztott csirkék exportőre a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 

2008. április 23-i 450/2008/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet (Modernizált Vámkódex) 118. 

cikke (2) bekezdésének és 119. cikke (1) bekezdése második albekezdésének megfelelően jogosult 

egyrészt arra, hogy személyesen jelen legyen vagy képviselve legyen ezen áru vizsgálatánál és a 

mintavételnél, másrészt arra, hogy az említett áru további vizsgálatát, vagy az abból történő további 

mintavételt kérje, ha úgy ítéli meg, hogy az illetékes hatóságok által kapott eredmények nem 

érvényesek. 

 

                                                 
24 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 12. szám, Közigazgatási ügyszak 249. sz. alatt. 
25 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak 135. sz. alatt. 
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99. A Bíróság (ötödik tanács) 2017. március 9-i ítélete (a Finanzgericht Düsseldorf 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – GE Healthcare GmbH kontra 

Hauptzollamt Düsseldorf (C-173/15. sz. ügy)26  

1) A 2006. november 20-i 1791/2006/EK tanácsi rendelettel módosított, a Közösségi Vámkódex 

létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 32. cikke (1) bekezdésének c) 

pontját úgy kell értelmezni, hogy egyrészt az nem írja elő, hogy a jogdíjak vagy licencdíjak összegét a 

szerződés megkötésekor vagy a vámtartozás keletkezésekor kell meghatározni annak érdekében, hogy e 

jogdíjak vagy licencdíjak az értékelendő árukkal kapcsolatosnak minősüljenek, másrészt pedig e 

rendelkezés lehetővé teszi, hogy az említett jogdíjak vagy licencdíjak „az értékelendő árukkal 

kapcsolatosak” legyenek, még akkor is, ha e jogdíjak vagy licencdíjak kizárólag csak részben 

vonatkoznak az említett árukra. 

2) Az 1791/2006 rendelettel módosított 2913/92 rendelet 32. cikke (1) bekezdésének c) pontját, 

valamint a 2006. december 18-i 1875/2006/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 160. cikkét úgy kell 

értelmezni, hogy a jogdíjak vagy licencdíjak az értékelendő áruk „eladása feltételének” minősülnek, 

amennyiben társaságok ugyanazon csoportján belül e jogdíjak vagy licencdíjak megfizetését egy olyan 

vállalkozás követeli meg, amely mind az eladóval, mind pedig a vevővel kapcsolatban áll, és e díjakat 

ugyanezen vállalkozás javára fizetik meg. 

3) Az 1791/2006 rendelettel módosított 2913/92 rendelet 32. cikke (1) bekezdésének c) pontját, 

valamint az 1875/2006 rendelettel módosított 2454/93 rendelet 158. cikkének (3) bekezdését úgy kell 

értelmezni, hogy az e rendelkezésekben szereplő kiigazítás, illetve megosztás akkor hajtható végre, ha 

a szóban forgó áruk vámértékét nem a Vámkódex 29. cikke, hanem e kódex 31. cikkében előírt 

szubszidiárius módszer alkalmazásával határozták meg. 

 

100. A Bíróság (hatodik tanács) 2017. március 9-i ítélete (a Cour d’appel de Liège 

[Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – État belge kontra Oxycure Belgium 

SA (C-573/15. sz. ügy)27  

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv – 

adósemlegesség elvének fényében értelmezett – 98. cikkének (1) és (2) bekezdésével, valamint III. 

mellékletének 3. és 4. pontjával nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint az alapügybeli, 

amely szerint az oxigénkoncentrátorok értékesítésére és bérbeadására az általános 

hozzáadottértékadó-mérték alkalmazandó, míg e szabályozás az oxigénpalackok értékesítésére 

kedvezményes hozzáadottértékadó-mérték alkalmazását írja elő. 

 

101. A Bíróság (első tanács) 2017. március 8-i ítélete (a Conseil d’État [Franciaország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Euro Park Service, az SCI Cairnbulg Nanteuil 

jogutódja kontra Ministre des Finances et des comptes publics (C-14/16. sz. ügy)28  

1) Mivel a különböző tagállamok társaságainak egyesülésére, szétválására, eszközátruházására és 

részesedéscseréjére alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló, 1990. július 23-i 90/434/EGK 

tanácsi irányelv 11. cikke (1) bekezdése a) pontja nem valósít meg kimerítő harmonizációt, az uniós 

jog lehetővé teszi az olyan nemzeti jogszabályok elsődleges jogra tekintettel fennálló 

összeegyeztethetőségének vizsgálatát, mint amilyenek az alapügyben szerepelnek, jóllehet e 

jogszabályok az e rendelkezésben foglalt eltérésre való lehetőség belső jogba történő átültetése 

érdekében kerültek elfogadásra. 

                                                 
26 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 151. sz. alatt. 
27 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak 33. sz. alatt. 
28 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 73. sz. alatt. 
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2) Az EUMSZ 49. cikket és a 90/434 irányelv 11. cikke (1) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, 

hogy azzal ellentétesek az olyan nemzeti jogszabályok, mint amilyenek az alapügyben szerepelnek, 

amelyek határokon átnyúló egyesülésre irányuló művelet esetében az ezen irányelv szerint az ilyen 

műveletre alkalmazandó adóelőnyök megadását – a jelen esetben valamely más tagállamban 

letelepedett társaság számára valamely francia társaság által átadott eszközökre vonatkozó 

tőkenyereségek halasztott adóztatását – előzetes jóváhagyási eljárástól teszik függővé, amelynek 

keretében e jóváhagyás megszerzéséhez az adóalanynak bizonyítania kell, hogy az érintett műveletet 

gazdasági ok indokolja, és hogy elsődleges célja vagy elsődleges céljainak egyike nem az adókijátszás 

vagy az adóelkerülés, és hogy e szabályok biztosítják, hogy az a tőkenyereség, amelynek adóztatását 

felfüggesztették, a jövőben adóztatható lesz, jóllehet belső egyesülésre irányuló művelet esetében 

anélkül biztosítják az ilyen halasztást, hogy az adóalanyt ilyen eljárásnak vetnék alá. 

 

102. A Bíróság (nagytanács) 2017. március 14-i ítélete (a Raad van State [Hollandia] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A, B, C, D kontra Minister van Buitenlandse 

Zaken (C-158/14 sz. ügy)29  

1) Az 1994. március 9-i TWD Textilwerke Deggendorf ítéleten (C-188/92, EU:C:1994:90) és a 2001. 

február 15-i Nachi Europe ítéleten (C-239/99, EU:C:2001:101) alapuló ítélkezési gyakorlat 

értelmében nem nyilvánvaló, hogy elfogadhatónak tekintették volna az Európai Unió Törvényszéke 

előtt a 2580/2001 rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról és az 1285/2009/EU végrehajtási 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. július 12-i 610/2010/EU tanácsi végrehajtási rendelet 

vagy a „Tamil Eelam Felszabadító Tigrisei” (LTTE) szervezetének a terrorizmus leküzdése érdekében 

egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló, 2001. 

december 27-i 2580/2001/EK rendelet 2. cikkének (3) bekezdésében említett listára való felvételére 

vonatkozó, e végrehajtási rendeletnél korábbi uniós jogi aktusok megsemmisítése iránt az alapeljárás 

fellebbezőinek helyzetéhez hasonló helyzetben lévő személyek által benyújtott kereseteket. 

2) Mivel a terrorizmus leküzdésére vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló, 2001. 

december 27-i 2001/931/KKBP tanácsi közös állásponttal és a 2580/2001 rendelettel nem ellentétes, 

hogy a nemzetközi humanitárius jog értelmében vett, fegyveres erők által fegyveres konfliktus idején 

végzett tevékenységek ezen uniós jogi aktusok értelmében vett „terrorcselekményeknek” minősüljenek, 

az a tény, hogy a „Tamil Eelam Felszabadító Tigrisei” (LTTE) szervezetének tevékenységei ilyen 

tevékenységeknek minősülhetnek, nem érinti a 610/2010 végrehajtási rendelet, valamint a jelen 

rendelkező rész 1. pontjában említett felvételre vonatkozó, e végrehajtási rendeletnél korábbi uniós 

jogi aktusok érvényességét. 

 

103. A Bíróság (második tanács) 2017. március 15-i ítélete (a Nejvyšší správní soud [Cseh 

Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Policie ČR, Krajské ředitelství 

policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie kontra Salah Al Chodor, Ajlin Al 

Chodor, Ajvar Al Chodor (C-528/15. sz. ügy)30  

Az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében 

benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására 

vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének n) pontját és 28. cikkének (2) bekezdését együttesen 

úgy kell értelmezni, hogy e rendelkezések arra kötelezik a tagállamokat, hogy általános hatályú, 

kötelező erejű rendelkezésben határozzák meg azokat az objektív kritériumokat, amelyek megalapozzák 

az átadásra irányuló eljárás alá vont kérelmező szökésének veszélyét. Ilyen rendelkezés hiányában e 

rendelet 28. cikkének (2) bekezdése nem alkalmazható. 

 

                                                 
29 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak 111. sz. alatt. 
30 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak 14. sz. alatt. 
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104. A Bíróság (harmadik tanács) 2017. március 15-i ítélete (a cour d’appel de Bruxelles 

[Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – FlibTravel International SA, Léonard 

Travel International SA kontra AAL Renting SA és társai (C-253/16. sz. ügy)31  

Az EUMSZ 96. cikk (1) bekezdése nem alkalmazandó a taxiszolgáltatók tekintetében megállapított 

olyan korlátozásokra, mint amelyek az alapügyben szerepelnek. 

 

105. A Bíróság (hetedik tanács) 2017. március 16-i ítélete (a Corte suprema di cassazione 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Agenzia delle Entrate kontra 

Marco Identi (C-493/15. sz. ügy)32  

Az uniós jogot és különösen az EUSZ 4. cikk (3) bekezdését és a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó 

jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-

megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 2. és 22. cikkét, 

valamint az állami támogatásokra vonatkozó szabályokat úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem 

ellentétes, ha a hozzáadottértékadó-tartozásokat nem érvényesíthetővé nyilvánítják valamely olyan 

nemzeti szabályozás szerint, mint amilyen az alapügyben szereplő, olyan tartozáselengedésre irányuló 

eljárást előíró nemzeti szabályozás, amelyben a bíróság bizonyos feltételekkel nem érvényesíthetővé 

nyilváníthatja a valamely természetes személy tekintetében lefolytatott fizetésképtelenségi eljárást 

követően ki nem elégített tartozásokat. 

 

106. A Bíróság (hatodik tanács) 2017. március 16-i ítélete (az Augstākā tiesa [Lettország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Valsts ieņēmumu dienests kontra „Veloserviss” 

SIA (C-47/16. sz. ügy)33 

1) A 2000. november 16-i 2700/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a 

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

cikke (2) bekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy az importőr e rendelkezés alapján a saját 

jóhiszeműségére tekintettel csak akkor hivatkozhat jogos bizalomra a behozatali vám utólagos 

könyvelésbe vételével szemben, ha három együttes feltétel teljesül. Először is az szükséges, hogy a 

vámot az illetékes hatóságok hibájából ne fizessék meg, a hatóságok által elkövetett hibának továbbá 

olyannak kell lennie, amelyet a jóhiszemű megfizetésért felelős személy észszerűen nem észlelhetett, 

végül pedig e személynek a vámáru-nyilatkozata tekintetében be kell tartania a hatályos 

jogszabályokban megállapított összes rendelkezést. Nem áll fenn ilyen jogos bizalom különösen, 

amennyiben, jóllehet nyilvánvaló indokok alapján kétségek merülnek fel a FORM „A” származási 

bizonyítvány pontosságát illetően, az importőr nem tájékozódott minden tőle telhető módon e 

bizonyítvány kibocsátásának körülményeit illetően annak vizsgálata érdekében, hogy az említett 

kétségek megalapozottak-e. Az ilyen kötelezettség ugyanakkor nem jelenti azt, hogy az importőr 

általánosan köteles lenne arra, hogy módszeresen megvizsgálja a FORM „A” származási bizonyítvány 

exportáló ország vámhatóságai által való kibocsátásának körülményeit. A kérdést előterjesztő bíróság 

feladata annak az alapügyben felmerült összes konkrét körülmény figyelembevételével való értékelése, 

hogy e három feltétel a jelen ügyben teljesül-e. 

2) A 2700/2000 rendelettel módosított 2913/92 rendelet 220. cikke (2) bekezdésének b) pontját úgy kell 

értelmezni, hogy az alapügybelihez hasonló helyzetben az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) által 

készített jelentésben foglalt információkból megállapítható, hogy az importőr e rendelkezés alapján 

nem hivatkozhat megalapozottan jogos bizalomra a behozatali vám utólagos könyvelésbe vételével 

szemben. Ugyanakkor amennyiben az ilyen jelentés csak a szóban forgó helyzet általános leírását 

foglalja magában, aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata, e jelentés önmagában 

nem lehet elegendő annak a jogilag megkövetelt módon való bizonyításához, hogy e feltételek 

                                                 
31 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 171. sz. alatt. 
32 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak 2. sz. alatt. 
33 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 80. sz. alatt. 
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ténylegesen, minden szempontból, különösen az exportőr releváns magatartását illetően teljesültek-e. 

Ilyen körülmények között főszabály szerint az importáló állam vámhatóságainak a feladata, hogy 

kiegészítő bizonyítékokkal bizonyítsák, hogy a hibás FORM „A” származási bizonyítvány exportáló 

ország vámhatóságai által való kibocsátására az exportőr által szolgáltatott hibás adatok folytán 

került sor. Ugyanakkor amennyiben az importáló állam vámhatóságai számára lehetetlen a fent 

említett bizonyíték bemutatása, adott esetben az importőr feladata annak bizonyítása, hogy az említett 

bizonyítványt az exportőr által szolgáltatott helyes adatok alapján állították ki. 

 

107. A Bíróság (hetedik tanács) 2017. március 16-i ítélete (Commissione Tributaria 

Provinciale di Torino [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Bimotor 

SpA kontra Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Torino (C-211/16. sz. 

ügy)34  

A 2010. július 13-i 2010/45/EU tanácsi irányelvvel módosított, a közös hozzáadottértékadó-

rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 183. cikkének első bekezdését 

úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az alapügyben szereplőhöz hasonló olyan nemzeti 

szabályozás, amely bizonyos adótartozásoknak a hozzáadottérték-adó különbözetek általi 

kompenzációját az egyes adózási időszakok tekintetében egy meghatározott maximális összegre 

korlátozza, amennyiben a nemzeti jogrend mindenesetre előírja az adóalany tekintetében, hogy ésszerű 

határidőn belül visszatérítik számára a teljes adókülönbözetet. 

 

108. A Bíróság (ötödik tanács) 2017. március 15-i végzése (Cour d'appel de Versailles 

[Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Enedis SA kontra Axa 

Corporate Solutions SA, Ombrière Le Bosc SAS (C-515/16. sz. ügy)35  

1) Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy állami beavatkozásnak vagy állami 

forrásból történő beavatkozásnak minősül az alapügyben szereplőhöz hasonló, a nap sugárzási 

energiáját felhasználó létesítmények által termelt villamos energia piaci árnál magasabb vételáron 

történő megvásárlására irányuló kötelezettség mechanizmusa, amelynek finanszírozása a villamos 

energia végső fogyasztóit terheli. 

2) Az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése 

értelmében vett állami támogatásnak minősülő nemzeti intézkedés Európai Bizottságnak történő 

előzetes bejelentésének hiánya esetén a nemzeti bíróságok feladata megállapítani e jogsértés minden 

következményét, különösen az ezen intézkedés végrehajtási aktusainak érvényességére vonatkozóan. 

 

109. A Bíróság (kilencedik tanács) 2017. március 22-i ítélete (a Finanzgericht Hamburg 

[Németország], a Rechtbank Noord-Holland [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti 

kérelme) – GROFA GmbH kontra Hauptzollamt Hannover (C-435/15. sz. ügy), X, 

GoPro Coöperatief UA kontra Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor 

Rotterdam Rijnmond (C-666/15. sz. ügy)36 

1) Az egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló, 2011. november 29-i 

1249/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletet úgy kell értelmezni, hogy az nem alkalmazandó 

analógia útján olyan termékekre, amelyek a C-435/15. sz. ügyben szóban forgó GoPro Hero 3 Black 

Edition sorozatba tartozó három kameratípus jellemzőivel rendelkeznek. 

2) Az egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló, 2014. augusztus 8-i 

876/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletet úgy kell értelmezni, hogy az analógia útján 

alkalmazandó olyan termékekre, amelyek az említett ügyben szóban forgó, a GoPro Hero 3 Black 

                                                 
34 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 157. sz. alatt. 
35 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak 4. sz. alatt. 
36 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 12. szám, Közigazgatási ügyszak 243. sz. alatt. 
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Edition sorozatba tartozó három kameratípus jellemzőivel rendelkeznek, ellenben érvénytelen. 

3) A vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 

2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében szereplő Kombinált Nómenklatúrának a 2011. 

szeptember 27-i 1006/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletből, a 2012. október 9-i 927/2012/EU 

bizottsági végrehajtási rendeletből és a 2013. október 4-i 1001/2013/EU bizottsági végrehajtási 

rendeletből eredő változataiban szereplő 8525 80 30, 8525 80 91 és 8525 80 99 vámtarifaalszámokat e 

nómenklatúra ezen alszámokra vonatkozó magyarázó megjegyzéséire tekintettel úgy kell értelmezni, 

hogy az olyan, legalább 30 perces folyamatos videofelvételt, amelyet egyenként 30 percnél rövidebb 

elkülönített adatfájlokban rögzítenek, egyetlen, legalább 30 perces folyamatos videofelvételnek kell 

tekinteni, függetlenül attól, hogy a néző a felvétel lejátszása során az adatfájlok közötti váltást nem 

észlelheti, vagy ellenkezőleg, e lejátszás során főszabály szerint az egyes fájlokat külön meg kell 

nyitnia. 

4) A 2658/87 rendelet I. mellékletében szereplő Kombinált Nómenklatúrának az 1006/2011 

végrehajtási rendeletből, a 927/2012 végrehajtási rendeletből és az 1001/2013 végrehajtási 

rendeletből eredő változatait úgy kell értelmezni, hogy az olyan videokamera-felvevő, amely alkalmas 

a külső forrásból származó jelek rögzítésére, anélkül azonban, hogy képes lenne azokat 

televíziókészüléken vagy külső monitoron megjeleníteni, mivel e videokamera-felvevő csak a maga 

által saját lencséjén keresztül rögzített fájlokat tudja külső televíziókészüléken vagy monitoron 

lejátszani, nem sorolható be e Kombinált Nómenklatúra 8525 80 99 vámtarifaalszáma alá. 

 

110. A Bíróság (tizedik tanács) 2017. március 22-i ítélete (a Szegedi Közigazgatási 

és Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – 

Euro-Team Kft. (C-497/15. sz. ügy), Spirál-Gép Kft. (C-498/15. sz. ügy) kontra 

Budapest Rendőrfőkapitánya37  

1) A 2011. szeptember 27-i 2011/76/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a nehéz 

tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló, 1999. június 17-i 

1999/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9a. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az e cikkben 

előírt arányosság követelményével ellentétes az olyan szankciórendszer, mint amilyenről az 

alapügyben szó van, amely a közúti infrastruktúra használatához kapcsolódó úthasználati díj előzetes 

kifizetésének kötelezettségére vonatkozó szabályok bármilyen megsértése esetén – annak jellegétől 

vagy súlyától függetlenül – átalányösszegű bírság kiszabását írja elő. 

2) A 2011/76 irányelvvel módosított 1999/62 irányelv 9a. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az e cikkben 

előírt arányossági követelménnyel nem ellentétes az objektív felelősséget bevezető olyan 

szankciórendszer, mint amilyenről az alapügyben szó van. Ezzel szemben e rendelkezést úgy kell 

értelmezni, hogy azzal ellentétes a szankcióknak e rendszer által előírt mértéke. 

 

111. A Bíróság (nagytanács) 2017. március 28-i ítélete (a High Court of Justice [England 

& Wales], Queen’s Bench Division [Divisional Court] [Egyesült Királyság] előzetes 

döntéshozatal iránti kérelme) – A PJSC Rosneft Oil Company, korábban Rosneft Oil 

Company OJSC kérelme alapján The Queen kontra Her Majesty’s Treasury, Secretary 

of State for Business, Innovation and Skills, The Financial Conduct Authority (C-72/15. 

sz. ügy)38  

1) Az EUSZ 19. cikket, az EUSZ 24. cikket és az EUSZ 40. cikket, az EUMSZ 275. cikket, valamint az 

Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkét akként kell értelmezni, hogy az Európai Unió Bírósága 

az EUMSZ 267. cikk alapján hatáskörrel rendelkezik arra, hogy előzetes döntéshozatal keretében 

határozzon a közös kül- és biztonságpolitikára (KKBP) vonatkozó rendelkezések alapján elfogadott 

                                                 
37 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak 11. sz. alatt. 
38 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak 111. sz. alatt. 



 

 37 

olyan aktus érvényességéről, mint a 2014. december 4-i 2014/872/KKBP tanácsi határozattal 

módosított, az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó 

intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 2014/512/KKBP tanácsi határozat, amennyiben az előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem vagy az EUSZ 40. cikk e határozat általi tiszteletben tartásának 

felülvizsgálatára, vagy pedig a természetes vagy jogi személyekkel szembeni korlátozó intézkedések 

jogszerűségének felülvizsgálatára vonatkozik. 

2) A második kérdés vizsgálata nem tárt fel egyetlen olyan elemet sem, amely érinthetné a 2014/872 

határozattal módosított 2014/512 határozat 1. cikke (2) bekezdése b)–d) pontjának és (3) 

bekezdésének, 7. cikkének és III. mellékletének, illetve a 2014. december 4-i 1290/2014/EU tanácsi 

rendelettel módosított, az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó 

intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 3. és 3a. cikkének, 4. cikke (3) és 

(4) bekezdésének, 5. cikke (2) bekezdése b)–d) pontjának és (3) bekezdésének, 11. cikkének, valamint 

II. és VI. mellékletének érvényességét. 

A jogbiztonság elvét és az alkalmazandó jogszabály meghatározottságának elvét (nulla poena sine 

lege certa) akként kell értelmezni, hogy azok nem képezik akadályát annak, hogy valamely tagállam az 

1290/2014 rendelettel módosított 833/2014 rendeletben foglalt rendelkezések megsértése esetén 

alkalmazandó büntetőjogi szankciókat írjon elő, összhangban e rendelet 8. cikkének (1) bekezdésével, 

még mielőtt az említett rendelkezések tartalmát, következésképpen pedig az azokhoz kapcsolódó 

büntetőjogi szankciókat az Európai Unió Bírósága pontosította volna. 

3) Az 1290/2014 rendelettel módosított 833/2014 rendelet 4. cikke (3) bekezdésének b) pontjában 

szereplő „pénzügyi támogatás” kifejezést akként kell értelmezni, hogy az nem foglalja magában 

valamely bank vagy egyéb pénzügyi intézmény részéről önmagában pénzforgalmi művelet 

végrehajtását. 

Az 1290/2014 rendelettel módosított 833/2014 rendelet 5. cikkének (2) bekezdését akként kell 

értelmezni, hogy az megtiltja, hogy az 1290/2014 rendelettel módosított 833/2014 rendelet VI. 

mellékletében felsorolt jogalanyok valamelyikével létrejött letéti megállapodás alapján 2014. 

szeptember 12. után értékpapírt megtestesítő nemzetközi igazolásokat (Global Depositary Receipts) 

bocsássanak ki, ideértve azt az esetet is, ha ezen igazolások az e jogalanyok valamelyike által ezen 

időpontot megelőzően kibocsátott részvényeket testesítenek meg. 

 

112. A Bíróság (első tanács) 2017. március 29-i ítélete (a Verwaltungsgericht Darmstadt 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Furkan Tekdemir (törvényes 

képviselői: Derya Tekdemir és Nedim Tekdemir) kontra Kreis Bergstraße (C-652/15. sz. 

ügy)39  

Az Európai Gazdasági Közösség és Törökország közötti társulást létrehozó megállapodáshoz – 

amelyet 1963. szeptember 12-én Ankarában írt alá egyrészről a Török Köztársaság, másrészről az 

EGK tagállamai és a Közösség, és amelyet a Közösség nevében az 1963. december 23-i 64/732/EGK 

tanácsi határozattal kötöttek meg, hagytak jóvá és erősítettek meg – csatolt, a társulás fejlesztéséről 

szóló, 1980. szeptember 19-i 1/80 társulási tanácsi határozat 13. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a 

migrációs hullámok hatékony kezelésének célja olyan közérdeken alapuló nyomós okot képez, amely 

indokolhatja az olyan nemzeti intézkedést, amelyet e határozatnak az érintett tagállamban való 

hatálybalépését követően hoztak meg, és amely a harmadik államok 16 év alatti állampolgárai 

számára előírja, hogy az e tagállamba való belépéshez és tartózkodáshoz tartózkodási engedéllyel kell 

rendelkezniük. 

Egy ilyen intézkedés azonban a kitűzött cél szempontjából nem arányos akkor, ha a végrehajtási 

módjai a harmadik államoknak az érintett tagállamban született, olyan kiskorú állampolgárai, mint az 

alapügy felperese tekintetében, akiknek egyik szülője e tagállamban jogszerűen tartózkodó török 

munkavállaló, meghaladják az e cél eléréséhez szükséges mértéket. 

                                                 
39 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak 82. sz. alatt. 
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113. A Bíróság (tizedik tanács) 2017. március 30-i ítélete (a Bundesgerichtshof 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Verband Sozialer Wettbewerb eV 

kontra DHL Paket GmbH (C-146/16. sz. ügy)40  

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 7. 

cikke (4) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy egy olyan reklámhirdetés, mint az alapeljárásban 

szereplő reklámhirdetés, amely ezen irányelv értelmében vett „vásárlásra való felhívás” fogalmába 

tartozik, eleget tehet az e rendelkezésben előírt tájékoztatási kötelezettségnek. A kérdést előterjesztő 

bíróság feladata annak eseti alapon történő vizsgálata, hogy egyrészt a reklámszövegben rejlő térbeli 

akadályok igazolják-e azt, hogy az eladóra vonatkozó információk csak az online értékesítési felületen 

jelenjenek meg, és másrészt pedig adott esetben azt, hogy az online értékesítési felületre vonatkozóan 

az 2005/29 irányelv 7. cikke (4) bekezdésének b) pontjában szereplő információk közlése egyszerűen és 

gyorsan történik-e. 

 

114. A Bíróság (tizedik tanács) 2017. március 30-i ítélete (a Kúria [Magyarország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Lingurár József kontra 

Miniszterelnökséget vezető miniszter (C-315/16. sz. ügy)41 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 

támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 42. cikke (1) 

bekezdésének első mondatát úgy kell értelmezni, hogy amennyiben egy Natura 2000 

támogatásra jogosult erdőterület részben állami tulajdonban, részben egy magánszemély 

tulajdonában van, az utóbbi részére nyújtandó támogatás összegének kiszámítása érdekében 

figyelembe kell venni az ezen állami tulajdonban lévő terület nagyságának a magánszemély 

tulajdonában lévő terület nagyságához viszonyított arányát. 

 

115. A Bíróság (hatodik tanács) 2017. március 30-i ítélete (az Općinski sud u Velikoj 

Gorici [Horvátország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – VG Čistoća d.o.o. kontra 

Đuro Vladika, Ljubica Vladika (C-335/16. sz. ügy)42  

A hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 

2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikkét és 15. cikkének a) pontját úgy kell 

értelmezni, hogy azokkal az uniós jog jelenlegi állása szerint nem ellentétes az olyan nemzeti 

szabályozás, mint amely az alapeljárás tárgya, és amely a települési hulladékgazdálkodás és -

ártalmatlanítás finanszírozása céljából egyrészt olyan díjat határoz meg, amelyet az e szolgáltatás 

igénybe vevői által termelt hulladék mennyiségének becslése alapján, és nem az általuk ténylegesen 

termelt és gyűjtésre leadott hulladék mennyisége alapján számítanak ki, másrészt az igénybe vevőknek 

hulladékbirtokos minőségükben olyan kiegészítő díj megfizetését írja elő, amelyből származó bevétel a 

hulladék kezeléséhez, beleértve az újrafeldolgozást is, szükséges tőkeberuházások finanszírozására 

szolgál. Azonban a kérdést előterjesztő bíróság feladata a hozzá előterjesztett ténybeli és jogi elemek 

alapján annak vizsgálata, hogy ez nem vezet-e ahhoz, hogy egyes „birtokosokra” azon hulladék 

mennyiségével és jellegével nyilvánvalóan aránytalan költségeket terhelnek, amelyet azok 

termelhettek. E célból a nemzeti bíróság többek között a következőkkel kapcsolatos kritériumokat 

veheti figyelembe: az igénybe vevők által használt ingatlan típusa, területe és rendeltetése, a hulladék 

„birtokosainak” termelési kapacitása, az igénybe vevők rendelkezésére bocsátott edények űrtartalma, 

                                                 
40 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 150. sz. alatt. 
41 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak 195. sz. alatt. 
42 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak 201. sz. alatt. 
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valamint a gyűjtés gyakorisága, mivel e paramétereknek közvetlen hatása lehet a hulladékgazdálkodás 

költségének összegére. 

 

116. A Bíróság (nagytanács) 2017. április 4-i ítélete (a Verwaltungsgericht Berlin 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sahar Fahimian kontra 

Bundesrepublik Deutschland (C-544/15. sz. ügy)43  

A harmadik országok állampolgárai tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli 

gyakorlat, illetve önkéntes szolgálat céljából történő beutazásának feltételeiről szóló, 2004. december 

13-i 2004/114/EK tanácsi irányelv 6. cikke (1) bekezdésének d) pontját úgy kell értelmezni, hogy az 

illetékes nemzeti hatóságok, amelyekhez egy harmadik országbeli állampolgár tanulmányok folytatása 

céljából vízumkérelemmel fordult, széles mérlegelési mozgástérrel rendelkeznek annak megvizsgálása 

érdekében, hogy az ezen állampolgár helyzetét jellemző releváns körülmények összességének fényében 

ez utóbbi személy akárcsak lehetséges veszélyt jelent-e a közbiztonságra. Ezt a rendelkezést emellett 

úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az, hogy az illetékes nemzeti hatóságok megtagadják egy 

olyan harmadik országbeli állampolgárnak az érintett tagállam területére ilyen céllal történő 

beutazását, aki az iráni kormánnyal a katonai, illetve katonai jellegű területeken való jelentős 

együttműködése miatt az Unió korlátozó intézkedéseinek hatálya alá tartozó egyetemen szerzett 

felsőfokú végzettséget, és aki e tagállamban a közbiztonság szempontjából érzékeny területen kíván 

kutatásokat folytatni, amennyiben az e hatóságok rendelkezésére álló információk alapján attól lehet 

tartani, hogy a későbbiekben a közbiztonsággal ellentétes célokból visszaélhetnek az e személy által a 

kutatásai során megszerzendő tudással. Az illetékes nemzeti hatóságoknak a kért vízum kiadását 

megtagadó határozatával szembeni jogorvoslat tárgyában eljáró nemzeti bíróság feladata annak 

ellenőrzése, hogy ez a határozat megfelelő indokoláson alapul, valamint kellően biztos ténybeli 

alappal rendelkezik. 

 

117. A Bíróság (ötödik tanács) 2017. április 5-i ítélete (a Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 

[Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „Borta” UAB kontra Klaipėdos 

valstybinio jūrų uosto direkcija VĮ (C-298/15. sz. ügy)44  

1) A 2013. december 13-i 1336/2013/EU bizottsági rendelettel módosított, a vízügyi, energiaipari, 

közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról 

[helyesen: a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatások területén a közbeszerzési 

eljárások összehangolásáról] szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv hatálya alá nem tartozó, azonban egyértelműen határokon átnyúló érdeket képviselő 

közbeszerzési szerződés esetén az EUMSZ 49. és az EUMSZ 56. cikket úgy kell értelmezni, hogy 

azokkal ellentétes az olyan nemzeti jogszabályi rendelkezés, mint a Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymas (a közbeszerzési szerződésekről szóló litván törvény) 24. cikkének (5) bekezdése, 

amely előírja, hogy ha valamely építési beruházásra irányuló szerződés teljesítéséhez alvállalkozót 

vesznek igénybe, az ajánlatkérő szerv által fő munkaként meghatározott munkákat magának a nyertes 

ajánlattevőnek kell elvégeznie. 

2) Ilyen közbeszerzési szerződés esetén a különösen az EUMSZ 49. és az EUMSZ 56. cikkből eredő 

egyenlő bánásmód elvét, a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvét és az átláthatósági 

kötelezettséget úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az, hogy az ajánlatkérő szerv a 

hirdetmény közzétételét követően módosítsa az ajánlattételhez szükséges dokumentációnak a szakmai 

kapacitások halmozására vonatkozó feltételeket és részletes szabályokat érintő olyan kikötését, mint az 

alapügyben szóban forgó 4.3 kikötés, feltéve hogy először is az eszközölt módosítások nem annyira 

lényegesek, hogy felkeltsék olyan potenciális ajánlattevők figyelmét, akik e módosítások hiányában 

nem tudnának ajánlatot benyújtani, másodszor az említett módosításokat megfelelően nyilvánosságra 

hozzák, harmadszor e módosításokra az ajánlatoknak az ajánlattevők általi benyújtását megelőzően 

                                                 
43 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak 9. sz. alatt. 
44 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 199. sz. alatt. 
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kerül sor, ezen ajánlatok benyújtásának határidejét meghosszabbítják, amennyiben az érintett 

módosítások jelentősek, továbbá e hosszabbítás időtartama e módosítások jelentőségéhez igazodik, és 

ezen időtartam elegendő ahhoz, hogy lehetővé tegye az érdekelt gazdasági szereplők számára az 

ajánlatuk ennek megfelelő kiigazítását, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell megvizsgálnia. 

3) Az 1336/2013 rendelettel módosított 2004/17 irányelv 54. cikkének (6) bekezdését úgy kell 

értelmezni, hogy azzal ellentétes az ajánlattételhez szükséges dokumentáció olyan kikötése, mint az 

alapügyben szóban forgó 4.3 kikötés, amely több ajánlattevő által benyújtott közös ajánlat esetén 

megköveteli, hogy az egyes ajánlattevők által a szakmai kapacitásra vonatkozó követelményeknek való 

megfelelés érdekében nyújtott hozzájárulás arányos legyen a munkák azon részével, amelyet az egyes 

ajánlattevők az érintett szerződés odaítélése esetén ténylegesen elvégeznek majd. 

 

118. A Bíróság (negyedik tanács) 2017. április 5-i ítélete (a Tribunal Superior de Justicia 

de Andalucía [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Marina del 

Mediterráneo SL és társai kontra Agencia Pública de Puertos de Andalucía (C-391/15. 

sz. ügy)45  

1) A 2007. december 11-i 2007/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az 

árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos 

jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések 

összehangolásáról szóló, 1989. december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (1) bekezdését 

és 2. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontját úgy kell értelmezni, hogy olyan helyzetben, mint amely az 

alapeljárás tárgyát képezi, azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely értelmében az 

ajánlattevő odaítélési eljárásban való részvételét megengedő határozat – amelyről azt állítják, hogy 

megsérti a közbeszerzésre vonatkozó uniós jogot és az azt átültető nemzeti szabályozást – nem tartozik 

az ajánlatkérő szerv azon előkészítő aktusai közé, amelyek önálló bírósági kereset tárgyát képezhetik. 

2) A 2007/66 irányelvvel módosított 89/665 irányelv 1. cikkének (1) bekezdése és 2. cikke (1) 

bekezdésének a) és b) pontja közvetlen hatállyal rendelkezik. 

 

119. A Bíróság (hatodik tanács) 2017. április 6-i ítélete (a Nejvyšší správní soud [Cseh 

Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Eko-Tabak s.r.o. kontra Generální 

ředitelství cel (C-638/15. sz. ügy)46  

A dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adó szerkezetéről és adókulcsáról szóló, 2011. június 

21-i 2011/64/EU tanácsi irányelv 2. cikke (1) bekezdésének c) pontját és 5. cikkének (1) bekezdését úgy 

kell értelmezni, hogy az első szárításon és ellenőrzött újranedvesítésen átesett, szárított, lapos, 

szabálytalan és részben kierezett dohánylevelek, amelyek glicerint tartalmaznak, és amelyek 

aprításban vagy kézi vágásban álló egyszerű előkészítést követően fogyaszthatók, az e rendelkezések 

értelmében vett „fogyasztási dohány” fogalma alá tartoznak. 

 

120. A Bíróság (első tanács) 2017. április 6-i ítélete (a Vestre Landsret [Dánia] előzetes 

döntéshozatal iránti kérelme) – Jyske Finans A/S kontra Ligebehandlingsnævnet, Ismar 

Huskic nevében eljárva (C-668/15. sz. ügy) 47 

A személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének 

alkalmazásáról szóló, 2000. június 29-i 2000/43/EK irányelv 2. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontját 

úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes valamely hitelintézet azon gyakorlata, amely az útlevél 

vagy a tartózkodási engedély másolata formájában további személyazonosítást követel meg azon 

ügyfelektől, akiknek a vezetői engedélyében az Európai Unió vagy az Európai Szabadkereskedelmi 

                                                 
45 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak 231. sz. alatt. 
46 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 52. sz. alatt. 
47 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak 44. sz. alatt. 
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Megállapodás tagállamain kívüli születési hely szerepel. 

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt 

VIII. A Törvényszék 2017. március 16-i végzése – Magyarország kontra Bizottság (T-

554/13. sz. ügy)48 

A kilencedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

IX. A Törvényszék 2017. március 16-i végzése – Magyarország kontra Bizottság (T-

13/14. sz. ügy)49  

A kilencedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését. 

A Kúria uniós jogi tárgyú határozatai 

Büntető ügyszak 

Bfv.III.516/2017/2. 

Tényállást támadó felülvizsgálati indítvány törvényben kizárt, ezért az elutasítandó. 

A terhelt felülvizsgálati indítványában hivatkozott az Emberi Jogok Európai Bíróságának (sic!) C-

446/15 számú ügyben hozott döntésére is. A hivatkozott döntés értelmében ugyanis a 2006/112/EK 

tanácsi irányelv rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az a nemzeti gyakorlat, 

miszerint az adóhatóság azon okból tagadja meg valamely adóalanytól a számára nyújtott 

szolgáltatások után fizetendő vagy megfizetett, hozzáadott értékadó levonásához való jogot, hogy nem 

tekinthetők hitelesnek az e szolgáltatásokra vonatkozó számlák, mivel e számlák kibocsátója nem 

lehetett az említett szolgáltatások tényleges nyújtója, kivéve, ha anélkül, hogy az adóalanytól olyan 

ellenőrzéseket követelnének, amelyeket nem köteles elvégezni, az objektív tényezőkre figyelemmel 

megállapításra kerül, hogy ezen adóalany tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy az említett 

szolgáltatások héa-csalás részét képezik, aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata. 

A Kúria rámutatott: a terhelt indítványában a hivatkozott döntés tartalmával összefüggésben az 

alapeljárás során előadott védekezését ismételte meg, mely szerint az általa befogadott számlák fiktív 

voltáról nem volt tudomása. Ennek kapcsán pedig a terhelt a jogerős ítéleti tényállást támadta, ami a 

felülvizsgálati eljárásban kizárt. 

Az irányadó tényállás ugyanis egyértelműen rögzíti, hogy az I. rendű terhelt által képviselt társaság az 

értékesítést terhelő áfafizetési kötelezettségének jogosulatlan csökkentése céljából 2011. év során a 

Kft.1.-gyel korábban gazdasági kapcsolatban álló Kft.2. nevében ismeretlen személy által kibocsátott, 

valótlan, fiktív gazdasági eseményeket tartalmazó számlákat szerzett be. Az I. rendű terhelt az így 

megszerzett valótlan tartalmú számlákat könyvelésébe beállította annak ellenére, hogy tudomással bírt 

arról, hogy a számlák nem takarnak valós gazdasági eseményeket, azokat nem a Kft.2. képviselője 

állította ki, az azokon szereplő árut a Kft.1. nem vásárolta meg, a számlákon feltüntetett összegeket a 

számla kiállítója nem vette át. A tényállás rögzíti továbbá azt is, hogy mindeközben 2011. évben a 

Kft.1. ismeretlen forrásból származó élő sertéseket szerzett be és dolgozott fel az általa üzemeltetett 

vágóhídon, majd hozta forgalomba arra törekedve, hogy ezáltal rendszeres haszonra tegyen szert. 

A felidézett tényekből az adófizetési kötelezettség csalárd módon való csökkentésére egyértelmű 

                                                 
48 A keresetet l.: Hírlevél V. évfolyam 2. szám, Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt, III. 

sz. alatt. 
49 A keresetet l.: Hírlevél V. évfolyam 4. szám, Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt, XIII. 

sz. alatt. 
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következtetés vonható le – szemben az indítványban foglalt terhelti állítással –, ily módon az eljárt 

bíróság határozata minden tekintetben egyébiránt összhangban áll az Európai Bíróság hivatkozott 

döntésében megfogalmazott értelmezéssel. 

Az indítványozó továbbá szintén az irányadó tényállást támadta, amikor azt állította, hogy a Kft.1. 

áfalevonási jogát nem érintheti az a körülmény, hogy a valóságban a gazdasági esemény kik között, 

mely gazdasági társaságok közreműködése révén valósult meg. A tényállásból kitűnően nem kétséges, 

hogy a terhelt által képviselt gazdasági társaság volt az adójogviszony alanya, és az ügy tárgya e 

gazdálkodó szervezet adófizetési kötelezettségének mikénti teljesítése volt. A tényállás 

megalapozottsága (iratellenessége, felderítetlensége, hiányos volta) az indokolási kötelezettség 

megsértésére történő hivatkozással sem támadható, a felülvizsgálati indítvány tehát ez okból is kizárt. 

Gazdasági ügyszak 

Gfv.VII.30.393/2016/8.; Gfv.VII.30.566/2016/5.; Gfv.VII.30.591/2016/7.; Gfv.VII.30.638/2016/6.; 

Gfv.VII.30.655/2016/4.; Gfv.VII.30.656/2016/7.; Gfv.VII.30.657/2016/6.; Gfv.VII.30.661/2016/7.;  

Deviza-alapú kölcsönszerződés részleges érvénytelenségének megállapítása iránti perben a 

permegszüntetést megalapozó jogszabályi feltételek. 

I. A felperes felülvizsgálati kérelmében előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését indítványozta, 

ezért a Kúria először azt vizsgálta, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a 

továbbiakban: EUMSZ) 267. cikk (3) bekezdése alapján előterjesztési kötelezettsége fennáll-e. Az 

EUMSZ 267. cikk (2) bekezdése szerint ezen eljárás kezdeményezésére akkor kerülhet sor, ha az 

Európai Unió Bíróságától (a továbbiakban: EU Bíróság) a konkrét jogvita eldöntése szempontjából 

lényeges uniós jogszabály értelmezése szükséges. Nincs helye előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezésének, ha a felmerülő jogkérdés az ügy elbírálása szempontjából nem releváns, a 

hivatkozott uniós rendelkezést az EU Bíróság már értelmezte, vagy az uniós jog helyes értelmezése 

annyira nyilvánvaló, hogy azzal kapcsolatban ésszerű kétség nem merül fel (283/81. sz. CILFIT-ügy, 

21. pont). A Kúria e feltételek figyelembevételével vizsgálta az előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezésének szükségességét, illetve kötelezettségét és úgy ítélte, hogy a felperes által felvetett 

jogkérdések tekintetében – az adott kereseti kérelem mellett, az eljárás jelen szakaszában ismertté vált 

tények alapján – az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének feltételei nem állnak fenn, 

figyelemmel a később kifejtett indokokra is. A felperes erre irányuló kérelmét mindezek alapján a Pp. 

155/A. § (2) bekezdése szerint elutasította. 

II. A felperes felülvizsgálati kérelmében lényegében azért tartotta jogszabálysértőnek a jogerős 

végzést, mert – álláspontja szerint – a 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: DH1. tv.) és a 

2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: DH2. tv.) alkalmazása a 93/13/EGK tanácsi irányelv (a 

továbbiakban: fogyasztói irányelv) több rendelkezésébe, elsődlegesen a 6. és 7. cikkébe ütközik. A 

Kúriának e hivatkozásra tekintettel arról kellett döntenie, hogy a perben eljárt bíróságoknak a 

fogyasztói irányelv rendelkezéseit értelmezve egyrészt a kereset tárgyává tett szerződési rendelkezés, 

másrészt hivatalból a szerződés más rendelkezései tisztességtelenségét kellett-e vizsgálnia. A DH1. 

törvény 4. § (2) bekezdése a Kúria 2/2014. PJE határozatán alapul, amelynek indokolása az EU 

Bíróság C-26/13. sz. Kásler-ügyben hozott ítéletében kifejtett jogértelmezést vette át. A hivatkozott 

törvényi rendelkezés alapján az egyoldalú kamat-, költség-, díjemelést lehetővé tevő rendelkezések 

tisztességtelenek, kivéve, ha a tisztességtelenség törvényi vélelmét a pénzügyi intézménynek egy 

speciális – az Alkotmánybíróság több ítéletében kvázi közérdekű pernek minősített – eljárás keretében 

sikerült megdöntenie. A törvény egyúttal kötelezte a pénzügyi intézményeket a tisztességtelenül felvett 

kamat, költség, díj visszafizetésére, vagyis az elszámolásra. Amennyiben a fogyasztó az elszámolás 

eredményét vitatta, lényegében három fórum – ezen belül két bírósági szint – állt a rendelkezésére 

jogai érvényesítésére. 

A Kúria hangsúlyozza: a kamat, költség, díj jogszabályba ütköző, illetve tisztességtelen módosításával 

kapcsolatos szerződéses rendelkezés soha nem az egész, hanem csak az adott feltétel érvénytelenségét 

eredményezi. A jelen per tárgyává tett szerződéses rendelkezés tisztességtelensége, így 

érvénytelensége már megállapítást nyert, így semmi indoka, értelme nincs ugyanezen szerződéses 

rendelkezés további érvénytelenségi okai vizsgálatának, tekintettel az azonos jogkövetkezményekre. 
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A felperesek sérelmezte, hogy a DH2. törvény 37. § (1) bekezdése nem teszi lehetővé kizárólag az 

érvénytelenség megállapítására irányuló kereset előterjesztését. A Kúria utal arra, a felperes által 

keresetlevelében megjelölt szerződéses rendelkezés tisztességtelensége folytán az alperes a 

felperesekkel elszámolni köteles, ami meg is történt. Erre való tekintettel a konkrét jogvita eldöntése 

szempontjából nincs jelentősége annak a kérdésnek, hogy egyébként a DH2. törvény 37. § (1) 

bekezdése megfelel-e a fogyasztói irányelv rendelkezéseinek. 

A Kúria megítélése szerint az EU Bíróságnak a fenti irányelvvel kapcsolatos – részben a felperes által 

is hivatkozott – joggyakorlata alapján nem állapítható meg az a kötelezettség, hogy a tagállami 

bíróságoknak részleges érvénytelenség megállapítására irányuló perekben – erre irányuló kereseti 

kérelem hiányában – a fogyasztói szerződés egészét, minden egyes egyedileg meg nem tárgyalt 

szerződési feltétel esetleges tisztességtelenségét hivatalból kellene vizsgálniuk. Az EU Bíróság csak a 

kereseti kérelem alapjául szolgáló ÁSZF rendelkezések vonatkozásában állapított meg többlet 

eljárásjogi kötelezettséget a tagállami bíróságok számára (így többek között: C‑488/11. sz., Asbeek 

Brusse ügyben hozott ítélet, 39. pont; C-470/12. sz., Pohotovos»‑ügyben hozott ítélet, 40.pont), de 

egyik ítéletében sem törte át a tagállami polgári eljárásjogok legfontosabb alapelvi szintű 

rendelkezését, a kérelemhez kötöttség elvét úgy, ahogy arra a felperes hivatkozott. Különösen 

irányadóak a fent kifejtettek, ha a kereset érdemi vizsgálatára jogszerűen nem került sor. 

 

Gfv.VII.30.718/2016/6.; Gfv.VII.30.850/2016/6.; Gfv.VII.30.853/2016/5.;  

Deviza-alapú kölcsönszerződés részleges érvénytelenségének megállapítása iránti perben a 

permegszüntetést megalapozó jogszabályi feltételek. 

I. A fél felülvizsgálati kérelmében előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését indítványozta, 

ezért a Kúria először azt vizsgálta, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a 

továbbiakban: EUMSZ) 267. cikk (3) bekezdése alapján előterjesztési kötelezettsége fennáll-e. Az 

EUMSZ 267. cikk (2) bekezdése szerint ezen eljárás kezdeményezésére akkor kerülhet sor, ha az 

Európai Unió Bíróságától (a továbbiakban: EU Bíróság) a konkrét jogvita eldöntése szempontjából 

lényeges uniós jogszabály értelmezése szükséges. Erre való tekintettel nem kezdeményezhető ezen 

eljárás annak értelmezését kérve, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: DH1. tv.) 16. 

§-a szerinti felfüggesztés összhangban van-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével, 

mivel ez nem az ügy érdemi elbírálására kiható jogkérdés. 

Nincs helye előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének, ha a felmerülő jogkérdés az ügy 

elbírálása szempontjából nem releváns, a hivatkozott uniós rendelkezést az EU Bíróság már 

értelmezte, vagy az uniós jog helyes értelmezése annyira nyilvánvaló, hogy azzal kapcsolatban ésszerű 

kétség nem merül fel (283/81.sz. CILFIT-ügy, 21. pont). A Kúria e feltételek figyelembevételével 

vizsgálta az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének szükségességét, illetve kötelezettségét 

és úgy ítélte, hogy a felperesek által felvetett jogkérdések tekintetében – az adott kereseti kérelem 

mellett, az eljárás jelen szakaszában ismertté vált tények alapján – az előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezésének feltételei nem állnak fenn, figyelemmel a később kifejtett indokokra is. Az I. 

rendű felperes erre irányuló kérelmét mindezek alapján a Pp. 155/A. § (2) bekezdése szerint 

elutasította. 

II. Az I. rendű felperes felülvizsgálati kérelmében lényegében azért tartotta jogszabálysértőnek a 

jogerős végzést, mert – álláspontja szerint – a DH1. tv. és 2014. évi XL törvény (a továbbiakban DH2. 

tv.) alkalmazása a 93/13/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: fogyasztói irányelv) több 

rendelkezésébe, elsődlegesen a 6. és 7. cikkébe ütközik. A Kúriának e hivatkozásra tekintettel arról 

kellett döntenie, hogy a perben eljárt bíróságoknak a fogyasztói irányelv rendelkezéseit értelmezve 

egyrészt a kereset tárgyává tett szerződési rendelkezés, másrészt hivatalból a szerződés más 

rendelkezései tisztességtelenségét kellett-e vizsgálnia. A DH1. törvény 4. § (2) bekezdése a Kúria 

2/2014. PJE határozatán alapul, amelynek indokolása az EU Bíróság C-26/13. sz. Kásler-ügyben 

hozott ítéletében kifejtett jogértelmezést vette át. A hivatkozott törvényi rendelkezés alapján az 

egyoldalú kamat-, költség-, díjemelést lehetővé tevő rendelkezések tisztességtelenek, kivéve, ha a 

tisztességtelenség törvényi vélelmét a pénzügyi intézménynek egy speciális – az Alkotmánybíróság 
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több ítéletében kvázi közérdekű pernek minősített – eljárás keretében sikerült megdöntenie. A törvény 

egyúttal kötelezte a pénzügyi intézményeket a tisztességtelenül felvett kamat, költség, díj 

visszafizetésére, vagyis az elszámolásra. Amennyiben a fogyasztó az elszámolás eredményét vitatta, 

lényegében három fórum – ezen belül két bírósági szint – állt a rendelkezésére jogai érvényesítésére. 

A Kúria hangsúlyozza: a kamat, költség, díj jogszabályba ütköző, illetve tisztességtelen módosításával 

kapcsolatos szerződéses rendelkezés soha nem az egész, hanem csak az adott feltétel érvénytelenségét 

eredményezi. A jelen per tárgyává tett szerződéses rendelkezés tisztességtelensége, így 

érvénytelensége már megállapítást nyert, így semmi indoka, értelme nincs ugyanezen szerződéses 

rendelkezés további érvénytelenségi okai vizsgálatának, tekintettel az azonos jogkövetkezményekre. 

Az I. rendű felperes sérelmezte, hogy a DH2. törvény 37. § (1) bekezdése nem teszi lehetővé kizárólag 

az érvénytelenség megállapítására irányuló kereset előterjesztését. A Kúria utal arra, a felperesek által 

keresetlevelükben megjelölt szerződéses rendelkezés tisztességtelensége folytán az alperesek a 

felperesekkel elszámolni kötelesek, ami meg is történt. Erre való tekintettel a konkrét jogvita eldöntése 

szempontjából nincs jelentősége annak a kérdésnek, hogy egyébként a DH2. törvény 37. § (1) 

bekezdése megfelel-e a fogyasztói irányelv rendelkezéseinek. 

A Kúria megítélése szerint az EU Bíróságnak a fenti irányelvvel kapcsolatos – részben az I. rendű 

felperes által is hivatkozott – joggyakorlata alapján nem állapítható meg az a kötelezettség, hogy a 

tagállami bíróságoknak részleges érvénytelenség megállapítására irányuló perekben – erre irányuló 

kereseti kérelem hiányában – a fogyasztói szerződés egészét, minden egyes egyedileg meg nem 

tárgyalt szerződési feltétel esetleges tisztességtelenségét hivatalból kellene vizsgálniuk. Az EU Bíróság 

csak a kereseti kérelem alapjául szolgáló ÁSZF rendelkezések vonatkozásában állapított meg többlet 

eljárásjogi kötelezettséget a tagállami bíróságok számára (így többek között: C‑488/11. sz., Asbeek 

Brusse ügyben hozott ítélet, 39. pont; C-470/12. sz., Pohotovos»‑ügyben hozott ítélet, 40.pont), de 

egyik ítéletében sem törte át a tagállami polgári eljárásjogok legfontosabb alapelvi szintű 

rendelkezését, a kérelemhez kötöttség elvét úgy, ahogy arra az I. rendű felperes hivatkozott. 

Különösen irányadóak a fent kifejtettek, ha a kereseti kérelme érdemi vizsgálatára jogszerűen nem 

kerülhetett sor. 

Munkaügyi ügyszak 

Mfv.I.10.509/2016/5. 

Indokolás nélküli felmentés esetén nem állapítható meg a rendeltetésellenesség amiatt, hogy a 

munkáltató az intézkedését az AB határozatának közzétételét követően hozta meg. 

I.Az Európai Unió Bíróságának C-332/13. számú döntése szerint a Ktjv. megalkotásával 

Magyarország nem az Unió jogát hajtotta végre [végzés 13.; az Európai Unióról és az Európai Unió 

működéséről szóló Szerződés 19. cikk (1) bekezdés, (3) bekezdés b) pont], ezért az Alapjogi Charta 

megsértése címén a felmentés jogellenessége nem állapítható meg. 

II. A 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 65. §-a alapján e törvény – többek között a felperes által 

megjelölt – 2000/78/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Az eljáró bíróságok jogszerűen 

alkalmazták a felperes kérelmének értékelése során az átültetett törvényi előírásokat, és vették 

figyelembe az Unió Bíróságának gyakorlatát. E körben jogszabálysértés nem volt megállapítható. 

 

Mfv.III.10.159/2017/7. 

Nemzetközi nyugdíjrész elméleti összegének kiszámítása. Az arányos ellátást a nyugdíj elméleti 

összegéből kiindulva kell kiszámítani. 

I. A felperes a perben és felülvizsgálati kérelmében mindenek előtt a 883/2004/EK Rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 52. cikk (1) bekezdés b) pontja értelmezését vitatta, amely szerint az illetékes 

intézménynek az ellátás összegét úgy kell meghatároznia, hogy előbb az elméleti összeget, majd a 

tényleges összeget kell kiszámítania. A rendelkezés i) alpontja szerint az elméleti összeg megegyezik 

azzal az összeggel, amelyet az érintett személy akkor igényelhetne, ha a más tagállamok (a felperes 
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esetében Románia) jogszabályai szerint szerzett összes biztosítási időt az ellátás megállapításának 

időpontjában alkalmazott jogszabályok szerint szerezte volna; ezt az összeget akkor kell elméleti 

összegnek tekinteni, ha az nem függ a szerzett időszakok tartamától. Az arányos ellátás tényleges 

összegének megállapítása ezt követően – az ii) alpont szerint – akként történik, hogy az elméleti 

összegre az intézmény által alkalmazott jogszabályok szerint a biztosítási esemény bekövetkezte előtt 

szerzett időszakok tartamának és az összes érintett tagállam jogszabályai szerint a biztosítási esemény 

bekövetkezte előtt szerzett idők tartamának hányadosát kell alkalmazni. 

Az ismertetett rendelkezésekből kitűnően az elméleti összeget a felperes összes (Romániában és 

Magyarországon) szerzett szolgálati ideje figyelembe vételével kellett meghatározni úgy, hogy annak 

kiszámításánál a nemzeti (magyar) jogszabályokat, azaz az 1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: 

Tny.) rendelkezéseit kellett alkalmazni. A munkaügyi bíróság a Tny. 20. § (1)-(2) bekezdése, és 2. 

számú melléklete felhívásával helyesen mutatott rá arra, hogy az összeg meghatározása az elismert 

szolgálati idő és a nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegétől függ. 

A felperes összes (Romániában és Magyarországon szerzett) szolgálati ideje – általa sem vitatottan – 

40 év 13 nap, ennek alapján az elméleti összeg a Tny. 2. számú melléklet 27. pontja szerint a havi 

átlagkereset 80%-a. A felperes esetében tehát az elméleti összeg a 215.167 forint összegű havi 

átlagkereset 80%-a, azaz 172.134 forint, amelynek alapul vételével kellett a Rendelet 52. cikk b) pont 

ii) alpontja szerinti arányosítást elvégezni. 

A munkaügyi bíróság helytállóan jutott arra a következtetésre, hogy az alperes által alkalmazott 

számítás megfelelt a Rendelet és a Tny. rendelkezéseinek, a felperes azon hivatkozása, miszerint ez az 

értelmezés a „magyar nyugdíjigénylőkkel”, azaz az ellátásra kizárólag a nemzeti jogszabályok alapján 

jogosultakkal való összehasonlításban hátrányos megkülönböztetést eredményez, nem foghat helyt. A 

felperes öregségi nyugdíjellátását – két tagállamban szerzett biztosítási ideje alapján – két tagállam 

(Románia és Magyarország) által nyújtott ellátás biztosítja, az a körülmény, hogy a résznyugdíjak 

összegének kiszámítására – a szociális biztonsági rendszerek koordinálása érdekében megalkotott 

európai közösségi jogszabályok külön rendelkezései szerint – a kizárólag nemzeti nyugdíjra jogosult 

igénylőhöz képest eltérő, a szolgálati idők összeszámításából eredő indokolatlan előnyök 

kiküszöbölését célzó szabályok érvényesülnek, önmagában nem jelent diszkriminációt. 

II. A Kúria – a Pp. 270. § és a 275. §-a értelmezése során – számos határozatában (BH 1996.372.; 

KGD 2000.149., Mfv.III.10.583/2014/4., stb.) rámutatott, hogy a felülvizsgálati eljárás rendkívüli 

perorvoslati eljárás, abban nem lehet hivatkozni új jogcímre, illetve megjelölni olyan új 

jogszabálysértést, amelyre a fél a felülvizsgálati eljárást megelőző bírósági eljárásban nem hivatkozott. 

A rendkívüli perorvoslatnak csak olyan téves jogi álláspont vagy mulasztás szolgálhat alapjául, amely 

az eljárás korábbi szakaszaiban is a per tárgya volt. Amely kérdéssel ugyanis a korábban eljárt 

bíróságok erre irányuló kérelem hiányában nem foglalkozhattak, azzal kapcsolatban jogszabálysértést 

sem követhettek el. 

A Kúria az 1/2016. (II. 15.) PK véleményben kifejtette: a felülvizsgálati kérelem egymással szorosan 

összefüggő kötelező tartalmi kellékei a jogszabálysértés és a megsértett jogszabályhely megjelölése, 

valamint annak kifejtése, hogy a fél a határozat megváltoztatását milyen okból kívánja [Pp. 272. § (2) 

bek.]. Ezen együttes törvényi feltételeknek a fél akkor tesz eleget, ha egyrészt a megsértett 

jogszabályhelyet konkrétan megjelöli, másrészt pedig a hivatkozott jogszabálysértést tartalmilag is 

körülírja, az arra vonatkozó jogi álláspontját kifejti, vagyis ha a jogszabálysértésre való hivatkozása 

indokait is ismerteti. Mindezek bármelyikének hiánya a felülvizsgálati kérelem hivatalbóli elutasítását 

eredményezi. Ha a fél a felülvizsgálati kérelmében több egymástól elkülönülő jogszabálysértésre 

hivatkozik, valamennyi hivatkozásának rendelkeznie kell az előző pontban meghatározott tartalmi 

követelményekkel. 

A felperes az elsőfokú bíróság előtt folyamatban volt eljárásban a Rendelet 52. cikk (1) bekezdés i) 

alpontja megsértését nem állította, arra, hogy a kért ellátásra kizárólag a nemzeti jogszabályok 

alkalmazásával jogosult, nem hivatkozott. A felülvizsgálati kérelemben ezzel összefüggésben, 

valamint a Pp. 206. § (1) bekezdése megsértése körében előadott, a tényállás megállapítási 

kötelezettség teljesítésének és konkrétan meg nem nevezett jogszabályváltozások figyelembevételének 

elmulasztását állító kifogások vizsgálatát a Kúria – a fent ismertetett gyakorlata alapján – mellőzte. 
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Polgári ügyszak 

Pfv.VI.21.954/2016/7.; Pfv.VI.21.994/2016/7.; Pfv.VI.22.087/2016/7.; 

Pfv.VI.22.133/2016/7.; Pfv.VI.22.174/2016/4. 

Deviza alapú szerződés részleges érvénytelenségének a megállapítása iránti keresetlevél idézés 

kibocsátása nélkül történő elutasítását megalapozó jogszabályi feltételek. 

I. A felperes a felülvizsgálati kérelmében indítványozta előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezését, ezért elsődleges volt annak a vizsgálata, hogy az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 267. cikk (3) bekezdése alapján fennáll-e a Kúria előterjesztési 

kötelezettsége. Az EUMSZ 267. cikk (2) bekezdése szerint ezen eljárás kezdeményezésére akkor 

kerülhet sor, ha a konkrét jogvita eldöntése szempontjából lényeges uniós jogszabály értelmezése 

szükséges az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EU Bíróság) részéről. Nincs azonban helye 

előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének akkor, ha a felmerülő jogkérdés az ügy elbírálása 

szempontjából nem releváns, a hivatkozott rendelkezést az EU Bíróság már értelmezte, vagy az uniós 

jog helyes értelmezése annyira nyilvánvaló, hogy azzal kapcsolatban már ésszerű kétség nem merül 

fel. A felperes által felvetett jogkérdések tekintetében, az adott kereseti kérelem mellett, az eljárás jelen 

szakaszában – a másodfokú bíróság álláspontjának megfelelően – az előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezésének a feltételei nem állnak fenn, a Kúria ezért a felperes erre irányuló kérelmét, 

figyelemmel a továbbiakban kifejtettekre, a Pp. 155/A. § (2) bekezdése alapján elutasította. 

II. A felperes hivatkozott arra is, hogy a jogerős végzés azért is jogszabálysértő, mert nem vizsgálta a 

szerződéses rendelkezés 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: régi Hpt.) 210. § (3) bekezdésébe és 

213. § (1) bekezdés d) pontjába ütközését, valamint arra, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: DH 1. törvény) és a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire 

vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi 

XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. 

évi XL. törvény (a továbbiakban: DH 2. törvény) alkalmazása a 93/13/EGK tanácsi irányelv (a 

továbbiakban: fogyasztói irányelv) 6. és 7. cikkébe ütközik. A perben eljárt bíróságoknak ezért – 

figyelemmel a fogyasztói irányelv rendelkezéseire – álláspontja szerint vizsgálni kellett volna a 

kereset tárgyává tett szerződéses rendelkezéseket, illetve hivatalból vizsgálni kellett volna a szerződés 

egyéb rendelkezéseinek a tisztességtelenségét is.  

Az EU Bíróság felperes által is hivatkozott gyakorlata alapján nem állapítható meg olyan 

kötelezettség, amely szerint a tagállami bíróságoknak a szerződés részleges érvénytelenségének a 

megállapítására irányuló perekben – erre irányuló kereseti kérelem nélkül – hivatalból vizsgálniuk 

kellene a fogyasztói szerződés egészét. Az EU Bíróság csak a kereseti kérelem alapjául szolgáló 

általános szerződési feltételek vonatkozásában állapított meg többleteljárási kötelezettséget a tagállami 

bíróságok részére, de nem törte át a tagállami polgári eljárásjogok alapelvi szintű rendelkezését, a 

kérelemhez kötöttség elvét olyan módon, ahogyan arra a felperesek hivatkoztak (C-488/11.sz. Asbeek 

Brusse ügy 39. pont, C-470/12.sz. Pohotovost ügy 40. pont). 

A DH 1. törvény 4. § (2) bekezdése a Kúria a 2/2014. PJE határozatán alapul, amely viszont az EU 

Bíróság C-26/13.sz. Kásler-ügyben kifejtett jogértelmezését vette át. Ennek megfelelően az egyoldalú 

kamat-, költség-, díjemelést lehetővé tévő rendelkezések tisztességtelenek, kivéve, ha a 

tisztességtelenség törvényi vélelmét a pénzügyi intézménynek egy speciális, az Alkotmánybíróság 

több ítéletében kvázi közérdekű pernek minősített eljárás keretében sikerült megdöntenie. Kötelezte 

továbbá a jogszabály a pénzügyi intézményeket a tisztességtelenül felvett kamat, költség, díj 

visszafizetésére és az elszámolásra. Amennyiben a fogyasztó az elszámolás eredményét vitatta, 

lényegében három fórum és ezen belül két bírósági szint állt a rendelkezésére arra, hogy a jogait 

érvényesíthesse. A jelen per tárgyává tett szerződéses rendelkezés tisztességtelensége és így 

érvénytelensége tehát már megállapítást nyert, ennek megfelelően, tekintettel az azonos 

jogkövetkezményekre, nincsen helye ugyanezen szerződéses rendelkezések további érvénytelenségi 
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okai vizsgálatának. A másodfokú bíróság ennek megfelelően helyesen döntött a Pp. 130. § (1) 

bekezdés d) és f) pontjai alapján a kereset idézés kibocsátása nélküli elutasításáról. 

- A kifejtetteknek megfelelően a jogvita elbírálásának szempontjából nem volt jelentősége a DH 2. 

törvény 37. § (1) bekezdésében, vagy 39. §-ában foglaltaknak, így nem kellett vizsgálni azt sem, hogy 

a rendelkezések megfelelnek-e a fogyasztói irányelvben foglaltaknak. A Fővárosi Ítélőtábla felperes 

által hivatkozott határozata a perbelitől eltérő tényállás és kereseti kérelem mellett került 

meghozatalra, ezért az abban kifejtett jogi álláspont sem lehetett ebben az ügyben irányadó. 

 

Pfv.VI.22.135/2016/5.; Pfv.VI.20.345/2017/4. 

Ha az adott szerződéskikötés érvénytelenségét jogszabály, illetve kvázi közérdekű perben hozott 

jogerős ítélet megállapította, nincs helye a kikötés érvénytelenségére irányuló újabb per 

lefolytatásának. 

I. A felperes előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését indítványozta felülvizsgálati kérelmében, 

ezért a Kúria először azt vizsgálta, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz) 267. 

cikk (3) bekezdése alapján fennáll-e a Kúria előterjesztési kötelezettsége. A Kúria álláspontja szerint a 

felperes által felvetett jogkérdések tekintetében az adott kereseti kérelem érdemi vizsgálata nélkül - 

ahogy arra a másodfokú bíróság helyesen rámutatott - az előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezésének feltételei nem állnak fenn. A felperes erre irányuló kérelmét ezért a Kúria a Pp. 

155/A. § (2) bekezdése alapján elutasította. 

II. A felperes felülvizsgálati kérelmében azt adta elő, hogy a másodfokú bíróság végzése azért is 

jogszabálysértő, mert nem vizsgálta, hogy a per tárgyává tett szerződési rendelkezések az 1959. évi IV. 

törvény (a továbbiakban: régi Ptk.) fogyasztóvédelmi szabályaiba és az 1996. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: Hpt.)  210. §-ába ütköznek. A felperes amiatt is jogszabálysértőnek minősítette a 

jogerős végzést, mert álláspontja szerint a perben eljárt bíróságoknak a 93/13 EGK Irányelv 

(Fogyasztói Irányelv) rendelkezéseit értelmezve, hivatalból a szerződés más rendelkezéseinek a 

tisztességtelenségét is vizsgálniuk kellett volna. A Kúria álláspontja szerint az Európai Unió Bírósága 

(EU Bíróság) felperes által is hivatkozott joggyakorlata alapján nem állapítható meg olyan 

kötelezettséget, hogy a tagállami bíróságoknak a részleges érvénytelenség megállapítására indult 

perekben erre irányuló kereseti kérelem hiányában is a fogyasztói szerződés egészét kellene hivatalból 

vizsgálnia. Az EU Bíróság csak a kereseti kérelem alapjául szolgáló Általános Szerződési Feltételek 

vonatkozásában állapított meg többlet-eljárásjogi kötelezettséget a tagállami bíróságok számára, 

például a C-470-12. számú Pohotovost' ügyben, de egyik ítéletben sem törte át az eljárásjogok alapelvi 

szintű rendelkezését, a kérelemhez kötöttség elvét abban a formában, ahogy arra a felperes 

hivatkozott. 

A Kúria utal arra, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: DH.1. tv.) 4. § (2) bekezdése a 

Kúria 2/2014. PJE határozatán alapszik, amely tartalmilag átvette az EU Bíróság C-26/13. számú, a 

Kásler ügyben hozott ítéletében kifejtett jogértelmezést. Eszerint az egyoldalú kamat-, költség-, 

díjemelést lehetővé tevő rendelkezések tisztességtelenek, kivéve, ha a tisztességtelenség törvényi 

vélelmét a pénzügyi intézménynek egy speciális, az Alkotmánybíróság által „kvázi közérdekű” pernek 

minősített eljárás keretében sikerült megdöntenie. Ennek hiányában a vélelem megdönthetetlenné vált. 

A törvény egyúttal kötelezte a pénzügyi intézményeket a tisztességtelenül felvett kamat, költség, díj 

visszafizetésére, vagyis az elszámolásra. Amennyiben a fogyasztó az elszámolás eredményét vitatta, 

több fórum, ezen belül két bírósági szint állt a jogai érvényesítésére a rendelkezésére. A jelen per 

tárgyává tett szerződéses rendelkezés tisztességtelensége, érvénytelensége tehát már megállapítást 

nyert, így nincs helye ugyanezen szerződéses rendelkezés újabb vizsgálatának. A másodfokú bíróság 

tehát a jogszabályoknak megfelelően döntött az elsőfokú bíróság keresetlevelet idézés kibocsátása 

nélkül elutasító végzésének helybenhagyásáról és a Kúria egyetért a másodfokú végzésben foglalt 

indokolással. 
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Pfv.I.20.228/2017/6. 

A végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránti per megindításának, illetőleg lefolytatásának nem 

minden esetben előfeltétele a Vht. 41.§-a vagy 56.§-a szerinti előzetes eljárás lefolytatása. Ha a 

keresetlevélben előadottakból kitűnik, hogy a nemperes eljárásban eleve eredménytelen lenne a 

végrehajtás megszüntetésének vagy korlátozásának megkísérlése (például: ha nem kerültek kiállításra 

a Vht. 41.§-ában, illetve 56.§-ában előírt okiratok), a keresetlevél a Pp.130.§ (1) bekezdésének c) 

pontja alapján nem utasítható el idézés kibocsátása nélkül. 

Az I. rendű alperes Pvf.5. sorszám alatt benyújtott kérelme kapcsán a Kúria arra mutat rá, hogy 

nincsen összefüggés az Európai Unió bírósága előtt C-483/16. számon indult előzetes döntéshozatali 

eljárás és a jelen felülvizsgálati eljárás tárgya között: az eljárásokban felvetett, elbírálását igénylő 

kérdések eltérőek, így az előzetes döntéshozatali eljárás elbírálása nem előkérdése a felülvizsgálati 

kérelemben említett jogkérdés eldöntésének. Erre tekintettel nem áll fenn a felülvizsgálati eljárás 

felfüggesztésének a Pp. 152.§ (2) bekezdésében előírt feltétele, ezért a Kúria az erre irányuló kérelmet 

elutasította. 

Közigazgatási ügyszak 

Kfv.VI.35.331/2016/6. 

Ha a gazdasági esemény nem a számlában szereplő felek között valósult meg, úgy vizsgálni kell, hogy 

a számlabefogadó tudott-e, illetve tudnia kellett volna az adókijátszásról. 

I. Az Európai Unió Bírósága 2016. november 10-én végzést hozott a C-446/15. számú ügyben 

(Signum-ügy), így a felperes felfüggesztés iránti kérelme okafogyottá vált. A hatósági jegyzőkönyv 

12. számú mellékletét képező nemzetközi megkeresés az sro.1.-re vonatkozott. A szlovák adóhatóság 

az sro.1.-nél ellenőrzést végzett, melynek eredményeként megállapította, hogy a társaság 

nyilvántartásba vétele óta, vagyis 2010. októberétől nem adott be bevallást, kezdeményezte a cég 

törlését az áfa-nyilvántartásból. A felperesi érveléssel szemben a SCAC nyomtatványon történő 

nemzetközi megkeresés a vizsgált időszakhoz is kapcsolódik. 

II. 2011-ben az áfa levonási jog tartalmi feltételeire irányadó szabályokat a 2006/112/EK irányelv (a 

továbbiakban: Irányelv) 168. cikk és a 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 120. §-a, 

míg a formai feltételeket az Irányelv 178. cikke és az Áfa tv. 127. §-a határozták meg. Az általános 

forgalmi adóhoz kapcsolódó ügyekben minden esetben alkalmazandó magyar Áfa tv. mellett az adott 

európai uniós norma, jelen esetben az Irányelv. Figyelembe veendők még a 2000. évi C. törvény (a 

továbbiakban: Sztv.) 15. § (3) bekezdésében, 165. §-ában, 166. §-ában és az 2003. évi XCII. törvény (a 

továbbiakban: Art.) 2. § (1) bekezdésében írtak. 

A perbeli jogvita elbírálásánál irányadók az Európai Unió Bírósága vonatkozó döntései, így a C-80/11. 

és C-142/11. számú egyesített ügyekben (a továbbiakban: Mahagében-Dávid-ügy), a C-324/11. számú 

ügyben (a továbbiakban: Tóth-ügy), a C-255/02. számú ügyben (a továbbiakban: Halifax-ügy), a C-

18/13. számú ügyben (a továbbiakban: Maks Pen-ügy), a C-274/14. számú ügyben (a továbbiakban: 

PPUH ügy) és a Signum-ügyben hozott határozata. 

A Mahagében-Dávid ügyben az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy az Irányelv rendelkezéseivel 

ellentétes az olyan nemzeti gyakorlat, amely szerint az adóhatóság megtagadja a levonási jogot azzal 

az indokkal, hogy az adóalany nem győződött meg arról, hogy a levonási jog gyakorlásának alapjául 

szolgáló termékekre vonatkozó számla kibocsátója adóalanynak minősül-e, rendelkezik-e a szóban 

forgó termékekkel, és képes e azok szállítására, illetőleg hogy héa bevallási- és fizetési 

kötelezettségének eleget tesz-e, illetve azzal az indokkal, hogy az említett adóalany az említett 

számlán kívül nem rendelkezik más olyan irattal, amely bizonyítaná az említett körülmények 

fennállását, jól lehet az Irányelvben a lefonási jog gyakorlása vonatkozásában előírt valamennyi 

tartalmi és formai követelmény teljesült, és az adóalanynak nem volt tudomása az említett 

számlakibocsátó érdekkörében elkövetett szabálytalanságra vagy csalásra utaló körülményről (66. 

pont). 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 
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uniós joggal, ha megkövetelik a gazdasági szereplőtől, hogy tegyen meg minden tőle ésszerűen 

elvárható intézkedést annak érdekében, hogy az általa teljesítendő ügylet ne vezessen adókijátszáshoz.  

A Halifax ügyben az Európai Unió Bírósága rögzítette, hogy az Irányelvvel ellentétes az, ha az 

adóalany az előzetesen felszámított héa levonásához való jogát olyan ügyletekkel kapcsolatban 

gyakorolja, amelyek visszaélésszerű magatartást valósítanak meg. A visszaélésszerű magatartás 

megállapításához szükséges, hogy a formális feltételek fennállása ellenére az érintett ügyletek 

eredménye olyan adóelőny megszerzése legyen, amely ellentétes az Irányelv célkitűzéseivel. Az 

objektív körülmények összességéből ki kell tűnnie, hogy a szóban forgó ügyletek elsődleges célja 

valamely adóelőny megszerzése.  

A Maks Pen ügyben a bíróság kifejtette, hogy ellentétes az Irányelvvel, ha az adóalany a szolgáltató 

által kibocsátott számlákon szereplő héa-t levonja, ha a szolgáltatás teljesítése ellenére kitűnik, hogy 

azt ténylegesen nem e szolgáltató vagy alvállalkozója teljesítette, mivel többek között az utóbbiak nem 

rendelkeztek a szükséges munkaerővel, tárgyi eszközzel és vagyonnal vagy, hogy a szolgáltató 

nevében bizonyos dokumentumokat aláíró személyek kiállítói minősége tévesnek bizonyult, azon 

kettős feltétel mellett, hogy az ilyen tények csalárd magatartást valósítanak meg és az adóhatóságok 

által közölt objektív tényezőkre tekintettel megállapításra kerül, hogy az adóalany tudta vagy tudnia 

kellett volna, hogy a levonási jog megalapozására felhozott ügylettel ilyen adócsalásban vesz részt, 

aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata.  

A Signum ügyben hozott végzés kimondja, hogy az Irányelvvel ellentétes az a nemzetközi gyakorlat, 

miszerint az adóhatóság azon okból tagadja meg valamely adóalanytól a számára nyújtott 

szolgáltatások után fizetendő vagy megfizetett héa levonására való jogot, hogy nem tekinthető 

hitelesnek az e szolgáltatásokra vonatkozó számlák, mivel e számlák kibocsátója nem lehetett az 

említett szolgáltatások tényleges nyújtója, kivéve ha anélkül, hogy az adóalanytól olyan ellenőrzéseket 

követelnének meg, amelyeket nem köteles elvégezni, az objektív tényezőkre figyelemmel 

megállapításra kerül, hogy az adóalany tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy az említett szolgáltatások 

héacsalás részét képezik, aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata. 

 A jogerős ítélet meghozatalát követően kiadott 5/2016. (IX.26.) KMK vélemény többek között 

kimondja, hogy ha a gazdasági esemény megvalósult, de nem a számlákban szereplő felek között, 

akkor – a tényállás függvényében – vizsgálni kell, hogy a számlabefogadó tudott-e, illetve tudnia 

kellett volna-e az adókijátszásról, adócsalásról. 

 A Kúria – figyelemmel a felhívott jogszabályokra és az Európai Unió Bírósága kötelezően 

alkalmazandó ítéleteire – hangsúlyozta, hogy az alperes keresettel támadott határozatai nem 

jogszabálysértőek. Az adóhatóság eleget tett kötelezettségének, objektív bizonyítékokkal igazolta 

egyrészt az adólevonási jog alapjául szolgáló számlák hiteltelenségét, vagyis azt, hogy a gazdasági 

események nem a számlákban szereplő felek között valósultak meg. Másrészt igazolta, miszerint a 

felperes tudott, vagy kellően körültekintő magatartás esetén tudni kellett volna az adókijátszásról, 

adócsalásról. 

Az adóhatóság teljes körűen vizsgálta és határozataiban részletesen elemezte a cukor eladására 

irányuló körbeszámlázási láncolatot és az abban résztvevő szlovák, valamint magyar társaságok 

helyzetét, a magyar cégek tulajdonosi és irányítási viszonyait. Az áru az sro.2.-től indult, majd a 

Kft.1., Kft.2. és Kft.3. cégeken keresztül jutott el a felpereshez, mely társaság azt az sro.1.-nek adta el. 

Bizonyított tény, hogy a Kft.1.-et, Kft.2.-t és Kft.3.-at ténylegesen T. T. irányította. A Kft.1. 

ügyvezetője egy magyarországi lakcímmel nem rendelkező ukrán állampolgár volt, a társaság 

alkalmazottal nem rendelkezett, tényleges gazdasági tevékenységet nem végzett. A Kft.2.-nek szintén 

nem voltak bejelentett alkalmazottai, működése számlák kiállítására korlátozódott. A számlázási 

láncolatban a Kft.1. a hiányzó kereskedő, míg a Kft.2. a közvetítő szerepét valósította meg. A Kft.3. 

irányításában az ügyvezető, T. I. nem vett részt, a céget ténylegesen T. T. vezette, akinek a 

megbízásából P. is eljárt, ő a vizsgált időszak előtt a cég ügyvezetője volt. 

A Kúria rámutatott: az elsőfokú bíróság a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján jogszabálysértéstől 

mentesen állapította meg, hogy a számlázási láncolatban a felperes előtt elhelyezkedő magyar 

társaságok tényleges gazdasági tevékenységet nem végeztek, a cukrot a felperes nem a Kft.3.-tól 

vásárolta meg, így a levonási jog alapjául szolgáló, Kft.3. által kibocsátott számlák fiktívek, 
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hiteltelenek. A számlázási láncolatot T. T. irányította, azonban a büntetőjogi konzekvenciák levonása 

nem a közigazgatási bíróság feladata, ezért helytelenül állapította meg a jogerős ítélet a 

bűnszervezetként történő működést. 

A felperes felülvizsgálati kérelmének indokolása 1. és 2. pontjában Európai Unió Bírósága ítéletekre 

hivatkozott álláspontja alátámasztására. A felülvizsgálati bíróság rögzítette, hogy az Európai Unió 

Bírósága a korábban megjelölt ítéleteiben meghatározó jelentőséget tulajdonít a számlabefogadó 

tudattartalmának. Önmagában nem lehet megtagadni a héa levonási jogot azon indokból, hogy a 

számlabefogadó nem győződött meg az eladó árukészletének meglétéről, az eladó nevében eljáró 

személy képviseleti jogáról és, hogy a számlák kibocsátója nem lehetett a termék értékesítője. 

Azonban minden esetben vizsgálni szükséges, hogy a számlabefogadója tudta vagy tudnia kellett 

volna, miszerint az értékesítések, szolgáltatások héa-kijátszás vagy héa-csalás részét képezik, avagy 

nem. Amennyiben igen, akkor a levonási jog nem áll fenn. 

A kellő körültekintés körében a Kúria rámutatott: a vizsgált időszakban a felperes ügyvezetője Gy. 

volt, a Kft.3.-tól vásárolt és az sro.1.-nek tovább adott cukor tekintetében az ügyintézést H. végezte. 

Ők a cégnyilvántartásból csak azt ellenőrizték, hogy a Kft.3. és az sro.1. létező társaságok, egyéb 

körülményeket nem vizsgáltak. A felperest T. T. kereste meg, a szerződéssel kapcsolatban a Kft.3. 

nevében ő tárgyalt H.-val, a képviseletre meghatalmazást nem mutatott be. A cukorértékesítéssel 

kapcsolatban P. többször küldött e-mailt a felperesnek, egyszer a Kft.3., másik alkalommal az sro.2. 

képviseletében. A cukorügyletekkel kapcsolatban a felperes bankszámlájára magyar magánszemélyek 

több alkalommal fizettek be pénzösszeget az sro.1. nevében, köztük P. is. Erről a felperes tudott, de 

nem ellenőrizte ennek jogszerűségét. A szerződéssel ellentétben a felperes által az sro.1.-nek eladott 

cukor nem Pozsonyba, hanem egy másik szlovákiai helységbe került elszállításra. A felülvizsgálati 

bíróság a fenti tényekre alapítottan egyetértett a jogerős ítélet megállapításával, mely szerint a felperes 

kellő körültekintés mellett tudhatta volna, hogy adókijátszás részese. 

A Kft.4. és a felperes közötti jogviszony körében az alperes és az elsőfokú bíróság szintén vizsgálta a 

gazdasági esemény számlák szerinti megvalósulását és a felperes kellő körültekintését. A Kúria 

kiemelt jelentőséget tulajdonít annak a ténynek, hogy a Kft.4.-ben és Kft.5.-ben ugyanaznap, 2011. 

május 9-én tulajdonosváltás történt, a korábbi tulajdonosok – T. A. és Sz. – helyett egy hajléktalan 

személy, L. lett az új tulajdonos és ügyvezető. A két társaság tulajdonjogát L. 2012. január 30-án 

értékesítette egy másik magánszemélynek. L.t az adóhatóság eljárása során több alkalommal 

meghallgatta, ezek során részben ellentétes nyilatkozatokat tett. 2012. június 3-án előadta, hogy 

motorbaleset miatt keresőképtelenné vált, régi barátja Sz. kereste meg, hogy két céget kell a nevére 

vennie, melyek a Kft.4. és Kft.5.. A társaságok tulajdonlása és ügyvezetése alatt tevékenységet nem 

végeztek.  

A felülvizsgálati bíróság hangsúlyozta: az adóhatóság által beszerzett bizonyítékok – köztük az előző 

pontban megjelöltek – alapján egyértelmű, hogy a Kft.4. és Kft.5. cukorral nem rendelkezett, a 

felperes a Kft.4.-től nem vásárolt árut. A Kft.4. által kibocsátott számlákban szereplő gazdasági 

események nem a számlákban írt felek között jöttek létre. 

A felperes úgy fogadott be számlákat a Kft.4.-től, hogy gazdasági esemény közte és a számlakibocsátó 

között nem történt, a felperesi ügyvezető, illetve az általa megbízott személy nem tárgyalt a Kft.4. 

képviselőjével L.-lel, nem ellenőrizte, hogy ki jogosult a számlakiállító cég képviseletére. A 

felperesnek kellő körültekintés mellett tudnia kellett volna arról, hogy adókijátszásban vesz részt. A 

felperes a fentiekre figyelemmel áfa-levonási jogát jogszerűtlenül gyakorolta a Kft.4. számlái 

vonatkozásában. 

A Kúria szerint a keresettel támadott alperesi határozatok jogszerűsége körében nincs jelentősége 

annak, hogy a felperes mely cégektől vásárolta ténylegesen a cukrot, ekként az ehhez kapcsolódó 

felperesi hivatkozás sem foghat helyt. 

Végezetül a Kúria hangsúlyozta, hogy – a felperes állításával szemben – az adóhatóság 2011. április–

decemberi időszakra a Kft.4.-nél bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést végzett. 
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Kfv.IV.35.360/2016/7.  

Magánszemély által benyújtott Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó 

kompenzációs támogatás iránti kérelem nem utasítható el azon az alapon, hogy az adott erdőrészleten 

részben az államnak is van tulajdona. Ha a támogatás alapját képező erdőterület részben állami 

tulajdonban, részben egy magánszemély tulajdonában van, az utóbbi részére nyújtandó támogatás 

összegének kiszámítása érdekében figyelembe kell venni az ezen állami tulajdonban lévő terület 

nagyságának a magánszemély tulajdonában lévő terület nagyságához viszonyított arányát. 

Az előzetes döntéshozatali eljárás során az Európai Unió Bírósága 2017. március 30-án hozott ítéletet 

a C–315/16. számon. Az Európai Unió Bíróságának döntése szerint: az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-

ai 1698/2005/EK tanácsi rendelet 42. cikke (1) bekezdésének első mondatát úgy kell értelmezni, hogy 

amennyiben egy Natura 2000 támogatásra jogosult erdőterület részben állami tulajdonban, részben egy 

magánszemély tulajdonában van, az utóbbi részére nyújtandó támogatás összegének kiszámítása 

érdekében figyelembe kell venni az ezen állami tulajdonban lévő terület nagyságának a magánszemély 

tulajdonában lévő terület nagyságához viszonyított arányát. 

Az Európai Unió Bírósága szerint olyan értelmezés, amely valamely erdőterületnek a Natura 2000 

támogatásból való teljes kizárását eredményezi azon indokkal, hogy e terület egy része állami 

tulajdonban van, ellentétes lenne magának az 1698/2005 rendelet 42. cikke (1) bekezdésének a 

szövegével, amely a magántulajdonosok vagy azok társulásai tulajdonában lévő erdők és fás területek 

utáni támogatásnyújtás elvét rögzíti. (Indokolás 23). Mivel az 1698/2005 és az 1974/2006 rendelet 

rendelkezései nem írnak elő kifejezetten ilyen, a Natura 2000 minősítésű erdőterület vegyes jellegéhez 

fűződő radikális következményt, az ilyen intézkedés nem illeszkedik a Natura 2000 kifizetések 

végrehajtása céljából az egyes tagállamok tekintetében elismert mérlegelési mozgástérbe. (Indokolás 

25) Márpedig az a körülmény, hogy egy Natura 2000 minősítésű, valamely erdőgazdálkodó üzemi 

területéhez tartozó erdőrészlet egy részére nem alkalmazható a Natura 2000 támogatás azon indokkal, 

hogy az állami tulajdonban van, nem vonja maga után azt, hogy megszűnik a magánszemély 

erdőgazdálkodó tulajdonában lévő ezen üzemi terület erdőrészletei használatának – az ezen irányelvek 

által előírt követelmények alkalmazása miatti – korlátozására vonatkozó ellentételezés szükségessége. 

(Indokolás 27) Ennélfogva egy olyan Natura 2000 minősítésű erdőterületnek az 1698/2005 rendelet 

42. cikke (1) bekezdése első mondatának hatálya alóli teljes kizárása, amelyen magánszemély és az 

állam tulajdonjoga egyaránt fennáll, szükségképpen aláássa a Natura 2000 kifizetési rendszer 

kompenzációs szándékát. (Indokolás 28) 

Az Európai Unió Bíróságának C–315/16. számú döntésből következően – amelyet hivatalból 

figyelembe kellett venni – megállapítható, hogy jelen ügyben az 1698/2005/EK Tanácsi Rendelet 42. 

cikke (1) bekezdésével ellentétes döntést hozott az elsőfokú bíróság akkor, amikor nem érintette azon 

hatósági határozatokat, amelyek a felperes Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz 

nyújtandó kompenzációs támogatás iránti kérelmét azért utasították el, mert a részben állami 

tulajdonban lévő erdőrészlet miatt kizárták a felperes magántulajdonában álló része után a támogatást. 

Erre tekintettel a Kúria a Pp. 275. § (4) bekezdése alapján a jogerős ítéletet és az alperes határozatát az 

elsőfokú közigazgatási határozatra is kiterjedően hatályon kívül helyezte és az elsőfokú közigazgatási 

hatóságot új eljárásra kötelezte. Az új eljárás során az Európai Unió Bírósága 2017. március 30-án 

hozott C–315/16. számú ítéletében foglaltak szerint kell eljárni. 

 

Kfv.IV.35.365/2016/6. 

Nem választható le a kedvezményezett cselekménye az azt igazoló hatósági cselekménytől azon az 

alapon, hogy dacára a kiadott hatósági igazolásnak, neki akkor is megállna a felelőssége a 

dokumentum esetleg valótlan tartalma miatt, ha részéről ebben vétkesség nem is merül fel. 

A 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: MVH eljárási törvény) korábban hatályos 69. §-a szerint: 

 „69. § (1) Az igénybe vett támogatás egésze vagy egy része jogosulatlannak minősül, amennyiben az 

ügyfél: 
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a) valótlan tényeket közöl, 

b) adatot eltitkol, 

c) a támogatás céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot vagy ellenőrzést akadályozza, 

ideértve azt az esetet is, ha adatszolgáltatási vagy fizetési kötelezettségét megszegi, 

d) a támogatást rendeltetéstől eltérően használja fel, illetve 

e) a jogszabályban, illetve a pályázati felhívásban meghatározott támogatási feltételeket – ideértve a 

támogatás kifizetését követő időszakra vállalt kötelezettségeket is – megszegi, 

f) olyan támogatást vett igénybe, amelynek alkalmazását az Európai Közösség nem engedélyezte vagy 

nem vette tudomásul [az a)-f) pontokban foglaltak a továbbiakban együtt: jogosulatlanul igénybe vett 

támogatás].” 

Kérdés, hogy a felelősség milyen peremfeltételek mentén menthető. A tárgyban az akkor hatályos 

800/1999/EK rendelete (a továbbiakban: EK rendelet) szabályozása ad eligazítást, amelyik ebben a 

tekintetben két esetkört különít el: a kimentést bírság fizetése alól (EK rendelet 51. cikk (3) bekezdés) 

és a túlfizetés visszafizetési kötelezettsége alóli kimentést (EK rendelet 52. cikk § (4) bekezdés). Jelen 

esetre elsődlegesen az utóbbi vonatkozik, hiszen a bírság csak a visszafizetési kötelezettség vonzata. 

Tehát az EK rendelet 52. cikk § (4) bekezdése szerint: 

„(4) A (…) visszafizetési kötelezettség nem alkalmazható: 

 a) amennyiben a kifizetésre a tagállamok illetékes hatóságai vagy valamely más érintett hatóság olyan 

hibájából került sor, amelyet a kedvezményezett nem érzékelhetett, és a kedvezményezett jóhiszeműen 

járt el; vagy 

 b) amennyiben több mint négy év eltelt attól a naptól számítva, hogy a kedvezményezettet a 

visszatérítés megadásáról szóló jogerős határozatról értesítették, addig a napig, amíg a 

kedvezményezettet a nemzeti vagy közösségi hatóság első alkalommal tájékoztatta az adott kifizetés 

indokolatlanságáról. Ez a rendelkezés csak akkor alkalmazható, ha a kedvezményezett jóhiszeműen 

járt el. 

 Az érintett harmadik feleknek a visszatérítés megfizetéséhez szükséges alakiságokkal kapcsolatos, 

közvetlen vagy közvetett cselekményeit, ideértve a nemzetközi ellenőrző és felügyelő szervek 

cselekményeit is, a kedvezményezettnek kell tulajdonítani. 

 E bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók a visszatérítési előlegekre. Az e bekezdés 

alkalmazásának köszönhetően elmaradt visszafizettetések esetében az 51. cikk (1) bekezdésének a) 

pontja szerinti közigazgatási szankció nem alkalmazható.” 

A bíróság álláspontja az EK rendelet 52. cikk § (4) bekezdés a–b) pontok utáni teljes mondatára épül, 

amelyet így értelmez az ítélet 3. oldalán: „Nem mentesülhet az ügyfél ez alól a felelősség alól azon 

indok alapján, hogy a támogatás igényléséhez kapcsolódó ügyintézés során más személyek által 

beszerzett iratokat nyújt be.” (Majd hozzáteszi: „Amennyiben a felperesnek harmadik személyek 

gondatlan és/vagy felróható szándékos magatartása kárt vagy hátrányt okozott, úgy erre alapozott 

igényét velük szemben egy másik eljárásban érvényesítheti.”) 

A felülvizsgálati kérelem ezzel szemben az idézett bekezdés a) pontjára hivatkozik azzal, hogy a 

tenyésztők által biztosított származási bizonyítványok és útlevelek több hatósági ellenőrzésen estek át 

beleértve az alpereséit is. Tehát az alperes joggal bízhatott azok valóságtartalmában. 

A Kúria álláspontja szerint is a kérdés megítélése szempontjából kulcsfontosságú az EK rendelet 52. 

cikk (4) bekezdés a–b) pontok utáni teljes mondatának értelmezése. Ezzel kapcsolatban először is 

megállapítandó, hogy ezt a mondatot nem lehet a bekezdés szövegösszefüggéséből kiragadni. Az 

egész bekezdést ugyanis a kimentés egyik változatának szentelték. A kiemelt mondat tehát aligha 

vonatkozhat újra a felelősség alakzatának meghatározására, hiszen ezzel az EK rendelet a cikk előző 

bekezdéseiben, illetve az előző cikkben részletesen foglalkozik. 

A kérdéses szöveg: „Az érintett harmadik feleknek a visszatérítés megfizetéséhez szükséges 

alakiságokkal kapcsolatos, közvetlen vagy közvetett cselekményeit, ideértve a nemzetközi ellenőrző és 
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felügyelő szervek cselekményeit is, a kedvezményezettnek kell tulajdonítani.” Az eredeti 

jogszabályhely (HL L 102., 1999. IV. 17., 11. o.) szerint e mondat az angol nyelvű változata: „The acts 

of any third party relating directly or indirectly to the formalities necessary for the payment of the 

refund, including the acts of the international control and supervisory agencies, shall be attributable to 

the beneficiary.” 

Vagyis a kedvezményezettnek „kell tulajdonítani” (shall be attributable) azt jelenti, hogy a 

cselekményt egységben kell tekinteni, éspedig a kedvezményezett oldalán. Tehát a logikai 

értelmezéssel egyezően azt találjuk: a kimentési körülménye egy jellemzőjéről van szó. Azaz, nem 

választható le a kedvezményezett cselekménye az azt igazoló hatósági cselekménytől, mondjuk, azon 

az alapon, hogy dacára a kiadott igazolásoknak, neki akkor is megáll a felelőssége, ha azok tartalma 

nem valós. Az alakilag érvényes igazolás, aminek valódiságában bízhatott, a kedvezményezett 

eljárásának elfogadhatóságát erősíti. Az ő cselekménye ugyanis így lett a jogszabályoknak 

megfelelően teljes. Márpedig ez utólag nem kérdőjelezhető meg azon az alapon, hogy netán vizsgálnia 

kellett volna az alakilag szabályos igazolások tartalmát. 

Ez alól kivétel természetesen az az esetet, ha a kedvezményezett maga tévesztette volna meg vétkesen 

az eljáró szervet. Jelen esetben ilyen helyzet azonban nem áll fenn. 

A hivatkozott jogszabályhely alapján tehát a visszafizetési kötelezettség nem állapítható meg. Az 

idézett bekezdés utolsó mondata szerint pedig ekkor bírság kiszabásának sincs helye. 

A Kúria szerint nyilvánvaló vétlenség mellett, figyelemmel az EK rendelet szabályozására, nem 

viselheti a felelősséget kizárólagosan és korlátlanul a kedvezményezett. Az ítélet ezért sérti az EK 

rendelet 52. cikk (4) bekezdését. Erre tekintettel a Kúria a felperes felülvizsgálati kérelmének helyt 

adott, és a jogerős ítéletet az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 275. § (4) bekezdése 

alkalmazásával hatályon kívül helyezte. 

 

Kfv.I.35.592/2016/5. 

A határozatnak és az elsőfokú bíróság ítéletének is egyértelműnek kell lennie az adólevonási jog 

megtagadásának jogalapja tekintetében, mivel ettől függ a bizonyítás további iránya, szükséges-e a 

számlabefogadó tudattartalmának vizsgálata. 

Az adólevonási jog jogszerű gyakorlása kapcsán az elmúlt években az Európai Unió Bíróság több 

tagállami bíróság által kezdeményezett előzetes döntéshozatali eljárásban kimunkálta a követendő 

gyakorlatot. Az Európai Unió Bírósága a nemzeti hatóság, bíróság feladatává teszi, hogy az általa 

kimunkált teszt alkalmazása útján győződjön meg az áfa levonási jog jogszerű gyakorlásáról. 

E teszt lényege a következő három pontban foglalható össze:  

1.) a számla kibocsátója által elkövetett csalásokat vagy szabálytalanságokat megállapító 

adóhatóságnak – objektív körülmények alapján, és anélkül, hogy a számla címzettjét olyan 

ellenőrzésre köteleznék, amely nem feladata – kell bizonyítania, hogy e címzett tudta, vagy tudnia 

kellett volna, hogy a levonási jog megalapozására hivatkozott ügylet áfacsalás részét képezi. (lásd 

ebben az értelemben: Bonik-ítélet, C-285/11, EU:C:2012:774, 45. pont; LVK – 56 ítélet, C-643/11, 

EU:C:2013:55, 64. pont). 

2.) Adott esetben az áfalevonási jogát gyakorolni kívánó adóalanytól az arról való meggyőződés 

érdekében ésszerűen elvárható intézkedések, hogy az általa teljesített ügyletekkel nem vesz részt az 

értékesítési láncban korábban eljáró gazdasági szereplő által elkövetett adócsalásban, alapvetően az 

adott ügy körülményeitől függenek (lásd: Mahagében és Dávid ítélet, C-80/11 és C-142/11, 

EU:C:2012:373, 59. pont; Jagiełło-végzés, C-33/13, EU:C:2014:184, 37. pont). 

3.) Az áfalevonási jogát gyakorolni kívánó adóalanyt, amennyiben szabálytalanságra vagy csalásra 

utaló körülményekről van tudomása, kötelezhetik, hogy a megbízhatóságáról való meggyőződés 

érdekében tájékozódjon azon másik gazdasági szereplő felől, amelytől termékeket vagy 

szolgáltatásokat kíván beszerezni, az adóhatóság általános jelleggel nem követelheti meg ezen 

adóalanytól egyfelől, hogy az arról való meggyőződés érdekében, hogy a korábban teljesített 
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ügyletekkel kapcsolatban nem történt szabálytalanság vagy csalás, ellenőrizze, hogy az e jog 

gyakorlásának alapjául szolgáló termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó számla kibocsátója 

rendelkezik-e a szóban forgó termékekkel, és képes-e azok szállítására, illetőleg hogy héabevallási és -

fizetési kötelezettségének eleget tesz-e, vagy másfelől, hogy e vonatkozásban rendelkezzen iratokkal 

(lásd ebben az értelemben: Mahagében és Dávid ítélet, C-80/11 és C-142/11, EU:C:2012:373, 60. és 

61. pont; Stroy trans ítélet, C-642/11, EU:C:2013:54, 49. pont; Jagiełło-végzés, C-33/13, 

EU:C:2014:184, 38. és 39. pont). 

A fent említett döntésekben foglaltak alapján a Kúria is kialakította joggyakorlatát, mely Kollégiumi 

vélemény formájában is megtestesül. Az 5/2016. (IX.26.) KMK vélemény 1. pontja mondja ki, hogy a 

tudattartalom vizsgálata akkor szükségtelen, ha a felek közötti gazdasági esemény fiktív, de minden 

más esetben vizsgálni lehet, vagy kell. Annak eldöntéséhez, hogy ez a tudattartalom vizsgálat 

szükséges-e vagy sem, annak egyértelmű rögzítése szükséges, hogy mi az alperes álláspontja a 

gazdasági eseményt illetően. 

A Kúria egyetértett azzal a felperesi állásponttal, hogy ez a perbeli esetben nem került tisztázásra, az 

alperesi határozat és a bírósági ítélet is ellentmondó e tekintetben. Hol az árualap hiányára helyezi a 

hangsúlyt és állítja a számlák fiktivitását, hol pedig elismeri a termékek beszerzését, meglétét, de a 

felek közötti kapcsolat hiányának tulajdonít jelentőséget. Az adóhatóság határozatának indokolása nem 

következetes, abból levonható olyan következtetés, mely szerint egyáltalán nem történt gazdasági 

esemény, olyan értelmezés is, miszerint csak a felek között nem jött létre, de olyan értelmezés is, mely 

szerint a felperes egyenesen adókijátszásban vett részt. Nem egyértelmű tehát, hogy mi az a történeti 

tényállás, amelyre a közigazgatási szerv alapította döntését, és mi az a szempontrendszer, amelynek 

figyelembevételével a bíróságnak a közigazgatási határozat törvényességét vizsgálnia kell. Nem 

tisztázott kellően, hogy melyiket vizsgálja a felperes keresete alapján a bíróság. 

Kiemeli a Kúria, hogy bizonytalan történeti tényállásra adójogi jogkövetkezmény nem alapítható. 

Ezért a közigazgatási eljárásban elengedhetetlen mindezek tisztázása, és az ehhez szükséges bizonyítás 

lefolytatása. Mind a történeti tényállás megállapítása, mind az adólevonás jogszerűségének 

megtagadása az adóhatóság érdekkörébe esik, melyből következően az e körben releváns tényeket neki 

kell bizonyítani. A Kúria Kfv.I.35.631/2011/7. számú végzésében már rámutatott, hogy a 

számlabefogadó levonási jogát csak akkor veszítheti el, ha tudta vagy tudnia kellett volna, hogy 

adócsalásban vesz részt. Azt pedig, hogy lényeges körülmény fennáll-e, az adóhivatalnak kell objektív 

bizonyítékokkal alátámasztani. A Kfv.I.35.611/2012/4. szám alatti végzésében úgyszintén rámutatott, 

hogy a levonási jog gyakorlásának szigorúbb követelménye megköveteli, hogy az adóhatóság 

bizonyítási kötelezettsége körébe essen a számlabefogadó adócsalásban való részvételének 

bizonyítása. Ez a számlabefogadó részéről pozitív tudattartalmat feltételez. Nem elegendő a 

számlakiállító oldalán felmerülő szabálytalanság fennállásnak bizonyítása, ehhez kapcsolódnia kell a 

számlabefogadó részéről felmerült tudatos, az áfa kijátszására irányuló magatartásnak is. 

A megismételt eljárásban az adóhatóságnak minden rendelkezésére álló bizonyítékot értékelnie kell 

annak megállapíthatóságához, hogy a vitatott ügyletek létrejöttek-e vagy csupán számla kiállítás 

valósult meg. A bizonyítékok értékelésének meg kell felelnie a Ket. 50. § (6) bekezdésében írtaknak, 

az értékelés nem mozoghat az általánosság szintjén, ki kell fejteni, hogy miért nem fogadhatók el a 

felperes által csatolt iratok a gazdasági események létrejöttének igazolására. Az általános bírói 

gyakorlat szerint objektív körülményeket kell figyelembe venni a számlák tartalmi hiteltelenségének 

megállapításához is. 

Ha a számlák tartalmi hitelessége nem nyer bizonyítást, vizsgálandó, hogy a felperes tudott-e vagy 

körültekintés tanúsítása mellett tudnia kellett a számlakibocsátó érdekkörében felmerült 

szabálytalanságokról. Itt is az objektív körülmények fennállása alapozza meg a levonást megtagadó 

határozatok jogszerűségét, különösen, ha nem egyetlen, hanem több, egymásra épülő együttes objektív 

tényre és körülményre alapítható a határozat. 

A Kúria nem látta szükségesnek előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését, mivel az adólevonás 

jogszerűségnek megítélése tárgyában született uniós döntések kellő iránymutatást tartalmaznak, 

értelmezést igénylő közösségi előírás a perben nem vetődött fel. Emiatt a felperes ez irányuló kérelmét 

elutasította. 
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Kfv.VI.35.611/2016/7. 

Nem tartozik a közigazgatási per érdeméhez a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem indokolása. Az 

adóhatóság és a bíróság az áfa levonási jog gyakorlása jogszerűségének elbírálása körében jogosult 

az ügyleti konstrukció egészét vizsgálni. 

2011-ben az áfa levonási jog tartalmi feltételeire irányadó szabályokat a 2006/112/EK irányelv (a 

továbbiakban: Irányelv) 168. cikke és a 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 120. §-a, 

míg a formai feltételeket az Irányelv 178. cikke és az Áfa tv. 127. §-a határozták meg. Az általános 

forgalmi adóhoz kapcsolódó ügyekben minden esetben alkalmazandó a magyar Áfa tv. mellett az adott 

európai uniós norma, jelen esetben az Irányelv. Figyelembe veendők még a 2000. évi C. törvény (a 

továbbiakban: Sztv.) 16. § (3) bekezdésében, 165. §-ában, 166. §-ában és az 2003. évi XCII. törvény (a 

továbbiakban: Art.) 2. § (1) bekezdésében írtak. 

A Kúria rámutatott, hogy az adóhatóság nagyon részletes, minden releváns körülményre kiterjedő 

bizonyítási eljárást folytatott le. A tényállást teljes körűen tisztázta, a szükséges iratokat beszerezte, 

nem sértette meg az Art. 97. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltakat. Jogszerűen tette vizsgálat tárgyává a 

perbeli szerződéses láncolatot, az abban résztvevő felek között létrejött gazdasági eseményeket. A 

hatóságnak és a bíróságnak vizsgálnia kellett a szerződő felek kapcsolatát, az egész konstrukciót és a 

szerződések tartalmát, valamint célját. 

Az Art. 1. § (3a) bekezdését a 2014. évi LXXIV. törvény 194. §-a iktatta be 2015. január 1-jei 

hatállyal. Az alperes másodfokú határozata 2014. október 3-án született, így sem az első- sem a 

másodfokú hatóság nem sérthette meg eljárása során az Art. – később hatályba lépő – 1. § (3a) 

bekezdését. A Kft.2.-vel szemben az illetékes adóhatóság ellenőrzést végzett. Az ennek eredményeként 

meghozott határozatában nem tartotta levonhatónak a felperes által kibocsátott számlában szereplő áfa 

összeget a rendeltetésszerű joggyakorlás elvébe ütközés miatt. A másodfokú hatósági határozattal 

szembeni keresetet az illetékes bíróság elutasította, a jogerős ítéletet a Kúria a Kfv.I.35.180/2016/13. 

számú ítéletében hatályában fenntartotta. 

Az Art. 2. § (1) bekezdése értelmében az adójogviszonyokban a jogokat rendeltetésszerűen kell 

gyakorolni. Az adótörvények alkalmazásában nem minősül rendeltetésszerű joggyakorlásnak az olyan 

szerződés vagy más jogügylet, amelynek célja az adótörvényben foglalt rendelkezések megkerülése. 

Az elsőfokú bíróság rögzítette, hogy sérült a rendeltetésszerű joggyakorlás elve, az ügyletek gazdasági 

irracionalitása bizonyított, a váltók leszámítolása nem történt meg, tényleges pénzmozgás nem volt. A 

felperes vitatta ezt az érvelést, kifejtette, az áfa levonási jogát nem visszaélésszerűen gyakorolta, 

annak tartalmi és formai feltételei fennálltak. 

A felülvizsgálati bíróság kiemelte, az Európai Unió Bírósága több irányadó döntésében – C-33/11. 

számú ítélet 63. és 64. pontja; C-255/02. számú ítélet 81. pontja – leszögezte, vizsgálható, hogy az 

egyes ügyleteknek célja-e az adóelőny elérése. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, a nemzeti bíróság 

feladata az érintett ügyletek valós tartalmának és jelentésének feltárása, megállapítása. A nemzeti 

bíróságok ennek alapján figyelembe vehetik az ügyletek tisztán mesterséges jellegét, valamint az 

adóteher csökkentését eredményező ügyletekben érintett felek közötti jogi, gazdasági vagy személyes 

kapcsolatokat. Értékelhetik, ki az ügyletek irányítója, ki biztosítja az ügyletek finanszírozását, ki 

részesül a szolgáltatások közvetlen előnyeiből, ki áll közvetlen kapcsolatban termelőkkel, valamint 

tulajdonosi kérdéseket, összefonódásokat is vizsgálhatnak. 

Az Európai Unió Bírósága emellett a C-255/02. számú – Halifax – ügyben meghatározta a 

visszaélésszerű magatartás megállapításához szükséges feltételeket. Előírta, vizsgálni kell, hogy az 

Irányelv és az azt átültető nemzetközi jogszabályok vonatkozó rendelkezéseiben elírt feltételek 

formális fennállása ellenére az érintett ügyletek eredménye olyan adóelőny megszerzése legyen, mely 

ellentétes a fenti rendelkezések célkitűzéseivel. Ezt meghaladóan az objektív körülmények 

összességéből ki kell tűnnie, hogy a szóban forgó ügyletek elsődleges célja valamely adóelőny 

megszerzése. 

A Kúria szerint az adóhatóság részletesen feltárta az ügyletekben résztvevő cégek tulajdonosi és egyéb 
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személyi viszonyait, ezekre a jogerős ítélet utalt. Az üzleti konstrukció célja egyrészt az volt, hogy a 

nagy összegű jelzálogjogokkal terhelt perbeli ingatlan használata – a jelzálogjogosultak kizárásával – 

biztosított legyen az ügyletben részvevő társaságok mögött álló magánszemélyek által irányított cég 

számára. Másrészt az ügyletekhez kapcsolódóan levonható és visszaigényelhető áfa keletkezzen, 

mellyel szemben ne kerüljön megfizetésre a befizetendő áfa. A bizonyítási eljárás során feltárt 

adatokból, tényekből egyértelműen megállapítható, hogy a Zrt.-hez és annak tulajdonosához köthető 

magánszemélyek érdekeltségébe tartozó társaságok a jogok rendeltetésszerű gyakorlásával ellentétes 

magatartást tanúsítottak, ezért a felperes a befogadott számla után áfa levonási és visszaigénylési jogát 

nem gyakorolhatja. A felülvizsgálati bíróság kiemeli, hogy a felperes nem minősül a személyi 

összefonódást mutató cégektől teljesen elkülönült jogalanynak. A jogerős ítélet megfelel a kihirdetését 

követően megalkotott 5/2016. (IX.26.) KMK véleményben foglaltaknak. A vitatott számlában szereplő 

gazdasági esemény fiktív, a szerződésese konstrukció célja jogosulatlan adóelőny elérése volt, melyről 

a felperes tudott. 

A váltók leszámítolásának hiánya – a felperesi okfejtéssel szemben – a gazdasági események 

irracionális voltát támasztja alá. Az illeték befizetésének ténye az ügyletek valódiságát – az azzal 

szemben feltárt adatokra figyelemmel – nem bizonyítja. A Mahagében-Dávid- és Tóth-ügyekben 

hozott Európai Unió Bírósága döntések a korábban hivatkozott Európai Unió Bírósága ítéletekkel 

együtt értelmezendők. Az adóhatóság és a bíróság elsődlegesen a perbeli – 2011-ben megvalósult – 

ügyleti láncolatot vizsgálta és értékelte, a később történő gazdasági események nem relevánsak. 

A Kúria leszögezi, hogy adóügyekben az adójogszabályok alkalmazandók, az adóhatósági határozatok 

jogszerűségét – a kereseti kérelemhez kötöttség elvét betartva – ezek fényében kell megítélni. 

 

Kfv.V.35.677/2016/6. 

A nemzeti bíróság feladata az adott konkrét ügyben megállapítható tényállás függvényében annak 

meghatározása, hogy megvalósultak-e az adómentes közösségen belüli értékesítés jogszabályi 

feltételei. 

A jogvita eldöntésére irányadó nemzeti és közösségi jogszabályok nem tartalmaznak listát, felsorolást 

arra nézve, hogy az adómentesség milyen bizonyítékokkal igazolható. Ez mindig az adott konkrét 

ügylet körülményeitől függ, és tekintettel kell lenni arra is, hogy az adóalany alapvetően a vevőjétől e 

célból kapott információkkal, dokumentumokkal, illetve egyéb adatokkal, bizonyítékokkal 

rendelkezik. A nemzeti bíróság feladata az adott konkrét ügyben megállapítható tényállás 

függvényében annak meghatározása, hogy megvalósultak-e vagy sem az adómentes közösségen belüli 

értékesítés jogszabályi feltételei, és ez csak valamennyi tényállási elem és körülmény átfogó elemzése 

és értékelése alapján valósulhat meg (C-409/04., C-430/09., C-273/11., 7/2015. számú közigazgatási 

elvi határozat, KGD 2016.1. és 106., KGD 2015. 1., BH 2014. 319.). 

Az előzőekben részletezettek miatt az alperes tévesen hivatkozott arra, hogy a felperesnek 

rendelkeznie kellett volna CMR fuvarlevelekkel (Kfv. I. 35.225/2011/5.), amelynek elvárása azért sem 

fogadható el, mivel az áru kiszállítását nem a felperes, hanem a vevője végezte. Hangsúlyozza a Kúria 

azt is, hogy abban az esetben, ha a termékértékesítés helyétől eltérő tagállamban fejeződik be a 

szállítás, akkor irreleváns az áru átpakolásával kapcsolatos alperesi érvelés (C-430/09. ítélet 42. 

pontja). 

A felperes csatolta a rakományjegyzéket, és az átvételre vonatkozó adatokat (pecsét, aláírás) a jogerős 

ítélet iratszerűen tartalmazza. Az alperesi érveléssel ellentétben nemcsak tanúvallomások és fotók, 

hanem a román cég felszámolójától származó és egyéb - a jogerős ítéletben és a felülvizsgálati 

ellenkérelemben részletesen ismertetett - közokirattal is alátámasztott adatok, dokumentumok 

igazolják a felperes által értékesített termékek más tagállamba történő kiszállítását. Hangsúlyozta a 

Kúria, hogy az elsőfokú bíróság a felek által elé tárt minden bizonyítékot egyenként és egymással 

egybevetve is megvizsgált, és okszerű bizonyítékértékelés eredményeként, indokolási kötelezettségét 

is teljesítve állapította meg a tényállást, amelyből helytálló ténybeli és jogkövetkeztetéseket vont le. 
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Kfv.V.35.733/2016/10. 

Az adózó csak akkor jogosult a kétszeres jegybanki alapkamatnak megfelelő kamatösszegre, ha az 

adóhatóság mulasztása miatt nem jutott hozzá a kamathoz.A tanács tagjai: dr. Lomnici Zoltán a tanács 

elnöke 

A perben vitatott jogkérdés tekintetében a Kúria már a Kfv.I.35.472/2016/5. és a Kfv.V.35.205/2016/7. 

számú ítéleteiben, amelyek egyike elvi határozatként is közzétételre került, már állást foglalt. Az e 

határozatokban kifejtett jogértelmezéssel a Kúria jelen ügyben eljáró tanácsa egyetértett, és ezek teljes 

körű megismétlése nélkül csupán az alábbiakra kívánt rámutatni: 

 A kamatfelszámítás időszakát két részre kell bontani. Az első részben a kamatigény jogalapja az, hogy 

az adózó a közösségi jogba ütköző feltétel miatt nem jutott időben az őt megillető különbözethez, 

mivel azt göngyölítenie kellett. Ebben az időszakban az alperes nem követett el törvénysértést, csupán 

alkalmazta az akkor érvényes és hatályos magyar szabályozást. Az adóhatóság általi késedelmes 

kiutalás tehát ebben az időszakban fogalmilag nem állhatott elő, ezért a 2003. évi XCII. törvény (Art.) 

37. § (6) bekezdése nem alkalmazható a jogalapban való eltérés miatt. 

Az időszak első részéhez tárgyban és jogalapban leginkább hasonló szabályt az Art. 124/C-D. §§-ai 

tartalmaznak. Ezen szakaszokon alapuló visszatérítési igénynek ugyanis kifejezetten az a jogalapja, 

hogy az adózónak az Európai Unió Bírósága, az Alkotmánybíróság vagy a Kúria döntése alapján 

keletkezik joga arra, hogy az állammal szemben követelést érvényesítsen. Ezen szakaszok kifejezetten 

rendelkeznek a kamatról is. Az Art. 124/D. § (3) bekezdése szerint, amely az áfával kapcsolatos 

betűzött szakaszban található, ha az adózónak a befizetendő adója csökkenése vagy a 

visszaigényelhető összegnek a növekedése miatt visszatérítési igénye keletkezik, az adóhatóság a 

visszatérítendő adó után az önellenőrzéssel érintett bevallás(ok)ban meghatározott befizetési 

kötelezettség, illetve igénylési jogosultság esedékessége napjától - vagy ha az későbbi, az adó 

megfizetésének napjától - az önellenőrzés benyújtásának napjáig a jegybanki alapkamattal azonos 

mértékű kamatot fizet. A visszatérítést - amelyre a költségvetési támogatás kiutalására vonatkozó 

rendelkezéseket kell alkalmazni - az önellenőrzés benyújtásának napjától számított 30 napon belül kell 

kiutalni. 

A Kúria az előzőekben kifejtettek miatt a kamatfelszámítás időszakának első részére Art. 124/D. § (3) 

bekezdésében írtakat rendeli megfelelően alkalmazni és a hatóságoknak félre kell tenniük minden 

olyan rendelkezést, amely az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés követelményeivel ellentétes 

helyzethez vezetne, mint amilyen például az előbbi bekezdésben az önellenőrzés megkövetelése. A 

felperes által sem vitatott jogerős ítéleti tényállás alapján tehát a felperest az Art. 124/D. § (3) 

bekezdése szerinti egyszeres jegybanki alapkamat illeti meg arra az időszakra, amely alatt azért nem 

igényelhette vissza az áfát, mert hatályban volt a közösségi jogba ütköző pénzügyi rendezettségi 

feltétel. 

A kamatfelszámítás időszakának második része azzal a jogi ténnyel indul, hogy az adóhatóság 

mulaszt, azaz elmulasztja kiutalni a fentiek szerint járó kamatot. Ez a mulasztás akkor következik be, 

amikor a költségvetési támogatás kiutalására vonatkozó határidőt túllépi az adóhatóság, vagy – ha 

ezen időpont megelőzi az előbbi határidőt – akkor, amikor a kiutalást kamatok kifizetése nélkül 

teljesíti. Az adózó ilyenkor az időszak első részéhez képest egy másik jogalapon vált jogosulttá a 

kamatra, és erre az Art. 37. § (6) bekezdése vonatkozik. E törvényhely ugyanis úgy rendelkezik, hogy 

ha az adóhatóság a kiutalást késedelmesen teljesíti, a késedelem minden napjára a késedelmi pótlékkal 

azonos mértékű kamatot fizet. 

Az időszak második részére az Art. 37. § (6) bekezdése szerinti jegybanki alapkamat kétszeresének 

megfelelő kamatot köteles fizetni az alperes, hiszen ez minősül a belső jog megsértéséhez hasonló 

helyzetnek. Ennek a kamatnak az alapja az a kamatösszeg, amelyet az alperes elmulasztott kiutalni a 

felperes számára az esedékességig. E kamat felszámításának az időszaka az alperes mulasztásakor 

kezdődik és a kiutalás napjáig tart. Ugyanakkor nem minősül az alperes mulasztásának az a helyzet, 

amelyben az adóalany nem terjesztett elő rendkívüli visszaigénylési kérelmet az áfa kiutalása iránt, 

hanem a rá vonatkozó szabályok szerinti későbbi bevallásban az előbbi adót a fizetendő adót 

csökkentő tételként számolta el, vagy igényelte vissza. Emiatt az Art. 37. § (6) bekezdése szerinti 



 

 58 

jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamat attól a naptól számítandó fel, amelyen az áfa 

kiutalása iránti kérelem az adóhatósághoz megérkezett, vagy a visszaigénylési kérelemhez kapcsolódó 

bevallás beérkezett, mindkét esetben növelve az ügyintézési határidővel. 

Tekintettel arra, hogy jelen ügyben irányadó tényállás nem azonos az Art. 37.§ (6) bekezdése szerinti 

törvényi tényállással a felperes tévesen hivatkozott arra, hogy őt megilleti a jegybanki alapkamat 

kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat. 

 

Kfv.VI.37.908/2016/6. 

A tartózkodási kártya kiadása iránti kérelem elbírálásának szempontjai. 

A 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) 8. § (1) bekezdés a) pontja értelmében az eljáró 

hatóság engedélyezheti annak a személynek a családtagként történő tartózkodását, aki a magyar 

állampolgár eltartottja, vagy vele legalább egy éve egy háztartásban él, illetve akiről súlyos 

egészségügyi okból a magyar állampolgár személyesen gondoskodik. A 2004/38/EK irányelv (a 

továbbiakban: Irányelv) preambulumának (6) bekezdése szerint a tágabb értelemben vett család 

egységének fenntartása érdekében, és az állampolgárság alapján való megkülönböztetés tilalmának 

sérelme nélkül, a fogadó tagállamnak meg kell vizsgálnia saját nemzeti jogszabályai szerint azon 

személyek helyzetét, akik nem tartoznak az ezen irányelv szerinti családtag fogalomba, és akik ezért 

nem élvezik a fogadó tagállamba való automatikus beutazás és az ott tartózkodás jogát, hogy el 

lehessen dönteni, hogy e személyeknek megadható-e a beutazás és a tartózkodási jog, figyelembe véve 

az uniós polgárral fennálló kapcsolatukat vagy bármely más körülményt, mint például az uniós 

polgártól való pénzügyi vagy fizikai függésüket.  

Nem vitás, hogy az Szmtv. 8. § (1) bekezdés a) pontja mérlegelésen alapuló döntést engedélyez a 

hatóságnak. Ezt a jogkörét azonban csak a Pp. 339/B. §-ában megjelölt módon gyakorolhatja a 

hatóság. A Kúria kiemelte, az alperes határozatának indokolásából a mérlegelés szempontjai nem 

állapíthatóak meg egyértelműen és abból a bizonyítékok mérlegelésének okszerűsége sem tűnik ki. Az 

alperes a tényállást feltárta, de az irányadó eljárási- és anyagi jogi jogszabályokat tévesen értelmezte. 

Megsértette a Ket. 72. § (1) bekezdésében rögzített indokolási kötelezettségét is, mert a döntésben nem 

adta okszerű és logikus magyarázatát annak, hogy a felperes kérelmét miért utasította el. Ebben a 

körben figyelembe kellett volna vennie, miszerint a felperes 10 éves korától Magyarországon 

tartózkodik, iskolai tanulmányainak nagyobb részét itt végezte, egész családja, testvérei és szülei is itt 

élnek. Az alperes döntése ellentétes a nemzeti szabályozással és az Irányelv céljaival. A felperesnek az 

ország elhagyására történő kötelezése nem szolgálja a jogszabályi célokkal összhangban álló 

jogalkalmazás követelményét és a jogpolitikai célok érvényre juttatását. 

 Az Irányelv preambulumának (6) bekezdése egy vagylagos és általános tartalommal bíró 

megfogalmazást tartalmaz, melyet a nemzeti jogszabálynak szükséges érvényre juttatnia. Ennek a 

követelménynek a magyar jogalkotó az Szmtv.-ben tett eleget. Az Irányelv azon vagylagos feltétele, 

hogy a fogadó államnak bármely más körülményt is jogosultsága van vizsgálni, nem jelenti azt 

egyben, miszerint a pénzügyi, fizikai függés kötelezően vizsgálandó körülmény. 

Az alperes által sem vitatottan a felperes megfelel a Szmtv. 8. § (1) bekezdés a) pont második 

fordulatába foglalt egyik vagylagos feltételnek. Ezt együtt vizsgálva a feltárt és korábban megjelölt 

tényekkel, vagyis hogy a felperes 10 éves korától Magyarországon él, közös háztartásban a szüleivel, 

két testvérével és fiú testvére magyar feleségével megállapítható, hogy a tartózkodási kártya kérelem 

szerinti kiállítása indokolt. Az alperes feltárta a felperes anyagi és családi körülményeit, azonban 

ennek – eltérő jogi álláspontjára tekintettel, helytelenül – nem tulajdonított jelentőséget. 

 

Kfv.I.35.026/2017/5.  

Ha a számlák szerinti gazdasági események az abban feltüntetett felek között jöttek létre, az áfa 

levonási jog megtagadására jogszerűtlenül kerül sor. 

Elsődlegesen a Kúriának abban a kérdésben kellett állást foglalni, hogy helytállóan minősítette-e az 
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adóhatóság és az elsőfokú bíróság a felek között létrejött szerződés tartalmát, mikor azt állította, hogy 

a Bt. a láncolatban mint „közvetítő kereskedő” vett részt és ténylegesen a termékértékesítés nem a 

felperes és a Bt. között jött létre. 

Az Európai Unió Bírósága már több ügyben megállapította, hogy „a termékértékesítés fogalma nem a 

tulajdon átruházásnak az alkalmazandó nemzeti jogszabályokban előírt formáira utal, hanem magában 

foglal bármely, materiális javak átruházására irányuló ügyletet, amelynek során az egyik fél 

feljogosítja a másik felet, hogy e javakkal úgy rendelkezzék, mintha tulajdonosa lenne”.(C-118/11. sz. 

ítélet 39. pontja, C-320/88.sz ítélet 7. pontja, C-185/01.sz. ítélet 32. pontja, C-78/12.sz. ítélet 33. 

pontja C-435/03. sz. ítélet 35. pontja, C-237/09. sz. ítélet 24.pontja, C-25/03. ítélet 64. pontja.) Ebből 

következően akkor minősül valamely ügylet a 2006/112/EK irányelv 14. cikk (1) bekezdése szerinti 

termékértékesítésnek, ha, azáltal az adóalany oly módon ruház át materiális javakat, amely feljogosítja 

a másik felet, hogy azokkal úgy rendelkezzék, mintha tulajdonos lenne, anélkül hogy az érintett javak 

feletti tulajdonjog megszerzésének formája befolyásoló lenne e tekintetben. Az Európai Unió Bírósága 

ítéletek rögzítik azt is, hogy „a nemzeti bíróság feladata minden egyes esetben az adott tényállástól 

függően meghatározni, hogy az érintett termék feletti tulajdonosként való rendelkezés joga átruházásra 

került-e”. (C-320/88. sz. ítélet 13. pontja, C-78/12. sz. ítélet 34. pontja, C-118/11. sz. ítélet 41. pontja.) 

Jelen ügyben a rendelkezésre álló, felek által nem vitatott adatokból, egyértelműen megállapítható, 

hogy a Bt.-t tulajdonosként való rendelkezésre jogosította a közte és a láncban előtte létrejött ügylet, 

függetlenül a szállításban való közreműködés hiányától. Az alperes álláspontjával ellentétben az 

ügyletek nem minősíthetők „közvetítő” kereskedésnek. 

A termék értékesítési útját kijelölő kereskedők különféle funkciókkal és minőségben, az értékesítés 

kockázatainak és pénzügyi terheinek eltérő mértékű vállalásával, a disztribúció más-más szintjén, a 

termelő vagy a fogyasztó megbízásából, illetve tőlük lényegében függetlenül vesznek részt az 

értékesítési folyamatban. A kereskedőket aszerint különböztetjük meg, hogy tevékenységüket kinek a 

számlájára és kockázatára végzik. A viszonteladók árut vásárolnak és adnak tovább minden lényeges 

átdolgozás nélkül a saját nevükben, számlájukra és kockázatukra. Tevékenységük során a megvásárolt 

árunak – újra eladásáig – tulajdonosává válnak. Ezzel szemben a közvetítő kereskedők 

tevékenységüket megbízásból, a megbízó számlájára és kockázatára fejtik ki. Az ügynöki tevékenység 

megbízás alapján, a megbízó érdekében, nevében, számlájára és kockázatára, jutalék ellenében kifejtet 

tevékenységet jelent. Az ügynök az eladó és a vevő között közvetít, egyikük, esetleg mindkettőjük 

megbízásából. 

A perbeli esetben az ügynöki tevékenységre jellemző karakterek nem voltak fellelhetők a felperes és a 

Bt. között létrejött kapcsolatban. Egyértelműen rögzíthető, hogy a termékértékesítések közöttük 

valósultak meg, hiszen jogszabály által nem kizárt, tilalmazott, hogy a termék közvetlenül az árut 

megrendelő vevőhöz kerüljön leszállításra, és ne először az eladó telephelyére. Ez ellentmond minden 

a gazdasági racionalitásnak is, hiszen ezzel az áru árának többszörös növekedése következhet be a rá 

rakodó költségek okán. A Bt. oldaláról kialakított finanszírozási rend is éppen azt erősíti, hogy nem 

közvetítői kereskedői feladatot végzett, hanem tényleges értékesítőként vett részt az ügyletekben. 

A számlák hitelessége ezen az alapon nem volt elvitatható. A felperes a rendelkezésre álló információk 

alapján nem tudhatta és nem is tudott arról, hogy az eladója hogyan, milyen láncolaton keresztül szerzi 

be termékeket, és nem is volt kötelessége ennek ellenőrzése sem. Ennél fogva olyan ellenőrzések 

(eladójának beszállítója adószáma ellenőrzése) elvégzésének hiányát rótta az alperes a terhére, mely 

nem tartozott kötelezettségei közé. Miután a számlák szerinti gazdasági események az abban 

feltüntetett felek között jött létre az áfa levonási jog megtagadására jogszerűtlenül került sor. 

A felperes a rendelkezésére álló adatok, dokumentumok alapján azt sem tudta felismerni, hogy a 

láncolatban az eladója előtt álló gazdasági társaságok jogkövető magatartást tanúsítanak-e az áfa 

bevallás és befizetés terén, a gazdasági kapcsolatában a tőle elvárható gondossággal járt el, minden 

ésszerűen elvárható intézkedést megtett, hogy ügyletkötése ne vezessen adókijátszáshoz. 
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Kfv.IV.35.259/2017/3.; Kfv.IV.35.278/2017/2. 

Magánszemély által benyújtott Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó 

kompenzációs támogatás iránti kérelem nem utasítható el azon az alapon, hogy az adott erdőrészleten 

részben az államnak is van tulajdona. Ha a támogatás alapját képező erdőterület részben állami 

tulajdonban, részben egy magánszemély tulajdonában van, az utóbbi részére nyújtandó támogatás 

összegének kiszámítása érdekében figyelembe kell venni az ezen állami tulajdonban lévő terület 

nagyságának a magánszemély tulajdonában lévő terület nagyságához viszonyított arányát. 

I. A Kúria a Kfv.IV.35.498/2015/5. számú végzésében a per tárgyalását felfüggesztette és az Európai 

Unió Bíróságának előzetes döntéshozatali eljárását kezdeményezte. A jelen ügyben irányadó 

Kfv.IV.35.496/2015/5. számú végzésben pedig a Kúria felülvizsgálati eljárást a Kfv.IV.35.498/2015. 

számon folyamatban lévő ügy elbírálásáig felfüggesztette. A Kúria előzetes döntéshozatalt az alábbi 

kérdések feltevésével kezdeményezett: 

1. Úgy értelmezendő-e az 1698/2005/EK tanácsi rendelet (továbbiakban: EK rendelet) 42. cikk (1) 

bekezdése – figyelemmel a 46. cikkre is –, hogy az nem zárja ki a magántulajdonosokat teljes 

egészében az erdészeti földterületek fenntartható használatát célzó támogatások köréből, ahol a terület 

részben állami tulajdonban is áll? 

2. Amennyiben a támogatás teljes egészében nem kizárt, értelmezhető úgy az EK rendelet 46. cikke, 

hogy az adott – részben állami tulajdonban álló – terület vonatkozásában a magánszemély 

erdőgazdálkodót vagy magánszemély tulajdonost a tulajdoni arányában illeti meg a támogatás? 

Az előzetes döntéshozatali eljárás során az Európai Unió Bírósága 2017. március 30-án hozott ítéletet 

a C–315/16. számon. Az Európai Unió Bíróságának döntése szerint: az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-

i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 42. cikke (1) bekezdésének első mondatát úgy kell értelmezni, hogy 

amennyiben egy Natura 2000 támogatásra jogosult erdőterület részben állami tulajdonban, részben egy 

magánszemély tulajdonában van, az utóbbi részére nyújtandó támogatás összegének kiszámítása 

érdekében figyelembe kell venni az ezen állami tulajdonban lévő terület nagyságának a magánszemély 

tulajdonában lévő terület nagyságához viszonyított arányát. 

Az Európai Unió Bírósága szerint olyan értelmezés, amely valamely erdőterületnek a Natura 2000 

támogatásból való teljes kizárását eredményezi azon indokkal, hogy e terület egy része állami 

tulajdonban van, ellentétes lenne magának az 1698/2005 rendelet 42. cikke (1) bekezdésének a 

szövegével, amely a magántulajdonosok vagy azok társulásai tulajdonában lévő erdők és fás területek 

utáni támogatásnyújtás elvét rögzíti. (Indokolás 23). Mivel az 1698/2005 és az 1974/2006 rendelet 

rendelkezései nem írnak elő kifejezetten ilyen, a Natura 2000 minősítésű erdőterület vegyes jellegéhez 

fűződő radikális következményt, az ilyen intézkedés nem illeszkedik a Natura 2000 kifizetések 

végrehajtása céljából az egyes tagállamok tekintetében elismert mérlegelési mozgástérbe. (Indokolás 

25) Márpedig az a körülmény, hogy egy Natura 2000 minősítésű, valamely erdőgazdálkodó üzemi 

területéhez tartozó erdőrészlet egy részére nem alkalmazható a Natura 2000 támogatás azon indokkal, 

hogy az állami tulajdonban van, nem vonja maga után azt, hogy megszűnik a magánszemély 

erdőgazdálkodó tulajdonában lévő ezen üzemi terület erdőrészletei használatának – az ezen irányelvek 

által előírt követelmények alkalmazása miatti – korlátozására vonatkozó ellentételezés szükségessége. 

(Indokolás 27) Ennélfogva egy olyan Natura 2000 minősítésű erdőterületnek az 1698/2005 rendelet 

42. cikke (1) bekezdése első mondatának hatálya alóli teljes kizárása, amelyen magánszemély és az 

állam tulajdonjoga egyaránt fennáll, szükségképpen aláássa a Natura 2000 kifizetési rendszer 

kompenzációs szándékát. (Indokolás 28) 

II. Az Európai Unió Bíróságának C–315/16. számú döntésből következően megállapítható, hogy jelen 

ügyben az 1698/2005/EK Tanácsi Rendelet 42. cikke (1) bekezdésével ellentétes döntést hozott az 

elsőfokú bíróság akkor, amikor nem érintette azon hatósági határozatokat, amelyek a felperes Natura 

2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás iránti kérelmét azért 

utasították el, mert a részben állami tulajdonban lévő erdőrészlet miatt kizárták a felperes 

magántulajdonában álló része után a támogatást. 

Erre tekintettel a Kúria a Pp. alapján a jogerős ítéletet és az alperes határozatát az elsőfokú 
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közigazgatási határozatra is kiterjedően hatályon kívül helyezte és az elsőfokú közigazgatási hatóságot 

új eljárásra kötelezte. Az új eljárás során az Európai Unió Bírósága 2017. március 30-án hozott C–

315/16. számú ítéletében foglaltak szerint kell eljárni. 
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Emberi jogi közlemények 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei 

Béres és mások Magyarország elleni ügye (59.588/12., 59.632/12. és 59.865/12. sz. 

ügyek)50 

A kérelmezők, akik politikai aktivisták, 2011. december 23-án részt vettek a Lehet Más a Politika 

politikai párt által szervezett demonstráción. A tüntetők elzárták az Országház melletti parkolót az 

által, hogy egymáshoz és a bejárat melletti beton oszlopokhoz láncolták magukat.  

Az eseményt követően a Budapesti Rendőrség-főkapitányság nyomozást indított huszonkilenc 

személy, köztük a kérelmezők ellen, a személyi szabadság megsértése miatt a régi Btk. 175. §-ának (1) 

bekezdése alapján. Az Országgyűlés 2012. március 9-én elfogadta a 2012. évi XII. törvényt a 

közkegyelem gyakorlásáról („Közkegyelmi törvény”), amely 2012. március 10-én lépett hatályba. A 

Budapesti Rendőr-főkapitányság 2012. március 29-én a Be. 190. §-a (1) bekezdésének e) pontja és (2) 

bekezdése alapján a huszonkilenc gyanúsított ellen folytatott nyomozást megszüntette azon az alapon, 

hogy amnesztiát kaptak. A kérelmezők e határozat ellen nem fellebbeztek.  

Hat kérelmező 2012. szeptember 6-án alkotmányjogi panaszt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz, 

hogy nyilvánítsa az Közkegyelmi törvény 1., 2. és 4. §§-ait alkotmányellenessé, mivel sérti a 

jóhírnévhez való jogukat és az ártatlanság vélelmének elvét. Az Alkotmánybíróság a panaszt 

elfogadhatatlannak nyilvánította. Arra a következtetésre jutott, hogy a panasz nem vet fel „alapvető 

jelentőségű” alkotmányjogi kérdéseket, mivel a törvény téves értelmezésén alapul. Az 

Alkotmánybíróság rámutatott arra, hogy a törvény által használt nyelvezetet nem lehet úgy értelmezni, 

mintha megállapította volna, hogy a kérelmezők ténylegesen elkövetették a bűncselekményt. 

Mindenesetre a panasz elkésett, mivel azt a törvény hatálybalépését követő 180 napos határidőn túl 

nyújtották be. 

A kérelmezők – az Egyezmény 6. cikkének 2. bekezdésére hivatkozással – sérelmezték, hogy az 

Közkegyelmi törvény, amely alapján az ellenük indított büntetőeljárást megszüntették, megsértette az 

ártatlanság vélelméhez fűződő jogukat.  

A Kormányzat előadta, hogy az Egyezmény 6. cikkének 2. bekezdése nem alkalmazható az 

Országgyűlés által gyakorolt eljárási kegyelem intézményére, mivel a közkegyelem nem minősül sem 

prejudikatív jellegű bírósági határozatnak, sem egy tisztviselő nyilatkozatának. A kérelmezők azzal 

érveltek, hogy az Egyezmény 6. cikkének 2. bekezdése az olyan büntetőeljárásra is alkalmazandó, 

amely a szó szoros értelmében vett ítélet nélkül zárul, tekintettel a kegyelemre, és nemcsak a bíró vagy 

bíróság, hanem más hatóság (ideértve az Országgyűlést is) által tett nyilatkozatokra. Az, hogy vajon az 

Egyezmény 6. cikkének 2. bekezdése alkalmazandó-e a kérelmezők számára közkegyelmet adó 

jogalkotási aktusra, szorosan kapcsolódik a kérelmezők panaszának lényegéhez. A Bíróság ezért a 

Kormányzat előzetes kifogását együtt vizsgálta az ügy érdemével. 

A Bíróság ítélkezési gyakorlata megállapítja, hogy az ártatlanság vélelmét akkor sértik meg, ha egy 

tisztviselőnek a bűncselekménnyel vádolt személyre vonatkozó nyilatkozata olyan véleményt tükröz, 

hogy bűnösnek minősül, anélkül, hogy azt a törvénynek megfelelően bizonyították volna róla. 

Bármilyen formális megállapítás hiányában is elegendő, hogy van valami indokolás arra vonatkozóan, 

hogy a tisztviselő bűnösnek tartja ezt a személyt. Az Egyezmény 6. cikke 2. bekezdésének hatálya nem 

korlátozódik a folyamatban lévő büntetőeljárásokra, hanem a büntetőeljárás megszüntetése vagy a 

felmentés után hozott bírósági határozatokra is. Ezenkívül az ártatlanság vélelmének elvét nemcsak 

egy bíró vagy bíróság, hanem más hatóságis megsértheti.  

                                                 
50 Az ítélet 2017. május 29-én vált véglegessé. 
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A Bíróság észlelte, hogy a kérelmezők elleni eljárást a bírósági szakaszt megelőzően szüntették meg a 

nyomozó hatóságok azon az alapon, hogy a 2012. évi közkegyelmi törvény alapján kegyelemben 

részesültek. A Bíróság kiemelte a Kormányzat azon érvét, miszerint az Országgyűlés által meghozott 

törvényben biztosított eljárási kegyelem nem tekinthető közhatalmi aktusnak, és természeténél fogva 

nem alkalmas arra, hogy megkérdőjelezze egy személy ártatlanságát. A Bíróság véleménye szerint 

azonban a Budapesti Rendőr-főkapitányság határozata elválaszthatatlan a Közkegyelmi törvény 

hatálybalépésétől, és úgy értelmezhetők, mint egy „több lépcsőben megvalósított egységes eljárási 

cselekmény”. A törvény ügyészség általi felhívása nem érinthette az eljárást lezáró ügyészségi 

határozatot megelőző eljárás létét, illetve visszamenőleges hatállyal nem változtathatta meg annak 

jellegét. Ezenkívül az Egyezmény 6. cikke bármikor alkalmazandó, amikor egy személyt 

bűncselekmény elkövetésével vádolnak, tekintet nélkül arra, hogy a bűncselekmény büntetlen vagy 

nem büntethető volt-e, például a jelentéktelen bűncselekmények dekriminalizációja miatt. A Bíróság 

tehát nem fogadhatta el a Kormányzat azon érvelését, miszerint a jelen ügyben az Egyezmény 6. 

cikkének 2. bekezdése nem alkalmazható. Ebből következően el kell utasítani a Kormányzat tárgyi 

összeférhetetlenségre vonatkozó előzetes kifogását. Következésképpen a Bíróság köteles volt 

megvizsgálni, hogy a jelen ügyben az Közkegyelmi törvény elfogadása és a kérelmezőkkel szembeni 

büntetőeljárás megszüntetése kétségbe vonhatta-e ártatlanságukat, annak ellenére, hogy nem 

bizonyították bűnösségüket. 

Amennyiben az ártatlanság vélelme elvének megsértéséről van szó, a Bíróság kiemelte, hogy a fő vita 

a felek között az volt, hogy a vitatott jogszabályban használt fogalmak értelmezhetők-e úgy, 

nyelvtanilag vagy másként, hogy a kérelmezők bűncselekményt követtek el, habár megkegyelmeztek 

nekik, vagy ezeket a fogalmakat úgy kell-e értelmezni, hogy a kérelmezők pusztán azt a fizikai 

cselekményt követték el, hogy „egymáshoz és a kapukhoz láncolták magukat”. 

A Bíróság álláspontja szerint amennyiben a gyanúsítottak magatartását a tények pontos megjelölésével 

írja le, az ilyen megfogalmazás önmagában nem tekinthető olyannak, mint amely a bűnösség 

megállapításával egyenértékű nyilatkozat, hogy a gyanúsítottak (jogellenesen és bűnelkövetés 

szándékával) bűncselekményt követtek el. Ami azt a kérdést illeti, hogy a gyanúsítottak 

magatartásának leírásán túlmenően a jogalkotási aktusban használt „elkövetett” szó is egy 

bűncselekmény elkövetésére utal-e, a Bíróság kiemelte, hogy az ügyet néhány kérelmező az 

Alkotmánybíróság előtt is felvetette. Miután a panaszuk alapján felülvizsgálták a jogalkotási aktust, 

utóbbi úgy találta, hogy annak szövegezése nem értelmezhető oly módon, hogy a kérelmezők 

elkövették azt a bűncselekményt, amellyel vádolták őket.  

 E tekintetben a Bíróság kiemelte, hogy az ítélkezési gyakorlata szerint még a szerencsétlen 

megfogalmazás sajnálatos módon történő használatának sem kell döntő jelentőséget tulajdonítani az 

ártatlanság vélelmének tiszteletben tartása tekintetében az adott eljárás jellegéből és összefüggéseiből 

adódóan. Ezenkívül elsősorban a nemzeti hatóságok, különösen a bíróságok feladata a nemzeti jog 

értelmezése és alkalmazása. A Bíróságnak nem feladata, hogy a nemzeti bíróságok helyébe lépjen. 

Inkább, attól eltekintve, hogy a nemzeti jog nemzeti bíróságok általi értelmezése összeegyeztethetők-e 

az Egyezménnyel, a Bíróság feladata annak biztosítása, hogy az említett bíróságok határozatai ne 

legyenek önkényesek, vagy más módon nyilvánvalóan ésszerűtlenek. A jelen ügyben a Bíróság 

kiemelte, hogy az Közkegyelmi törvény szövegében nem szerepel semmi, amely magukat a 

kérelmezőket név szerint az abban leírt bűncselekményhez kapcsolná. Ezenkívül más körülmények 

sem engedték kétségbe vonni a kérelmezők ártatlanságát. E megfontolások fényében a Bíróság nem 

látta indokoltnak, hogy az Alkotmánybíróság véleményét a sajátjával helyettesítse. 

Amennyiben a kérelmezők panaszát úgy kell értelmezni, hogy ügyükben bírósági tárgyalást kellett 

volna tartani és (végül felmentésükhöz vezető) alakszerű ítéletet kellett volna hozni, a Bíróság 

kiemelte, hogy az Egyezmény 6. cikke nem garantálja a büntetőeljárás bizonyos kimenetelének jogát, 

és hogy a bűnügyi vádak tekintetében történő ítélethozatalhoz való jog nem abszolút, különösen akkor, 

ha a felekre nézve nincs alapvető, visszafordíthatatlan káros hatása. Az ártatlanság vélelmét tehát nem 

ássa alá az a tény, hogy a kérelmezőkkel szembeni büntetőeljárás egy ilyen alakszerű ítélet nélkül 

fejeződött be. Az Egyezmény 6. cikkének 2. bekezdését tehát nem sértették meg. 
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Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei 

Simeonovi Bulgária elleni ügye (21.980/04. sz. ügy)51 

A kérelmező bolgár állampolgár; jelenleg Szófiában tölti szabadságvesztés-büntetését. 

A kérelmezőt 1999. október 3-án egy bűntárs közreműködésével, fegyveresen elkövetett rablás és két 

rendbeli emberölés gyanújával letartóztatták, majd 1999. október 4-én 24 órára őrizetbe vették. 

Másnap az őrizetbe vétel tartamát három nappal meghosszabbították. A kérelmező azt állította, hogy 

őrizetbe vétele első három napjában hiába kérte védő kirendelését. 

A bíróság a kérelmezőt 2001. június 14-én egy burgaszi pénzváltó sérelmére egy bűntárssal együtt, 

fegyveresen elkövetett rablás, valamint az ennek során elkövetett két rendbeli emberölés, továbbá 

lőfegyverrel és lőszer visszaélés vádjában bűnösnek találta. A bíróság a kérelmezőt életfogytig tartó 

szabadságvesztésre – a bolgár büntető törvénykönyv szerinti legsúlyosabb büntetésre – ítélte. A 

bíróság elrendelte továbbá a kérelmezőnek a „különleges” büntetés-végrehajtási fokozatba helyezését. 

A fellebbviteli bíróság az ítéletet helybenhagyta, a Semmítőszék pedig elutasította a kérelmező 

felülvizsgálati kérelmét, akit először a burgaszi fogdában tartottak fogva, majd átszállították a 

burgaszi, később a szófiai fegyházba, ahol szabadságvesztés-büntetését jelenleg is tölti. 

A kérelmező – az Egyezmény 3. cikkére hivatkozással sérelmezte a burgaszi fogdában, valamint a 

burgaszi és a szófiai fegyházban uralkodó fogvatartási körülményeket és a fokozatba sorolását, 

továbbá – az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdésére az Egyezmény 6. cikke napj3. bekezdésének c) 

pontjára hivatkozással – azt állította, hogy fogvatartása első néhány napjában nem részesült ügyvédi 

segítségben. 

A Nagykamara kiemelte, hogy a Kamara megállapította az Egyezmény 3. cikkének megsértését, és 

nem látott okot arra, hogy annak megállapításaitól eltérjen. Észlelte továbbá, hogy a Kínzás és 

Embertelen vagy Megalázó Büntetések vagy Bánásmód Megelőzésére alakult Európai Bizottság (a 

továbbiakban: CPT) utolsó vizsgálati jelentése, valamint a CPT által 2015-ben közzétett Nyilatkozat is 

tanúbizonyságot tett a szófiai fegyházban uralkodó rossz körülményekről. A Nagykamara egyetértett a 

Kamarával abban is, hogy kérelmező esetében a fogvatartási körülmények a szigorú fokozattal együtt, 

amelyben a kérelmező a büntetését tölti, valamint szabadságvesztésének hosszú – 1999 óta tartó – 

tartama olyan megpróbáltatásnak tette ki, amely meghaladta a szabadságvesztés-büntetéssel 

szükségképpen együtt járó szenvedést, így embertelen és megalázó bánásmódnak minősült. A 

Nagykamara mindezek alapján megállapította az Egyezmény 3. cikkének megsértését. 

A Bíróság mindenekelőtt megállapította, hogy a kérelmező védelemhez való joga a rendőri őrizet első 

három napjában – 1999. október 3. és 6. között – korlátozott volt. 

Az Egyezmény 6. cikkében foglalt garanciák – különösen a védelemhez való jog – letartóztatása 

estéjén alkalmazandóvá váltak. A kérelmező azt állította, hogy kérte védő kirendelését, ezt az állítást 

azonban egyetlen, az aktában található ügyirat sem támasztja alá; az adott időszakban ugyanakkor az a 

bolgár jogszabály, amely a letartóztatástól kezdődően lehetővé teszi ügyvédi segítség igénybevételét, 

nem követelte meg az ilyen kérelem írásba foglalását. A Kormányzat előadta, hogy a kérelmezőt a jogi 

segítségnyújtáshoz való jogáról letartóztatása alkalmával tájékoztatták, az ügyiratok között azonban 

erre vonatkozó írásos feljegyzés nem volt fellelhető. Ezen túlmenően a fogvatartást elrendelő végzést, 

amely említette a jogi segítségnyújtáshoz való jogát, a kérelmező nem írta alá, és nem volt olyan 

okirat, amely azt mutatta volna, hogy azt őrizetbe vételét követően megmutatták volna neki. A 

kérelmezőt tehát sem nem tájékoztatták megfelelően e jogáról, sem nem tájékoztatták ellenőrizhető 

módon eljárási jogairól azt megelőzően, hogy 1999. október 6-án formálisan megvádolták. Még ha 

feltételezzük is, hogy a kérelmező a fogvatartása idején nem terjesztett elő kifejezett kérelmet az 

ügyvédi segítségnyújtás iránt, nem lehet úgy tekinteni, hogy hallgatólagosan lemondott volna e 

jogáról, mivel arról letartóztatását követően nem tájékoztatták azonnal. Következésképp a kérelmező 

jogi segítségnyújtáshoz való jogát korlátozták. 

                                                 
51 Az ítéletet a Nagykamara 2017. május 12-én hozta; az ítélet végleges. 
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A Bíróság kiemelte azonban, hogy a büntetőeljárás tisztességességét egészében véve nem sértette meg 

orvosolhatatlanul az ügyvéd hiánya az 1999. október 3-a és 6-a közötti őrizet során.  

A kérelmező a Burgaszi Fellebbviteli Bíróság előtt nem említette, hogy a rendőri őrizet ideje alatt az 

eljárásban ügyvéd nem vett részt, és felülvizsgálati kérelmében is csupán futólag – egy másik, a 

részére kirendelt védő jelenlétében felvett bizonyítékok figyelmen kívül hagyása iránti kérelemmel 

összefüggésben – utalt arra, hogy 1999. október 4-én ügyvéd nem volt jelen. Ezen túlmenően az 

ügyiratok egyáltalán nem tartalmaztak bizonyítékot arra vonatkozón, hogy a kérelmezőt fogvatartása 

során formálisan vagy informálisan kihallgatták volna. A háromnapos időszakban nem találtak, és nem 

csatoltak az ügyiratokhoz olyan bizonyítékot sem, amely felhasználható lett volna a kérelmező ellen. A 

kérelmezőt nem nyilatkoztatták, és az ügyiratban semmi nem utalt arra, hogy ezen időszakban a 

kérelmező részese lett volna bármilyen nyomozati intézkedésnek, pl. felismerésre bemutatásnak vagy 

biológiai mintavételnek. Sőt, a kérelmező nem is állította a Bíróság előtt, hogy a hazai bíróságok 

olyan, ezen időszakban felvett bizonyítéknak lennének a birtokában, amelyet a vele szemben folyó 

eljárás keretében elítélése érdekében alapul vettek volna. A jogszabályok és a hazai bíróságok esetjoga 

biztosította minden, a büntetőeljárási törvénykönyv szabályainak megsértésével megszerzett 

bizonyíték kizárását. Az életfogytig tartó szabadságvesztéssel fenyegetett kérelmező esetében az 

ügyvédi segítség elengedhetetlen feltétele lett volna a kihallgatás során ahhoz, hogy az általa tett 

bármely nyilatkozat bizonyítékként elfogadható legyen. 

 A kérelmezőnek még előnye is származhatott volna a kezdeti hallgatásából, ha 1999. október 21-én – 

két héttel formális vád alá helyezését megelőzően – nem döntött volna úgy, hogy önként vallomást 

tesz, míg meghatalmazott ügyvédje segítette. Annak megállapítása során, hogy a vallomás önkéntes 

volt, a Bíróság figyelemmel volt arra, hogy a kérelmezőt korábban már kétszer, 1999. október 6-án és 

12-én ügyvédi segítségnyújtás mellett kihallgatták, és nem tett vallomást. Mindkét kihallgatása és az 

1999. október 21-i vallomástétel során tájékoztatták eljárási jogairól, különösen az önvádra kötelezés 

tilalmáról. Ezen túlmenően a kérelmező akkor meghatalmazott ügyvédje segítségét és tanácsát vette 

igénybe. Azt sem állították továbbá, hogy kizárólag s kérelmező 1999. október 21-i vallomása szolgált 

volna elítélése alapjául. Ennek megfelelően sem a hazai bíróságok, sem pedig a Bíróság előtt nem 

tártak fel okozati összefüggést aközött, hogy 1999. október 3. és 6. között ügyvéd nem vett részt az 

eljárásban, valamint aközött, hogy a kérelmező két héttel a fenti időszak végét követően a 

meghatalmazott ügyvédje jelenlétében vallomást tett. Az, hogy a rendőri őrizet ideje alatt ügyvéd nem 

vett részt az eljárásban, semmilyen módon nem sértette az önvádra kötelezés tilalmát. 

A kérelmező a büntetőeljárás valamennyi szakában aktívan részt vett, így a javára szóló 

bizonyítékokat szerzett be, a terhelő bizonyítékokat pedig vitatta. Elítélése nem kizárólag az 1999. 

október 21-én, az ő maga által választott ügyvéd jelenlétében tett vallomásán, hanem egybehangzó 

bizonyítékok egész rendszerén – így több tanú vallomásán, a ballisztikai, könyvszakértői, műszaki, 

orvosi és pszichiátriai szakvéleményeken, valamint tárgyi és okirati bizonyítékokon – alapult. Az 

ügyet három különböző bírósági szinten vizsgálták, és az összegyűjtött bizonyítékokat valamennyi 

hazai bíróság megfelelően értékelte. Ezenkívül e bíróságok a döntésüket mind ténybeli, mind jogi 

szempontból megfelelően indokolták, és megfelelően értékelték az eljárási jogok tiszteletben 

tartásának kérdését is. 

A Bíróság mindezek alapján úgy ítélte: a Kormányzat érdemi és elegendő bizonyítékot szolgáltatott 

arra, hogy nem sértette meg orvosolhatatlanul a büntetőeljárás tisztességességét azáltal, hogy az 1999. 

október 3. és 6. közötti rendőri őrizet ideje alatt ügyvéd az eljárásban nem vett részt. Megállapította 

tehát, hogy az Egyezmény 6. cikk 1. bekezdésének és 3. bekezdés c) pontjának megsértésére nem 

került sor. 

Az Egyezmény 3. cikkének megsértésének megállapításával kapcsolatban, figyelemmel a kérelmező 

fogvatartásának körülményeire, a szigorított fokozattal együtt, amelyben a büntetését töltötte, valamint 

fogvatartásának hosszú tartamára, a Bíróság megfelelőnek találta, hogy emlékeztessen a Harakcsiev és 

Tomulov Bulgária elleni ügyében hozott ítéletének 280. bekezdésében foglalt ajánlásaira, amelyek 

először is az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek automatikus különleges fokozatba sorolásának 

eltörlésére, másodszor e fokozat alkalmazását egyéni kockázatértékelés alapján megengedő 

rendelkezések bevezetésére vonatkoznak. 
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A Bíróság a kérelmező javára 8.000,-Euro nem vagyoni kártérítést ítélt meg. 

A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai 

Büntető ügyszak 

Bpkf.II.663/2017/2. 

Perújítási indítványt elutasító végzés helybenhagyása tanácsülésen. Új bizonyíték hiányában a 

perújítás nem rendelhető el. 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága a Szabó és Vissy kontra Magyarország ügyben hozott 2016. január 

12-én kelt ítéletével az Emberi Jogok Európai Egyezménye megsértésének mondta ki, hogy a 

Terrorelhárító Központ tevékenységi körében végzett titkos megfigyelés engedélyezését pártatlan 

eljárásban, független döntéshozónak kell elvégeznie, tehát nem lehet eltekinteni a lehallgatások 

független bírói kontrolljától. 

Az alapügyben a lehallgatást nem a Terrorelhárító Központ végezte. D. gépkocsijában, a 2003. 

augusztus 18-án D. és az I. rendű terhelt között folyt beszélgetés került rögzítésre, mely hangfelvételt 

– szemben az elsőfokú bíróság álláspontjával – a másodfokú bíróság jogszerűnek értékelte. Azért, mert 

a lehallgatás érintettje D. volt, mint a magánlakásnak minősülő gépkocsi tulajdonosa, aki a 

lehallgatásához hozzájárult. A lehallgatás anyagát, mint bizonyítékot tehát az alapügyben eljárt 

bíróságok értékelték. Ezért a lehallgatás jogszerűsége új bizonyítékot nyilvánvalóan nem képezhet. 

Ezen az sem változtat, hogy a II. rendű terhelt hivatkozása a Szabó és Vissy kontra Magyarország 

ügyben hozott ítéletre nem a Terrorelhárítási Központ viszonylatában, hanem abban hangsúlyos, hogy 

bírói hozzájárulást hiányol az alapügybeli lehallgatás kapcsán. 

 

Bpkf.I.707/2017/3.  

Előzetes letartóztatást továbbra is fenntartó végzés helybenhagyása. 

A Debreceni Ítélőtábla végzésében részletesen kifejtette, hogy milyen körülmények alapozzák meg a 

vádlott szökésének, az eljárás lefolytatása akadályozásának és a bűnismétlésnek a veszélyét, és az 

indokolásában kifejtetteket a Kúria mindenben helytállónak találta. 

A kényszerintézkedés fenntartása indokoltsága körében nincs helye sem a bizonyítékok 

mérlegelésének, sem a vádlott által megjelölt eljárási kifogások vizsgálatának. 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatát elemezve is az a következtetés vonható le, hogy a 

kényszerintézkedés elrendelése, illetve fenntartása tárgyában minden ügyben egyedileg és az összes 

körülményt egybevetve kell megalapozott döntést hozni. Az ítélőtábla éppen ezt a gondos vizsgálatot 

végezte el, és végzésében részletesen számot is adott arról, hogy milyen alanyi és tárgyi 

körülményeket vizsgálva jutott arra a következtetésre, hogy a vádlott esetében az eljárási célok csak a 

legszigorúbb kényszerintézkedés fenntartásával biztosíthatók. 

A vádlott esetében az előzetes letartóztatás elrendeléskori feltételei nem változtak, az időmúlást 

döntően a vádlott hatóságokkal szembeni beadványai és azok elbírálásai idézték elő, és a vádlott 

érdekében becsatolt befogadói nyilatkozat sem alapozza meg enyhébb kényszerintézkedés 

alkalmazását. 

Gazdasági ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú döntés. 
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Munkaügyi ügyszak 

Mfv.III.10.201/2017/4. 

Szolgálati járandóság szüneteltetésekor a Tny. 83/B. § (1) bekezdése alkalmazásában a kötelező 

legkisebb munkabéren a minimálbért kell érteni. 

Az 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 83/B. § (1) bekezdése a rendelkezéssel érintett 

személyek ellátásának szüneteltetését arra az esetre rendeli el, ha az általuk „fizetendő nyugdíjjárulék 

alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének 

tizennyolcszorosát”, vagyis az éves keretösszeget. A szüneteltetésre alapot adó okot azonos 

megfogalmazással jelöli a Tnyvhr. 85. §-ának a rendelkezés végrehajtására kiadott (4) bekezdése is. A 

Tny. és a Tnyvhr. a minimálbér, legkisebb munkabér fogalmakat nem definiálja; az Mt. alkalmazására 

– más jogintézmények kapcsán a Tny. két helyen (arányosan elismerhető szolgálati idő és a 

foglalkoztató megtérítési kötelezettsége), a Tnyvhr. pedig sehol nem utal. A Tny. és a Kr. 

szóhasználata szerinti „kötelező legkisebb munkabér” a Kr. szabályozási tárgyköröket megjelölő 

címében önállóan szerepel, címben a jogalkotó a minimálbért a kötelező legkisebb munkabér 

szinonomájaként használta. Olyan rendelkezést, amelyből – akár közvetetten – arra lehetne 

következtetni, hogy a törvényhozó a Tny. 83/B. § (1) bekezdése alkalmazásakor az érintett személyek 

között azon az alapon kívánt volna különbséget kívánt tenni, hogy a keretösszeget milyen iskolai 

végzettséget, illetve szakképzettséget igénylő munkakörökben történő foglalkoztatásuk, 

munkavégzésük révén érik el, sem a Tny., sem a Tnyvhr. nem tartalmaz. 

A 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) a tisztességes foglalkoztatás alapvető szabályait állapítja 

meg, rendelkezéseit a munkaviszony alanyaira és más, az Mt.-ben meghatározott személyekre kell 

alkalmazni [1. §-4. §]; a 347/2014. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) személyi hatálya a 

munkáltatókra és a munkavállalókra terjed ki [1. §]; az Mt. XII. fejezet „A munka díjazása” cím, „A 

kötelező legkisebb munkabér, a garantált bérminimum” alcím alatti 153. §-a a Kormányt jogosítja és 

kötelezi rendeletalkotásra. A jogalkotásra felhatalmazó rendelkezésekből és az annak alapján kiadott, a 

kötelező legkisebb munkabért (minimálbért) és a garantált bérminimumot, azok összegét és 

meghatározásuk szabályait tartalmazó Kr.-ből a társadalombiztosítási szervek kötelezettsége arra 

nézve, hogy a Tny. 83/B. § (1) bekezdése alkalmazása során az érintettek által betöltött munkaköröket 

vizsgálják, annak eredményeként a szüneteltetési ok fennállásáról adott esetben a garantált 

bérminimum figyelembe vételével döntsenek, szintén nem vezethető le. 

A munkaügyi bíróság helytállóan foglalt állást arról, hogy a Tny. 83/B. § (1) bekezdése 

alkalmazásában a kötelező legkisebb munkabéren a minimálbért kell érteni. A jogerős ítélet indokaival 

a Kúria egyetért, azt a felülvizsgálati kérelemben foglalt érvek alapján – a fent írtak szerint – csupán 

kiegészítette. 

 Az Alkotmánybíróság szolgálati járandóság szüneteltetésének alkotmányossági kérdéseiről – a Kúria 

által előterjesztett bírói kezdeményezések alapján és alkotmányjogi panasz eljárásban – már több 

határozatában [3061/2015. (IV. 10.) AB határozat, 3112/2016. (VI.3.) AB határozat] állást foglalt. Az 

Alkotmánybíróság kimondta, hogy a szolgálati járandóság nem tekinthető nyugdíjnak, amelynek 

folyósítását a járulékfizetés alapozza meg, csupán szolidáris alapokon nyugvó szociális ellátásnak; az 

Alkotmánybíróság a fenti ügyekben előterjesztett indítványokat elutasította, illetve visszautasította. A 

Kúria a fentieken túlmenően a Mfv.III.10.403/2015/6. és Mfv.III.10.770/2016/4. végzéseiben, a per 

tárgyalásának felfüggesztése mellett – egyebek mellett az Alapvető Jogok Biztosa indítványa és az 

EJEB előtt 78117/13. számon folyamatban volt, Fábián kontra Magyarország ügyben hozott ítélet 

ismeretében –, öregségi teljes nyugdíj szüneteltetését elrendelő társadalombiztosítási határozatok 

bírósági felülvizsgálata iránt indított perekben kezdeményezte az Alkotmánybíróság eljárását. 

A jelen ügyben a társadalombiztosítási szervek határozataikban a törvényhozó által – a Knymt. 

megalkotásával – 2012. január 1-től átalakított, szolgálati járandóság címén folyósított kedvezményes, 

szolidáris alapokon nyugvó ellátás, nem pedig öregségi nyugdíj szüneteltetéséről döntöttek, a 

szüneteltetés elrendelésére nem a felperes közszférában való foglalkoztatása miatt került sor, hanem 

mert a kereső tevékenységből származó jövedelme a tárgyévben meghaladta a Tny. 83/B. § (1) 



 

 68 

bekezdésében meghatározott keretösszeget. A Kúria a fentiek alapján – előtte folyamatban lévő, 

szolgálati járandóság szüneteltetése tárgyában folyamatban volt más ügyekkel (pl. 

Mfv.III.10.672/2016/4.) azonosan – nem kezdeményezte az Alkotmánybíróság eljárását. 

Polgári ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú döntés. 

Közigazgatási ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú döntés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiadja: A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Iroda 

Felelős szerkesztő: Dr. Pomeisl András József  

Szerkesztőbizottság: Dr. Kovács András, Dr. Molnár Gábor, Dr. Osztovits András, Dr. Simonné Dr. Gombos 

Katalin 

Munkatárs: Dr. Kiss Nikolett Zsuzsanna; Dr. Tancsik Annamária 

Figyelem! A jelen hírlevélben közölt anyagok nem tekinthetők a Kúria hivatalos állásfoglalásának, 

hivatalos fordításnak illetve hivatalos közlésnek, csupán a tájékoztatást és figyelemfelkeltést célozzák, 

ezért azokra jogokat alapítani nem lehet. 


