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I. AZ ALAPÜGY 

1. A felperesek egy cégcsoportba tartozó gazdasági társaságok, amelyek 2000 és 2012. 

október 11. között pénznyerő automatákat működtettek I. kategóriájú 

játéktermekben. Felperesek szerencsejáték-szervezői tevékenységüket elsősorban 

más tagállamból származó szerencsejátékgépekkel nyújtották, valamint vendégeik 

egy része magyarországi nyaraláson tartózkodó uniós állampolgár volt. 

2. A hatályos magyarországi jogszabályok értelmében 1991. augusztus 16. és 2012. 

október 10. között a pénznyerő automatákat játékkaszinókban és játéktermekben 

lehetett üzemeltetni. 

3. A játéktermek 1995. június 30. után két kategóriában működhettek: I és II. 

kategóriás játéktermekben. 2006. augusztus l-jétől az I. kategóriás játéktermek újabb 

fajtája, az ún. elektronikus kaszinó is bevezetésre került. A játéktermek és a 

pénznyerő automaták működési engedélyét a szerencsejáték-felügyelet 

(Szerencsejáték Felügyelet, APEH majd a Nemzeti Adó-és Vámhivatal) adta ki, s e 

szerv gyakorolta a játéktermek működése feletti törvényességi felügyeletet is. A 

pénznyerő automaták működtetésével kapcsolatosan a szerencsejáték-szervezők 

tételes játékadót voltak kötelesek fizetni, amelynek összege 2011. október 31. 

napján 100.000,- Ft/pénznyerő automata volt. 

4. A pénznyerő automaták játéktermekben való működtetésére 2013. január l-jétől vált 

kötelezővé az ún. szerver alapú működés, ami azt jelentette, hogy az I. és II. 

kategóriás játéktermekben üzemelő pénznyerő automaták online kapcsolatban álltak 

volna egy meghatározott feltételeknek eleget tevő gazdasági társaság által 

üzemeltetett központi szerverrel, amely központi szerverhez a szerencsejáték

felügyelet valós idejű hozzáféréssel rendelkezett volna. 

5. A jogszabály módosítás értelmében a szerencsejáték-szervezők 2012. december 31. 

napjáig folytathatták volna változatlan formában működésüket, 2013. január l-jétől 

azonban csak a szerver alapú működést folytathatták volna, azaz a 2011. november 

1. és 2012. december 31. közötti időszak állt volna rendelkezésre az átállásra. 

6. Ugyanezen módosítás a játéktermekben működtetett pénznyerő automaták után 

fizetendő játékadó mértékét 2011. november 1-jei hatállyal 100.000,- Ft/pénznyerő 
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automatáról 500.000,- Ft/pénznyerő automatára emelte, illetve a tételes játékadó 

mellé bevezetett egy százalékos mértékű játékadót is. 

7. 2011. szeptember 30. napján Magyarország 2011/0493/HU számon bejelentette a 

Bizottságnak a szerver alapú működésre való átállást és a játékadó megemelését, 

amely bejelentés azonban a játékadó emelést nem jelölte a 98/34/EGK irányelv 

hatálya alá tartozónak. Szabályozási moratórium betartásra nem került, annak okát a 

bejelentésben Magyarország nem jelölte meg. A játékkaszinókban működtetett 

automaták kapcsán fizetendő járadékadó mértéke változatlan maradt. 

8. A szerver alapú átállásra vonatkozó szabályozás és rendszer gyakorlati 

alkalmazására azonban nem került sor, mert 2012. október 1. napján Magyarország 

Kormánya rendkívüli kormányülésen úgy határozott, hogy indítványozni fogja, hogy 

betiltja a pénznyerő automaták játéktermekben való működtetését. A vonatkozó 

törvényjavaslatot a Kormány az Országgyűléshez 2012. október l-jén benyújtotta, 

azt az Országgyűlés 2012 október 2-án elfogadta, a törvény a Magyar Közlönyben 

2012. október 9-én kihirdetésre került, és 2012. október 10-én hatályba lépett. 

9. A magyar kormány 2012. október 1-én 2012/560/HU szám alatt mint pénzügyi 

intézkedést jelentette be a fent említett jogszabály-módosítást, így szabályozási 

moratórium nem került bevezetésre. A Bizottság 2012. október 15-én felhívta a 

magyar kormány figyelmét arra, hogy nem ért egyet a jogszabály ilyen minősítésével 

és szükségesnek tartja a három hónapos szabályozási moratórium betartását. A 

magyar kormány a 98/34/EK irányelv 9. cikk (7) bekezdése alapján sürgősségre 

hivatkozott, valamint arra a tényre, hogy időközben az Országgyűlés a törvényt már 

elfogadta. A Bizottság jelenleg kötelezettség-szegési eljárást folytat 

Magyarországgal szemben (amelynek jelenleg adminisztratív, ún. EU Pilot szakasza 

van folyamatban), amelynek keretében többek között azt is kifogásolja, hogy 

Magyarország megsértette a 98/34/EK irányelv 9. cikke (7) bekezdését. 

10. Az új szabályozás szerint a pénznyerő automaták játéktermekben (és elektronikus 

kaszinókban) való működtetése megszűnik, illetve a szerver alapú pénznyerő 

automata működtetés a gyakorlatban nem indul meg; pénznyerő automata csak 

játékkaszinóban működtethető a továbbiakban. A tiltás azonnali hatályú volt: a 

módosítás elfogadásától a kihirdetéséig hét nap telt el, és a kihirdetést követő napon 
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2012. oktober 11. napján mind a játékterem-engedélyek, mind a pénznyerő automata 

üzemeltetésére vonatkozó engedélyek a törvény erejénél fogva megszűntek. A 

szerencsejáték-szervezők esetleges kártalanításáról a jogalkotó nem rendelkezett, 

játékfüggőséggel, annak megelőzéséhez fűződő közegészségügyi érdekekkel, és 

bűnmegelőzési érdekekkel indokolta a tiltást. 

11. A fenti tényállásra alapítva a felperesek keresetet nyújtottak be a Fővárosi 

Törvényszékre a Magyar Állam mint alperes ellen. Keresetlevelükben az Európai 

Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSz.), az Európai Unióról szóló Szerződés 

(EUSz.), az Európai Unió Alapjogi Chartájának (Charta), az Európai Unió által 

védett általános jogelveket és alapvető jogokat, valamint az Európai Parlament és 

Tanács 98/34/EK Irányelv szabályait sértő tagállami jogalkotással mint károkozó 

magatartással okozati összefüggésben keletkezett káruk megtérítését követelik az 

alperestől. Állításuk szerint az Szjtv-t módosító következő jogszabályi 

rendelkezések: a 2011. évi CXXY. törvény 27. §-a, a 20 11. évi CLVI. törvény 393. § 

(14) bekezdése, a 2011. évi CLXYI. törvény 30. § (13) bekezdésének 6. pontja 

valamint a 2012. évi CXLIV, törvény 5. és 8. §-ai - megalkotása, mint károkozó 

magatartás okozati összefüggésben áll az elszenvedett kárukkal, amelyek a 

megfizetett tételes és százalékos játékadó, eszközeik értékvesztése valamint 

felmerült költségek. 

12. Alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte, azt mind a jogalap, mind az 

összegszerűség tekintetében vitatta. 

13. A Fővárosi Törvényszék 2014. február 13-án kelt végzésével előzetes kérdéseket 

terjesztett a Bíróság elé. 

II. JOGI HÁTTÉR 

A. Uniós jogszabályok 

14. Az EUSz. 6. cikkének (1) és (3) bekezdése szerint: 

"(1) Az Unió elismeri az Európai Unió Alapjogi Chartájának 2000. december 7-i, 
Strasbourghan 2007. december 12-én kiigazított szövegében foglalt jogokat, 
szabadságokat és elveket; e Charta ugyanolyan jogi kötőerővel bír, mint a Szerződések. 

(3) Az alapvető jogok, ahogyan azokat az emberi jogok és alapvető szabadságok 
védelméről szóló európai egyezmény biztosítja, továbbá ahogyan azok a tagállamok 
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közös alkotmányos hagyományaiból következnek, az uniós jogrend részét képezik, mint 
annak általános elvei. " 

15. Az EUMSz. 34. és 36. cikke szerint: 

"A tagállamok között tilos a behozatalra vonatkozó minden mennyiségi korlátozás és az 
azzal azonos hatású intézkedés. 

A 34. és a 35. cikk rendelkezései nem zárják ki a behozatalra, a kivitelre vagy a 
tranzitárukra vonatkozó olyan tilalmakat vagy korlátozásokat, amelyeket a közerkölcs, a 
közrend, a közbiztonság, az emberek, az állatok és növények egészségének és életének 
védelme, a művészi, történelmi vagy régészeti értéket képviselő nemzeti kincsek védelme 
vagy az ipari és kereskedelmi tulajdon védelme indokol. Ezek a tilalmak és korlátozások 
azonban nem lehetnek önkényes megkülönböztetés vagy a tagállamok közötti 
kereskedelem rejtett korlátozásának eszközei. " 

16. Az EUMSz. 49. cikke, 52. cikk (1) bekezdése, 54. cikke, 56. cikke és 62. cikke 

szerint: 

"Az alábbiakban megállapított rendelkezéseknek megfelelően tilos a valamely tagállam 
állampolgárainak egy másik tagállam területén történő szabad letelepedésére vonatkozó 
minden korlátozás. Ezt a rendelkezést azokra a korlátozásokra is alkalmazni kell, 
amelyek képviseletnek, fióktelepnek vagy leányvállalatnak egy tagállam valamely 
tagállamban letelepedett állampolgára által történő alapítására vonatkoznak. 

A szabad letelepedés magában foglalja a jogot gazdasági tevékenység önálló 
vállalkozóként történő megkezdésére és folytatására, vállalkozások, így különösen az 54. 
cikk második bekezdése szerinti társaságok alapítására és irányítására, a letelepedés 
országának joga által a saját állampolgáraira előírt feltételek szerint, figyelemmel a 
tőkére vonatkozó fejezet rendelkezéseire is. 

"E fejezet rendelkezései és az azok alapján hozott intézkedések nem érintik azoknak a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseknek az alkalmazhatóságát, amelyek 
közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokból különleges elbánást írnak elő a 
külföldi állampolgárokra nézve. 

Valamely tagállam jogszabályai alapján létrehozott olyan társaság, amelynek létesítő 
okirat szerinti székhelye, központi ügyvezetése vagy üzleti tevékenységének fő helye az 
Unió területén van, e fejezet alkalmazása szempontjából ugyanolyan elbánásban 
részesül, mint azok a természetes személyek, akik a tagállamok állampolgárai. 

Az alábbiakban megállapított rendelkezéseknek megfelelően tilos az Unión belüli 
szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó minden korlátozás a tagállamok olyan 
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állampolgárai tekintetében, akik nem abban a tagállamban letelepedettek, mint a 
szolgáltatást igénybe vevő személy. 

Az 51-54. cikk rendelkezéseit az e fejezet által szabályozott kérdésekre is alkalmazni kell. " 

17. A 98/34/EK irányelv 1. cikke szerint: 

"Ezen irányelv alkalmazásában az következő meghatározásokat kell alkalmazni: 

1. "termék": minden iparilag előállított termék és mezőgazdasági termék, beleértve a 
haltermékeket is; 

2. "műszaki leírás": egy dokumentumban szereplő részletes leírás, amely egy termék 
előírt tulajdonságait határozza meg, ilyen például a minőségi színvonal, a teljesítmény, a 
biztonság vagy a méretek, beleértve a termékre alkalmazandó olyan követelményeket, 
mint a termék megnevezése, a terminológia, a jelképek, a vizsgálat és a vizsgálati 
módszerek, a csomagolás, a jelölés vagy címkézés és a megfelelőségértékelési eljárások. 

A "műszaki leírás" kifejezés a Szerződés 38. cikkének (1) bekezdése alapján 
mezőgazdasági termékekkel kapcsolatosan használt gyártási módszerekre és eljárásokra, 
emberi és állati fogyasztásra szánt termékekre, valamint a 65/65/EGK irányelv [7] 1. 
cikkében meghatározott gyógyszerekre, illetve más termékekre vonatkozó gyártási 
módszerekre és eljárásokra is kiterjed, ha ezek hatással vannak a termék 
tulajdonságaira; 

3. "egyéb követelmények": a műszaki leíráson kívüli egyéb olyan követelmény, amelyet a 
termékre különösen a fogyasztók vagy a környezet védelme céljából írnak elő, és amely 
befolyásolja a termék forgalomba hozatal utáni életciklusát, ilyen követelmény például a 
használat, az újrafeldolgozás, az újrafelhasználás vagy hulladékkezelés feltételei, ha ezek 
a feltételek jelentősen befolyásolhatják a termék összetételét vagy természetét, valamint 
értékesítését; 

9. "műszaki szabály": műszaki leírások és más követelmények, beleértve a vonatkozó 
közigazgatási intézkedéseket is, amelyek betartása egy tagállamban vagy annak nagyobb 
részében való értékesítés vagy használat esetén de jure vagy defacto kötelező, valamint a 
tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezései, kivéve a 10. cikkben 
foglaltakat, amelyek megtiltják valamely termék gyártását, behozatalát, értékesítését 
vagy használatát. 

A defacto műszaki szabályok a következőket foglalják magukban: 

- műszaki leírások vagy más követelmények, amelyek az ezeknek való megfelelés 
ösztönzése által termékek fogyasztására vagy szolgáltatások igénybevételére hatással 
bíró adó- vagy pénzügyi intézkedésekkel kapcsolatosak; ide nem értve a nemzeti 
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társadalombiztosítási rendszerekkel kapcsolatos műszaki leírásokat vagy más 
követelményeket, illetve szolgáltatásra vonatkozó szabályokat. 

18. A 98/34/EK irányelv 8. cikkének (1) bekezdése szerint: 

"(1) A 10. cikkre is figyelemmel a tagállamok azonnal közölnek a Bizottsággal minden 
műszakiszabály-tervezetet, kivéve ha az csak egy nemzetközi vagy európai szabvány teljes 
szövegét ülteti át, ebben az esetben a megfelelő szabványra történő hivatkozás is 
elegendő; a Bizottságot egy közleményben a szabály elfogadása szükségességének 
indokairól is tájékoztatni kell, amennyiben ezek nem derülnek ki már a tervezetből is. 

t t  

19. 98/34/EK Irányelv 9. cikkének (1) és (7) bekezdései szerint: 

"(1) A tagállamok a 8. cikk (1) bekezdésében említett közleménynek a Bizottság által 
történő kézhezvételétől számított három hónap időtartamra elhalasztják a 
műszakielőírás-tervezet elfogadását. 

(7) Az (l)-(5) bekezdés nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor sürgős okokból a 
közegészségügy vagy közbiztonság védelmével, az állatvédelemmel vagy a 
növényvédelemmel kapcsolatos súlyos és előre nem látható körülmények miatt a 
tagállamnak rövid időn belül műszaki szabályokat kell kidolgoznia haladéktalan 
elfogadás és bevezetés céljából, anélkül hogy konzultációkat tudna lefolytatni. A 8. 
cikkben említett közleményben a tagállamnak meg kell jelölnie a megtett intézkedések 
sürgősségének okát. A Bizottságnak mielőbb közölnie kell a közleményre vonatkozó 
észrevételeit. Az eljárás helytelen alkalmazása eseteiben megfelelő lépéseket kell tennie. 
A Bizottságnak rendszeresen tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet. " 

20. A 98/34/EK irányelv 10. cikkének (4) bekezdése szerint: 

"(4) A 9. cikk nem alkalmazható az 1. cikk (9) bekezdésének harmadik francia 
bekezdésében említett műszaki leírásokra vagy más követelményekre. " 

B. Vonatkozó tagállami jogszabályok 

21. Az Szjtv. 2011. október 31-ig hatályban volt 33. § (1) bekezdése szerint a pénznyerő 

automata játékadója játékhelyenként - a játékkaszinóban üzemeltetett pénznyerő 

automata kivételével - az I. és II. kategóriájú játékteremben üzemelő pénznyerő 

automata esetén havonta 100.000 forint, az elektronikus kaszinóban üzemeltetett 

pénznyerő automata esetén havonta 120 000 forint. A játékadót minden megkezdett 

hónap után meg kell fizetni. 
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22. A Szjtv. 33. § (l)-(2) bekezdésének a 2011. évi CXXv. törvény 27. §-ával 

módosított szövege, amely 2011. november 1. napján lépett hatályba: 

,,33. § (l) A pénznyerő automata tételes j átékadój a játékhelyenként - a játékkaszinóban 
üzemeltetett pénznyerő automata kivételével - az I. és II. kategóriájú játékteremben 
üzemelő pénznyerő automata esetén havonta 500.000 forint, az elektronikus kaszinóban 
üzemeltetett pénznyerő automata esetén havonta 700.000 forint. A tételes játékadót 
minden megkezdett hónap után meg kell fizetni. 

(2) A pénznyerő automata üzemeltetője (szerencsejáték-szervező) negyedévente 
százalékos mértékű játékadó fizetésére is köteles, ha a pénznyerő automata tiszta 
játékbevétele a tárgynegyedévben a 900.000forintot eléri vagy meghaladja. A százalékos 
mértékű játékadó a pénznyerő automata tárgynegyedévi tiszta játékbevétele 900.000 
forintot meghaladó részének 20%-a. Több játékhellyel működtetett pénznyerő automata 
esetén a 900.000 forint és a játékhelyek számának szorzatát kell a százalékos mértékű 
játékadó-fizetési kötelezettség keletkezését jelentő összeghatár számításánál figyelembe 
venni. " 

23. A Szjtv. 33. §-ának a 2011. évi CL VI. törvény 393. § (14) bekezdésével módosított 

szövege, amely 2011. november 30. napján lépett hatályba: 

„33. § (1) A 26. § (1) bekezdés szerinti pénznyerő automata üzemeltető (szerencsejáték
szervező) az I. és II. kategóriájú játékteremben üzemelő pénznyerő automata esetén 
havonta játékhelyenként 500.000 forint, az elektronikus kaszinóban üzemeltetett 
pénznyerő automata esetén havonta játékhelyenként 700.000 forint tételes játékadó 
fizetésére köteles. A tételes játékadót minden megkezdett hónap után meg kell fizetni. E 
bekezdés rendelkezéseit játékkaszinóban üzemeltetett pénznyerő automatára nem lehet 
alkalmazni. 

(2) A 26. § (l) bekezdés szerinti pénznyerő automata üzemeltetője (szerencsejáték
szervező) negyedévente százalékos mértékű játékadó fizetésére is köteles, ha a pénznyerő 
automata tiszta játékbevétele a tárgynegyedévben a 900.000 forintot eléri vagy 
meghaladja. A százalékos mértékű játékadó a pénznyerő automata tárgynegyedévi tiszta 
játékbevétele 900.000 forintot meghaladó részének 20%-a. Több játékhellyel működtetett 
pénznyerő automata esetén a 900.000 forint és a játékhelyek számának szorzatát kell a 
százalékos mértékű játékadó-fizetési kötelezettség keletkezését jelentő összeghatár 
számításánál figyelembe venni. Tárgynegyedéven belül törtidőszaki üzemeltetés esetén a 
százalékos mértékű játékadó-fizetési kötelezettség keletkezését jelentő összeghatár 
arányos részét kell figyelembe venni azzal, hogy egy üzemeltetéssel érintett naptári napra 
a százalékos mértékű játékadó-fizetési kötelezettség keletkezését jelentő összeghatár 
kilencvened részét kell alapul venni. E bekezdés rendelkezéseit játékkaszinóban 
üzemeltetett pénznyerő automatára nem lehet alkalmazni. " 

24. A Szjtv. 33. § (2) bekezdésének a 2011. évi CLXVI. törvény 30. § (13) bekezdésének 

6. pontjával módosított szövege 2011. december 10. napjától: 

„33. § (2) A 26. § (1) bekezdés szerinti pénznyerő automata üzemeltetője (szerencsejáték
szervező) negyedévente százalékos mértékű játékadó fizetésére is köteles, ha a pénznyerő 
automata tiszta játékbevétele a tárgynegyedévben az l.óOO.OOOforintot - elektronikus 
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kaszinóban üzemeltetett, ha a pénznyerő automata esetén a 2.200.000 forintot eléri vagy 
meghaladja. A százalékos mértékű játékadó a pénznyerő automata tárgynegyedévi tiszta 
játékbevétele 1.600.000 forintot - elektronikus kaszinóban üzemeltetett pénznyerő 
automata esetén a 2.200.000 forintot - meghaladó részének 20%-a. Több játékhellyel 
működtetett pénznyerő automata esetén 1.600.000 forint - elektronikus kaszinóban 
üzemeltetett pénznyerő automata esetén a 2.200.000 forint és a játékhelyek számának 
szorzatát kell a százalékos mértékű játékadó-fizetési kötelezettség keletkezését jelentő 
összeghatár számításánál figyelembe venni. Tárgynegyedéven belül törtidőszaki 
üzemeltetés esetén a százalékos mértékű játékadó-fizetési kötelezettség keletkezését 
jelentő összeghatár arányos részét kell figyelembe venni azzal, hogy egy üzemeltetéssel 
érintett naptári napra a százalékos mértékű játékadó-fizetési kötelezettség keletkezését 
jelentő összeghatár kilencvened részét kell alapul venni. E bekezdés rendelkezéseit 
játékkaszinóban üzemeltetett pénznyerő automatára nem lehet alkalmazni. " 

25. Az Szjtv. 2012. október 9. napjáig hatályos 26. § (3) bekezdése szerint 

"pénznyerő automata csak játékkaszinóban vagy - kizárólag e célból alapított gazdasági 
társaság által - játékteremben üzemeltethető. Egy játékkaszinó-egységben vagy egy 
játékteremben kizárólag egy gazdasági társaság üzemeltethet pénznyerő automatákat". 

26. A Szjtv. 26. § (3) bekezdésének a 2012. évi CXLIV, törvény 5. §-a által módosított 

szövege értelmében, amely 2012. október 10. napjától lépett hatályba: 

,,26. § (3) Pénznyerő automata kizárólag játékkaszinóban üzemeltethető. Egy 
játékkaszinó-egységben kizárólag egy gazdasági társaság üzemeltethet pénznyerő 
automatákat. " 

27. A 2012. évi CXLIV, törvény 8. §-a az Szjtv-t a következő 40/A. §-sal egészítette ki: 

,,40/A. § (1) Az e törvény alapján a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. 
Törvény módosításáról szóló 2012. évi CXLIV, törvény (a továbbiakban: Módtv.) 
hatálybalépését megelőzően kiállított játékterem-engedélyek, valamint a pénznyerő 
automata üzemeltetésére jogosító engedélyek a Módtv. hatálybalépését követő napon 
hatályukat vesztik. Az engedélyeket a szerencsejáték szervező a Módtv. hatálybalépését 
követő 15 napon belül köteles leadni az állami adóhatóságnak. E törvénynek a Módtv.-
nyel megállapított rendelkezéseit - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a Módtv. 
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. " 
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III. AZ ELŐZETES DÖNTÉSHOZATALRA ELŐTERJESZTETT KÉRDÉSEK 

28. A Fővárosi Törvényszék a következő kérdéseket terjesztette a Bíróság elé: 

"Az Szjtv. 2011. évi, a játékadó mértékének emelésével kapcsolatos módosításai kapcsán: 

1. Összeegyeztethető-e az EUMSZ 56. cikkével az olyan non-diszkriminatív tagállami 
jogalkotás, amely a játéktermekben üzemeltetett pénznyerő automatákkal kapcsolatosan 
fizetendő közvetlen adót, szú n. játékadót, egyszeri aktussal, felkészülési idő nélkül a 
korábbi mérték ötszörösére emeli, és emellett még százalékos mértékű játékadót is 
bevezet, melynek folytán a játéktermeket üzemeltető szerencsejáték-szervezők működése 
korlátozott mértékűvé vált? 

2. Értelmezhető-e úgy az EUMSZ 34. cikke, hogy annak hatálya alá tartozik az olyan 
nondiszkriminatív tagállami jogalkotás, amely a játéktermekben üzemeltetett pénznyerő 
automatákkal kapcsolatosan fizetendő közvetlen adót, az ún. játékadót, egyszeri aktussal, 
felkészülési idő nélkül a korábbi mérték ötszörösére emeli és emellett százalékos mértékű 
játékadót is bevezet, melyre tekintettel a pénznyerő automaták az Európai Unió 
területéről Magyarországra való behozatala korlátozott mértékűvé válik? 

3. Amennyiben az 1. és/vagy a 2. kérdésre a válasz igenlő, az EUMSZ 36., 52. (I) és 61. 
cikkei vagy a kényszerítő indokok alkalmazásában a tagállam hivatkozhat-e kizárólag a 
költségvetés helyzetének rendezésére? 

4. Amennyiben az 1. és/vagy a 2. kérdésre a válasz igenlő, figyelemmel az EUSZ 6. cikk 
(3) bekezdésére az általános jogelvek a tagállami korlátozással, az adószabályra való 
felkészülési idő biztosításával kapcsolatosan figyelembe veendők-e? 

5. Amennyiben az 1. és/vagy a 2. kérdésre a válasz igenlő, értelmezhető-e a C-46 és 
48/93 (1996) Brasserie-ügyben hozott döntés oly módon, hogy az EUM SZ 34. és/vagy 
56. cikkeinek megsértése tagállami kártérítési felelősséget alapozhat meg annak alapján, 
hogy ezen szabályok - közvetlen hatályuk miatt - tagállami személyek számára jogot 
biztosítanak? 

6. A 98/34/EK Irányelv értelmezhető-e akként, hogy defacto műszaki szabálynak minősül 
az olyan tagállami adószabály, amely egy közvetlen adó, a játéktermekben üzemeltetett 
pénznyerőautomatákkal kapcsolatosan fizetendő játékadó mértékét egyszeri alkalommal 
az ötszörösére emelés emellett még egy százalékos mértékű adót is bevezet? 

7. Amennyiben a 6. kérdésre adandó válasz igenlő, a 98/34/EK Irányelv 8. (1) cikke 
és/vagy a 98/34/EK Irányelv 9. (I) cikkének tagállam i megszegésére a tagállami személy 
hivatkozhat-e a tagállammal szemben, mint kártérítési felelősséget megalapozó 
mulasztásra, célja-e az Irányelvnek egyéni jogok biztosítása? A tagállami bíróságnak 
milyen szempontokat kell mérlegelnie annak megítélésekor, hogy követett-e el az alperes 
kellően súlyos jogsértést, és az milyen típusú kárigényt alapozhat meg? 

Az Szjtv. 2012. évi, a pénz nyerő automata játéktermekben való üzemeltetést tiltó (és azt 
csak játékkaszinókban megengedő) módosításával kapcsolatosan: 

1. Osszeegyeztető-e az EUMSZ 56. cikkével az olyan non-diszkriminatív tagállami 
jogalkotás, amely a pénznyerő automaták játéktermekben való működtetését az érintett 
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szerencsejátékszervezők számára átmeneti és felkészülési idő biztosítása és/vagy 
megfelelő kártalanítás nyújtása nélkül, azonnali hatállyal betiltja és ezzel egyidejűleg a 
pénznyerő automaták működtetésére a játékkaszinók számára monopóliumot biztosít? 

2. Értelmezhető-e úgy az EUMSZ 34. cikke, hogy annak irányadónak és 
alkalmazandónak kell lennie olyan esetre is, amikor a tagállam olyan non-diszkriminatív 
jogszabályt alkot, amely ugyan közvetlenül nem tiltja meg a pénznyerő automaták 
Európai Unió területéről való beszerzését, de annak tényleges használatát, hasznosítását 
a szerencsejáték-szervezés útján korlátozza, tiltja, anélkül, hogy erre a tevékenységet 
folytató érintett szerencsejáték-szervezők számára átmeneti és felkészülési időt vagy 
kártalanítás nyújtana? 

3. Amennyiben a fenti l. és 2. kérdésre a válasz igenlő, az EUMSZ 36., 52 (l) és 61. cikkei 
vagy a kényszerítő indokok alkalmazásában a tagállam i bíróságnak mely kritériumokat 
kell figyelembe vennie akkor, amikor arról hoz döntést, hogy a korlátozás szükséges, 
alkalmas és arányos volt-e? 

4. Amennyiben az l. és/vagy a 2. kérdésre a válasz igenlő, figyelemmel az EUSZ 6. cikke 
(3) bekezdésére az általános jogelvek a tagállami tiltással, a felkészülési idő 
biztosításával 

kapcsolatosan figyelembe veendők-e? Az alapvető jogok - mint a tulajdonhoz való jog és 
a kártalanítás nélküli tulajdonmegfosztás tilalma - a jelen ügyben megvalósuló 
korlátozással kapcsolatosan figyelembe veendőek-e, ha igen, hogyan? 

5. Amennyiben az l. és/vagy a 2. kérdésre a válasz igenlő, értelmezhető-e a C-46 és 48/93 
(1996) Brasserie-ügyben hozott döntés oly módon, hogy az EUM SZ 34. és/vagy 56. 
cikkei megsértése tagállami kártérítési felelősséget alapozhat meg annak alapján, hogy 
ezen szabályok - közvetlen hatályuk miatt - tagállami személyek számára jogot 
biztosítanak? 

6. A 98/34/EK Irányelv értelmezhető-e akként, hogy egyéb követelménynek minősül az 
olyan tagállami szabály, amely a pénznyerő automaták működtetését játékkaszinókra 
korlátozva a játéktermi működést betiltja? 

7. Amennyiben a 6. kérdésre adandó válasz igenlő, a 98/34/EK Irányelv 8. (I) cikke 
és/vagy a 98/34/EK Irányelv 9. (I) cikkének tagállami megszegésére a tagállami személy 
hivatkozhat-e a tagállammal szemben, mint kártérítési felelősséget megalapozó 
mulasztásra? A tagállami bíróságnak milyen szempontokat kell mérlegelnie annak 
megítélésekor, hogy követett-e el az alperes kellően súlyos jogsértést és az milyen típusú 
kárigényt alapozhat meg? 

8. Alkalmazandó-e a közösségi jognak azon elve, miszerint a tagállamok kötelesek 
kártérítést fizetni a személyeknek a közösségi jognak a tagállamoknak felróható 
megsértéséből eredő károkért arra az esetre is, amikor a jogalkotással érintett területre a 
tagállam szuverenitása áll tenni? Iránymutatásul szolgálnak-e ilyen esetben is az 
alapvető jogok és a tagállamok alkotmányos hagyományaiból fakadó jogelvek" 
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IV. JOGI ELEMZÉS 

Α. Α játékadó mértékének megemelésével kapcsolatos kérdések 

Első kérdés 

29. A Bizottság fontosnak tartja megjegyezni, hogy fejlődésének jelenlegi fokán az Unió 

joga aránylag kis mértékében harmonizálja a tagállamok által kivetett közvetlen 

adókat, ezért a tagállamok széles jogköröket élveznek a közvetlen adónemek jogi 

keretének meghatározásakor. A tagállamok azonban nem sérthetik megy a 

diszkrimináció tilalmát, amelyet az EUMSz. 110. cikke fektet le. E tekintetben a 

Bíróság állandó joggyakorlata értelmében "az egyenlő bánásmódra vonatkozó 

szabályok nemcsak a társaságok székhelye alapján történő nyílt hátrányos 

megkülönböztetést tiltják, hanem az ilyen megkülönböztetés olyan rejtett formáit is, 

amelyek egyéb elhatárolási szempontok alkalmazása révén ténylegesen ugyanahhoz 

az eredményhez vezetnek".1 

30. A nemzeti bíróság végzése alapján úgy tűnik, hogy a jelen ügy tárgyát képező 

adószabály nem valósít meg közvetlen diszkriminációt nem Magyarországon 

letelepedett vállalkozások kárára. Nem tekinthető közvetlen diszkriminációnak az a 

szabály sem, amelynek értelmében a kaszinókban elhelyezett pénznyerő automaták 

mentesülnek az adó alól, a játéktermekben elhelyezett automaták viszont nem. 

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a megkülönböztetés bizonyos körülmények 

között közvetett diszkriminációt valósíthat meg, például olyan esetben, ha a 

kaszinókat túlnyomórészt Magyarországon, a játéktermeket viszont túlnyomórészt 

más tagállamokban letelepedett vállalkozások üzemeltetnék. Ennek megvizsgálása 

a nemzeti bíróság feladata, mivel erre a kérdésre a nemzeti bíróság végzése alapján 

nem adható egyértelmű válasz. 

31. A Bíróság joggyakorlata szerint bizonyos esetekben olyan közvetlen adókra 

vonatkozó jogszabály is sértheti az Unió jogát, amely ugyan nem valósít meg 

hátrányos megkülönböztetést, viszont különleges módon érint bizonyos határokon 

1 Lásd a Bíróság C-385/12 Hervis ügyben hozott ítéletének 30. pontját, és az ott hivatkozott 
joggyakorlatot. 

2 Lásd a Bíróság C-385/12 Hervis ügyben hozott ítéletének 37-39. pontját. 
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átnyúló helyzeteket.3 E feltétel teljesüléséhez viszont a Bizottság véleménye az 

előző pontban leírthoz hasonló helyzetnek kellene fennállnia. 

Második kérdés 

32. A Bíróság állandó joggyakorlata szerint az EUMSz. 34 cikk hatálya nem terjed ki a 

más különös rendelkezések tárgyát képező korlátozásokra, és az EUMSz. 28. cikk, 

az EUMSz. 30. cikk és az EUMSz. 110. cikk szerinti adó jellegű akadályok vagy 

vámokkal azonos hatású intézkedések nem esnek az EUMSz. 34. cikk tilalma alá.4 

Ebből kifolyólag egy olyan nemzeti jogszabály esetében, amely az EUMSz. 110. 

cikke hatálya alá esik, a különleges uniós szabály elsőbbséget élvez az általánosabb 

szabályhoz, például az EUMSz. 34. cikkéhez képest. A Bizottság véleménye szerint 

ezért főszabályként nem szükséges vizsgálni, hogy a jelen ügyben tárgyal adójogi 

szabályozás megfelel-e az EUMSz. 34. cikkének. 

Harmadik kérdés 

33. A harmadik kérdést csak akkor szükséges megválaszolni, ha az EUMSz. 56. cikke 

illetve 34. cikke értelmében korlátozás áll fenn, mivel a kérdés a korlátozás 

igazolására irányul. A rendelkezésre álló információk alapján a Bizottság nem látja 

bizonyítottnak a korlátozás meglétét. 

34. Arra az esetre való tekintettel, ha a nemzeti bíróság korlátozás meglétét állapítaná 

meg, viszont fontos megjegyezni, hogy a Bíróság joggyakorlata értelmében az ilyen 

szabályozás igazolása érdekében sem az ország gazdaságának védelmére, sem pedig 

a költségvetési egyensúlynak az adóbevételek növelésével történő helyreállítására 

nem lehet érvényesen hivatkozni.5 

3 Lásd a Bíróság C-250/95 Futura Participations ügyben hozott ítéletét. 

4 Lásd a Bíróság C-134/07 Kowala ügyben hozott végzésének 23. pontját és az ott hivatkozott 
joggyakorlatot. 

5 Lásd a Bíróság C-385/12 Hervis ügyben hozott ítéletének 44. pontját, és az ott hivatkozott 
joggyakorlatot. 
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Negyedik kérdés 

35. A negyedik kérdéssel kapcsolatban szintén csak akkor szükséges választ adni, ha 

megállapítható valamely uniós alapjog korlátozása. 

36. A teljesség érdekében azonban fontos rámutatni arra, hogy egy tagállami 

adójogszabállyal kapcsolatban is érvényes marad a jogbiztonság és a 

bizalomvédelem uniós jogi elve, amely mindenképpen sérül akkor, ha egy tagállami 

adójogi szabály visszamenő hatállyal kerül bevezetésre.6 Mivel azonban a jelen 

esetben a jogszabály változtatás nem visszamenő hatállyal következett be, annak 

megvizsgálásánál, hogy sérültek-e a jogbiztonság és a bizalomvédelem elvei, szintén 

figyelembe kell venni a tagállamok nagyfokú autonómiáját, amelyet adójogi 

szabályok megalkotásakor élveznek. 

Ötödik kérdés 

37. Mivel az adójogi szabályok módosítása nem tűnik uniós jogba ütközőnek, a 

Bizottság e helyütt nem tér ki részletesen a tagállamok kártérítési kötelezettségével 

kapcsolatos kérdésekre. 

Hatodik kérdés 

38. A nemzeti bíróság hatodik kérdése annak megállapítására irányul, hogy a játékadó 

módosítása a 98/34/EK irányelv 1. cikk 11. bekezdése értelmében de facto műszaki 

szabálynak minősül-e. A Bizottság e helyütt emlékeztet arra, hogy a hivatkozott 

rendelkezés harmadik francia bekezdése értelmében de facto műszaki szabálynak 

minősülnek "műszaki leírások vagy más követelmények, illetve szolgáltatásra 

vonatkozó szabályok, amelyek az ezeknek való megfelelés ösztönzése által 

termékek fogyasztására vagy szolgáltatások igénybevételére hatással bíró adó- vagy 

pénzügyi intézkedésekkel kapcsolatosak". A de facto műszaki szabályok ezen 

csoportját tehát adó- és pénzügyi intézkedések alkotják, amelyeket az különböztet 

meg a de jure műszaki szabályoktól, hogy míg de jure műszaki szabályok előírások 

és tiltások útján kívánják elérni bizonyos műszaki előírások betartását, az adó- és 

pénzügyi intézkedések formájában elfogadott de facto műszaki szabályok ugyanezt 

6 Lásd a Bíróság C-362/12 Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation ügyben 
hozott ítéletének 44-48. pontját. 



15 

közvetett módon, pénzügyi ösztönzés segítségével kívánják elérni. Továbbá, a 

98/34/EK irányelv 10. cikk (4) bekezdések értelmében adó- és pénzügyi 

intézkedések esetében nem áll fenn a három hónapos szabályozási moratórium, 

amely más intézkedések esetében kötelező, az említett irányelv 9. cikk (1) bekezdése 

értelemében. 

39. A Bizottság véleménye szerint ahhoz, hogy egy nemzeti szabály adó- vagy pénzügyi 

intézkedéssel kapcsolatos műszaki leírásnak vagy más követelménynek, és ezáltal de 

facto műszaki szabálynak minősüljön, három feltételnek kell együttesen fennállnia. 

E feltételek a következők: először, a nemzeti szabály technikai leírásokat, más 

követelményeket illetve szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat kell, hogy 

tartalmazzon, másodszor ezeknek a szabályoknak illetve követelményeknek adó

vagy pénzügyi rendelkezéshez kell kapcsolódniuk, harmadszor pedig az ezeknek 

való megfelelés ösztönzése által termékek fogyasztására vagy szolgáltatások 

igénybevételére, azaz a fogyasztók viselkedésére hatással kell, hogy bírjon. 

40. A felsorolt feltételek fényében egyértelmű, hogy nem minden adó- és pénzügyi 

intézkedés esik a 98/34/EK irányelv hatálya alá. Egy bizonyos adó mértékének 

emelése vagy csökkentése csak akkor minősül de facto műszaki szabálynak, ha a 

fent felsorolt további feltételek is teljesülnek. Ilyen intézkedés példája lehet egy 

olyan, gépkocsik használatára kivetett adó, amely a magasabb üzemanyag

fogyasztású gépkocsikat magasabb mértékű, az alacsonyabb üzemanyag-fogyasztású 

gépkocsikat pedig alacsonyabb mértékű adóval sújtja. Egy ilyen esetben ugyanis az 

adójogi szabály (az adó mértéke) más követelményhez kapcsolódik (a gépkocsik 

üzemanyag-fogyasztása), és egyben az említett követelmény betartására 

(alacsonyabb üzemanyag-fogyasztású gépkocsik vásárlására) ösztönzi a fogyasztókat 

(gépkocsi-felhasználókat). 

41. A jelen esetben a megemelt mértékű játékadó csak a játéktermekben üzemeltetett 

pénznyerő automatákra vonatkozik, a kaszinókban üzemeltetett pénznyerő 

automatákra azonban nem. Ez a különbségtétel azonban - ellentétben a pénznyerő 

automaták játékkaszinókon kívül való tilalmával - a Bizottság véleménye szerint 

nem tekinthető műszaki leírásnak, más követelménynek vagy szolgáltatásra 

vonatkozó szabálynak. Az sem bizonyított, hogy a játékadó emelése hatással volt a 
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fogyasztók viselkedésére. Ezért a játékadó mértékének megemelése nem tekinthető 

de facto műszaki szabálynak. 

Hetedik kérdés 

42. A hetedik kérdésre csak akkor szükséges válaszolni, ha a hatodik kérdésre adott 

válasz igenlő. A kártérítési igénnyel kapcsolatban ezért a Bizottság utal a második 

kérdéskör hetedik kérdésére adott válaszára. 

B. Az üzemeltetést tiltó módosítással kapcsolatos kérdések 

43. A Fővárosi Törvényszék további nyolc kérdése olyan non-diszkriminatív tagállami 

jogszabállyal kapcsolatos, amely a pénznyerő automaták játéktermekben való 

működtetését az érintett szerencsejáték-szervezők számára átmeneti és felkészülési 

idő biztosítása és megfelelő kártalanítás nyújtása nélkül, azonnali hatállyal betiltja és 

ezzel egyidejűleg a pénznyerő automaták működtetésére a játékkaszinók számára 

monopóliumot biztosít. 

Első kérdés 

44. Ennek a korlátozásnak az EUMSz. 56. cikkével való összeegyeztethetősége 

tekintetében az Európai Unió Bíróságának állandó joggyakorlatát kívánja a 

Bizottság mindenekelőtt felidézni, amelynek értelmében egy olyan nemzeti 

szabályozás, amely a közigazgatási hatóságok előzetes engedélyének hiányában tiltja 

a játékautomaták üzemeltetését, a szolgáltatásnyújtás EUMSz. 56. cikkben 

biztosított szabadsága korlátozásának minősül. Mindazonáltal értékelni kell, hogy 

egy ehhez hasonló korlátozás megengedhető-e az EUMSz. 52. cikkben kifejezetten 

szabályozott, a szolgáltatásnyújtás szabadsága terén az EUMSz. 62. cikk alapján 

alkalmazandó - közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okok miatti -

eltérések címén, illetve hogy a Bíróság ítélkezési gyakorlata értelmében azt 

igazolhatják-e nyomós közérdeken alapuló kényszerítő okok. A Bíróság állandó 

ítélkezési gyakorlata értelmében a szerencsejáték- tevékenységekre vonatkozó 

korlátozásokat igazolhatják nyomós közérdeken alapuló kényszerítő okok, mint 

például a fogyasztók védelme, és a csalásnak, valamint az állampolgárok a játékhoz 

kapcsolódó túlzott kiadásokra való ösztönzésének a megelőzése. Ami a nemzeti 

szabályozás által deklaráltan elérni kívánt célokat, így a szerencsejáték- kínálat 
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korlátozását és az e játékokhoz kapcsolódó bűnözés elleni, azok ellenőrzött 

mederben való terelése segítségével történő küzdelmet illeti, emlékeztetni kell arra, 

hogy ezek azon célok sorába tartoznak, amelyeket az ítélkezési gyakorlat az alapvető 

szabadságok szerencsejáték-ágazatban történő korlátozásának igazolására 

alkalmasakként ismer el. Egyébiránt emlékeztetni kell arra, hogy a tagállamok által 

előírt korlátozásoknak meg kell felelniük a Bíróság ítélkezési gyakorlatából 

következő, az arányosságra és a hátrányos megkülönböztetés tilalmára vonatkozó 

feltételeknek. Ily módon a nemzeti jogszabály csak akkor alkalmas az említett cél 
η megvalósítására, ha azt valóban koherens és szisztematikus módon kívánja elérni. 

45. Amint azt a Bizottság már előadta ezen észrevételei 34. pontjában, amennyiben 

korlátozás áll elő a jogszabályi módosítást folytán, akkor a korlátozást alátámasztó 

érvelés nem hivatkozhat csupán a költségvetés bevételének növelésére. A módosítás 

összeegyeztethetőségét csak arányos és megfelelő érvek igazolhatják. 

Második kérdés 

46. A Bíróság C-36/02 Omega Spielhallen és C-71/02 Karner ügyekben hozott ítéletei 

értelmében, ha egy tagállami intézkedés több szerződéses szabadságot is érint, a 

Bíróság az adott intézkedés vizsgálatát főszabályként a két alapvető szabadság közül 

csupán az egyik vonatkozásában végzi el, amennyiben megállapítható, hogy az adott 

ügy körülményei között az egyik a másikhoz képest teljességgel másodlagos és 

ahhoz kapcsolódik. A Bíróság joggyakorlata értelmében azonban ez a szabály csak 

akkor alkalmazható, ha az adott ügy körülményei között a többi szabadság az 

elsőhöz képest teljesen másodlagos, és ahhoz kapcsolódhat. 

47. A jelen ügyben azonban a Bizottság véleménye szerint a szolgáltatásnyújtás 

szabadsága nem teljesen másodlagos az árufogalom szabadságához képest, mivel a 

Bíróság joggyakorlata értelmében a pénznyerő automaták önmagukban is árunak 

minősülnek, amelyeket importálni illetve exportálni lehet egy adott tagállam 

területére illetve területéről. A pénznyerő automaták ugyan szolgáltatás nyújtására 

szolgálnak üzemeltetésük során, ez azonban nem jelenti azt, hogy kikerülnének a 

7 Lásd a Bíróság C-390/12 Pfleger és társai ügyben hozott ítéletének 39-43. pontját és az ott hivatkozott 
joggyakorlatot. 
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szabad áruforgalomra vonatkozó szabályok hatály alól.8 A Bizottság véleménye 

szerint ezért ajelen ügyben érintett magyarországi jogszabályok vizsgálandók mind 

az áruforgalom, mind a szolgáltatásnyújtás szabadságának szemszögéből. 

Harmadik és negyedik kérdés 

48. Az alkalmasság és arányosság feltételeinek alkalmazása tekintetében a Bíróság 

állandó joggyakorlata ad eligazítást. A Bíróság már emlékeztetett arra, hogy a 

tagállamok által előírt korlátozásoknak meg kell felelniük a Bíróság ítélkezési 

gyakorlatából következő, az arányosságra és a hátrányos megkülönböztetés tilalmára 

vonatkozó feltételeknek. Ily módon a nemzeti jogszabály csak akkor alkalmas az 

említett cél megvalósítására, ha azt valóban koherens és szisztematikus módon 

kívánja elérni. Pusztán az a tény, hogy valamely tagállam egy másik tagállamétól 

eltérő védelmi rendszert választott, nem befolyásolhatja az e területen hozott 

rendelkezések arányosságának megítélését. Az ilyen rendelkezéseket kizárólag az 

érintett tagállam illetékes hatóságai által kitűzött célok és az általuk biztosítani 

kívánt védelmi szint figyelembevételével kell értékelni. A szerencsejátékok 

szervezésének különleges területén ugyanis a nemzeti hatóságok elegendő 

mérlegelési jogkörrel rendelkeznek a fogyasztók és a szociális rend védelmével 

kapcsolatos követelmények megállapítása terén, valamint - amennyiben a Bíróság 

ítélkezési gyakorlatában megállapított feltételek egyebekben teljesülnek - a 

tagállamok feladata annak mérlegelése, hogy az elérni kívánt jogszerű célokra 

tekintettel szükséges-e a játékkal és a fogadással kapcsolatos tevékenységek teljes 

vagy részleges tiltása, vagy elegendő annak enyhébb vagy szigorúbb ellenőrzési 

eljárások előírásával történő korlátozása.9 

49. Megemlítendő továbbá, hogy a Bíróság ítélkezési gyakorlatából nem lehet arra a 

következtetésre jutni, hogy a tagállam önmagában amiatt, hogy nem tud felmutatni 

olyan tanulmányokat, amelyek a kérdéses szabályozás alapjául szolgálhattak, 

Lásd a Bíróság C-124/97 Läärä és társai ügyben hozott ítéletének 24. pontját. 

9 Lásd a Bíróság C-390/12 Pfleger és társai ügyben hozott ítéletének 43-45. pontját és az ott hivatkozott 
joggyakorlatot. 
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elveszíti azt a lehetőséget, hogy alátámassza a belső korlátozó intézkedéseknek az e 

követelményeknek való megfelelőségét.10 

50. A tagállamok széles mérlegelési jogkörének is megvannak azonban a határai. A 

Bíróság joggyakorlata értelmében monopólium bevezetése különösen korlátozó 

jellegű intézkedésnek minősül, ezért annak a Bíróság joggyakorlata értelmében a 

fogyasztóvédelem különösen magas szintjének biztosítására kell irányulnia, és olyan 

normatív háttér kialakításával kell párosulnia, amely alkalmas annak biztosítására, 

hogy az említett monopólium jogosultja ténylegesen, koherens és szisztematikus 

módon követni tudja az ily módon meghatározott célokat, a mennyiségében és 

minőségében e céloknak megfelelően kialakított és a hatóságok szigorú ellenőrzése 

alatt álló kínálat útján.11 Továbbá, a Bíróság joggyakorlata értelmében új jogi 

szabályozás bevezetése megfelelő átmeneti időszak nélkül megsértheti az 

arányosság elvét, amennyiben nem teszi lehetővé, hogy az érintett vállalkozások 
1 9 ésszerű átmeneti időszak keretében alkalmazkodhassanak az új szabályokhoz. 

Ötödik kérdés 

51. A kártérítési igénnyel kapcsolatban a Bizottság utal a második kérdéskör hetedik 

kérdésére adott válaszára. 

Hatodik kérdés 

52. A Bíróság már kimondta, hogy a 98/34 irányelv 1. cikkének 11. pontja szerinti 

műszaki szabályoknak kell tekinteni az olyan intézkedéseket, amelyek a 

játékkaszinók kivételével bármely köz- vagy magánterületen megtiltják az összes 
1 Λ elektromos, elektromechanikus és elektronikus játék használatát. E körülmények 

között a Bizottság véleménye szerint a 98/34/EK irányelv 1. cikke 11. pontjának 

10 Lásd a Bíróság C-316/07 Stoß ügyben hozott ítéletének 72. pontját. 

11 Lásd a Bíróság C-347/09 Jochen Dickinger és Franz Ömer elleni büntetőeljárás ügyében hozott 
ítéletének 41. és 7. pontját. 

12 Lásd a Bíróság C-309/02 Radlberger Getränkegesellschaft mbH & Co. és S. Spitz KG kontra Land 
Baden-Württemberg ügyben hozott ítéletének 80. és 81. pontját és a Bíróság C-320/03. az Európai 
Közösségek Bizottsága kontra Osztrák Köztársaság ügyben hozott ítéletének 90.pontját. 

13 Lásd a Bíróság C 213/11, C 214/11 és C 217/11 egyesített ügyekben hozott ítéletének 24. és 25. 
pontját. 
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értelmében vett „műszaki szabálynak" kell minősíteni egy olyan intézkedést, amely 

a pénznyerő automaták üzemeltetését kizárólag a játékkaszinók számára tartja fenn. 

Hetedik kérdés 

53. Kiindulásképpen emlékeztetni kell a 98/34/EK irányelvben előírt értesítési 

kötelezettség megsértésének következményére. A Bíróság joggyakorlata szerint 

98/34/EK irányelvet úgy kell értelmezni, hogy az értesítési kötelezettség megszegése 

az érintett műszaki szabályok alkalmazhatatlanságát eredményezi, így azokat 

magánszemélyekkel szemben nem lehet érvényesíteni. A 98/34/EK irányelv 8. és 9. 

cikkét úgy kell értelmezni, hogy ezekre magánszemélyek a nemzeti bíróság előtt 

hivatkozhatnak, amely utóbbinak meg kell tagadnia olyan tagállami műszaki szabály 

alkalmazását, amelyet nem közöltek az irányelvnek megfelelően.14 

54. A Bíróság továbbá úgy döntött, hogy amennyiben a szóban forgó műszaki szabály 

nem alkalmazhatóságából levonandó további jogkövetkezményekről van szó -

például a szerződés semmisségéről vagy kikényszeríthetetlenségéről -, a kérdés a 

nemzeti jog alapján válaszolandó meg. Ez a követelmény mindazonáltal azon 

kitételnek van alávetve, miszerint az alkalmazandó nemzeti jogszabályok nem 

lehetnek kevésbé kedvezőbbek, mint azok, amelyek hasonló hazai tevékenységeket 

szabályoznak (az egyenértékűség elve), és nem nincsenek olyan módon 

meghatározva, hogy lehetetlenné vagy rendkívül nehézzé tegyék az uniós jog által 

biztosított jogok gyakorlását (a tényleges érvényesülés elve).15 

55. A Bíróság joggyakorlata azonban ez ideig nem adott választ arra a kérdésre, hogy 

egy műszaki szabály be nem jelentése vezethet-e a tagállam kártérítési 

kötelezettségéhez. 

56. A Bíróság joggyakorlata értelmében a sérelmet szenvedett magánszemélyek három 

feltétel együttes fennállásakor rendelkeznek kártérítéshez való joggal, nevezetesen, 

ha a megsértett uniós jogi szabály a magánszemélyek számára jogokat keletkeztet, e 

szabály megsértése kellően súlyos, és fennáll a közvetlen okozati összefüggés e 

jogsértés és a sérelmet szenvedett magánszemélyek kára között. E három feltétel 

14 Lásd a Bíróság C-194/94 CIA Security ügyben hozott ítéletének 54. és 55. pontját. 

15 Lásd a Bíróság C-159/00 Sápod Audic ügyben hozott ítéletének 53. pontját. 
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szükséges és elégséges ahhoz, hogy a magánszemélyek számára kártérítéshez való 

jogot keletkeztessen, ugyanakkor nem lehet kizárni, hogy az állami felelősség 

kevésbé szigorú feltételek mellett is megállapítható legyen a nemzeti jog alapján. 

Főszabályként a nemzeti bíróságoknak kell meghatározniuk, hogy milyen, 

közvetlenül az uniós jogból eredő feltételek alkalmazása mellett állapítható meg a 

tagállamoknak a magánszemélyek részére az uniós jog megsértésével okozott károk 

iránti felelőssége, összhangban a Bíróság által az említett feltételek alkalmazása 

tekintetében adott iránymutatásokkal.16 

57. A 98/34/EK irányelv az irányelv célja az, hogy megelőző ellenőrzés révén védje az 

áruk szabad mozgását, és hogy az értesítési kötelezettség e közösségi ellenőrzés 

megvalósításának lényeges jogi eszköze. Az irányelv célja nem egyszerűen a 

Bizottság tájékoztatása, hanem az, hogy tágabb körben megszüntesse vagy 

mérsékelje a kereskedelem korlátait, tájékoztassa a többi tagállamot valamely 

tagállam által elfogadni kívánt műszaki szabályozásról, a Bizottság és a többi 

tagállam számára biztosítsa a szükséges időt az észrevételek megtételére és a 

módosításokra való javaslattételre annak érdekében, hogy mérsékelni lehessen a 

tervezett intézkedésből eredő, az áruk szabad mozgását érintő korlátokat, és hogy a 

Bizottságnak elegendő ideje legyen harmonizációs irányelvet javasolni. Egyébként a 

98/34/EK irányelv 8. és 9. cikkének megszövegezése egyértelmű, amennyiben a 

tagállami szabályozások közösségi ellenőrzési eljárását, és hatálybalépésük 

időpontjának a Bizottság beleegyezésétől, illetve ellenvetésének hiányától való 

függővé tételét írja elő.17 

58. A Bíróság azonban azt is leszögezte, hogy a 98/34/EK irányelv semmilyen módon 

nem határozza meg annak a jogszabálynak anyagi jogi hatályát, amely alapján a 

nemzeti bíróságnak döntést kellene hoznia az előtte lévő ügyben. Ezért a 98/34/EK 
1 o 

irányelv nem teremt jogot, sem kötelezettséget egyének számára. 

59. A fentiekre tekintettel, kétséges, hogy a 98/34/EC megfelel a feltételnek, miszerint 

közvetlen jogosultságokat teremt. Mindenesetre a nemzeti bíróság feladata, 

16 

17 

18 

Lásd a Bíróság C-420/11 Leth ügyben hozott ítéletének 41-43. pontját. 

Lásd a Bíróság C-194/94 CIA Security ügyben hozott ítéletének 48. és 50. pontját. 

Lásd a Bíróság C-443/98 Unilever ügyben hozott ítéletének 51. pontját. 
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meghatározza, hogy az uniós jog feltételei alkalmazandóak-e a kártalanítás jogára, 

ideértve a közvetlen okozati kapcsolat fennállását. A Bizottság véleménye szerint 

ezért a 98/34/EK irányelv szerinti műszaki szabály nem értesítéséből fakadó 

kártérítési igény elbírálására a nemzeti jog az irányadó. Az alkalmazandó nemzeti 

jogszabályok nem lehetnek kevésbé kedvezőbbek, mint azok, amelyek hasonló hazai 

tevékenységeket szabályoznak (az egyenértékűség elve), és nem nincsenek olyan 

módon meghatározva, hogy lehetetlenné vagy rendkívül nehézzé tegyék az uniós jog 

által biztosított jogok gyakorlását (a tényleges érvényesülés elve. 

Nyolcadik kérdés 

60. A Bizottság véleménye szerint az előző kérdéssel kapcsolatban tárgyalt, a Bíróság 

esetjogából levezethető kártérítési kötelezettség csak olyan esetekben 

érvényesíthető, amelyekben uniós jogi norma megsértéséből keletkezik kár. 

Amennyiben azonban egy adott helyzetben nem sérül az Unió joga, a tagállami 

kártérítés fent tárgyalt elve nem alkalmazható. Ha ilyen esetben más jellegű -

például nemzeti - jogszabály sérül, az esetleges kártérítési igény nem alapozható 

uniós jogra, azt más alkalmazandó jogszabályból kell levezetni. 

V. A FELTETT KÉRDÉSEKRE ADANDÓ VÁLASZ 

61. A fentiek alapján a Bizottság azt indítványozza, hogy a Bíróság az előzetes 

döntéshozatali kérdésekre a következőképpen válaszoljon: 

Egy olyan tagállami jogszabály, amely a játékkaszinókon kívül üzemeltetett 
pénznyerő automatákra kivetett játékadó mértékét emeli, az EUMSz. 110. cikke 
alapján vizsgálandó és ellentétes az EUMSz. 110. cikkével, amennyiben közvetlen 
vagy közvetett diszkriminációt valósít meg. 

Amennyiben egy olyan tagállami jogszabály, amely a játékkaszinókon kívül 
üzemeltetett pénznyerő automatákra kivetett játékadó mértékét emeli uniós jog 
korlátozását vonja maga után, a korlátozás nem igazolható kizárólag az érintett 
tagállam költségvetési helyzetével. Ilyen esetben a korlátozásnak tiszteletben kell 
tartania a jogbiztonság és a bizalomvédelem elveit. 

Egy olyan tagállami jogszabály, amely a játékkaszinókon kívül üzemeltetett 
pénznyerő automatákra kivetett játékadó mértékét emeli, nem minősül de facto 
műszaki szabálynak a 98/34/EK irányelv 1. cikk 11. pontja értelmében. 

Egy olyan tagállami jogszabály, amely a pénznyerő automaták működtetését 
játékkaszinókon kívül megtiltja, a szolgáltatásnyújtás az EUMSz. 56. cikkében 



23 

foglalt szabadságát korlátozza, és megvizsgálandó az áruforgalom az EUMSz. 34. 
cikkében foglalt szabadsága szempontjából is. 

Egy olyan tagállami jogszabály, amely a pénznyerő automaták működtetését 
játékkaszinókon kívül megtiltja, igazolható közérdeken alapuló kényszerítő 
indokkal, amennyiben az adott cél elérésére alkalmas és azzal arányos. 

A 98/34/EK irányelv 1. cikke 11. pontjának értelmében vett „műszaki szabálynak" 
kell minősíteni egy olyan intézkedést, amely a pénznyerő automaták üzemeltetését 
kizárólag a játékkaszinók számára tartja fenn. 

A 98/34/EK irányelv szerinti műszaki szabály nem értesítéséből fakadó kártérítési 
igény elbírálására a nemzeti jog az irányadó. Az alkalmazandó nemzeti 
jogszabályok nem lehetnek kevésbé kedvezőbbek, mint azok, amelyek hasonló hazai 
tevékenységeket szabályoznak (az egyenértékűség elve), és nem nincsenek olyan 
módon meghatározva, hogy lehetetlenné vagy rendkívül nehézzé tegyék az uniós jog 
által biztosított jogok gyakorlását (a tényleges érvényesülés elve. 

Diego LOMA-OSORIO LERENA TOKÁR Adrián 

A Bizottság meghatalmazott képviselői 


