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Tárgy: Thomas Daub német állampolgár által benyújtott 0106/2005 számú petíció az 
állítólagos magyarországi megkülönböztetésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki házastársával együtt 2003 szeptembere óta tartózkodik 
Magyarországon, azt kifogásolja, hogy a magyar hatóságok nem adták ki neki a 7 héttel 
ezelőtt kért tartózkodási engedélyt, jelezve, hogy magyar származású romániai kollégái 2 
héten belül megkapták a sajátjukat. A petíció benyújtójának érvei szerint ez diszkrimináció, és 
a magyar hatóságok által a magával vitt járműre kiszabott 7400 eurós regisztrációs adó miatt 
is tiltakozik.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. június 30. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2006. február 3.

Törvényi háttér

1. Tartózkodási engedély késedelmes megadása

A jelenleg alkalmazandó közösségi jog, különösen a külföldiek mozgására és tartózkodására 
vonatkozó, a közérdek, közbiztonság vagy közegészség által indokolt különleges intézkedések 
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összehangolásáról szóló, 1964. február 25-i 64/221/EK tanácsi irányelv1 5. cikke alapján az 
illetékes hatóságnak a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a tartózkodási engedély 
iránti kérelem benyújtásától számított hat hónapon belül meg kell hoznia az első tartózkodási 
engedély megadására/megtagadására vonatkozó döntését. 

Ebből az következik, hogy 7 hetes késedelem még nem ütközik a közösségi jogba. 

A legtöbb tagállamban a nemzeti hatóságok által kiadandó tartózkodási kártyák feldolgozása 
általában jóval hosszabb ideig tart a harmadik országok állampolgárai esetében, mint az EU-
állampolgároknál, ezzel szemben úgy tűnik, hogy Magyarországon fordított a helyzet. A 
Bizottság rendelkezésére álló információk szerint a tartózkodási engedélyek kiadásához 
szükséges idő az érintett önkormányzattól függően jelentősen eltérhet. 

Ugyanakkor a nemzeti közigazgatási hivatalok működésével kapcsolatban meg kell jegyezni, 
hogy a szubszidiaritás elve alapján a nemzeti közigazgatási hivatalok szervezeti kialakítását 
illetően a tagállamok kizárólagos illetékességgel rendelkeznek. 

Ezzel összefüggésben meg kell jegyezni, hogy az Unió polgárainak és családtagjaiknak a 
tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. 
április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv2 alapján, amely hatályon kívül 
helyezi többek között a fent említett 64/221/EK irányelvet, az EU állampolgárainak a jövőben 
nem kell tartózkodási kártyát szereznie a tartózkodás helye szerinti tagállamban: elégséges 
egyszerűen regisztráltatni magukat az illetékes hatóságoknál, és még erre is csak akkor van 
szükség, ha azt a befogadó tagállam szükségesnek tartja. A nyilvántartásba vételről szóló 
igazolást az érvényes személyi igazolvány vagy útlevél bemutatását és a tartózkodáshoz 
szükséges feltételek teljesítésének igazolását követően haladéktalanul ki kell állítani. A 
tagállamoknak 2006. április 30-ig kell átültetniük a nemzeti jogba ezt az irányelvet. Az 
adminisztratív terhek csökkentére irányuló említett lépések összhangban vannak az egyes 
tagállamok által a kötelező tartózkodási engedély eltörlésével kapcsolatban korábban 
meghozott intézkedésekkel.

2. Regisztrációs adó kivetése 

2.1. Az alkalmazandó magyar jog

A 2005. január 1-jei hatállyal módosított 2003. évi CX. törvénnyel Magyarország 
regisztrációs adót vezetett be a gépjárművekre. Ennek az adónemnek a megfizetése a 
gépjármű magyarországi első közúti forgalomba helyezésekor válik esedékessé, amennyiben 
a gépjárművet az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint értékesítették, illetve 
Közösségen belüli vásárlás, behozatal vagy átalakítás útján került forgalomba. Különös 
szabályként a gépjárművek regisztrációs adóját akkor is meg kell fizetni, ha egy másik 
tagállamból importált használt gépjármű kerül magyarországi forgalomba. A fent említett 
törvény rendelkezéseinek megfelelően a magyarországi regisztrációs adó összege rögzített, és 
a motor hengerűrtartalma, az üzemanyag típusa és a kibocsátási határértékek alapján kerül 

                                               
1  HL 850., 1964.4.4., 64. o.
2  HL L 158., 2004.4.30., 77. o.
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megállapításra. Az adó mértékét nem befolyásolja viszont az, hogy a regisztrálandó jármű új 
vagy használt.

2.2. A Bizottság megállapításai

Közösségi szintű harmonizáció hiányában a tagállamok korlátozás nélkül vethetnek ki 
regisztrációs adót, amennyiben figyelembe veszik az elsődleges és másodlagos közösségi 
jogot1. Az elsődleges jog tekintetében a tagállamok kötelesek betartani az EK-Szerződés 90. 
cikkét, amely megtiltja, hogy a tagállamok bármilyen közvetlen vagy közvetett belső adó 
vessenek ki egy másik tagállamban előállított termékre azon az adón felül, amely a hasonló 
jellegű hazai termékeket közvetve vagy közvetlenül terheli. A közösségi jog ezen alapelvének 
meghatározó jelentősége van a gépjárműadók esetében, mivel gyakran éppen ezt figyelembe 
véve értékelik a regisztrációs adók közösségi joggal való összeegyeztethetőségét.

A Bizottság több szempontból is megkezdte a magyarországi regisztrációs adó vizsgálatát. Az 
összeegyeztethetőséggel kapcsolatos kérdések főleg a 90. cikk megsértését érintik, abból a 
szempontból, hogy a magyarországi adó olyan belső adónak tűnik, amely megkülönbözteti a 
Magyarországon forgalomba helyezni kívánt importált autókat és a belföldi autókat. 

Érdemes megjegyezni, hogy egy már lezárt esetben hozott ítélet alapján a belföldi autógyártás 
hiánya nem akadályozza meg a tagállamokat a 90. cikk alkalmazásában, mivel a „hasonló 
jellegű hazai termék” könnyen jelenthet olyan terméket, amely a behozatalt és belföldi 
forgalomba kerülését követően már hazainak minősül (Bizottság kontra Dánia ügy, C-47/88).

Ezen túlmenően az Európai Bíróság által az egyik ügyben hozott ítélet szerint a 
gépjárművekre vonatkozó regisztrációs adó kivetésekor a tagállamnak figyelembe kell vennie 
a gépjármű valós értékét a regisztráció időpontjában ahhoz, hogy megfeleljen a 90. cikknek. 
A Bíróság ítélete ennek megfelelően kimondja, hogy „az EGK-Szerződés 95. cikkével 
(jelenleg 90. cikk) összeegyeztethetetlen, ha egy tagállam egy másik tagállamból származó 
használt autóra adót vet ki, amelynek mértéke – a gépjármű valós értékcsökkenésének 
figyelembevételét mellőzve – meghaladja az adott ország területén már regisztrált, hasonló 
használt autók értékébe beépített adó-maradványértéket.” (Nunes Tadeu, C-345/93. sz. ügy, 
20. bekezdés; Bizottság kontra Dánia ügy, C-47/88., 22. bekezdés; és Bizottság kontra Görög 
Köztársaság ügy, C-375/95.) 

Az új autókra kivetett regisztrációs adó ténylegesen az adott gépjármű értékének egy bizonyos 
százaléka, amely az autó értékvesztésének függvényében időarányosan csökken. 
Következésképpen a használt autók értéke már eleve magában foglalja a gépjármű rendes 

                                               
1 Lásd az egyes szállítóeszközök valamely tagállamba egy másik tagállamból történő 
ideiglenes behozatalának Közösségen belüli adómentességéről szóló 83/182/EGK irányelvet 
(HL L 105., 1983.4.23.) és a magánszemélyek személyes tulajdonának valamely tagállamból 
történő végleges behozatalára alkalmazandó adómentességekről szóló 83/183/EGK irányelvet 
(HL L 105., 1983.4.23., 64–65. o.).
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elhasználódásával csökkentett regisztrációs adót. Ebből az következik, hogy ha nem vesszük 
figyelembe egy használt autó tényleges értékvesztését, akkor egy – Magyarországon 
forgalomba helyezendő – külföldi használt autóra kivetett adó mindig magasabb lesz, mint az 
azonos modellt, hengerűrtartalmat, üzemanyagtípust és kibocsátási határértéket képviselő, a 
magyar piacon már forgalomban lévő és Magyarországon eredetileg új autóként regisztrált 
használt autó értékébe beépített adó maradványértéke. 

Vagyis amikor egy másik tagállamból származó használt autó regisztrációköteles, akkor az a 
tény, hogy a gépjármű valós értékvesztését nem veszik figyelembe, illetve hogy a 
regisztrációs adót nem csökkentik arányosan, arra enged következtetni, hogy az ily módon 
alkalmazott regisztrációs adó belső adóként működik, és alkalmas arra, hogy 
megkülönböztesse a külföldi és hasonló jellegű hazai termékeket. A Bizottság véleménye 
szerint az a magyar jogszabály, amely az új autókra a használt autókkal azonos mértékű 
regisztrációs adót vet ki, megsérti az EK-Szerződés 90. cikkét.

2.3. Összegzés

A Bizottság úgy döntött, hogy hivatalos értesítést küld Magyarországnak. Ezt az intézkedést a 
2005. október 14-én kiadott IP/05/1279. sz. sajtóközleményben jelentették be, amit 
mellékeltünk az e petícióra adott válaszhoz. Azonban meg kell jegyezni, hogy a Bizottság 
által ebben a tárgyban hozott intézkedések egyike sem biztosít jogi védelmet a 
magánszemélyek számára. Ezért a petíció benyújtójának érdeke, hogy egyéni jogainak 
védelme érdekében jogorvoslati eljárást kezdeményezzen a nemzeti hatóságok előtt.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. november 25.

A tartózkodási engedély kérdésével a Bizottságnak a Parlamenthez küldött korábbi, 2006. 
február 3-i válasza már foglalkozott. Ezért ez a válasz csak a magyar regisztrációs adóra tér 
ki.

EK-jog

A gépjárművek regisztrációs adója tekintetében nincsen európai uniós szintű harmonizáció. 
Ez azt jelenti, hogy a tagállamok kivethetnek ilyen adókat, úgy, hogy mértékükről és 
számítási módjukról szabadon dönthetnek. Ennek megfelelően a tagállamok alkalmazhatják a 
gépjármű-regisztrációs adót, és annak mértékét olyan magasan állapítják meg, ahogyan csak 
akarják (például Dániában egy hasonló adó a jármű értékének 180%-ával egyezik meg). 

Ezeknek az adóknak azonban összhangban kell lenniük az EK-Szerződéssel, és 
különösen annak 90. cikkével.

Ebből következik, hogy Magyarország szabadon kivethet regisztrációs adót olyan 
gépjárművekre, amelyeket területén először regisztrálnak, még akkor is, ha ezekre a 
gépjárművekre korábban már megfizették a regisztrációs adót egy másik tagállamban –
feltéve, hogy a vonatkozó adó összhangban van az EK-Szerződés 90. cikkével.

A regisztrációs adó kivetésének magyarországi háttere
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A 2003. évi CX. törvénnyel (a továbbiakban: a regisztrációs adóról szóló törvény) 
Magyarország bevezette a regisztrációs adót.

A Bizottság úgy ítélte meg, hogy a regisztrációs adóról szóló törvény sértette a Szerződés 90. 
cikkét, ezért jogsértési eljárást indított Magyarország ellen (2005/4256). Ennek kapcsán a 
Bizottság 2005. október 18-án hivatalos figyelmezető levelet küldött Magyarországnak.

Magyarország 2006. január 1-jei hatállyal módosította a regisztrációs adóra vonatkozó 
jogszabályát. A módosítás a jármű életkorán alapuló, rögzített avultatási táblázatot vezetett 
be.

2006. július 4-én a Bizottság újabb hivatalos figyelmeztető levelet küldött Magyarországnak, 
amelyben vitatta a rögzített avultatási táblázatnak az EK-Szerződés 90. cikkének való 
megfelelőségét. A Bizottság azt állította, hogy a jogszabályban rögzített avultatás túlságosan 
lassúnak tűnik ahhoz, hogy az esetek többségében a használt gépjárművek valós 
értékcsökkenését tükrözze a regisztráció idejekor, amit az Európai Bíróság ítélkezési 
gyakorlata megkövetel.

2006. október 5-én a Bíróság – két előzetes döntéshozatalra való előterjesztés kapcsán –
ítéletet hozott a magyar regisztrációs adóval kapcsolatban azokban az ügyekben, amelyeket a 
jogszabály 2006. évi módosítása előtti formája ellen indítottak.

A Nádasdi ügyben hozott ítéletet követően a magyar parlament elfogadta a regisztrációs adó 
visszatérítéséről szóló 2007. évi CXXX. törvényt.

A magyar jogalkotás közelmúltbéli fejleményei és a jelenlegi helyzet

2007. február 5-én életbe lépett módosítások

Magyarország a 2007. február 5-én hatályba lépett 2006. évi CXXXI. törvény elfogadásával 
módosította a regisztrációs adóról szóló magyar törvényt.

Az avultatási táblázat e dokumentum elkészültekor hatályos változatát e módosítás állapította 
meg.

A Bíróság ítélete (Bizottság kontra Görög Köztársaság, 2007. szeptember 20.)

A Bíróság 2007. szeptember 20-án – a kötelességszegés megállapítása iránt indított 
keresetet követően – ítéletet hozott a görög regisztrációs adóról.

Azon objektív kritériumok között, amelyekre a rögzített avultatási táblázat alapozható, a 
Bíróság megemlítette a jármű életkorát, továbbá a megtett kilométerek számát, a jármű 
általános állapotát, meghajtási módját, és azt, hogy a jármű milyen gyártmány vagy modell.

A 2008. április 1-jétől hatályos fellebbezési eljárás
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A magyar gazdasági és közlekedési minisztérium és a pénzügyminisztérium 2008. április 1-
jén hatályba léptette a gépjármű regisztrációs adójának egyedi adó-megállapítási díjáról, 
valamint az annak megfizetésére vonatkozó egyéb eljárási szabályokról szóló 13/2008. sz. 
együttes rendeletet (a továbbiakban: a rendelet). A fellebbezési eljárást beépítették a 
regisztrációs adóról szóló törvénybe egy új szakaszban, amelynek címe: az adó mértékének 
megállapítása különleges szabályok alapján.

A rendelet értelmében a gépjármű tulajdonosa 45 000 HUF (kb. 180 EUR) összeg 
befizetésével megtámadhatja az adóhatóság által egyénileg megállapított adómértéket és 
részletes szakértői vizsgálatot kérhet a behozott használt gépjármű értékének a regisztrációs 
adóról szóló törvényben nem említett kritériumok (a járművel megtett kilométerek száma, a 
jármű általános és műszaki állapota, a behozott használt gépjármű és egy hasonló referencia-
jármű értékének összehasonlítása) alapján történő megállapítása céljából. Magyarország csak 
egy hatóságot jelölt ki, amely kizárólagos hatáskörrel rendelkezik az egyéni adómérték-
megállapítási kérelmek kezelésére.

Ez a hatóság Békéscsabán működik, amely egy távoli, Budapesttől 200 km-re fekvő város, a 
román határ közelében.

A Bizottság 2008. április 22-i levelében tájékoztatást kért Magyarországtól e két szempontra 
(az avultatás kritériumaira és a fellebbezésre) vonatkozóan.

Összegzés

A Bizottsághoz érkezett 2008. július 3-i válasz után a Bizottság megállapította, hogy a 
jelenleg folyamatban levő jogsértési eljárás még nem zárható le.

5. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. április 24.

A szóban forgó ügyben folyamatban lévő jogsértési eljárás keretében a Bizottság bírálja a 
magyar jogszabály által a használt autók regisztrációs adójának megállapítása céljából 
alkalmazott avultatási rátákat, mégpedig azon az alapon, hogy még mindig egyetlen 
kritériumon (a jármű életkorán) alapulnak; ezt a rendszert a Bíróság világosan kifogásolta a 
C-74/06. számú ügyben.

A Bizottság továbbá úgy ítélte meg, hogy a 2008 februárjától hatályos egyedi 
adómegállapítási eljárás bizonyos jellemzői (az egész országban egyetlen hatóság fizikai 
hozzáférhetősége, a megnövekedett eljárási időtartam) túlzottan megnehezítik a kérelmezők 
jogainak gyakorlását ezen eljárás során. Következésképpen a szóban forgó eljárás 
ellentétesnek tűnik a Bíróság átláthatóság és hatékonyság elvére vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatával.

Magyarország azonban továbbra is tagadja a közösségi jog megsértését. Állítása szerint a C-
74/06. számú ügyben hozott bírósági ítélet ebben az ügyben nem mérvadó, mivel egy olyan 
görögországi helyzetre vonatkozik, amelyben az adó az autó értékén alapult, miközben az 
Magyarországon pusztán műszaki és környezetvédelmi jellemzőkön alapul. Magyarország 
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állításai szerint a magyar rendszer a használt autók értékének ésszerű közelítéséhez vezet, 
mivel az avultatási ráták valójában több kritériumon alapulnak (ide tartozik a 
futásteljesítmény is) abban az értelemben, hogy ezeket a kritériumokat az egységes ráta 
kiszámítása során átlagos értékek felhasználásával veszik figyelembe.

Magyarország továbbá azt állítja, hogy nem állapítható meg az átláthatóság és a hatékonyság 
elvének megsértése, mivel a magyar jogszabály pontos kritériumokat határoz meg az avultatás 
kiszámítása tekintetében az egyedi adómegállapítási eljárás során, a hatóságoknak meg kell 
indokolniuk határozatukat, és egyetlen hatóságot jelöltek ki a következetes közigazgatási 
gyakorlat szükségessége és a régióban rendelkezésre álló munkaerő miatt.

A Bizottság jelenleg vizsgálja Magyarország érveit. Ha a vizsgálatot követően úgy véli, 
hogy továbbra is fennáll a közösségi jog megsértése, indokolással ellátott véleményben 
fogja felszólítani a tagállamot jogszabályának módosítására.

6. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. szeptember 1.

A Bizottság 2008. december 1-jén második alkalommal küldött hivatalos felszólító levelet 
Magyarországnak a személygépkocsik magyarországi adóztatásával kapcsolatos, folyamatban 
lévő jogsértési eljárással összefüggésben. A Bizottság e felszólító levélben azt állította, hogy a 
használt autókra kivetett adó megállapítására használt avultatási ráták még mindig egyetlen 
kritériumon (a jármű életkorán) alapulnak; ezt a rendszert a Bíróság a C-74/06. sz. ügyben 
hozott ítéletében kifogással illette. 

A Bizottság továbbá úgy ítélte meg, hogy a 2008 februárjától bevezetett, az autó egyedi 
műszaki vizsgálatát tehetővé tevő egyedi adómegállapítási eljárás bizonyos jellemzői (az 
egész országban egyetlen hatóság fizikai hozzáférhetősége, a megnövekedett eljárási 
időtartam) túlzottan megnehezítik a kérelmezők jogainak gyakorlását ezen eljárás során. 
Következésképpen a szóban forgó eljárás ellentétesnek tűnik a Bíróság átláthatóság és 
hatékonyság elvére vonatkozó ítélkezési gyakorlatával.

Magyarország a 2009. február 2-i válaszában továbbra is tagadja a közösségi jog megsértését. 
Állítása szerint a C-74/06. számú ügyben hozott bírósági ítélet ebben az ügyben nem 
mérvadó, mivel egy olyan görögországi helyzetre vonatkozik, amelyben az adó az autó 
értékén alapult, miközben az Magyarországon pusztán műszaki és környezetvédelmi 
jellemzőkön alapul. Magyarország állításai szerint a magyar rendszer a használt autók 
értékének ésszerű közelítéséhez vezet, mivel az avultatási ráták valójában több kritériumon 
alapulnak (ide tartozik a futásteljesítmény is) abban az értelemben, hogy ezeket a 
kritériumokat az egységes ráta kiszámítása során átlagos értékek felhasználásával veszik 
figyelembe.

Magyarország továbbá azt állítja, hogy nem állapítható meg az átláthatóság és a hatékonyság 
elvének megsértése, mivel a magyar jogszabály pontos kritériumokat határoz meg az avultatás 
kiszámítása tekintetében az egyedi adómegállapítási eljárás során, a hatóságoknak meg kell 
indokolniuk határozatukat, és egyetlen hatóságot jelöltek ki a következetes közigazgatási 
gyakorlat szükségessége és a régióban rendelkezésre álló munkaerő miatt.



PE370.007v08-00 8/10 CM\887544HU.doc

HU

Magyarország válaszának elemzését követően a Bizottság fenntartja azt az álláspontját, 
hogy a magyar gépjármű-adóztatási rendszer fenti szempontjai továbbra is 
összeegyeztethetetlenek a közösségi joggal. A folyamatban lévő jogsértési eljárást ezért 
indokolással ellátott vélemény formájában folytatják, amelyben felszólítják a 
tagállamot, hogy módosítsa jogszabályát.

Ami a tartózkodási okmány késedelmes kiadását illeti, a petíció benyújtásának időpontjában 
alkalmazandó közösségi jog1 meghatározta, hogy az első tartózkodási engedély megadásáról 
vagy megtagadásáról a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a kérelem benyújtásától 
számított hat hónapon belül határozatot kell hozni. 

Ebből az következik, hogy a hét hetes késedelem még nem ellentétes a közösségi joggal. 

Ezzel összefüggésben meg kell jegyezni, hogy az Unió polgárainak és családtagjaiknak a 
tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. 
április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv2 alapján, amely hatályon kívül 
helyezi többek között a fent említett 64/221/EK irányelvet, a uniós polgároknak a jövőben 
nem kell tartózkodási kártyát szerezniük a tartózkodás helye szerinti tagállamban: elégséges 
egyszerűen regisztráltatni magukat az illetékes hatóságoknál, és még erre is csak akkor van 
szükség, ha azt a befogadó tagállam szükségesnek tartja. A nyilvántartásba vételről szóló 
igazolást az érvényes személyi igazolvány vagy útlevél bemutatását és a tartózkodáshoz 
szükséges feltételek teljesítésének igazolását követően haladéktalanul ki kell állítani. A 
tagállamoknak a szóban forgó irányelvet 2006. április 30-ig kellett átültetniük a nemzeti 
jogba. Az adminisztratív terhek csökkentére irányuló említett lépések összhangban vannak az 
egyes tagállamok által a kötelező tartózkodási engedély eltörlésével kapcsolatban korábban 
meghozott intézkedésekkel.

7. A Bizottságtól a 106/2005. és 156/2005. számú petícióra kapott válasz: 2011. február 
11.

A Bizottság 2009. november 3-án indokolással ellátott véleményt fogadott el Magyarország 
tekintetében, amelyben kimondta, hogy a gépjármű-regisztrációs adó nem felel meg az 
EUMSZ – az Európai Bíróság által adott értelmezés szerinti – 110. cikkének.

Időközben a magyar hatóságok kötelezettséget vállaltak az idevágó szabályozás 2011. július 
1-jei hatállyal történő módosításához szükséges lépések megtételére.

Mihelyt a jogszabályt az indokolással ellátott vélemény értelmében módosítják, a jogsértési 
eset lezárásra kerül.

A magyarországi tartózkodás jogát illetően: a 2004/38/EK irányelv 16. és 19. cikke alapján az 
e cikkekben rögzített követelményeket teljesítő valamennyi uniós polgár folyamodhat a 
fogadó országban az állandó tartózkodás jogáért. Az Európai Bíróság egyik legutóbbi esetben 

                                               
1 A külföldiek mozgására és tartózkodására vonatkozó, a közérdek, közbiztonság vagy 

közegészség által indokolt különleges intézkedések összehangolásáról szóló, 1964. február 
25-i 64/221/EK tanácsi irányelv 5. cikke; HL 850., 1964.4.4., 64. o.

2  HL L 158., 2004.4.30., 77. o.
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hozott ítéletének (LASSAL IS C-162/09) megfelelően az ugyanabban az országban előzőleg 
eltöltött valamennyi jogszerű tartózkodási időszakot – tehát a Magyarország uniós 
csatlakozása előtti időszakokat is – figyelembe kell venni az 5 éves folyamatos tartózkodás 
kiszámításakor.

8. A Bizottságtól a 106/2005. és 156/2005. számú petícióra kapott válasz: 2011. 
szeptember 30.

A Bizottság 2009. november 3-án indokolással ellátott véleményt fogadott el Magyarország 
ellen, amelyben kimondta, hogy a gépjármű-regisztrációs adó nem felel meg az EUMSZ – az 
Európai Bíróság által adott értelmezés szerinti – 110. cikkének. 

Jelenleg a Bizottság indoklással ellátott véleményében foglalt kérdések rendezése céljából 
beterjesztett törvénytervezetről tárgyal a Magyar Országgyűlés. 

A Bizottság a parlamenti tárgyalások eredményét várja, és a lehetséges további lépésekkel 
kapcsolatban döntést fog hozni. A magyarországi tartózkodás jogát illetően, a 2004/38/EK 
irányelv 16. és 19. cikke alapján az e cikkekben rögzített követelményeket teljesítő 
valamennyi uniós polgár folyamodhat a fogadó országban az állandó tartózkodás jogáért. Az 
Európai Bíróság közelmúltbeli ítélkezési gyakorlatának („Lassal”, C-162/09 és Dias, C-
325/09) megfelelően a 2004/38/EK irányelv a korábbi uniós jogi eszközöknek megfelelő 
átültetése előtti, ötévnyi folyamatos jogszerű tartózkodás teljesítését figyelembe kell venni az 
állandó tartózkodási jog megszerzésével kapcsolatban.

9. A Bizottságtól a 106/2005. és 156/2005. számú petícióra kapott válasz (REV VI.): 
2011. december 16.

A Bizottság 2009. november 3-án indokolással ellátott véleményt fogadott el Magyarország 
tekintetében, mivel a magyarországi gépjármű-regisztrációs adó nem felel meg az EUMSZ –
az Európai Bíróság által adott értelmezés szerinti – 110. cikkének.

Korábbi válaszában a Bizottság arról számolt be, hogy a magyar Országgyűlés 
törvénytervezetet vitat meg annak érdekében, hogy orvosolja a Bizottság indokolással ellátott 
véleményében kiemelt problémákat.

2011. július 26-án a magyar hatóságok tájékoztatták a Bizottságot a regisztrációs adóra 
vonatkozó 2003. évi CX. törvényt módosító 2011. évi XCVI törvény elfogadásáról. Az új 
törvény 2011. július 14-én jelent meg a Magyar Közlönyben (2011. évi 81. szám) és 2011. 
július 22-én lépett hatályba.

Az új törvény módosítja a használt gépjárművek adóügyi értékének kiszámításához használt 
avultatási táblázatot, gyorsabb avultatási arányokat vezetve be. A Bizottság álláspontja szerint 
az új, gyorsabb avultatási arányok biztosítják a használt gépjárművek tényleges értékének 
ésszerű figyelembevételét, az Európai Bíróság kialakult ítélkezési gyakorlatának megfelelően.
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Következtetés

Mivel Magyarország összhangba hozta a gépjárművek regisztrációs adójáról szóló 
szabályozását az EU jogszabályaival, a Bizottság 2011. október 27-én a tagállammal szemben 
indított jogsértési eljárás lezárásáról határozott. 


