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Európai uniós jogi közlemények

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek

Büntető ügyszak

1.  A  Bundesgerichtshof  (Németország)  által  2011.  január  6-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-5/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Úgy kell-e értelmezni az áruk szabad mozgását szabályozó EUMSZ 34. cikket és EUMSZ 36. cikket,  
hogy azzal ellentétes a szerzői jogi védelem alatt álló mű — bűnsegédként elkövetett — engedély 
nélküli terjesztésének a nemzeti büntetőjogi előírások alkalmazásából fakadó büntetendősége akkor,  
ha valamely Németországban szerzői jogi védelem alatt álló mű határon átnyúló adásvétele során: 
—  ezt  a  művet  az  Európai  Unió  valamely  tagállamából  viszik  Németországba,  és  a  tényleges 
rendelkezési jog átszállására Németországban kerül sor, 
— a tulajdonjog átszállására azonban abban a másik tagállamban került sor, ahol a mű nem állt szerzői  
jogi védelem alatt, vagy az nem volt érvényesíthető? 

2. A Cour d'appel d’Amiens (Franciaország) által 2011. január 31-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-42/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Ellentétes-e az EK 12. cikkben [jelenleg EUMSZ 18. cikk] szereplő hátrányos megkülönböztetés 
tilalmának elvével az olyan nemzeti jogszabály, mint a büntetőeljárásról szóló törvény 695-24. cikke, 
amely  a  szabadságvesztés-büntetés  végrehajtása  céljából  kibocsátott  európai  elfogatóparancs 
végrehajtása megtagadásának lehetőségét azokra az esetekre korlátozza, ha a keresett személy francia  
állampolgár, és a hatáskörrel rendelkező francia hatóságok vállalják a végrehajtást? 
2. A végrehajtás megtagadása a kerethatározat 4. cikke 6. pontjában szereplő okának a belső jogba  
való  átültetése  a  tagállamok  mérlegelési  mozgásterébe  tartozik-e,  vagy  az  kötelező  erejű,  és 
különösen, a tagállamok elfogadhatnak-e olyan intézkedéseket, amelyek az állampolgárságon alapuló 
hátrányos megkülönböztetéssel járnak? 

3.  A Tribunale  di  Milano  (Olaszország)  által  2011.  január 31-én benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-43/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
A  jóhiszemű  együttműködés  és  az  irányelvek  hatékony  érvényesülésének  elve  fényében  a  
2008/115/EK irányelv 15. és 16. cikkébe ütközik-e azon lehetőség, amely szerint egy harmadik ország 
valamely  tagállamban  jogellenesen  tartózkodó  állampolgára  egy  évtől  négy  évig  terjedő 
szabadságvesztéssel  büntethető  abban  az  esetben,  ha  nem  tartja  be  a  rendőrkapitányság  első 
határozatában foglaltakat, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, ha nem tartja be a további  
határozatokban  foglaltakat  (a  határozatokkal  egyidejűleg  tettenérés  esetén  a  rendőrség  köteles  a  
letartóztatás  foganatosítására) az együttműködés kiutasítási  eljárás  során tanúsított  hiánya  miatt  és 
különösen a hatóság által hozott kiutasítási határozat be nem tartása következtében? 
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4.  A Tribunale  ordinario  di  Ivrea  (Olaszország)  által  2011.  február 4-én benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-50/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Az együttműködés és az irányelvek hatékony érvényesülésének elve fényében a 2008/115/EK irányelv 
15. és 16. cikkébe ütközik-e azon lehetőség, amely szerint egy harmadik ország valamely tagállamban 
jogellenesen  tartózkodó  állampolgára  négy  évig  terjedő  szabadságvesztéssel  büntethető  abban  az 
esetben,  ha  nem  tartja  be  a  rendőrkapitányság  első  határozatában  foglaltakat,  amely  szerint  az  
értesítéstől számított öt napon belül el kell hagynia az ország területét, és egy évtől öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel  büntethető,  ha  nem tartja  be  a  további  határozatokban  foglaltakat  (tettenérés 
esetén a rendőrség köteles a letartóztatás foganatosítására) az együttműködés a kiutasítási eljárás során 
tanúsított hiánya miatt és különösen a hatóság által kiadott kitoloncolási határozat be nem tartásának  
következtében? 

5.  A Tribunale  di  Ragusa  (Olaszország)  által  2011.  február  9-én benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-60/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e tekinteni, hogy a 2008/115/EK irányelv az olasz állam belső jogában 2010. december 
25-től közvetlenül alkalmazható? 
2.  A  286/98.  sz.  módosított  törvényrendelet  14.  cikkének  (5b)  bekezdése  és  (5c)  bekezdése 
összeegyeztethető-e a fent hivatkozott közösségi irányelv 15. és 16. cikkével, aminek következtében a 
kérdést előterjesztő bíróság köteles mellőzni a belső szabályozás alkalmazását? 

6.  A  Corte  d’appello  di  Trento  (Olaszország)  által  2011.  február  10-én  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-61/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Az irányelv céljai elérésének hatékony érvényesülése érdekében történő jóhiszemű együttműködés,  
valamint  a  büntetés  arányosságának,  megfelelőségének  és  ésszerűségének  elve  fényében  a 
2008/115/EK irányelv 15. és 16. cikkével ellentétes-e: 
1. azon lehetőség, amely szerint büntetőjogilag büntethető a közigazgatási kiutasítási eljárás köztes 
elemének azelőtt történt megsértése, hogy az eljárás a közigazgatásilag még lehetséges legszigorúbb 
kényszer alkalmazásával befejeződne; 
2. azon lehetőség, amely szerint négy évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető az együttműködés  
kiutasítási  eljárás  során  tanúsított  hiánya,  és  különösen  a  hatóság  által  hozott  első  kitoloncolási  
határozat teljesítésének elmaradása? 

7. A Tribunale Ordinario di Firenze (Olaszország) által 2011. február 22-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-79/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
A  szervezetek  és  a  jogi  személyek  közigazgatási  felelősségére  vonatkozó  olasz  szabályozás  a  
231/2001.  sz.  törvényerejű  rendelet  és  módosításai  alapján,  amely  szabályozás  nem  rögzíti 
„kifejezetten” annak lehetőségét, hogy a szervezetek és a jogi személyek a büntetőeljárás keretében 
feleljenek a bűncselekménnyel a sértetteknek okozott károkért, összhangban van-e a bűncselekmények 
sértettjeinek  a  büntetőeljárás  keretében  történő  védelméről  szóló  közösségi  szabályokkal,  így 
különösen  a  büntetőeljárásban  a  sértett  jogállásáról  szóló,  2001.  március  15-i  2001/220/IB 
kerethatározat  2., 3. és 8. cikkével, valamint a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről szóló,  
2004. április 29-i 2004/80/EK irányelv rendelkezéseivel? 
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Gazdasági ügyszak

1. Az Oberlandesgericht Oldenburg (Németország) által 2011. január 6-án benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-8/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Úgy  kell-e  értelmezni  a  fogyasztókkal  kötött  szerződésekben  alkalmazott  tisztességtelen 
feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (2) bekezdését, hogy a 
törvényi  vagy  rendeleti  rendelkezések  akkor  sem  tartoznak  az  ebben  az  irányelvben  előírt  
rendelkezések  hatálya  alá,  ha  valamely  eladó  vagy  szolgáltató  a  szerződéses  feltételeiben  olyan  
jogszabályokra utal, amelyek hatálya alá más fogyasztói csoport vagy más szerződéstípus tartozik? Az 
irányelv alkalmazhatatlansága esetén az alkalmazás kizárása kiterjed-e az 5. cikkben foglalt világosság 
és érthetőség követelményére is?
2.  Úgy  kell-e  értelmezni  a  fogyasztókkal  kötött  szerződésekben  alkalmazott  tisztességtelen 
feltételekről  szóló,  1993.  április  5-i  93/13/EGK tanácsi  irányelv  5.  cikkének  (1)  bekezdését  és  a 
földgáz belső  piacára  vonatkozó közös  szabályokról  szóló,  2003.  június  26-i  2003/55/EK európai 
parlamenti  és  tanácsi  irányelv  3.  cikke  (3)  bekezdésének negyedik  mondatát,  hogy a  „világos  és  
érthető feltétel” nem adott, illetve a „magas szintű fogyasztóvédelem, különös tekintettel az általános  
szerződési feltételek átláthatóságára” nem biztosított, ha valamely eladó vagy szolgáltató az egyoldalú 
díjmódosításhoz  való  jogot  azzal  akarja  indokolni,  hogy  az  általános  szerződési  feltételeiben 
általánosságban egy olyan rendeletre hivatkozik, amelynek hatálya alá más fogyasztói csoport vagy 
más szerződéstípus tartozik, és amelynek esetében ráadásul a díjmódosításra vonatkozó rendelkezés 
nem tesz eleget az átláthatóság követelményének? 

2.  A  Bundesgerichtshof  (Németország)  által  2011.  január  14-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-19/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Egy időben elhúzódó folyamat esetében, amelynek során több köztes lépésben következik be egy 
bizonyos körülmény vagy esemény, csak az bír-e jelentőséggel a 2003/6/EK irányelv 1. cikke első  
bekezdésének és a 2003/124/EK irányelv 1. cikke (1) bekezdésének alkalmazása szempontjából, hogy 
e jövőbeli körülményt vagy eseményt ezen irányelvi rendelkezések szerinti pontos információnak kell- 
e tekinteni, és ennélfogva vizsgálandó, hogy e jövőbeli körülmény vagy esemény alappal várhatóan be 
fog-e következni, vagy egy efféle időben elhúzódó folyamat esetében a már létező vagy megtörtént, és 
a  jövőbeli  körülmény vagy esemény megvalósulásával  összefüggő köztes  lépések is  a  hivatkozott 
irányelvi rendelkezések értelmében vett pontos információk lehetnek?
2. Túlnyomó vagy nagyfokú valószínűséget kíván-e meg az, hogy a 2003/124/EK irányelv 1. cikkének 
(1)  bekezdése értelmében alappal  várható legyen,  hogy a  körülmény vagy esemény bekövetkezik,  
vagy az alappal várhatóan bekövetkező körülmények vagy események  alatt  azt kell  érteni,  hogy a 
valószínűség foka a kibocsátóra gyakorolt hatások mértékétől függ, és az árfolyam-befolyásolásra való 
nagyfokú  alkalmasság  esetén  elegendő,  ha  bizonytalan,  de  nem  valószínűtlen,  hogy  a  jövőbeli  
körülmény vagy esemény bekövetkezik? 

3.  A  Judecătoria  Timişoara  (Románia)  által  2011.  február  2-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-47/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: román 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  A  2008/48  irányelv  30.  cikkének  (1)  bekezdését  úgy  kell-  e  értelmezni,  hogy  megtiltja  a 
tagállamoknak,  hogy  előírják  az  irányelvet  átültető  nemzeti  jogszabály  alkalmazását  a  nemzeti  
jogszabály hatályba lépését megelőzően kötött szerződésekre? 
2. A 2008/48 irányelv 22. cikkének (1) bekezdését úgy kell e értelmezni, hogy teljes harmonizációt  
valósít meg a fogyasztói hitelmegállapodások területén, amely harmonizáció nem teszi lehetővé, hogy 
a tagállamok: 
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2.1. kiterjesszék a 2008/48 irányelvben foglalt szabályok hatályát az irányelv hatálya alól kifejezetten  
kizárt megállapodásokra (mint például a jelzáloggal biztosított szerződések), vagy 
2.2.  a  hitelintézetek  számára  további  kötelezettségeket  állapítsanak  meg  a  hitelintézetek  által  az 
átültető  nemzeti  rendelkezés  hatálya  alá  tartozó  fogyasztói  hitelmegállapodásokban  alkalmazható 
díjfajtákra vonatkozóan? 
3. A 2. kérdésre adandó nemleges válasz esetén a szolgáltatások és a tőke szabad mozgásának elveit  
úgy  kell-e  értelmezni,  hogy  a  tagállamok  nem  hozhatnak  a  hitelintézetek  vonatkozásában  olyan 
intézkedéseket, amelyek megtiltják a fogyasztói hitelmegállapodásokban olyan banki megbízási díjak 
alkalmazását,  amelyek  nem  szerepelnek  a  megengedett  díjak  jegyzékében  anélkül,  hogy  e 
megengedett díjakat a szóban forgó tagállam jogszabályai meghatároznák? 

4. A Supreme Court of the United Kingdom (Egyesült Királyság) által 2011. február 7-
én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-54/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: angol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Annak megállapítása során, hogy a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a 
határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet  
(a továbbiakban: Brüsszel I. rendelet) 22. cikkének 2. pontjára és 25. cikkére figyelemmel mi az adott 
eljárás  tárgya  és  az  elsősorban  miről  szól,  a  nemzeti  bíróságnak  kizárólag  a  felperes(ek)  által  
előterjesztett kereseti kérelmekre kell figyelemmel lennie, vagy figyelembe kell vennie az alperesek 
védekezését, illetve az általuk felhozott érveket is? 
2. Ha az egyik fél a Brüsszel I. rendelet tárgyi hatálya alá tartozó kérdést vet fel az eljárásban, mint  
például  egy társaság vagy más  jogi  személy szerve által  meghozott  határozat  érvényessége,  ebből  
szükségszerűen következik-e, hogy ez a kérdés képezi az eljárás tárgyát,  és hogy az eljárás főként  
erről a kérdésről szól, amennyiben e kérdés feltehetően döntő jelentőségű az eljárás szempontjából,  
függetlenül az eljárásban felmerült  egyéb kérdések természetétől és számától,  valamint  attól,  hogy 
ezen kérdések mindegyike vagy bármelyike szintén feltehetően döntő jelentőségű? 
3. Amennyiben a fenti 2. kérdésre adandó válasz nemleges, a nemzeti bíróság, annak érdekében, hogy 
azonosítsa az eljárás tárgyát, illetve azt, hogy az elsősorban miről szól, köteles-e az eljárás egészét  
figyelembe  venni  és  átfogó  döntést  hozni  az  eljárás  tárgyának  mibenlétéről  és  arról,  hogy  az  
elsősorban miről szól; ellenkező esetben milyen tesztet kellene a nemzeti bíróságnak alkalmaznia az  
eljárási ezen elemeinek azonosításához? 

Munkaügyi ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú kérdés.

Polgári ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú kérdés.

Közigazgatási ügyszak

1.  A  Bundesfinanzhof  (Németország)  által  2010.  december  23-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-611/10. sz. ügy), (C-612/10. sz. ügy)1

Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni az 1408/71 rendelet 14. cikke (1) bekezdésének a) pontját, hogy e rendelkezés 
a munkavállaló kiküldetésének helye szerinti tagállamot, amely e rendelkezés szerint nem rendelkezik 
illetékességgel,  és  nem is  minősül  a  munkavállaló  gyermekeinek  lakóhelye  szerinti  tagállamnak,  
megfosztja  a  családi  ellátásoknak  a  kiküldött  munkavállaló  részére  való  nyújtására  vonatkozó 

1 A  C-612/10.  számú ügyben  előterjesztett  első  kérdés  szó  szerint  megegyezik  a  C-611/10.  számú ügyben  
előterjesztett kérdéssel.
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jogkörtől, legalábbis abban az esetben, ha a munkavállaló nem szenved joghátrányt az e tagállambeli 
kiküldetése folytán? 
2. Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 
Úgy kell-e értelmezni az 1408/71 rendelet 14. cikke (1) bekezdésének a) pontját, hogy a munkavállaló  
kiküldetésének  helye  szerinti,  illetékességgel  nem  rendelkező  tagállam  mindenesetre  csak  akkor 
rendelkezik  jogkörrel  arra,  hogy  családi  ellátásokat  nyújtson,  ha  megállapítható,  hogy  a  másik  
tagállamban nem áll fenn összehasonlítható családi ellátásokra való jogosultság? 
3. Ha erre a kérdésre is nemleges válasz adandó: 
Ellentétes-e  a  közösségi,  illetve  az  uniós  jogi  rendelkezésekkel  az  olyan  nemzeti  jogszabályi 
rendelkezés,  mint  az  EStG  (a  jövedelemadóról  szóló  német  szövetségi  törvény)  65.  §-ának  (2)  
bekezdésével  összefüggésben értelmezett  65.  §-a (1) bekezdése első mondatának 2.  pontja,  amely  
kizárja  a  családi  ellátásokra  való  jogosultságot  akkor,  ha  [a  jogosult]  külföldön összehasonlítható 
támogatásban részesül, vagy részesülne abban az esetben, ha ezt kérelmezné? 
4. Az e kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 
Miként kell feloldani az illetékes, a gyermekek lakóhelye szerinti tagállamban és az illetékességgel  
nem rendelkező, és a gyermekek lakóhelye szerinti tagállamnak sem minősülő tagállamban fennálló 
jogosultságok ezen esetben megvalósuló halmozódását? 

2.  A  Finanzgericht  Hamburg  (Németország)  által  2010.  december  24-én  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-608/10. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Csak  akkor  igényelhet-e  a  kiviteli  engedély  jogosultja  export-  visszatérítést,  ha  az  illetékes  
vámhivatalnak  (a  800/1999  rendelet  5.  cikkének  (7)  bekezdése)  benyújtott  kiviteli  nyilatkozat  2. 
rovatában exportőrként van feltüntetve? 
2. Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: lehetővé teszi- e a Vámkódex ( 2 ) 78. cikkének (1),  
(3) bekezdése a kiviteli nyilatkozat felülvizsgálatát a kiviteli nyilatkozat 2. rovata szerinti exportőr  
módosítása céljából,  és a vámhatóságok kötelesek-e az alapügyéhez hasonló körülmények között a  
helyzetet rendezni és az exportőrnek export-visszatérítést fizetni? 
3.  A második  kérdésre  adandó igenlő  válasz  esetén:  rendezhetik-e  a  helyzetet  a  vámhatóságok a 
Vámkódex  78.  cikkének  (3)  bekezdése  értelmében  közvetlenül  oly módon,  hogy az  exportőrnek, 
anélkül  hogy  előzetesen  a  kiviteli  nyilatkozat  módosítására  lenne  szükség,  export-visszatérítést 
fizetnek? 

3. A Finanzgericht Hamburg (Németország) által 2011. január 10-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-10/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
A  visszatérítés  kifizetésére  hatáskörrel  és  illetékességgel  rendelkező  fővámhivatal  kötve  van-e  a  
kiviteli  nyilatkozat 2. rovatában szereplő bejegyzésnek,  illetve a T5 ellenőrzőpéldánynak a kiviteli  
vámhivatal általi utólagos módosításához? 

4.  A  Verwaltungsgerichtshof  (Ausztria)  által  2011.  január  12-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-15/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Alkalmazandó-e  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 (a továbbiakban: diákokról szóló irányelv)  
Ausztriában  egy  bolgár  diákra  a  Bulgária  csatlakozásáról  szóló  szerződés  „A  jegyzőkönyv  20.  
cikkében hivatkozott  lista:  átmeneti  intézkedések  –  Bulgária”  című  VI.  melléklete  „A személyek  
szabad mozgása” című 1. pontja 14. bekezdésének első vagy harmadik albekezdésére tekintettel? 
2. Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: ellentétes-e az uniós joggal, különösen a diákokról 
szóló  irányelv  17.  cikkével  az  olyan  nemzeti  szabályozás,  amely,  mint  az 
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Ausländerbeschäftigungsgesetz-nek  az  alapügyben  releváns  rendelkezései,  a  foglalkoztatási 
engedélynek  a  munkáltató  számára  a  már  több  mint  egy  éve  az  ország  területén  tartózkodó  (a  
diákokról  szóló irányelv 17.  cikkének (3) bekezdése) diák foglalkoztatása céljából  történő kiadása 
előtt  minden  esetben  a  munkaerő-piaci  helyzet  vizsgálatát  írja  elő,  és  emellett  a  külföldi  
foglalkoztatottak egy meghatározott maximális létszámának átlépése esetén a foglalkoztatási engedély 
kiadását további feltételektől teszi függővé? 

5.  A  Finanzgericht  Hamburg  (Németország)  által  2011.  január  17-én  —  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-23/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Csak  akkor  igényelhet-e  a  kiviteli  engedély  jogosultja  export-  visszatérítést,  ha  az  illetékes  
vámhivatalnak  (a  800/1999  rendelet  5.  cikkének  (7)  bekezdése)  benyújtott  kiviteli  nyilatkozat  2. 
rovatában exportőrként van feltüntetve? 
2. Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 
a  visszatérítés  kifizetésére  illetékességgel  rendelkező  Hauptzollamt  (fővámhivatal)  kötve  van-e  a 
kiviteli  nyilatkozat  2.  rovatában  szereplő  bejegyzésnek  a  kiviteli  vámhivatal  általi  utólagos 
módosításához? 
3. A második kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 
az alapügyéhez hasonló körülmények  között  értelmezheti-e szó szerint  a kifizető hivatal  a kiviteli  
nyilatkozat 2. rovatába tett bejegyzést, és elutasíthatja-e az export-visszatérítés iránti kérelmet azzal az  
indokkal,  hogy  nem az  export-  visszatérítés  kérelmezője  a  visszatérítés  tárgyát  képező  termékek 
exportőre, vagy a kiviteli nyilatkozat 2. rovatában feltüntetett exportőr és a 40. rovatban hivatkozott 
előokmány és/vagy a  44.  rovat  szerinti  kiviteli  engedély jogosultja  közötti  ellentmondás  esetén  a  
kifizető hivatal köteles a visszatérítés kérelmezőjétől tájékoztatást kérni és a kiviteli  nyilatkozat 2.  
rovatába tett bejegyzést adott esetben hivatalból helyesbíteni? 

6. A Supremo Tribunal Administrativo (Portugália) által 2011. január 17-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-25/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: portugál 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Összeegyeztethető-e az 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 17. cikkének (2) és 
(5) bekezdésével, illetve 19. cikkével a CIVA 23. cikke? 
2.  Igenlő  válasz  esetén  összeegyeztethető  e  a  hivatkozott  irányelv  17.  cikkének  (2)  és  (5)  
bekezdésével, illetve 19. cikkével, amennyiben a — jóllehet tényleges rendeltetés alapján — kizárólag 
adóköteles  tevékenységet  folytató  adóalanyokat  terhelő  hozzáadottérték-adó  tekintetében  külön 
levonási  hányadot  alkalmaznak  az  ilyen  tevékenységi  területeken  nyújtott  nem  adóköteles  
támogatásokra („inputok”) a fent hivatkozott 23. cikk alapján? 

7.  A  Grondwettelijk  Hof  (Belgium)  által  2011.  január  17-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-26/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről, valamint a 93/12/EGK tanácsi 
irányelv módosításáról szóló, 1998. október 13-i 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3., 4. 
és 5. cikkét, valamint adott esetben az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkének (3) bekezdését és  
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 26. cikkének (2) bekezdését, 28. és 34–36. cikkét, hogy 
azokkal ellentétes az olyan törvényi  rendelkezés, amely alapján a benzin- és/vagy dízeltermékeket  
szabadforgalomba bocsátó, nyilvántartásba vett olajtársaságok kötelesek ugyanabban a naptári évben 
meghatározott mennyiségű fenntartható bioüzemanyagot is szabadforgalomba bocsátani, mégpedig a 
szabadforgalomba  bocsátott  benzintermékek  mennyisége  legalább  4  v/v  %-ának  megfelelő 
mennyiségű  bioetanolt  tisztán  vagy  bio-ETBE  (etil-  tercier-butil-éter)  formájában  és  a  
szabadforgalomba bocsátott dízeltermékek mennyisége legalább 4 v/v %-ának megfelelő mennyiségű 
FAME-t (zsírsav-metil-észter)? 
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2. Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első kérdésre adandó nemleges válasz esetén úgy kell-e  
értelmezni  a  műszaki  szabványok  és  szabályok  terén  történő információszolgáltatási  eljárás  és  az  
információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 98/34/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv  8. cikkét, hogy az — ugyanezen irányelv 10. cikke (1) bekezdésének 
első franciabekezdése ellenére — úgy rendelkezik, hogy a Bizottsággal közölni kell azon rendelkezés 
tervezetét,  amely  alapján  a  benzin-  és/vagy  dízeltermékeket  szabadforgalomba  bocsátó,  
nyilvántartásba vett olajtársaságok kötelesek ugyanabban a naptári évben meghatározott mennyiségű 
fenntartható bioüzemanyagot is szabadforgalomba bocsátani, mégpedig a szabadforgalomba bocsátott 
benzintermékek mennyisége legalább 4 v/v %-ának megfelelő mennyiségű bioetanolt tisztán vagy bio-
ETBE formájában és a szabadforgalomba bocsátott dízeltermékek mennyisége legalább 4 v/v %-ának 
megfelelő mennyiségű FAME-t? 

8. A Tribunalul Suceava (Románia) által 2011. január 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal 
iránti kérelmek (C-29/11. sz. ügy), (C-30/11. sz. ügy) 2 
Az eljárás nyelve: román 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Az  Európai  Unió  működéséről  szóló  szerződés  110.  cikkének  (korábbi  EK  90.  cikk)  első 
bekezdését, amelynek értelmében a tagállamok sem közvetlenül, sem közvetve nem vetnek ki más 
tagállamok termékeire a hasonló hazai termékre közvetlenül vagy közvetve kivetett adónál magasabb 
belső adót, úgy kell-e értelmezni, hogy megtiltja egy tagállamnak az utólag módosított és kiegészített 
50/2008.  sz.  sürgősségi  kormányrendelet  által  szabályozott  környezetszennyezési  adó  jellemzőivel 
rendelkező adó bevezetését, amely adót a korábban más tagállamokban nyilvántartásba vett importált  
használt  gépjárművek  első  romániai  nyilvántartásba  vétele  alkalmával  vetik  ki,  miközben  a 
Romániában nyilvántartásba vett használt gépjárművekre nem kell ilyen adót fizetni abban az esetben, 
ha egyes ügyletek tárgyát képezik, és e gépjárműveket újból nyilvántartásba veszik? 
2.  Az  Európai  Unió  működéséről  szóló  szerződés  110.  cikkének (korábbi  EK 90.  cikk)  második 
bekezdése, amelynek célja a nemzeti piac védelmére és a közösségi piacot szabályozó versenyjogi  
elvek  megsértésére  alkalmas  tényezők  kiküszöbölése,  megtiltja-e  a  személygépkocsikra  vonatkozó 
környezetszennyezési adó bevezetését, amely adót a korábban más tagállamokban nyilvántartásba vett 
importált használt gépjárművek első romániai nyilvántartásba vétele alkalmával vetik ki, figyelembe  
véve  azt,  hogy a  218/2008.  sz.  sürgősségi  kormányrendelet  mentesíti  a  környezetszennyezési  adó 
megfizetésének kötelezettsége alól „az M1 kategóriájú, Euro 4 környezetvédelmi osztályba tartozó, 2 
000  köbcentiméternél  nem  nagyobb  hengerűrtartalmú  gépjárművek[et],  valamint  minden  Euro  4 
környezetvédelmi osztályba tartozó N1 típusú gépjármű[vet], amelyeket először Romániában vagy az 
Európai  Unió más  tagállamában a 2008.  december  15.  és 2009.  december  31.  közötti  időszakban 
vettek  nyilvántartásba”,  azaz  a  személygépkocsik  azon  csoportját,  amely  megfelel  a  Romániában 
gyártott személygépkocsik műszaki jellemzőinek, védve ezáltal a nemzeti gépkocsigyártást? 

9. A Finanzgericht Hamburg (Németország) által 2011. január 18-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-28/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Úgy kell-e értelmezni a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK 
tanácsi rendelet (Vámkódex) 204. cikke (1) bekezdésének a) pontját, hogy vámtartozás keletkezését  
eredményezi annak a kötelezettségnek a megszegése, mely szerint a vámraktározási eljárás alatt lévő, 
és  a  vámraktározási  eljárás  lezárása  után  új  vámjogi  sorsot  kapott  nem  közösségi  árunak  a 
vámraktárból történő  kivételét egy e célra szolgáló számítógépes programba már  a vámraktározási 
eljárás lezárásakor — és nem csak lényegesen később — be kell jegyezni? 

2 A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek.
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10.  A  Bundesfinanzhof  (Németország)  által  2011.  január  20-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-31/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Úgy  kell-e  értelmezni  az  Európai  Közösséget  létrehozó  szerződés  58.  cikkével  összefüggésben 
értelmezett 56. cikkének (1) bekezdését, hogy azzal ellentétes az olyan tagállami szabályozás, amely a 
hagyatékot terhelő öröklési illeték kiszámítását illetően úgy rendelkezik, hogy egy kanadai székhelyű  
és ügyvezetésű tőketársaság egyedüli tagjaként birtokolt és a magánvagyon körébe tartozó részesedés 
teljes értékét kell alapul venni, míg egy belföldi székhelyű vagy ügyvezetésű tőketársaságban fennálló 
efféle részesedés megszerzése részleges tárgyi  illetékmentességben részesül,  és a fennmaradó érték 
mindössze 65 %-a veendő figyelembe? 

11.  A  High  Court  of  Justice  (England  and  Wales)  (Chancery  Division)  (Egyesült 
Királyság) által 2011. január 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-
35/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: angol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  A Bíróság C-446/04.  sz.,  Test  Claimants  in  the  FII  Group Litigation kontra Commissioners  of 
Inland  Revenue  ügyben  2006.  december  12-én  hozott  ítéletének  56.  pontjában  szereplő, 
„adómértékekre” és „eltérő adószintre” hivatkozás: 
a) kizárólag a törvényben meghatározott vagy névleges adómértékekre vonatkozik; vagy 
b) vonatkozik a ténylegesen megfizetett adómértékekre és a törvényben meghatározott vagy névleges 
adómértékekre is; vagy 
c) a hivatkozott kifejezések más jelentéssel bírnak, és ha igen, mit jelentenek? 
2. Van-e jelentősége a Bíróság által a C-446/04. sz. ügyben előzetes döntéshozatalra előterjesztett 2. és 
4. kérdésre adott válasz tekintetében annak, ha: 
a) a külföldi társasági adót a belföldi illetőségű társaság részére osztalékot fizető külföldi illetőségű 
társaság nem (vagy nem teljes mértékben) fizeti meg, hanem az osztalékot a valamely tagállamban  
illetőséggel  rendelkező  közvetlen  vagy  közvetett  leányvállalata  által  fizetett  olyan  osztalékokból 
összetevődő  nyereségből  juttatták,  amelyek  után  az  adott  tagállamban  már  megfizették  az  adót;  
és/vagy 
b) a társaságiadó-előleget (a továbbiakban: ACT) nem a külföldi illetőségű társaságtól osztalékban 
részesülő belföldi illetőségű társaság fizeti meg, hanem a belföldi illetőségű közvetlen vagy közvetett 
anyavállalata, az osztalékban részesülő társaság — az osztalékot közvetlenül vagy közvetve magában  
foglaló — nyereségének további felosztása alapján? 
3. A fenti 2.b) kérdésben leírt körülmények esetén az ACT-t fizető társaság a jogosulatlanul kivetett  
adó visszatérítésére (lásd a San Giorgio–ügyben hozott ítéletet ( 1 )), vagy csupán kártérítésre jogosult 
(lásd a Brasserie du Pêcheur és Factortame egyesített ügyekben hozott ítéletet ( 2 ))? 
4. Ha a szóban forgó nemzeti jogszabályok nem kizárólag olyan helyzetekre vonatkoznak, amelyekben 
az  anyavállalat  meghatározó  befolyást  gyakorol  az  osztalékot  fizető  társaság  felett,  a  belföldi  
illetőségű  társaság  hivatkozhat-e  az  EUMSZ  63.  cikkre  (korábban  EK  56.  cikk)  az  olyan 
leányvállalatától  kapott  osztalékok  tekintetében,  amely  felett  meghatározó  befolyást  gyakorol,  és 
amely harmadik országban rendelkezik illetőséggel?
5.  A Bíróság által  a C-446/04.  sz.  ügyben előzetes döntéshozatalra előterjesztett  3.  kérdésre adott  
válasz vonatkozik-e arra az esetre is,  ha a külföldi illetőségű leányvállalatok — akikre adófizetési 
kötelezettség  nem  ruházható  át  —  nem  kötelesek  adófizetésre  az  anyavállalat  illetősége  szerinti 
tagállamban? 
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12.  A  Conseil  d'État  (Belgium)  által  2011.  január  26-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-41/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
A Conseil  d’Etat  elé  a  vallon kormánynak  a  Code de l'environnement  Code de l'eau-t  képező II. 
könyvének a nitrogén fenntartható mezőgazdasági  felhasználása tekintetében történő módosításáról 
szóló, 2007. február 15-i rendelete megsemmisítésére irányuló keresetet nyújtottak be, amely szerint e 
rendelet elfogadására a bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról  
szóló,  2001.  június  27-i  2001/42/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv  által  előírt  eljárás  
figyelembevétele nélkül  került  sor,  és emiatt  az Európai Unió jogával  ellentétes,  így azt  meg kell  
semmisíteni,  egyúttal  azonban  megállapítja,  hogy  a  megtámadott  rendelet  biztosítja  a  vizek 
mezőgazdasági  eredetű  nitrátszennyezéssel  szembeni  védelméről  szóló,  1991.  december  12-i 
91/676/EGK  tanácsi  irányelv  megfelelő  végrehajtását;  a  megsemmisítendő  aktus  átdolgozásához 
szükséges rövid ideig elhalaszthatók-e a bíróság általi  megsemmisítés  joghatásai  annak érdekében, 
hogy az  uniós  környezetvédelmi  jog  bizonyos  konkrét  végrehajtását  a  folytonosság  megszakítása 
nélkül fenntartsa? 

13. A Supremo Tribunal Administrativo (Portugália) által 2011. január 28-án benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-38/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: portugál 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Ellentétes–e az EUMSZ 63. cikkel és az EUMSZ 65. cikkel (korábban EK 56. cikk és EK 58. cikk) az 
olyan  tagállami  szabályozás,  mint  amilyen  a  CIRC (Código do Imposto  sobre  o  Rendimento  das 
Pessoas Colectivas) 46. §-ának (1) bekezdésében, 96. §-ának (2) és (3) bekezdésében, 14. §-ának (3)  
bekezdésében és 89. §-ában szerepel, és amely a felosztott nyereség gazdasági kettős adóztatásának 
elkerülése kapcsán az 1990. július 23-i 90/435/EGK tanácsi irányelvben foglaltak tiszteletben tartása 
mellett  sem  teszi  lehetővé,  hogy  a  más  tagállamban  letelepedett  részvénytársaságok  ugyanolyan 
feltételek  mellett  igényelhessék  vissza  a  forrásadót,  mint  a  Portugáliában  letelepedett 
részvénytársaságok,  és  e  tekintetben  magasabb  társaságirészesedés-minimumot  és  annak hosszabb 
időtartamon át való fenntartását követeli meg, ami megnehezíti, vagy lehetetlenné teszi a gazdasági  
kettős adóztatás kiküszöbölését? 

14.  A Verwaltungsgerichtshof  (Ausztria)  által  2011.  január 28-án benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-39/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Összeegyeztethető-e  a  tőkének  az  EUMSZ  63.  és  azt  követő  cikkekben  szabályozott  szabad 
mozgásával  az  olyan  rendelkezés,  amelynek  értelmében  valamely  foglalkoztatási  előtakarékossági 
pénztár a befektetési közösséghez rendelt vagyont kizárólag tőkebefektetési alapok olyan befektetési 
jegyeibe fektetheti be, amelyek ausztriai forgalmazását engedélyezték? 

A  Korkein  hallinto-oikeus  (Finnország)  által  2011.  február  2-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-48/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: finn 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Az  EGT-Megállapodás  31.  és  40.  cikkére  figyelemmel  ugyanúgy  semlegesen  kell-e  kezelni  az 
adóztatás során azt a részesedéscserét, amellyel egy finn részvénytársaság egy hozzá tartozó társaság 
értékpapírjait  egy  (aksjeselskap  jogi  formájában  működő)  norvég  társaságnak  adja  át,  és  
ellenszolgáltatásként  a  norvég  társaság  által  kibocsátott  értékpapírokat  szerez,  mint  ugyanezt  a  
részesedéscserét,  ha  erre  belföldi  részvénytársaságok  vagy adózási  szempontból  az  Európai  Unió 
tagállamaiban illetőséggel rendelkező társaságok között kerülne sor?

10



15.  A  Cour  d’appel  de  Nancy  (Franciaország)  által  2011.  február  9-én  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-59/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Érvényes-e  a  98/95/EK  tanácsi  irányelv,  a  2002/53/EK  tanácsi  irányelv  és  2002/55/EK  tanácsi 
irányelv,  valamint  a  2009/145  bizottsági  irányelv  az  Európai  Unió  jogai  és  elvei,  nevezetesen  a 
gazdasági  tevékenység  szabad  gyakorlása,  az  arányosság,  az  egyenlőség,  illetve  a  hátrányos 
megkülönböztetés tilalma, az áruk szabad mozgása, valamint a növénygenetikai források élelmezési és 
mezőgazdasági  felhasználásáról  szóló  nemzetközi  egyezmény  szerinti  kötelezettségvállalások 
tekintetében, különösen a régi vetőmagok és palánták termesztése és forgalmazása terén bevezetett  
korlátozások vonatkozásában? 

16. Tribunale di Rovereto (Olaszország)  által  2011. február 11-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-63/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
A jóhiszemű  együttműködésnek  és  az  irányelvek  hatékony  érvényesülésének  elveire  tekintettel  a 
2008/115/EK irányelv 15. és 16. cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy a tagállamoknak tilos előírniuk 
azt,  hogy valamely harmadik ország illegálisan tartózkodó állampolgárának visszatérésére irányuló  
közigazgatási  eljárás  keretében  az  érintett  együttműködésének  hiánya  vele  szemben  a  személyi  
szabadságát elvonó intézkedéseknek, az őrizetbevétel különféle és a nemzeti törvény szerinti címein  
történő meghozatalát eredményezze a hivatkozott 15. és 16. cikkben szereplő feltételek és garanciák  
hiányában, és az irányelv 8. cikkének (3) bekezdése értelmében a hatáskörrel rendelkező közigazgatási  
hatóság által kibocsátott kitoloncolási végzés tiszteletben tartásának állítólagos elmulasztása alapján? 

17.  A  Bundesverwaltungsgericht  (Németország)  által  2011.  február  18-án  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-71/11. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1.  Úgy  kell-e  értelmezni  a  2004/83/EK  irányelv  9.  cikke  (1)  bekezdésének  a)  pontját,  hogy  a 
vallásszabadságba  történő nem minden,  az  EJEE 9.  cikkét  sértő  beavatkozás  minősül  az  elsőként 
említett  szabály értelmében  vett  üldöztetésnek,  hanem a vallásszabadságnak mint  alapvető emberi 
jognak a súlyos megsértése csak akkor valósul meg, ha az annak lényegi elemét érinti?
2. Ha az első kérdésre igenlő válasz adandó:
a) A vallásszabadság lényegi eleme az otthon és az annak szomszédságában lévő területeken történő  
hitvallásra  és  hitbéli  tevékenységre  korlátozódik-e,  vagy  a  2004/83/EK  irányelv  9.  cikke  (1)  
bekezdésének a) pontja értelmében vett üldöztetés akkor is megvalósul, ha a származási országban a 
nyilvános vallásgyakorlás veszélyezteti  a testi  épséget és a lelki szabadságot, és a kérelmező ezért  
tartózkodik tőle?
b)  Ha  a  vallásszabadság  lényegi  eleme  magában  foglalhat  egyes  nyilvánosan  végzett  hitbéli 
tevékenységeket is:
-  elegendő-e ebben az esetben  a  vallásszabadság súlyos  megsértéséhez,  hogy a  kérelmező  vallási  
identitásának megőrzése érdekében ezt a hitbéli  tevékenységet  önmagára nézve elengedhetetlennek 
tartja,
- avagy szükséges ezen felül az is,  hogy a vallási közösség, amelyhez a kérelmező tartozik, ezt a  
vallási tevékenységet vallási tanai központi elemének tartsa,
- avagy az olyan egyéb körülményekből, mint a származási országban uralkodó általános viszonyok 
adódhatnak-e további korlátozások?
3. Amennyiben az első kérdésre igenlő válasz adandó:
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Fennáll-e a 2004/83/EK irányelv 2. cikkének c) pontja értelmében vett üldöztetéstől való megalapozott  
félelem,  ha megállapítható,  hogy a származási  országba történő visszatérést követően a kérelmező  
annak ellenére fog egyes — a lényegi elemen kívüli — vallási tevékenységeket végezni, hogy ezek 
veszélyeztetik  a  testi  épségét  és  a  lelki  szabadságát,  vagy  elvárható-e  a  kérelmezőtől,  hogy 
tartózkodjon az ilyen jövőbeli tevékenységektől?

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok

Büntető ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Gazdasági ügyszak

1. A Bíróság (első tanács) 2011. február 17-i ítélete (a Stockholms tingsrätt (Svédország) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Konkurrensverket kontra TeliaSonera AB (C-
52/09. sz. ügy) 
Objektív igazolás teljes hiányában az EUMSZ 102. cikk értelmében vett visszaélésnek minősülhet, ha  
valamely vertikálisan integrált, az aszimmetrikus digitális előfizetői vonalon keresztül megvalósított  
internetkapcsolatokhoz  kötődő  nagykereskedelmi  szolgáltatások  nagykereskedelmi  piacán  
erőfölénnyel  rendelkező  vállalkozás,  olyan árképzési  gyakorlatot  alkalmaz,  amelynek  folytán  az  e  
piacon  alkalmazott  árak  és  a  végfelhasználóknak  nyújtott,  széles  sávú  hozzáférési  szolgáltatások  
kiskereskedelmi  piacán alkalmazott  árak  közötti  különbözet  nem elegendő azon különös költségek  
fedezésére,  amelyeket  ugyanezen  vállalkozásnak  kell  viselnie  az  utóbbi  piachoz  való  hozzáférés  
érdekében. 
Az  ilyen  gyakorlat  visszaélésszerű  jellegének  megítélése  keretében  az  egyes  esetek  valamennyi  
körülményét figyelembe kell venni. Különösen 
— tekintettel kell lenni — főszabály szerint és elsősorban — a szolgáltatások kiskereskedelmi piacán  
az érintett vállalkozás áraira és költségeire. Csak abban az esetben kell vizsgálni a versenytársak e  
piacon alkalmazott árait és felmerült költségeit, ha a körülményekre tekintettel nem lehet a vállalkozás  
áraira és költségeire hivatkozni, és 
— bizonyítani kell, hogy — figyelemmel különösen a nagykereskedelmi termék elengedhetetlenségére  
— e gyakorlat minden gazdasági igazolás nélkül legalábbis potenciális versenykorlátozó hatást kelt a  
kiskereskedelmi piacon 
Ezen értékelés szempontjából főszabály szerint nem relevánsak a következők: 
—  az  érintett  vállalkozásnak  egyáltalán  nincs  jogszabályi  kötelezettsége  arra,  hogy  az  általa  
erőfölénnyel uralt nagykereskedelmi piacon nagykereskedelmi ADSL-szolgáltatásokat nyújtson; 
— e vállalkozás milyen fokú piaci erővel rendelkezik e piacon; 
— hogy az említett vállalkozás nem rendelkezik erőfölénnyel a végfelhasználóknak nyújtott,  
széles sávú hozzáférési szolgáltatások kiskereskedelmi piacán;
— azon ügyfelek, akik esetében ezen árképzési gyakorlatot alkalmazzák, az érintett vállalkozásnak új  
vagy már meglévő ügyfelei; 
—  nem  lehetséges  az  erőfölényben  lévő  vállalkozás  számára  azon  esetleges  veszteségek  
megtérülésének elérése, amelyeket az ilyen árképzési gyakorlat alkalmazása okozhat számára, sem  
pedig az, hogy 
—  az  érintett  piacok  milyen  fokú  érettséget  értek  el,  és  hogy  azokon nagy  beruházási  igényű  új  
technológia van jelen. 

2.  A  Bíróság  (nyolcadik  tanács)  2011.  február  10-i  ítélete  (a  Linköpings  tingsrätt 
(Svédország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Lotta Andersson kontra Staten 
genom Kronofogdemyndigheten i Jönköping, Tillsynsmyndigheten (C-30/10. sz. ügy) 
A  munkáltató  fizetésképtelensége  esetén  a  munkavállalók  védelméről  szóló,  2008.  október  22-i  
2008/94/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (kodifikált változat) 12. cikkének c) pontját úgy  
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kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az a nemzeti jogi rendelkezés, amely a munkavállalót azon  
okból zárja ki a munkavállalók fennálló munkabér-követelései kielégítésének garanciája alól, hogy e  
munkavállaló — maga vagy közeli hozzátartozóival együtt — jelentős részesedéssel rendelkezett az  
érintett  vállalkozásban  és  az  e  vállalkozás  fizetésképtelenségének  megállapítása  iránti  kérelem  
benyújtását megelőző hat hónapban jelentős befolyással bírt annak tevékenységére. 

Munkaügyi ügyszak

1.  A  Bíróság  (hatodik  tanács)  2011.  január  18-i  végzése  (a  Dioikitiko  Efeteio 
Thessalonikis (Görögország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Souzana Berkizi- 
Nikolakaki  kontra  Anotato  Symvoulio  epilogis  prosopikou  (A.S.E.P.)  és  Aristoteleio 
Panepistimio Thessalonikis (C-272/10. sz. ügy)3 
1. Az EUMSZ 155. cikk (2) bekezdését, valamint 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 szóló, 1999. március 18-án  
kötött  keretmegállapodást  úgy  kell  értelmezni,  hogy  azokkal  nem  ellentétes  az  olyan  nemzeti  
szabályozás,  mint  a  határozott  idejű  szerződéssel  a  közszektorban  alkalmazott  munkavállalókra  
vonatkozó  rendelkezéseket  előíró  164/2004.  sz.  elnöki  rendelet  11.  cikkének  (2)  bekezdése,  amely  
előírja,  hogy  a  munkavállaló  arra  irányuló  kérelmét,  hogy  az  —  esetlegesen  visszaélésszerűnek  
tekinthető — egymást követő határozott idejű munkaszerződéseit határozatlan idejű munkaszerződéssé  
alakítsák, a hatáskörrel rendelkező hatóságnál az említett rendelet hatályba lépésétől számított két  
hónapos jogvesztő határidőn belül kell előterjeszteni, azzal a feltétellel — mely feltétel teljesülését a  
nemzeti bíróságnak kell ellenőriznie —, hogy e határidő nem kevésbé kedvező, mint a hasonló nemzeti  
munkajogi kérelmekre előírt határidők, és nem teszi lehetetlenné vagy nem nehezíti túlzott mértékben  
az uniós jog által biztosított jogok gyakorlását. 
2.  A határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás 8. szakaszának 3. pontját úgy  
kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint a 164/2004. sz. elnöki  
rendelet 11. cikkének (2) bekezdése, amely előírja, hogy a munkavállaló arra irányuló kérelmét, hogy  
az — esetlegesen visszaélésszerűnek tekinthető — egymást követő határozott idejű munkaszerződéseit  
határozatlan  idejű  munkaszerződéssé  alakítsák,  a  hatáskörrel  rendelkező  hatóságnál  az  említett  
rendelet hatályba lépésétől számított két hónapos jogvesztő határidőn belül kell előterjeszteni, míg az  
ezen  időpontot  megelőző,  hasonló  nemzeti  jogszabályok  által  előírt  megfelelő  határidők  
meghosszabbíthatók  voltak,  mivel  e  szabályozás  nem  érinti  a  határozott  idejű  szerződés  alapján  
alkalmazott munkavállalók védelmének általános szintjét. 

2.  A  Bíróság  elnökének  2011.  február  3-i  végzése  (a  Juzgado  de  lo  Contencioso-
Administrativo n. o. 3 de Almería (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) 
(C-230/10. sz. ügy) 4 
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

3. A Bíróság (második tanács) 2011. február 10-i ítélete (a Raad van State (Hollandia) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Vicoplus SC PUH (C-307/09), BAM Vermeer 
Contracting  sp.  zoo  (C-308/09),  Olbek  Industrial  Services  sp.  zoo  (C-309/09)  kontra 
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
1.  Az EUMSZ 56. cikkel és EUMSZ 57. cikkel nem ellentétes, ha valamely tagállam a területén a  
lengyel  állampolgárságú  munkavállalóknak  a  munkavállalók  szolgáltatások  nyújtása  keretében  
történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1.  
cikke  (3)  bekezdésének  c)  pontja  értelmében  vett  kiküldetését  a  Cseh  Köztársaság,  az  Észt  
Köztársaság,  a  Ciprusi  Köztársaság,  a  Lett  Köztársaság,  a  Litván  Köztársaság,  a  Magyar  
Köztársaság,  a  Máltai  Köztársaság,  a  Lengyel  Köztársaság,  a  Szlovén Köztársaság és  a Szlovák  
Köztársaság  csatlakozásának  feltételeiről,  valamint  az  Európai  Unió  alapját  képező  szerződések  

3 A kérdés: Hírlevél I. év. 4. sz., Munkaügyi ügyszak 6. sz. alatt.
4 A kérdés: Hírlevél I. év. 3. sz., Munkaügyi ügyszak 1. sz. alatt.
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kiigazításáról szóló okmány XII.  melléklete 2. fejezetének (2) bekezdésében előírt átmeneti időszak  
folyamán foglalkoztatási engedély megszerzéséhez köti.
2.  A  munkavállalóknak  a  96/71  irányelv  1.  cikke  (3)  bekezdésének  c)  pontja  értelmében  vett  
kiküldetése olyan, díjazás ellenében végzett szolgáltatásnyújtás, amelynek keretében a kiküldetésben  
lévő  munkavállaló továbbra  is  a  szolgáltatást  nyújtó vállalkozással  áll  munkaviszonyban anélkül,  
hogy a kölcsönvevő vállalkozással munkaszerződést kötne. Ennek jellemzője az a körülmény, hogy a  
munkavállaló  fogadó  tagállamba  történő  kihelyezése  képezi  magának  a  szolgáltatást  nyújtó  
vállalkozás  által  végzett  szolgáltatásnyújtásnak  a  tárgyát,  és  hogy  e  munkavállaló  a  feladatait  a  
kölcsönvevő vállalkozás ellenőrzése és irányítása alatt végzi. 

4. A Bíróság (ötödik tanács) 2011. március 3-i ítélete (a Sąd Najwyższy (Lengyelország) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Zakład Ubezpieczeń  Społecznych Oddział  w 
Nowym Sączu kontra Stanisława Tomaszewska (C-440/09. sz. ügy) 
A 2006. december 18-i 1992/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, az 1996.  
december 2-i 118/97/EK tanácsi rendelettel módosított  és napra késszé tett,  a szociális  biztonsági  
rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, az önálló vállalkozókra és családtagjaikra  
történő  alkalmazásáról  szóló,  1971.  június  14-i  1408/71/EGK  tanácsi  rendelet  45.  cikkének  (1)  
bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a nemzeti jog által az öregséginyugdíj-jogosultságnak valamely  
migráns  munkavállaló  általi  megszerzéséhez  megkövetelt  minimális  biztosítási  idő  meghatározása 
során  az  érintett  tagállam  illetékes  intézményének  az  e  tagállam  szabályozása  által  előírt  azon 
határérték megállapításakor, amelyet a járulékfizetési időszakokhoz viszonyítva a nem járulékfizetésen  
alapuló időszakok nem haladhatnak meg, a migráns munkavállaló szakmai pályafutása alatt szerzett  
valamennyi biztosítási időt figyelembe kell vennie, beleértve a más tagállamokban szerzett biztosítási  
időt is. 

5.  A  Bíróság  (harmadik  tanács)  2011.  március  3-i  ítélete  (a  Cour  de  cassation 
(Luxembourg) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — David Claes kontra Landsbanki 
Luxembourg SA (felszámolás alatt) (C-235/10–C-239/10. sz. ügy)5 

1. A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1998. július  
20-i  98/59/EK tanácsi  irányelv  1–3.  cikkét  úgy  kell  értelmezni,  hogy  az  alkalmazandó  valamely  
vállalkozás  mint  munkáltató  tevékenységének  fizetésképtelenség  miatti  megszüntetését  és  
felszámolását  elrendelő  bírósági  határozat  következtében  történő  megszűnésére,  még  ha  az  ilyen  
megszűnés  esetén  a  nemzeti  jogszabály  a  munkavállalók  munkaszerződéseinek  azonnali  hatályú  
felmondását is írja elő. 

2.  A 98/59 irányelv 2. és 3. cikkéből eredő  kötelezettségeket mindaddig teljesíteni kell, amíg végleg  
meg  nem szűnik  azon  vállalkozás  jogi  személyisége,  amelynek  a  megszüntetését  és  felszámolását  
elrendelték. A munkáltatót e cikkek alapján terhelő kötelezettségeket, amennyiben a helyén marad, a  
szóban forgó vállalkozás igazgatóságának kell teljesítenie, még ha e vállalkozás üzletvitelét illetően 
korlátozott  hatáskörrel  rendelkezik  is,  vagy  annak  felszámolójának,  ha  az  az  említett  vállalkozás  
üzletvitelét teljes mértékben átveszi. 

Polgári ügyszak

1. A Bíróság (első tanács) 2011. február 17-i ítélete (a Sąd Rejonowy Warszawa (Lengyel 
Köztársaság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Artur Weryński kontra Mediatel 
4B Spółka z o.o. (C-283/09. sz. ügy) 
A polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai  
közötti együttműködésről szóló, 2001. május 28-i 1206/2001/EK tanácsi rendelet 14. és 18. cikkét úgy  
kell értelmezni, hogy a megkereső bíróság nem köteles a megkeresett bíróság részére a kihallgatott  
tanúnak járó tanúdíjra előleget átutalni vagy a tanúdíjat megtéríteni. 

5A kérdés: Hírlevél I. év. 3. sz., Munkaügyi ügyszak 2. sz. alatt.
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2. A Bíróság (nagytanács) 2011. március 1-jei ítélete (a Cour constitutionnelle (Belgium) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Association Belge des Consommateurs Test- 
Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier kontra Conseil des ministres (C-236/09. 
sz. ügy)  
A nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés,  
valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2004. december  
13-i  2004/113/EK  tanácsi  irányelv  5.  cikkének  (2)  bekezdése  2012.  december  21-i  hatállyal  
érvénytelen.

Közigazgatási ügyszak

1.  A  Bíróság  (hetedik  tanács)  2010.  december  15-i  végzése  (Commissione  tributaria 
provinciale  di  Taranto  (Olaszország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Soc 
Agricola Esposito srl kontra Agenzia delle Entrate — Ufficio di Taranto 2 (C-492/09. sz. 
ügy) 
1.  A negyedik kérdésnek az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások  
piacain belüli versenyről szóló, 2002. szeptember 16-i 2002/77/EK bizottsági irányelvre vonatkozó  
része, valamint a hatodik kérdés elfogadhatatlan. 
2.  Az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről  
szóló,  2002.  március  7-i  2002/20/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelvvel  („engedélyezési  
irányelv”)  és  az  elektronikus  hírközlő  hálózatok  és  elektronikus  hírközlési  szolgáltatások  közös  
keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel  
(„keretirányelv”) nem ellentétes az olyan díj, mint az igazgatási koncessziós díj. 

2. A Bíróság (hetedik tanács) 2010. december 17-i végzése (Tribunale Amministrativo 
Regionale  per  il  Piemonte  (Olaszország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  — 
Maurizio Polisseni kontra Azienda Sanitaria Locale N. 14 V.C.O., Antonio Giuliano (C-
217/09. sz. ügy) 
1.  Az EUMSZ 49. cikket úgy kell  értelmezni,  hogy azzal főszabály szerint nem ellentétes az olyan  
nemzeti szabályozás, mint az alapügyben szereplő, amely korlátozza a gyógyszertárak létrehozását,  
előírva, hogy 
—  egy gyógyszertári  övezetben csak egy gyógyszertár hozható létre,  főszabály szerint  4.000 vagy  

5.000 lakosra számítva, és 
—  mindegyik  gyógyszertárnak  minimális  távolságra kell  lennie  a  már  létező  gyógyszertáraktól,  e  

távolság általánosan 200 méter. 
2. Ugyanakkor ellentétes az EUMSZ 49. cikkel az ilyen nemzeti szabályozás, amennyiben a 4.000 vagy  
5.000  lakosra  és  a  200  méterre  vonatkozó  alapszabályok  a  sajátos  demográfiai  jellemzőkkel  
rendelkező  földrajzi  övezetekben  megakadályozzák  elegendő  számú,  a  megfelelő  gyógyszertári  
szolgáltatás biztosítására alkalmas gyógyszertár létrehozását,  aminek vizsgálata a nemzeti bíróság  
feladata. 

3. A Bíróság elnökének 2011. január 11-i végzése (a Tribunal Supremo (Spanyolország) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-303/10. sz. ügy) 6  
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

4. A Bíróság elnökének 2011. január 27-i végzése (az Amtsgericht Köln (Németország) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-226/10. sz. ügy)7 
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

6 A kérdés: Hírlevél I. év. 5. sz., Közigazgatási ügyszak 5. sz. alatt.
7 A kérdés: Hírlevél I. év. 3. sz., Közigazgatási ügyszak 10. sz. alatt.
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5.  A Bíróság (negyedik tanács)  2011.  február  3-i  ítélete  (a  Fővárosi  Ítélőtábla 
(Magyar Köztársaság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Donat Cornelius 
Ebert kontra Budapesti Ügyvédi Kamara (C-359/09. sz. ügy) 
1. Sem a 2001. május 14-i 2001/19/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított,  
a legalább hároméves szakoktatást és szakképzést lezáró felsőfokú oklevelek elismerésének  
általános rendszeréről szóló, 1988. december 21-i 89/48/EGK tanácsi irányelvvel, sem pedig  
az  ügyvédi  hivatásnak  a  képesítés  megszerzése  országától  eltérő  tagállamokban  történő  
folyamatos  gyakorlásának  elősegítéséről  szóló,  1998.  február  16-i  98/5/EK  európai  
parlamenti és tanácsi irányelvvel nem ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely az ügyvédi  
hivatásnak  a  fogadó  tagállam  ügyvédi  címével  történő  gyakorlása  céljából  az  ügyvédi  
kamarához hasonló szervezetbeli tagság kötelezettségét írja elő. 
2. A 89/48 és a 98/5 irányelv kiegészíti egymást azáltal, hogy két módot vezet be a tagállamok  
ügyvédei  számára  arra  vonatkozóan,  hogy  miként  kezdhetik  meg  az  ügyvédi  hivatás  
gyakorlását a fogadó tagállamban ez utóbbi szakmai megnevezésével. 

6. A Bíróság (harmadik tanács) 2011. február 10-i ítélete (az Unabhängiger Finanzsenat, 
Außenstelle Linz (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Haribo Lakritzen 
Hans Riegel BetriebsgmbH (C-436/08), Österreichische Salinen AG (C-437/08) kontra 
Finanzamt Linz 
1.  Az  EUMSZ  63.  cikket  úgy  kell  értelmezni,  hogy  azzal  ellentétes  valamely  tagállam  olyan  
jogszabálya,  amely  előírja  a  belföldi  társaságokban  fennálló  részesedésből  származó  
portfolióosztalékok  társaságiadó-mentességét,  és  amely  e  mentességet  az  Európai  Gazdasági  
Térségről szóló, 1992. május 2-i megállapodás részes harmadik államaiban letelepedett társaságoktól  
származó portfolióosztalékok esetében a tagállam és az érintett harmadik állam között kötött átfogó,  
kölcsönös közigazgatási és végrehajtási jogsegélyről szóló megállapodás fennállásától teszi függővé,  
amennyiben  a  szóban  forgó  jogszabály  által  kitűzött  célok  eléréséhez  csupán  egy  kölcsönös  
közigazgatási jogsegélyről szóló megállapodás fennállása bizonyul szükségesnek. 
2.  Az EUMSZ 63.  cikket  úgy  kell  értelmezni,  hogy  azzal  nem ellentétes  valamely  tagállam olyan  
jogszabálya, amely társaságiadó-mentességet ír elő azon portfolióosztalékok esetében, amelyeket egy  
belföldi  társaság  egy  másik  belföldi  társaságtól  kap,  ugyanakkor  ilyen  adóval  sújtja  azon  
portfolióosztalékokat,  amelyeket  egy  belföldi  társaság  egy  másik  tagállamban  vagy  az  Európai  
Gazdasági  Térségről  szóló,  1992.  május  2-i  megállapodás  valamely  részes  harmadik  államában  
letelepedett  társaságtól  kap,  feltéve  azonban,  hogy  az  ezen  utóbbi  társaság  székhelye  szerinti  
államban befizetett adót beszámítják az osztalékban részesülő társaság szerinti tagállamban fizetendő  
adóba, és az osztalékban részesülő társaságra az e beszámítás igénybevételére tekintettel rótt ügyviteli  
terhek  nem túlzott  mértékűek.  Azon információk,  amelyeket  a  nemzeti  adóhatóság az  osztalékban  
részesülő társaságtól azon adóra vonatkozóan kér, amely az osztalékot fizető társaság nyereségét az  
ezen  utóbbi  székhelye  szerinti  államban  ténylegesen  sújtja,  magának  a  beszámítási  módszer  
működésének a velejárói, és nem tekinthetők túlzott mértékű ügyviteli terheknek. 
3. Az EUMSZ 63. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes egy olyan nemzeti jogszabály, amely  
a gazdasági kettős adóztatás elkerülése céljából társaságiadó-mentességet ír elő a belföldi társaság  
által  egy  másik  belföldi  társaságnak  fizetett  portfolióosztalékok  esetében,  és  amely  az  EGT-
Megállapodás valamely részes államától eltérő más harmadik országban letelepedett társaság által  
fizetett  osztalékok  esetében  sem osztalékokra  vonatkozó  adómentességet,  sem  az  osztalékot  fizető  
társaság által a székhelye szerinti tagállamban befizetett adóra vonatkozó beszámítási rendszert nem  
ír elő. 
4. Az EUMSZ 63. cikkel nem ellentétes azon nemzeti adóhatósági gyakorlat, amely az egyes harmadik  
országokból  származó  osztalékok  esetében  az  osztalékban  részesülő  társaság  osztalékot  fizető  
társaságban fennálló tőkerészesedének bizonyos határértéke alatt a beszámítási módszert, az említett  
határérték  felett  pedig  a  mentesítési  módszert,  míg  a  belföldről  származó  osztalékok  esetében  
szisztematikusan  a  mentesítési  módszert  alkalmazza,  feltéve  azonban,  hogy  a  felosztott  nyereség  
többszörös  adóztatásának  elkerülését  vagy  enyhítését  célzó  érintett  mechanizmusok  egyenértékű  
eredményre vezetnek. Az a tény, hogy a nemzeti adóhatóság az osztalékot fizető társaság székhelye  
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szerinti harmadik országban az e társaság nyereségét ténylegesen sújtó adó összegére vonatkozóan  
információt kér az osztalékban részesülő társaságtól, magának a beszámítási módszer működésének a  
velejárója, és mint ilyen, nem érinti a mentesítési és a beszámítási módszer egyenértékűségét. 
5. Az EUMSZ 63. cikket úgy kell értelmezni: 
— hogy azzal annyiban ellentétes egy olyan nemzeti szabályozás, amely a belföldi társaságok számára  
megadja azt a lehetőséget, hogy az egy adott adóévben kimutatott veszteséget a következő adóévekre  
vigyék  át,  és  amely  azáltal  kerüli  el  a  gazdasági  kettős  adóztatást,  hogy  a  belföldről  származó  
osztalékokra  a  mentesítési  módszert,  míg  az  egy  másik  tagállamban  vagy  harmadik  országban  
letelepedett társaságok által fizetett osztalékokra a beszámítási módszert alkalmazza, amennyiben ez a  
szabályozás a beszámítási módszer alkalmazása esetén nem engedi meg az osztalékot fizető társaság  
székhelye  szerinti  államban  befizetett  társasági  adó  beszámításának  következő  adóévekre  történő  
elhalasztását,  ha  az  osztalékban  részesülő  társaság  veszteséget  mutatott  ki  abban  az  adóévben,  
amelyben külföldről származó osztalékot kapott, és 
—  hogy az nem kötelezi arra a tagállamot, hogy adójogszabályában írja elő az osztalékra az egy  
másik tagállamban vagy harmadik országban kivetett  forrásadó beszámítását az első tagállamban  
letelepedett társaság által kapott osztalékok jogi kettős adóztatásának az elkerülése céljából, amely  
adóztatás az érintett tagállamok adóügyi hatáskörének a párhuzamos gyakorlásából adódik. 

7. A Bíróság (második tanács) 2011. február 10-i ítélete (a Tribunal de première instance 
de  Liège  (Belgium)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Missionswerk  Werner 
Heukelbach ev kontra État belge (C-25/10. sz. ügy) 
Az  EUMSZ  63.  cikket  úgy  kell  értelmezni,  hogy  azzal  ellentétes  valamely  tagállam  olyan  jogi  
szabályozása, amely a kedvezményes öröklési illeték alkalmazásának lehetőségét az olyan nonprofit  
szervezetek számára tartja fenn, amelynek üzleti központja vagy ebben a tagállamban van, vagy olyan  
tagállamban található, ahol az elhunyt akár halála időpontjában, akár azelőtt ténylegesen lakóhellyel  
vagy munkahellyel rendelkezett. 

8. A Bíróság (harmadik tanács) 2011. február 17-i ítélete (a Commissione Tributaria 
Provinciale  di  Alessandria  (Olaszország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  — 
Bolton Alimentari SpA kontra Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria (C-
494/09. sz. ügy) 
1.  A  2007.  február  28-i  214/2007/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 308a–308c. cikkét úgy kell  
értelmezni,  hogy azokkal  nem ellentétes  az,  hogy  az  Európai  Bizottság olyan határozatot  hozhat,  
amellyel kizár valamely gazdasági szereplőt egy vámkontingensből azáltal, hogy e kontingenst még a  
megnyitásának napján — amely  vasárnapra,  a  vámhivatalok munkaszüneti  napjára esett  abban a  
tagállamban, ahol a szóban forgó gazdasági szereplő letelepedett — kimerítették. 
2. A 214/2007 rendelettel módosított 2454/93 rendelet 308a–308c. cikkét akként kell értelmezni, hogy  
valamely tagállamnak nem kell kérnie az Európai Bizottságtól valamely vámkontingens felfüggesztését  
az importőrök azonos és hátrányos megkülönböztetéstől mentes módon történő kezelésének biztosítása  
érdekében abban az  esetben,  ha a vámkontingens megnyitása vasárnapra — az érintett  tagállam  
vámhivatalainak  munkaszüneti  napjára  —  esik,  és  amikor  fennáll  a  veszélye,  hogy  az  említett  
kontingenst  még  a  megnyitásának  napján  kimerítik,  tekintettel  arra,  hogy  más  tagállamokban  a  
vámhivatalok nyitva vannak vasárnap. 
3. A 214/2007 rendelettel módosított 2454/93 rendelet 899. cikkének (1) bekezdésében említett esetek  
kivételével  a  tagállam  vámhatóságának  hatáskörébe  tartozik  az,  hogy  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  239.  cikkének  (2)  bekezdése  szerinti  visszafizetési  
kérelemről maga döntsön, ha e hatóság úgy ítéli meg, hogy semmiféle szabálytalanság nem róható fel  
az Európai Bizottságnak,  valamint  hogy a szóban forgó kérelem nem tartozik az említett  2454/93  
rendelet 905. cikkének (1) bekezdésében említett egyéb esetek egyike alá sem. 
4.  Az 1791/2006 rendelettel módosított 2913/92 rendelet 239. cikkét úgy kell értelmezni, mint amely  
vonatkozhat  arra  az  esetre,  amikor  az  Unió  egyik  importőrét  azért  zárják  ki  egy  olyan  
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vámkontingensből,  amely  megnyitásának  napja  vasárnapra  esik,  mert  vasárnap  zárva  vannak  a  
vámhivatalok abban a tagállamban, ahol ezen importőr letelepedett. 

9. A Bíróság (ötödik tanács) 2011. február 17-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden 
(Hollandia)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Staatssecretaris  van  Financiën 
kontra Marishipping and Transport BV (C-11/10. sz. ügy) 
A  2001.  augusztus  6-i  2031/2001/EK  bizottsági  rendelettel,  illetőleg  a  2002.  augusztus  1-jei  
1832/2002/EK bizottsági rendelettel módosított, a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a  
Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. melléklete első része II.  
C.  szakasza  1.  pontjának  i.  alpontját  úgy  kell  értelmezni,  hogy  az  ugyanezen  I.  melléklet  3.  
mellékletének  harmadik  részében  meghatározott  anyagok  jegyzékében  szereplő  valamely  
gyógyszeripari anyag, amelyhez hozzáadtak egyéb — többek között gyógyszeripari — anyagokat, már  
nem élvezheti azt a vámmentességet, amely akkor vonatkozna rá, ha ez az anyag tiszta állapotú volna. 

10. A Bíróság (harmadik tanács) 2011. február 17-i ítélete (a Court of Appeal (England 
& Wales) (Civil Division) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — The Number Ltd, 
Conduit Enterprises Ltd kontra Office of Communications, British Telecommunications 
plc (C-16/10. sz. ügy) 
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) 8. cikkének (1) bekezdése lehetővé teszi a tagállamok számára —  
amennyiben  azok  e  rendelkezés  alapján  egy  vagy  több  vállalkozást  kijelölnek  az  egyetemes  
szolgáltatás vagy ezen irányelv 4., 5., 6., 7. cikke és 9. cikkének (2) bekezdésében meghatározottak  
szerint  az  egyetemes  szolgáltatás  különböző  elemei  nyújtásának  biztosítására  —,  hogy  ezen  
vállalkozásokra  csak  az  említett  irányelv  rendelkezéseiben  előírt  olyan  egyedi  kötelezettségeket  
rójanak,  amelyek  az  említett  szolgáltatásnak  vagy  annak  elemeinek  a  kijelölt  szolgáltatók  által  a  
végfelhasználók számára való nyújtásához kapcsolódnak. 

11. A Bíróság (negyedik tanács) 2011. február 17-i  ítélete  (a Cour d’appel de Rouen 
(Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Marc Berel és társai kontra 
Administration  des  douanes  de  Rouen,  Receveur  principal  des  douanes  du  Havre, 
Administration des douanes du Havre (C-78/10. sz. ügy) 
Az 1996. december 19-i 82/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a Közösségi  
Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 213., 233. és 239.  
cikkét  úgy  kell  értelmezni,  hogy  azzal  ellentétes  az  e  213.  cikk  értelmében  vett  vámtartozás  
tekintetében fennálló olyan egyetemleges kötelezettség vonatkozásában,  mint  amely az alapügyben  
szerepel,  a nemzeti  jog azon elvének alkalmazása,  amelyből  következően az  egyik  adóstársnak az  
említett 239. cikk alapján biztosított részbeni vámelengedésre az összes többi adóstárs hivatkozhat, így  
a vámtartozásnak az ugyanezen kódex 233. cikke első bekezdésének b) pontjában előírt megszűnése a  
tartozás  egészére  vonatkozik,  és  ennélfogva  az  összes  egyetemleges  adóstársat  mentesíti  annak  
megfizetése alól az elengedés összegének erejéig. 

12.  A  Bíróság  (első  tanács)  2011.  március  3-i  ítélete  (a  Symvoulio  tis  Epikrateias 
(Görögország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Kakavetsos-Fragkopoulos AE 
Epexergasias  kai  Emporias  Stafidas,  korábban K.  Fragkopoulos  kai  SIA OE kontra 
Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias (C-161/09. sz. ügy) 
Az EK 29. cikket úgy kell  értelmezni,  hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás,  mint az  
alapügyben  szereplő,  amely  a  mazsola  exportcélú  bevitelének,  tárolásának,  feldolgozásának  és  
csomagolásának feltétlen tilalmát írja elő mind az A régió két alrégiója között, mind pedig az A régió  
második alrégiója és a B régió között,  mivel e szabályozás nem teszi lehetővé a követett  jogszerű 
célkitűzés  koherens  módon  történő  elérését,  és  túllép  az  e  célkitűzés  megvalósításához  szükséges  
mértéken. 
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13. A Bíróság (első  tanács) 2011. március 3-i ítélete (a Tribunal de grande instance de 
Périgueux (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — AG2R Prévoyance 
kontra Beaudout Père et Fils SARL (C-437/09. sz. ügy) 
1.  Az  EUSZ  4.  cikk  (3)  bekezdésével  összefüggésben  értelmezett  EUMSZ  101.  cikket  akként  kell  
értelmezni,  hogy  azzal  nem ellentétes  az  az  államigazgatási  hatósági  határozat,  amely  egy  adott  
ágazat munkáltatóit és munkavállalóit képviselő szervezetek kérésére tesz kötelezővé olyan, kollektív  
tárgyalások  során  létrejött  megállapodást,  amely  az  érintett  ágazat  összes  vállalkozására  nézve  
mentesülés lehetősége nélkül írja elő a kiegészítő egészségügyi költség- visszatérítési rendszerbe való  
kötelező belépést. 
2. Amennyiben az ilyen rendszer kezelésére vonatkozó tevékenység gazdasági tevékenységnek minősül,  
aminek vizsgálata a kérdést  előterjesztő  bíróságra hárul,  az  EUMSZ 102.  és EUMSZ 106.  cikket  
akként kell  értelmezni,  hogy azokkal  — olyan körülmények között,  mint  amelyek az alapügyben is  
felmerültek — nem ellentétes, ha az államigazgatási hatóságok e rendszer kezelésének kizárólagos  
jogával ruháznak fel egy önkéntes biztosítási szervezetet, anélkül hogy az érintett tevékenységi ágazat  
vállalkozásainak lehetőségük lenne arra, hogy az e rendszerbe való belépés alól mentesüljenek. 

14. A Bíróság (harmadik tanács) 2011. március 3-i ítélete (a Varhoven administrativen 
sad  (Bulgária)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Direktsia  „Obzhalvane  i 
upravlenie na izpalnenieto” — Varna kontra „Auto Nikolovi” OOD (C-203/10. sz. ügy)8

1. A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv  
314.  cikkét  úgy  kell  értelmezni,  hogy  a  különbözet  szerinti  szabályozás  nem alkalmazandó  olyan  
termékek  értékesítésére,  mint  például  a  használt  gépjárműalkatrészek,  amelyeket  az  adóköteles  
használtcikk-kereskedő  az  általános  hozzáadottértékadó-szabályozás  hatálya  alatt  saját  maga  
importált az Európai Unió területére. 
2. A 2006/112 irányelv 320. cikke (1) bekezdésének első albekezdését és 320. cikkének (2) bekezdését  
úgy  kell  értelmezni,  miszerint  azzal  ellentétes  az  a  nemzeti  rendelkezés,  amely  az  adóköteles  
használtcikk-kereskedő által a műalkotásoktól, régiségektől és gyűjteménydaraboktól eltérő termékek  
behozatala során megfizetett hozzáadottérték-adó levonásának jogát az általános hozzáadottértékadó-
szabályozás alá tartozó későbbi értékesítésig elhalasztja. 
3. A 2006/112 irányelv 314. cikke, 320. cikke (1) bekezdésének első albekezdése és 320. cikkének (2)  
bekezdése közvetlen hatállyal rendelkezik, ami felhatalmazza a magánszemélyeket arra, hogy azokra a  
nemzeti bíróság előtt abból a célból hivatkozzanak, hogy az e rendelkezésekkel összeegyeztethetetlen  
nemzeti szabályozást ne alkalmazzák. 

15. A Bíróság (nagytanács) 2011. március 8-i ítélete (a Tribunal du travail de Bruxelles 
— Belgium előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Gerardo Ruiz Zambrano kontra 
Office national de l'emploi (ONEM) (C-34/09. sz. ügy) 
Az EUMSZ 20. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, ha valamely tagállam egyrészről az  
uniós polgársággal rendelkező  kiskorú gyermekeinek eltartásáról gondoskodó, harmadik országbeli  
állampolgártól megtagadja az azon tagállamban való tartózkodást, ahol az előbbiek tartózkodnak, és  
amelynek állampolgárai, másrészről pedig ha megtagadja a harmadik ország említett állampolgárától  
a munkavállalási engedélyt, mivel az ehhez hasonló döntések megfosztanák az említett gyermekeket  
attól, hogy uniós polgárként meglévő jogállásukkal összefüggő jogaik lényegét ténylegesen élvezzék. 

8A kérdés: Hírlevél I. év. 3. sz., Közigazgatási ügyszak  6. sz. alatt.
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16. A Bíróság (nagytanács) 2011. március 8-i ítélete (a Najvyšší súd Slovenskej republiky 
(Szlovák  Köztársaság)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Lesoochranárske 
zoskupenie  VLK  kontra  Ministerstvo  životného  prostredia  Slovenskej  republiky  (C-
240/09. sz. ügy)  
Az Európai Közösség nevében a 2005. február 17-i 2005/370/EK tanácsi határozattal megkötött, a  
környezeti  ügyekben  az  információhoz  való  hozzáférésről,  a  nyilvánosságnak  a  döntéshozatalban  
történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló egyezmény 9. cikke (3)  
bekezdésének az uniós jogban nincs közvetlen hatálya. Mindazonáltal a kérdést előterjesztő bíróság 
feladata,  hogy  a  közigazgatási  vagy  bírósági  jogorvoslathoz  való  jog  gyakorlásához  szükséges  
feltételekre vonatkozó eljárási szabályokat a lehető  legteljesebb mértékben úgy értelmezze, hogy az  
megfeleljen  mind  az  ezen  egyezmény  9.  cikke  (3)  bekezdése  céljainak,  mind  az  uniós  jog  által  
biztosított  jogok  hatékony  bírói  védelmére  vonatkozó  célnak,  annak  érdekében,  hogy  a  
környezetvédelmi szervezetek — mint például a Lesoochranárske zoskupenie VLK — bíróság előtt  
vitathassák az uniós környezetvédelmi joggal esetlegesen ellentétes közigazgatási eljárás során hozott  
határozatokat. 

17.  A  Bíróság  (harmadik  tanács)  2011.  március  10-i  ítélete  (a  Bundesfinanzhof 
(Németország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Finanzamt  Burgdorf  (C-
497/09), CinemaxX Entertainment GmbH & Co. KG, korábban Hans-Joachim Flebbe 
Filmtheater GmbH & Co. KG (C-499/09), Lothar Lohmeyer (C-501/09), Fleischerei Nier 
GmbH & Co. KG (C-502/09) kontra Manfred Bog (C-497/09),  Finanzamt Hamburg-
Barmbek-Uhlenhorst  (C-499/09),  Finanzamt  Minden  (C-501/09),  Finanzamt  Detmold 
(C-502/09) 
1. Az 1992. december 14-i 92/111/EGK tanácsi irányelvvel módosított, a tagállamok forgalmi adóra  
vonatkozó szabályainak összehangolásáról — közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-
megállapításáról  szóló,  1977.  május  17-i  77/388/EGK hatodik  tanácsi  irányelv  5.  és  6.  cikkét  a  
következőképpen kell értelmezni: 
— a frissen készített, azonnali fogyasztásra szánt ételek és élelmiszerek falatozókban, büfékocsikban  
vagy mozielőcsarnokokban történő árusítása az említett 5. cikk értelmében vett termékértékesítésnek  
minősül,  amennyiben  az  ügylet  egészére  kiterjedő  minőségi  vizsgálat  azt  mutatja,  hogy  nem 
meghatározóak az élelmiszerek értékesítését megelőző és kísérő szolgáltatásnyújtási elemek; 
—  az étel-házhozszállítással foglalkozó vállalkozás tevékenysége az említett 6. cikk értelmében vett  
szolgáltatásnyújtásnak minősül, kivéve ha e vállalkozás csupán azonos módon készített ételeket más  
kiegészítő szolgáltatási elem nélkül árusít, vagy ha más különleges körülmények bizonyítják, hogy az  
ételértékesítés az ügylet meghatározó eleme. 
2. Termékértékesítés esetén a 92/111 irányelvvel módosított 77/388 hatodik irányelv H. mellékletének  
1. kategóriájában szereplő „élelmiszerek” fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az magában foglalja a  
főzés, sütés révén vagy más módon azonnali fogyasztásra készített ételeket is. 

A Legfelsőbb Bíróság uniós jogi tárgyú határozatai

Büntető ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Gazdasági ügyszak

Gfv. X. 30.020/2011/8. 
A  Ptk.  200.§  (2)  bekezdése  értelmében  semmis  a  szerződés,  ha  az  jogszabályba  ütközik.  A 
jogszabályba  ütközés  esetét  maga  a  Gt.  szűkíti  le  a  12.§  (4)  bekezdésében írt  esetekre,  melynek  
megalkotásánál az akkor hatályos 68/151/EGK Irányelv 11. cikkének (2) bekezdésére, és 12. cikk (1) 
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bekezdésében  foglaltakra  is  figyelemmel  kellett  lenni.  Hasonló  módon  rendelkezik  az  említett  
irányelvet felváltó 2009/101/EK Irányelv 12. cikk b.) pontja, és 13. cikk (1) bekezdése. A harmadik  
személyek érdekeinek védelme az érvénytelenség miatt indítható perek révén biztosított. A régi és az  
új irányelv is ezek mellett feladatának tekinti a gazdasági élet, az abban szereplők biztonságát. A két  
érdek  egyensúlyát  úgy  teremti  meg,  hogy  az  érvénytelenségi  okok  tételes  felsorolása  mellett 
viszonylag rövid határidőt biztosít az érvénytelenségi perek megindítására. Az irányelvi szabályoknak 
a magyar jogalkotás maradéktalanul eleget tett.

Munkaügyi ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Polgári ügyszak

Pfv.X.21.978/2010/5. 
I.  A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) XII. fejezete rendelkezik a Külföldi  
határozat végrehajtásáról. A 210/A.§ (1) bekezdése szerint „a bíróság a 44/2001/EK tanácsi rendelet  
szerinti, a bírósági határozat és közokirat végrehajthatóságának megállapítására irányuló eljárás során 
- ha a 44/2001/EK tanácsi rendelet másképpen nem rendelkezik - az e Fejezetben foglaltak szerint jár  
el.” A Vht. 208. és 209.§-ai úgy rendelkeznek, hogy a végrehajthatóság megállapítását követően kell a 
bíróságnak a végrehajtási lapot kiállítania, ebből következően a végrehajthatóság kérdése független a 
végrehajtási  lap  kiállításától,  ebben  a  kérdésben  külön  határozatot  kell  hoznia  a  bíróságnak. 
(BH1999.463.)  A 44/2001/EK rendelet  38.cikk (1) bekezdése,  40-45.  cikkei  alapján egyértelműen  
megállapítható, hogy a rendelet is ezt a jogi megoldást tartalmazza, elsődlegesen a végrehajthatóság  
kérdésében kell a bíróságnak határozatot hoznia, s csak másodlagosan – ennek következményeként – 
rendelhető el a végrehajtás a végrehajtási lap kiállításával. Mindebből következően tehát a végrehajtási 
kérelem  érdemi  vizsgálat  nélküli  elutasítása  nincs  kihatással  a  végrehajthatóság  kérdésében 
előterjesztett  felülvizsgálati  kérelemre.  A  Legfelsőbb  Bíróság  álláspontja  szerint  ugyanis  jelen 
végrehajtási ügyön belül két különálló kérdésben kellett a bíróságnak határoznia: elsőként arról, hogy 
egyáltalán  a  külföldi  határozat  végrehajtható-e  a  magyar  szabályok  szerint,  másodszor  pedig  a  
végrehajthatóság  megállapítása  után  arról,  hogy  a  végrehajtást  elrendeli-e  (pl.  a  végrehajtási  lap  
kiállításával.) Miután a végrehajthatóság, mint előkérdés tekintetében nyújtották be a felülvizsgálati  
kérelmet, ezért a végrehajtási kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása az eljárás ezen részét nem 
érinti.

II. A 44/2001/EK rendelet 44. cikke utal a rendelet IV. mellékletében felsorolt, a jogorvoslat tárgyában 
hozott  határozat  elleni  jogorvoslati  lehetőségekre,  ahol  Magyarország tekintetében a felülvizsgálati 
kérelem került  feltüntetésre,  tehát  van helye  a végrehajthatóság tekintetében hozott  jogerős végzés 
ellen felülvizsgálati kérelem benyújtásának.

III. A fizetésképtelenségi eljárásról szóló 1346/2000/EK rendelet 25. cikkének (1) bekezdése szerint:  
„Az olyan bíróság által  hozott,  fizetésképtelenségi  eljárás lefolytatására és befejezésére vonatkozó  
határozatokat,  valamint  jóváhagyott  egyezségeket,  amely  bíróságnak  az  eljárás  megindítására  
vonatkozó határozatát a 16. cikknek megfelelően elismerik, minden további alaki követelmény nélkül  
el kell ismerni. Az ilyen határozatokat az egyezményhez való csatlakozási okmányokkal módosított, a  
polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról és a bírósági határozatok végrehajtásáról szóló  
Brüsszeli  Egyezmény 31-51.  cikkének -  a  34.  cikk  (2)  bekezdése kivételével  -  megfelelően hajtják  
végre.

Az első albekezdést a fizetésképtelenségi eljárásokból közvetlenül származó és a hozzájuk szorosan  
kapcsolódó határozatokra abban az esetben is alkalmazni kell, ha azokat egy másik bíróság hozta.”

Az Európai  Unió  Bírósága  a  Deko Marty Belgium (C-339/07)  ügyben  hozott  ítéletben  a  bíróság 
megállapította,  hogy  “az  1346/2000  rendelet  25.  cikke  (1)  bekezdésének  második  albekezdése 
értelmében ezen (1) bekezdés első albekezdését a fizetésképtelenségi eljárásból közvetlenül származó  
és hozzá szorosan kapcsolódó határozatokra is  alkalmazni  kell.“  Az MG Probud Gdynia  Sp.z.o.o.  
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ügyben (C-444/07) kifejtette, hogy “a fizetésképtelenségi eljárással kapcsolatban hozott határozatok 
végrehajtását illetően meg kell állapítani, hogy a rendelet nem tartalmaz különös szabályokat, hanem 
25.  cikkének  (1)  bekezdésével  visszautal  a  Brüsszeli  Egyezmény  31–51.  cikkével  bevezetett  
végrehajthatóvá nyilvánítási rendszerre, kizárva mindazonáltal az említett egyezményben előírt kizáró 
okokat  oly módon,  hogy azok helyébe  a rendelet  saját  kizáró okai  lépnek.”  Ebből  következően a 
főeljárást  lefolytató  finn  bíróság  határozatát  a  Brüsszeli  Egyezmény  helyébe  lépett  44/2001/EK 
rendelet alapján kell végrehajtani.

IV. A 44/2001/EK rendelet 46. cikk (1) bekezdése szerint az a bíróság, amelynél a 43. cikk (rendes  
jogorvoslat – fellebbezés) vagy 44. cikk (rendkívüli jogorvoslat – felülvizsgálati kérelem) alapján a 
jogorvoslatot  benyújtják,  annak  a  félnek  a  kérelmére,  akivel  szemben  a  végrehajtást  kérik,  
felfüggesztheti  az  eljárást,  ha  a  határozat  ellen  a  származási  tagállamban  rendes  jogorvoslatot  
nyújtanak be, illetve, ha az ilyen jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidő még nem járt le; az  
utóbbi esetben a bíróság meghatározhatja a jogorvoslat benyújtására nyitva álló időtartamot.

Elsőként  meg kell  különböztetni  az eljárás  felfüggesztésének és a végrehajtás felfüggesztésének a 
fogalmát.  A  44/2001/EK  rendelet  38-52.  cikkei  foglalkoznak  a  végrehajthatóságot  megállapító 
eljárással, s 43-46. cikkek tartalmának értelmezéséből megállapítható, hogy a 46. cikkben szereplő 
„felfüggesztés” kifejezés a végrehajthatóság megállapításával kapcsolatos eljárás felfüggesztésére és  
nem  a  végrehajtás  felfüggesztésére  vonatkozik.  A  Vht.  10.§-a  szerint  a  bírósági  végrehajtást  a 
végrehajtható okirat kiállításával kell elrendelni. Ebből következően a végrehajtási lap kiállítása előtti  
helyzetben – mint a jelen eljárásban is – végrehajtásról, illetve a végrehajtás felfüggesztéséről még  
nem beszélhetünk, csak a végrehajthatóság megállapítására irányuló eljárás felfüggesztéséről.

A Legfelsőbb Bíróság a 44/2001/EK rendeletben foglalt szabályokat értelmezve megállapította, hogy a 
végrehajthatóság megállapítása iránti  eljárás felfüggesztését  a rendelet  csak a rendes és rendkívüli 
jogorvoslatot  elbíráló bíróság részére tette lehetővé, az elsőfokú bírósághoz ilyen kérelmet nem is  
lehet benyújtani, figyelemmel a 42. cikkben foglaltakra (előfordulhat például, hogy a végrehajtandó 
határozatot  csak a  végrehajthatóságot  megállapító  határozattal  együtt  kézbesítik  az  adós számára.) 
Ebből következően azonban vizsgálni kell azt, hogy mi a célja a végrehajthatóság megállapítása iránti  
eljárás  felfüggesztésének.  A végrehajtás  megállapítására  irányuló  eljárásban a  bíróság három fajta 
határozatot hozhat. A rendeletben meghatározott feltételek esetén (az adós megindította a jogorvoslati  
eljárást  a  származási  országban,  vagy  rendelkezésére  áll  még  határidő  a  jogorvoslati  eljárás  
megindítására)  a  rendes  jogorvoslatot  elbíráló  bíróságnak  joga  van  az  eljárás  felfüggesztését  
elrendelni,  és  ennek  következtében  nem  hozza  meg  a  végső  határozatot  a  végrehajthatóság 
megállapítása, vagy a kérelem elutasítása tekintetében. Ha azonban a bíróság álláspontja szerint nincs  
helye a felfüggesztésnek, akkor érdemben döntenie kell arról, hogy végrehajtható-e a külföldi bíróság 
határozata vagy sem. Ennek alapján az érdemi döntés, vagyis a végrehajthatóság megállapítása vagy 
annak elutasítása kizárja az eljárás felfüggesztése kérdésének mindenféle további vizsgálatát. Ezért a 
másodfokú bíróság felfüggesztési kérelmet elutasító rendelkezése ellen nincs is helye fellebbezésnek. 

Miután a felülvizsgálati eljárásban a felfüggesztés iránti kérelmet a 46. cikk szerint az adós ismételten  
előterjesztheti,  így  nem  éri  hátrány  abból,  hogy  a  felfüggesztésre  irányuló  kérelmét  elutasító 
rendelkezés ellen külön fellebbezési joggal nem rendelkezik. Nyilvánvalóan a Legfelsőbb Bíróságnak 
a végrehajthatóság megállapítása iránti eljárás felfüggesztése tárgyában hozandó végzése ellen már  
nincs helye fellebbezésnek a Pp. 271.§ (1) bekezdés e) pontja alapján, de ezzel végérvényesen le is  
zárul a végrehajthatóság megállapításával kapcsolatos eljárási rész.

V.  A  közrendbe  ütközésre  vonatkozóan  a  Legfelsőbb  Bíróság  megállapította,  hogy  jóllehet  a 
másodfokú bíróság a 44/2001/EK rendelet közrendi záradéka alapján vizsgálta a végrehajtási kérelem 
alapjául  szolgáló  határozatot  és  a  felülvizsgálati  kérelemben  az  adós  a  1346/2000/EK  rendelet 
közrendi  záradékára  hivatkozott,  ez  nem változtat  a  közrendi  záradék megítélésén.  A tisztességes  
eljáráshoz  való  jog  tartalmába  értendő  a  jogorvoslat  lehetőségének  biztosítása  is.  A  finn  bíróság 
határozata a finn fizetésképtelenségi szabályok szerint azonnal végrehajtandó, azonban lehetősége van 
az adósnak arra, hogy a származási tagállamban jogorvoslatot (“visszaszerzési igény”) nyújtson be  
ellene, s ha ezt a 44/2001/EK rendelet szabályainak megfelelően határidőben nyújtja be, úgy az eljárás  
felfüggesztésével elkerülhető a végrehajtás foganatosítása. Nem ütközik tehát a magyar közrendbe a  
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finn  bíróság  határozatának  elismerése,  a  közrendi  záradékra  hivatkozással  a  végrehajthatóság 
megállapítása nem tagadható meg.

Közigazgatási ügyszak

Kfv.V.35.426/2010/5. 
Az 131/2004. (IX.11.) FVM rendelet 8.§-a akként rendelkezik, hogy a kérelem nyilvánvaló hibáinak 
helyesbítésére  az  2419/2001/EK  rendelet  6.,  és  12.  cikkében  foglaltakat  kell  alkalmazni.  Az 
2419/2001/EK  rendelet  6.,  és  12.  cikkének  összevetése  alapján  pedig  egyértelmű,  hogy 
nyilvánvalónak csak a kérelem olyan hibáját lehet tekinteni, amely maga a kérelem, vagy a hatóság 
hivatalos  tudomását  képező más  körülmények  alapján nyilvánvaló és minden további  tényfeltárás,  
bizonyítás  nélkül  egyértelmű.  A  támogatási  jogosultság  megállapításához  szükséges  hasznosításra 
vonatkozó információ, azaz kód megadása a kérelmező feladata. Az 2419/2001/EK rendelet 6. cikke 
alá eső adatokról csak a kérelmező rendelkezik információkkal. Ennél fogva a perbeli esetben a hibás 
kód  kapcsán  a  hatóság  nem  volt  köteles  kijavításra,  ezért  hiánypótlási  felhívást  sem  kellett  
kibocsátania.  Az  előzőekből  részletezettekből  következik,  hogy a  hatóság  eljárására  jelen  ügyben  
speciális szabályok, és nem a Ket. általános rendelkezései az irányadók.

Az 150/2004. (X.12.) FVM rendelet 6.§-ából következően a terület alapú célprogramok esetében azon 
területek  után  vehető  igénybe  támogatás,  ahol  a  támogatási  kérelem által  érintett  mezőgazdasági  
parcellát a célprogramban előírtaknak megfelelően hasznosítják. A 7.§ c) pontja kimondja,  hogy a  
terület  alapú  támogatást  az  a  földhasználó  veheti  igénybe,  aki  megfelel  az  egyes  célprogramok 
jogosultsági feltételeinek. A lucerna nem vitásan a 21.§ (2) bekezdés b) pontja értelmében támogatás 
alá  eső  szántóföldi  kultúrnövénynek  minősül.  Az  150/2004.  (X.12.)  FVM  rendelet  17.§-ának  (6) 
bekezdése  akként  rendelkezik,  hogy  a  támogatás  alapjául  szolgáló  terület  méretének 
meghatározásánál,  illetve  az  igényelt,  valamint  ellenőrzés  alapján  megállapított  valós  terület  
méretében adódó eltérések esetén a 2419/2001/EK rendelet 31. Cikk és 32. Cikk (1) bekezdésében 
foglaltakat  kell  alkalmazni.  Ez  utóbbi  pedig  akként  rendelkezik,  hogy  ha  egy  termékcsoport 
tekintetében a bejelentett terület meghaladja a 31. Cikk (2) bekezdésének megfelelően meghatározott 
területet,  a  meghatározott  terület  alapján  kiszámított  támogatást  a  különbség  kétszeresével  kell  
csökkenteni, ha ez a különbség 3 %-nál, vagy két hektárnál nagyobb, de kisebb, mint a meghatározott 
terület  20  %-a.  Ha  a  különbség  meghaladja  a  meghatározott  terület  20  %-át,  az  érintett  
terménycsoportra terület alapú támogatást nem lehet adni. 

Az 2419/2001/EK rendelet 44. Cikk (1) bekezdése értelmében az ebben a címben előírt levonásokat és  
kizárásokat nem kell alkalmazni, ha a mezőgazdasági termelő tényszerűen pontos információt nyújtott 
be,  vagy másképpen bizonyítja,  hogy nem vétkes.  A hatóság tehát  alappal  hivatkozott  arra,  hogy 
nemcsak  a  támogatásra  nem  jogosító  hasznosításhoz,  hanem  a  kérelemben  bejelentett  adatok 
valótlanságához  is  következmények  kapcsolódnak  illetve  kapcsolódhatnak,  és  a  vétlenség 
megállapításához  nem  elégséges  annak  igazolása,  hogy  az  érintett  parcellákon  a  kérelmező 
támogatható  növényt  termesztett.  A 44.  Cikk (1)  bekezdése  értelmében  azt  is  bizonyítania  kell  a  
kérelmezőnek, hogy valótlan adatközlésben nem volt vétkes. 

Kfv.VI.37.647/2010/4.
A 2006/37/EK irányelvvel  módosított  2002/46/EK irányelv  12.  cikk  (1)  bekezdése  és  a  37/2004. 
(IV.26.)  ESzCsM rendelet  13.§  (1)  bekezdése  alapján  akkor  tiltható  meg  egy termék  forgalomba  
hozatala,  ha  új  információk  alapján,  vagy  a  meglevő  információk  újraértékelése  eredményeként  
részletes indokolással alátámasztható a termék egészségre veszélyessége.

Ilyen egészség veszélyeztető hatás nem csak laboratóriumi vizsgálat eredményeként állapítható meg, a  
37/2004.  (IV.26.)  ESzCsM  rendelet  12.§  (2)  bekezdése  szerinti  laboratóriumi  vizsgálat  csak  egy 
lehetőség  az  egészségi  ártalom  bizonyítására.  Az  egészségi  ártalom  igazolására  számtalan,  
laboratóriumi vizsgálat alapján készült, publikált kutatási eredmény is szolgálhat. Ezt tükrözheti az un.  
negatív lista is, ha szakirodalmi, kutatási eredményeken alapul, de nem elégséges csak a negatív listára  
való  hivatkozással  a  termék  forgalmazásának  betiltása,  mert  az  újabb kutatási  eredmények  annak 
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jogosságát  megkérdőjelezhetik,  továbbá  az  egyes  hatóanyagok  együttes  hatását,  kölcsönhatását  is 
figyelembe kell venni. 

Önmagában az OÉTI véleményen alapuló határozat, ha az a per során a fél részéről megalapozottnak 
tűnő  indokokkal,  iratokkal  kétségbe  vonttá  válik,  további  hatósági  védekezés,  a  valós  tényállás 
bizonyítása hiányában megalapozatlan és törvénysértő. 

Kfv.VI.37.662/2010/6.
A  Magyar  Köztársaság  Kormánya  és  Ukrajna  Miniszteri  Kabinetje  között  a  kishatárforgalom 
szabályozásáról  szóló  Egyezmény  kihirdetéséről  szóló  2007.  évi  CLIII.  törvény (Kishatárforgalmi  
Egyezmény)  az  a  tagállamok  külső  szárazföldi  határain  való  kishatárforgalom  szabályainak 
meghatározásáról,  valamint  a  Schengeni  Egyezmény  rendelkezéseinek  módosításáról  szóló 
1931/2006/EK rendelet  preambuluma (9) bekezdése felhatalmazása folytán kerülhetett elfogadásra 
azzal, hogy nem lehet ellentétes az 1931/2006/EK rendelet szabályaival. Az 1931/2006/EK rendelet  
13. cikk (2) bekezdése előírása értelmében is a kishatárforgalomról szóló kétoldalú megállapodások 
megkötése előtt az e rendelettel való összeegyeztethetőséget illetően konzultálniuk kell a Bizottsággal.

Az 1931/2006/EK rendelet preambuluma (3) bekezdése alapján a kishatárforgalmi rendszer csak a  
Schengeni  határ-ellenőrzési  Kódex  létrehozásáról  szóló  562/2006/EK  rendelet   általános  határ-
ellenőrzési  szabályai  alól  képez kivételt  és  a  (6)  bekezdés értelmében a  kishatárforgalomra  eltérő 
határátlépési szabályok írhatók elő kivételként ezáltal a vízumkötelezettség szabályai  alól.  Ukrajna  
határ  menti  lakosai  kishatárforgalmi  rendszer  hiányában  vízumkötelezettség  alá  esnének.  Az 
1931/2006/EK rendelet  2.  cikk a)  pontja  kizárja  az  alkalmazási  körből  a  hosszú távú tartózkodás 
szabályozását. Az 1931/2006/EK rendelet 5. cikke a határ menti területen való tartózkodás időtartamát  
meghatározza  akként,  hogy a  kétoldalú  megállapodásban  meghatározott  kishatárforgalmi  rendszer 
keretében történő folyamatos tartózkodás megengedhető leghosszabb ideje nem lépheti túl a három 
hónapot. A 562/2006/EK rendelet  preambuluma (3) bekezdésében azt rögzíti, hogy a külső határokon 
történő határellenőrzésre vonatkozó közös szabályoknak a Schengeni megállapodás végrehajtásáról  
szóló  1985.  június  4-én  kötött  Egyezmény  rendelkezéseinek  meg  kell  felelniük,  de  ez  a  rendelet  
egyébként  –  a  35.  cikkéből  adódóan  –  nem  érinti  a  kishatárforgalomra  vonatkozó  közösségi 
szabályokat és kétoldalú megállapodásokat. Mind az 562/2006/EK rendelet, mind az 1931/2006/EK 
rendelet a közösségi jogi szabályozás primátusát rögzíti, a kishatárforgalmi szabályozás a közösségi  
jog vonatkozó szabályaival nem lehet ellentétes.

A Schengeni megállapodás végrehajtásáról szóló 1985. június 4-én kötött Egyezmény  20. cikk (1) 
bekezdése  –  mint  primátust  élvező  közösségi  szabály  –  úgy  rendelkezik,  hogy a  vízumkényszer  
hatálya alá nem tartozó külföldiek az első beutazás időpontjától számított hat hónap alatt, de legfeljebb 
három hónapig szabadon mozoghatnak a szerződő fél területén belül. A három hónapot meghaladó 
tartózkodás már hosszú távú tartózkodásnak minősül, amely nemzeti jogi szabályozási körbe esik és a  
2007. évi II. törvény 14.§ (1) bekezdése és 16.§ (2) bekezdése alapján külön engedélyhez (tartózkodási  
vízumhoz és tartózkodási engedélyhez) kötött. Mindezek alapján a Kishatárforgalmi Egyezmény 1. 
cikk (5) bekezdése nem értelmezhető úgy, hogy az három hónapot meghaladó tartózkodásra is jogosít  
a hat hónapos időszakon belül. Ilyen értelmezés ellentétes a Schengeni megállapodás végrehajtásáról 
szóló 1985. június 4-én kötött Egyezmény  20. cikk (1) bekezdésével és a 2007. évi II. törvény 14.§ 
(1)  bekezdésével  és  16.§  (2)  bekezdésével  is.  A  hat  hónapon  belül  a  kishatárforgalomban  az 
engedélyes  maximum  három  hónapot  tartózkodhat,  ezt  teheti  folyamatosan  itt  töltendően  vagy 
szakaszokra bontva is, de a hat hónapon belül az itt tartózkodása összesített napjai a három hónapot  
nem haladhatják meg.

Kfv.VI.37.723/2010/6. 
Az  561/2006/EK  rendelet  10.  cikk  (2)  bekezdése  kimondja,  hogy  a  szállítási  vállalkozás  a 
járművezetők  munkáját  úgy  köteles  szervezni,  hogy  a  járművezetők  meg  tudjanak  felelni  az 
rendeletnek és ezen rendelet második fejezetének. A szállítási vállalkozásnak megfelelő utasításokat  
kell adnia a járművezetők számára és rendszeres ellenőrzéseket kell végeznie az EGK rendelet és ezen 
rendelet második fejezetének való megfelelés érdekében. 
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Az  561/2006/EK rendelet   rendelet  10.  cikk (3) bekezdése főszabályként  rögzíti,  hogy a szállítási  
vállalkozás  felelős  a  vállalkozás  járművezetői  által  elkövetett  szabálysértésekért,  akkor  is,  ha  a  
szabálysértést egy másik tagállam vagy harmadik ország területén követték el. Megengedi ugyanakkor  
az említett rendelkezés, a tagállamok azon jogának sérelme nélkül, hogy a szállítási vállalkozásokat  
teljes  mértékben felelősnek tartsák,  a  tagállamok  ezt  a  felelősséget  attól  tehetik  függővé,  hogy a  
szállítási vállalkozás az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat megsértette-e. A tagállamok figyelembe  
vehetnek bármely bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a szállítási vállalkozást ésszerűen nem lehetett 
az elkövetett jogsértésért felelősnek tekinteni. 

Az 561/2006/EK rendelet rendelet idézett előírásaival összhangban áll a 1988. évi I. törvény  20. § (4) 
bekezdése,  amely  lehetővé teszi  a  bírság  összegének a  felelősök között  a  felelősségük arányában  
történő megosztását. A Pp. 164. § (1) bekezdéséből fakadóan a szállítási vállalkozást terheli annak 
bizonyítása, hogy a gépjárművezető által elkövetett jogsértésért nem tehető felelőssé, illetve a bírság  
megosztható. 

Kfv.III.37.755/2010/5. 
A  Kereskedelmi  Szabályzat  Magyar  Energia  Hivatal,  mint  szabályozó  hatóság  által  történő  
jóváhagyási eljárásban a kérelmezőn túl ügyfélnek minősül az is, aki a Vet. rendelkezései folytán a  
szabályzat kidolgozásában részt vehet. 

Amikor a szabályozás részben vagy egészben versenyjogi jellegű, akár jogvitás kérdések eldöntésére 
is hatáskört enged, akkor a gazdasági vagy akár versenytársi   érdekeltség – szemben más szabályozási 
tárgyú esetekkel – megalapozhatja a kereshetőségi jogot. Mindez az új Vet. szabályainak az Európai  
Parlament és a Tanács 2003/54/EK irányelvének szabályozó hatóságra vonatkozó 23. cikkének – azon 
belül különösen, de nem kizárólag az (5)-(6) és (11) bekezdésnek – fényében történő értelmezése  
mellett uniós jogból eredő kötelezettség is egyben. 
Kfv. IV. 37.764/2010/4 
Étrend-kiegészítő  készítmény  hatósági  vizsgálata  esetén  a  fogyasztó  veszélyeztetésének  gyanúja  
felmerülésekor laboratóriumi vizsgálat elvégzése indokolt, annak eredményétől függően rendelhető el  
a készítmény betiltása. 

A  37/2004.  (IV.26.)  ESZCSM  rendelet  az  Európai  Parlament  és  Tanács  módosított  2002/46/EK 
rendelet, az étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló irányelv belső 
jogi átültetése. A jogszabály lex specialisként alkalmazandó, mind élelmiszer-biztonsági anyagi, mind 
eljárásjogi  rendelkezései  tekintetében.  A 37/2004.  (IV.26.)  ESZCSM rendelet  taxatív  felsorolással 
nem  csak  azt  határozza  meg,  hogy  kizárólag  mely  vitaminok  és  ásványi  anyagok,  vegyületek  
használhatók fel a gyártók által az étrend-kiegészítők elkészítéséhez, hanem azt is, hogy ha egyébként  
a Rendelet  előírásainak formailag megfelel,  akkor összetétellel,  megjelenéssel  kapcsolatos indokra 
hivatkozással nem tiltható vagy korlátozható a forgalmazás. A jogszabály egyértelmű abban, hogy ha  
a termék a 37/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet előírásainak formailag meg is felel, kizárólag akkor 
lehet a forgalmazást korlátozni, ha ezzel együtt is közegészségügyi veszélyeztetés gyanúja áll fenn, és  
akkor  milyen  eljárás  keretében  kell  a  bizonyítást  elvégezni,  hogy  megállapítást  nyerjen  a  
veszélyeztetés. 

A 37/2004.  (IV.26.)  ESZCSM  rendelet  12.  §  (2)  bekezdése  pontosan  meghatározza  a  bizonyítás 
módját.  Sem a 37/2004.  (IV.26.)  ESZCSM rendelet  11.  és 13.  §-ának együtt-értékeléséből,  sem a  
2006/37/EK irányelvvel módosított 2002/46/EK irányelv, sem más jogszabály rendelkezéseiből nem 
következik  más,  mint  hogy  az  egészségi  ártalom  lehetőségének  gyanúja  esetén  laboratóriumi 
vizsgálatokkal  kell  bizonyítani  a  veszélyeztetés  tényét.  Az  étrend-kiegészítő  forgalmazásának 
megtiltására pedig – a 37/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet 13. § (1) bekezdése szerint – az esetben  
kerülhet sor, ha megállapítást nyer, hogy az veszélyezteti a fogyasztó egészségét.
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Emberi jogi közlemények

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású határozata
1. Törköly Tibor Magyarország elleni ügye (4413/06 sz. kérelem)9

A kérelmezőt mint többszörös visszaesőt 2005. január 11-én a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 
súlyos testi sértés kísérletéért és különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésért  ítélte el. A 
bíróság megállapította, hogy a kérelmező súlyosan bántalmazta az élettársát, majd három nap 
múlva,  miközben  fát  gyűjtöttek  egy  erdőben,  ismét  ütötte  és  rúgta,  megrugdosta, 
összekötözte,  felakasztotta egy fára, egy fához kötözte, majd elvágta a kötelékeit,  arcát és 
fejét ragasztószalaggal összetekerte,  végül legalább kilenc késszúrással megölte. A bűntettet 
féltékenységből  követte  el.  A  bíróság  a  kérelmezőre  életfogytig  tartó  szabadságvesztést 
szabott ki, azzal, hogy csak 40 év után (2044. július 25-én) helyezhető feltételes szabadlábra. 
Előzetes letartóztatásának időtartamát beszámították a büntetésbe. Ítéletének meghozatalakor 
a  bíróság  figyelembe  vette  azt,  hogy  a  kérelmezőt  már  korábban  is  elítélték  erőszakos 
bűncselekmények elkövetéséért,  valamint, hogy az áldozat az élettársa, egyben két kiskorú 
gyermekének  anyja  volt.  A Szegedi  Ítélőtábla  2005.  június  16-i  határozatában  az  ítéletet 
helyben  hagyta.  A  Legfelsőbb  Bíróság  2005.  szeptember  5-én  a  kérelmező  felülvizsgálat 
indítványát hivatalból elutasította; 2005. december 15-én perújítási kérelmét is elutasították.
A kérelmező az Egyezmény konkrét rendelkezésére való hivatkozás  nélkül azt is állította, 
hogy a kirótt  életfogytig tartó szabadságvesztés, melyből  feltételes szabadlábra csak 40 év 
után (75 éves korában) helyezhető, embertelen büntetésnek minősül.
A  Bíróság  álláspontja  szerint  életfogytig  tartó  szabadságvesztés  kiszabását  nagykorú 
személyre  önmagában  sem az  Egyezmény  3.,  sem  más  cikk  nem tiltja,  és  azokkal  nem 
összeegyeztethetetlen, mindazonáltal a nem csökkenthető életfogytig tartó szabadságvesztés 
kiszabása,  a  szabadlábra  helyezés  reményétől  való  teljes  megfosztás  a  3.  cikk  alapján 
kérdéseket  vethet  fel.  Az  életfogytig  tartó  szabadságvesztés  azonban  nem  válik  „nem 
csökkenthetővé” csupán attól, hogy a gyakorlatban az elítélt teljes egészében kitölti azt; a 3. 
cikk szempontjából  elegendő,  ha az életfogytig  tartó szabadságvesztés  de iure és  de facto 
csökkenthető,  ezért  ha  a  nemzeti  jog  megadja  a  lehetőséget  az  életfogytig  tartó 
szabadságvesztés  felülvizsgálata  keretében  annak  megváltoztatására,  csökkentésére, 
elengedésére vagy az elítélt feltételes szabadon bocsátására,  ez - a követendő eljárás nem 
bírósági jellege ellenére - eleget tesz a a 3. cikknek. 
A Bíróságnak tehát azt kellett vizsgálnia: vajon annak ellenére, hogy a kérelmező legkorábban 
40  év  múlva  bocsátható  feltételesen  szabadságra,  tekinthető-e  úgy,  hogy  van  esélye  a 
szabadulásra.  A Bíróság megállapította,  hogy a kérelmező legkorábban 2044-ben, 75 éves 
korában bocsátható feltételesen szabadságra. Bár a kérelmező azt állította, hogy a statisztikai 
adatok alapján ő ezt a kort meg sem éri, a Bíróság úgy ítélte, hogy a kérelmezőre kiszabott  
ítélet azért biztosít egy távoli, de való lehetőséget a szabadulására. A Bíróság figyelembe vette 
azt is, hogy a kérelmező korábban is részesülhet köztársasági elnöki kegyelemben. A Bíróság 
tisztában volt azzal, hogy ez diszkrecionális jogkör és nem bírói testület döntésétől függ, de 
emlékeztetett arra, hogy a 3. cikk szempontjából a fő kérdés az, hogy van-e bármiféle esély a 
szabadulásra. Említésre méltó, hogy az elítélt az ítélet meghozatala után bármikor nyújthat be 
kegyelmi kérvényt – és a kérelmező még csak néhány évet töltött le a kiszabott büntetésből. A 
hatóságok  kötelesek  összegyűjteni  a  kérelmezőre  vonatkozó,  a  kegyelmi  kérvényről  való 

9A határozatot a Bíróság 2011. április 5-én hozta.
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döntés meghozatalához szükséges részleteket, hogy e részletek birtokában a miniszter döntést 
hozzon arról, hogy támogatja-e a kérvényt vagy sem, de a kérvényt akkor is fel kell terjeszteni 
a köztársasági elnöknek, ha a miniszter úgy dönt, hogy nem támogatja azt. Összességében 
semmi sem utal arra , hogy a kérelmeket nem megfelelően vagy egyénre szabottan vizsgálnák 
meg. A Bíróság ezért megállapította, hogy a kérelmező feltételes szabadon bocsátásásra  de 
iure létezik a nemzeti  jogban, és az érintett  büntetés  de facto csökkenthető.  A kérelmezőt 
tehát  nem  fosztották  meg  a  szabadulás  minden  reményétől,  ezért  a  Bíróság  a  kérelmet 
nyilvánvalóan alaptalannak ítélte és visszautasította.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei

1. Mehmet Nuri Özen és mások Törökország elleni egyesített ügyei (15672/08, 24462/08, 
27559/08,  28302/08,  28312/08,  34823/08,  40738/08,  41124/08,  43197/08,  51938/08, 
58170/08 sz. ügyek)10

A tíz  kérelmező kérelme beadásakor  fokozott  biztonsági  előírásoknak megfelelő  büntetés-
végrehajtási  intézetben  töltötte  büntetését.  Az  intézetek  fegyelmi  bizottságai  nem 
továbbították a kérelmezők családtagokhoz vagy más elítéltekhez írt leveleit, azon az alapon, 
hogy  -  mivel  a  leveleket  kurd  nyelven  írták  -  nem  tudták  megbizonyosodni  arról,  hogy 
tartalmuk  nem  minősül-e  „veszélyes”-nek.  A  kérelmezők  fellebbezését  a  büntetés-
végrehajtási  bíró  különösen  arra  hivatkozva  utasította  el,  hogy  nincs  olyan  törvényi 
rendelkezés,  amely  kötelezné  a  büntetés-végrehajtási  intézeteket  a  levelek  lefordításának 
biztosítására, minthogy arra sem költségvetési forrás, sem személyi állomány nincsen. A bíró 
kifejtette, hogy a leveleket nem azért nem továbbították, mert kurd nyelven íródtak, hanem 
azért,  mert  tartalmuk érthetetlen és éppen ezért  ellenőrizhetetlen volt,  különösen a rend és 
biztonság követelményei szempontjából.
Az Egyezmény 8. cikkére hivatkozva a kérelmezők azt sérelmezték, hogy a börtönhatóságok 
nem  továbbították  nem  török  nyelven  írt  leveleiket.  Állították,  hogy  a  levelezés 
szabadságához  való  jogukat  megsértették,  és  némelyik  kérelmező  azt  is  bírálta,  hogy  a 
hatóságok nem tudták fedezni leveleik török nyelvre fordításának költségeit.
A Bíróság szerint nem volt vitatott, hogy a börtönhatóságok nem továbbították a kérelmezők 
leveleit, hiszen az elutasítást az a bíróság is megerősítette, amelyhez a kérelmezők panasszal 
fordultak. Egy ilyen elutasítás beavatkozást jelent a kérelmezők szabad levelezéséhez való 
jogába, hiszen a hatóságok magánjellegű érintkezésbe avatkoztak bele – a Bíróság rámutatott 
arra, hogy ennek kapcsán a levelek tartalmának kérdése nem érdekes.
A  Bíróság  emlékeztetett,  hogy  az  elítéltek  levelezésének  bizonyos  fokú  ellenőrzése 
elfogadható, és önmagában nem ellentétes az Egyezménnyel, tekintettel a szabadságvesztés 
végrehajtásának rendes  és  ésszerű követelményeire.  Megállapította  azonban,  hogy a török 
jogszabályok és a vonatkozó szabályozás értelmében a levéltovábbítást csak abban az esetben 
lehet megtagadni, ha tartalma veszélyezteti a börtön biztonságát és rendjét, ha tisztviselőket 
célpontként  jelöl  meg,  ha   terroristák  vagy  más  bűnszervezetek  közötti  érintkezést  tesz 
lehetővé, illetve ha olyan téves információkat vagy hazugságokat tartalmaz, melyek pánikot 
válthat ki emberekben és intézményekben, továbbá ha fenyegetést és sértegetést tartalmaz. A 
kérelmezőket érintő döntés kapcsán azonban nem ezen okok egyikén alapult. Míg a nemzeti 
jog a büntetés-végrehajtási intézményeknek kizárólag a tartalom vonatkozásában biztosítják a 
levelezés  ellenőrzésének  és  cenzúrázásának  jogát,  a  kérelmezők  ügyében  a  határozatot  a 
tartalomra való tekintet nélkül hozták meg. A Bíróság ebből azt a következtetést  vonta le, 

10Az ítélet 2011. április 11-én vált véglegessé.
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hogy  a  kérelmezők  levelezésébe  való  beavatkozás  nem  „a  nemzeti  jogszabályokkal 
összhangban” történt.  A Bíróság megállapította  azt  is,  hogy a  törvény nem rendelkezik  a 
töröktől eltérő nyelv elítéltek leveleiben való használatáról,  és semmiféle korlátozást vagy 
tiltást nem tartalmaz e tekintetben.
A Bíróság  megállapította,  hogy a  nem török  nyelven  írt  levelek  továbbítására  vonatkozó 
törvényi szabályozás hiányában a börtönhatóságok egy olyan gyakorlatot alakították ki, amely 
az  elítéltet  kötelezte  a  levél  saját  költségen  való  lefordíttatására.  Egy  ilyen  gyakorlat, 
végeredményét  tekintve,  ellentétes  a  8.  cikkel,  mert  a  magánlevelek  egy egész  csoportját 
automatikusan  kizárja  az  annak  alapján  biztosított  védelemből,  amelynek  előnyeiből  az 
elítéltek részesülhettek volna. A Bíróság észlelte, hogy egy 2009-es miniszteri körlevél a nem 
török nyelven írt levelekkel kapcsolatos mindenféle korlátozásának felszámolását célozta, de 
annak elfogadása már az eset után történt.
A Bíróság a fentiekre tekintettel megállapította, hogy az Egyezmény 8. cikkét  megsértették,  
és a kérelmezők részére összesen 2.000 euró nem vagyoni kártérítést ítélt meg.
2. Albert Haidn Németország elleni ügye (6587/04 sz. ügy)11

A kérelmezőt jelenleg Bayreuthban, egy pszichiátriai intézetben tartják fogva. A kérelmezőt a 
1999.  márciusában  a  Passaui  Tartományi  Bíróság  kétrendbeli  erőszakos  közösülés 
elkövetéséért halmazati büntetésként három és fél év szabadságvesztésre ítélte. A Bayreuthi 
Tartományi Bíróság büntetés-végrehajtásért felelős tanácsa 2002. áprilisában,  három nappal 
azelőtt,  hogy  letöltötte  teljes  büntetését,  a  2002.  januárjában  hatályba  lépett,  Veszélyes 
bűnözők elhelyezéséről szóló bajor törvény alapján határozatlan időtartamra fegyintézetben 
való elhelyezését rendelte el. A pszichológiai és pszichiátriai szakértői jelentések alapján a 
bíróság  úgy találta,  hogy nagy a  visszaesés  veszélye,  abból  adódóan,  hogy semmilyen,  a 
bűncselekmények elkövetéséhez vezető szexuális  problémájának kezelését célzó terápiában 
nem vett részt, annak tagadásával,   hogy bűncselekményt  követett el,  minden gyógymódot 
meghiúsított.  A  személyiség  folyamatos  leépüléséhez  vezető  szervi  eredetű  személyiségi 
zavarai  miatt  -  a  bíróság  szerint  -  többé  már  nem  képes  esetlegesen  deviáns  szexuális 
magatartását  mérlegelni  illetve  észlelni  a  határokat.  A  döntést  ezt  követően  a  Bambergi 
Tartományi Felsőbíróság helyben hagyta.
A  Szövetségi  Alkotmánybíróság  2004  februárjában  részben  helyt  adott  a  kérelmező 
alkotmányos panaszának, úgy találván, hogy a bajor bűnözők elhelyezéséről szóló törvény 
alkotmányellenes, mert a bűnözők fogva tartásának szabályozására a német tartományoknak 
nem  volt  hatásköre;  egyúttal  egy  másik,  a  Szász-Anhalt  Tartomány  által  hozott  hasonló 
törvényt  is  alkotmányellenesnek  nyilvánított.  Ugyanakkor  az  Alkotmánybíróság 
szótöbbséggel  úgy  döntött,  hogy  a  bajor  törvény  a  2004  szeptemberéig  tartó  átmeneti 
időszakban még alkalmazható, mivel kiemelkedő érdek fűződik ahhoz, hogy megvédjék az 
embereket egy olyan bűnözőtől, akiről legalább két szakértő és a bíróságok is megállapították, 
hogy számottevő veszélyt jelent, főként mások szexuális önrendelkezésére. 
Eközben a Bayreuth-i Tartományi Bíróság 2003 decemberében felfüggesztette a kérelmező 
börtönben való  fogvatartását,  és  egy idősek  otthonának  pszichiátriai  osztályára  helyezték, 
amelyet  engedély  nélkül  nem  hagyhatott  el.  A  bíróság  2004  márciusában  visszavonta  a 
felfüggesztést, mert a kérelmező több idős, elmezavarral küzdő nőt zaklatott. Ismét börtönbe 
helyezték,  majd  2004  júliusában  bírósági  végzés  alapján  pszichiátriai  intézetbe  került.  A 
Passau-i Tartományi Bíróság 2005. júniusában elrendelte a kérelmező megelőző fogva tartását 
a Btk. 66/b. cikkének 1.§-a alapján, amely 2004 júliusában lépett hatályba és lehetővé tette a 
visszamenőleges megelőző fogva tartás visszamenőleges hatályú elrendelését. A fogva tartást 
pszichiátriai intézetben kellett  végrehajtani. A végzést a Szövetségi Bíróság hatályon kívül 

11Az ítélet 2011. április 13-án vált véglegessé.
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helyezte és a tartományi bíróságot új eljárásra kötelezte. Az eljárás megszűnt, miután a Hofi 
Tartományi Bíróság 2007. júniusában elrendelte a kérelmező pszichiátriai intézetben történő 
elhelyezését a Btk. 63. cikke alapján, amely ezt azokban az esetekben teszi lehetővé, amikor a 
jogellenes  cselekményt  büntető jogi felelősséggel  nem vagy csak korlátozottan rendelkező 
személy követi el.
A  kérelmező  az  Egyezmény  5.  cikke  (1)  bekezdésére  hivatkozással  azt  sérelmezi,  hogy 
szabadságvesztésének letöltése után folyamatosan börtönben tartották fogva. Állítása szerint 
megelőző fogva tartása ellentmond a 3. cikknek.
A Bíróság  számára  nem  volt  meggyőző  a  német  kormányzat  azon  érvelése,  miszerint  a 
kérelmező visszaható  hatályú  börtönbe helyezése  -  mint  „az  illetékes  bíróság  által  történt 
elítélést követő” fogva tartás -  összhangban állt az 5.cikk (1) bekezdésének a) pontjával. A 
Bíróság M.  Németország  elleni  ügyében  hozott  ítéletében  már  kifejtette,  hogy az  5.  cikk 
értelmében  az  „elítélés”  követelményét  e  rendelkezés  alkalmazása  során  egy  olyan  ítélet 
teljesíti, amelyben az illetékes bíróság egy személyt valamely bűncselekmény elkövetésében 
bűnösnek mond ki.  Ezzel  szemben a büntetés-végrehajtásért  felelős  bíróság azon döntése, 
hogy továbbra is őrizetben tartja az érintettet, nem meríti ki az „elítélés” fogalmát, hiszen nem 
tartalmaz  az  érintett  bűnösségére  vonatkozó  megállapítást.  A  kérelmező  esetében  csak  a 
Passau-i Tartományi Bíróság 1999. márciusában hozott ítélete tekinthető „elítélés”-nek, amely 
kétrendbeli erőszakos közösülés miatt ítélte el. Ez az ítéletben nem tartalmazott rendelkezést a 
megelőző célú őrizetbe helyezésről a szabadságvesztésen  felül, és ez az akkor alkalmazandó 
jogszabályok  alapján  nem is  lett  volna  lehetséges.  Nem állt  fenn tehát  megfelelő  okozati 
összefüggés a kérelmező elítélése és a megelőző célú őrizetbe helyezése között.
A kérelmező megelőző célú őrizetbe vétele - mint olyan őrizetbe vétel, amely „ésszerű oknál 
fogva  szükséges,  hogy  megakadályozzák  bűncselekmény  elkövetésében”  -  az  5.cikk  (1) 
bekezdésének  c)   pontjának   hatálya  alá  sem  vonható.  A  kérelmezőt  nem  állították 
haladéktalanul bíróság elé, és nem hallgatták ki az esetleges bűncselekményről, ezért ez nem 
tekinthető  az  5.  cikk  által  megengedett  előzetes  letartóztatásnak.  A  szabadlábra  helyezés 
esetén  a  kérelmező  által  esetleg  elkövetendő  bűncselekmények  pedig  nem  voltak  eléggé 
egyediesítettek ahhoz, hogy kielégítsék a Bíróság esetjoga által támasztott követelményeket.
A német bíróságok a kérelmező határozatlan ideig történő őrizetbe vételéről olyan tárgyilagos 
orvosi  szakértői  jelentés  alapján  döntöttek,  amelyek  azt  mutatták,  hogy  a  kérelmező 
személyiségzavarral  küzd.  A  Bíróság  azonban  nem  volt  meggyőződve  arról,  hogy  olyan 
szellemi zavar, amely az Egyezmény 5. cikke (1) bekezdésének e) pontja értelmében lehetővé 
tenné  „elmebetegek”  őrizetbe  vételét,  bizonyítást  nyert.  A  német  jog  különbséget  tesz  a 
veszélyes  bűnözők  megelőző  célú  börtönbe  helyezése  és  az  elmebetegek  pszichiátriai 
intézetben  történő  elhelyezése  között.  A kérelmezőt  eredetileg  nem pszichiátriai  intézetbe 
helyezték  el  a  vonatkozó  jogszabályok   (a  Btk.  63.  cikke,  vagy az  elmebeteg  személyek 
elhelyezéséről  szóló  bajor  törvény)  értelmében,  hanem  2004.  júliusáig  rendes  börtönben 
tartották fogva.
A Bíróság tehát arra a következtetésre jutott, hogy az Egyezmény 5. cikkének (1) bekezdését 
megsértették.
A kérelmező viszonylag előrehaladott, de nem különösebben idős kora, az őrizetbe helyezés 
szempontjából  kritikusnak  nem  tekinthető  egészségügyi  állapotával  együtt  sem  érte  el  a 
terhelésnek azt a mértékét, amely a 3. cikk hatálya alá esne. Azok a körülmények, amelyek 
között  őrizetbe  vették  büntetésének  letöltése  után,  minden  bizonnyal  a  megaláztatás  és  a 
bizonytalanság  érzetét  keltették  benne,  mindazonáltal  -  tekintettel  arra  a  tényre,  hogy  a 
veszélyes  bűnözők  elhelyezéséről  szóló  bajor  jogszabály  röviddel  a  bírósági  végzés 
meghozatala előtt lépett életbe - nem lehet kijelenteni, hogy a hatóságok szándékosan meg 
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akarták volna alázni a kérelmezőt azzal, hogy három nappal szabadulása előtt rendelték el 
további  fogva  tartását.  A  jogszabály  értelmében  a  német  bíróságoknak  legalább  minden 
második évben felül kellett  vizsgálniuk a börtönben való fogva tartás szükségességét, és a 
kérelmező  börtönben  való  fogva  tartását  valóban  fel  is  függesztették.  A  Bíróság  arra  a 
következtetésre jutott,  hogy a kérelmező megelőző fogva tartásának elrendelése és tartama 
nem érte  el  a  súlyosságnak  azt  a  legkisebb  mértékét,  amely   megalázó  vagy embertelen 
büntetésnek minősülne, ezért az Egyezmény 3. cikkét nem sértették meg.

3. Pascal Payet Franciaország elleni ügye (19606/08 sz. kérelem)12

A  kérelmező  a  Chateauroux-i  fegyintézetben  több  büntetését  tölti  (készpénzszállító 
meggyilkolása,  szökés,  tettestársak  szökésének  megszervezése,  fegyveres  rablás  és 
rendőrtisztek fegyveres megtámadása miatt). A kérelmezőt 2001. októberében, miután az Aix-
en-Provence-i  fegyintézetből  helikopterrel  megszökött,  „fokozottan  veszélyes”  rabnak 
nyilvánították; magánzárkába helyezték, celláját rendszeresen változtatták, ezzel előzve meg 
szökés  tervezését,  így  2005.  júliusában  meghiúsult  a  kérelmező  helikopterrel  történő 
megszöktetésének  kísérlete.  A  kérelmező  2007  áprilisában  a  Párizsi  Közigazgatási 
Bírósághoz fordult  azzal a kérelemmel,  hogy függesszék fel  a három éve zajló rendszeres 
áthelyezését.  A  2007.  május  25-én  soron  kívül  eljáró  bíró  úgy  ítélte,  hogy  a  kérelmező 
átszállítása   szükséges,  mert  meg  kellett  jelennie  a  bíróság  előtt,  továbbá  bizonyítottan 
veszélyes elítélt, és szökésének veszélye különösen nagy. 
A kérelmező 2007. júliusában ismét megszökött helikopterrel. Spanyolországban tartóztatták 
le, és a franciaországi Fleury-Mérogis fegyintézetbe vitték, ahol a büntetőszárnyban helyezték 
el  45 napig.  A kérelmező szerint a helyiségek emberi  tartózkodásra alkalmatlanok voltak, 
különösen azért mert a cella mérete 4,15 m2  volt, a szellőzés és a fény hiányzott, az épület 
vizesedésre volt hajlamos és a szabadban végzett tevékenység köre korlátozott volt. Állítása 
szerint az egyetlen vízforrás a cellában egy olyan csap volt,  amelynek vize közvetlenül  a 
vécékagylóba folyt le és egyben a vécé leöblítésére is használták, továbbá a vécé nem volt 
elkülönítve annak ellenére, hogy közel volt az étkezőhelyhez. Essone tartomány szenátora, aki 
2007. november 19-én ellátogatott a börtönbe, jelentésében azt írta, hogy nagyon megrendült 
a  büntetőszárny  láttán,  amelyet  régen  fel  kellett  volna  újítani  az  elítéltek  megfelelő 
elhelyezése és a megfelelő életkörülmények biztosítása végett.
A kérelmezőnek a fegyelmi intézkedés ellen 2007. októberében benyújtott belső fellebbezését 
hivatalból elutasították, mert nem terjesztett elő kérelmet bírósági felülvizsgálat érdekében. 
Az Államtanács 2007. december 14-én hozott ítéletet a kérelmező 2007. júliusi szökése előtt, 
2007. május 25-én benyújtott,  soron kívül hozott végzés elleni fellebbezése tárgyában. Az 
Államtanács a végzést hatályon kívül helyezte tekintettel arra, hogy a kérelmező cellájának 
biztonsági  célú cserélgetéséről  szóló határozat  nem belső intézkedés,  hanem közigazgatási 
határozat volt, mely bíróság által felülvizsgálható. Az ügy érdemét tekintve az Államtanács 
megállapította,  hogy  a  biztonsági  intézkedések  arányban  álltak  a  közbiztonság 
követelményeivel, tekintettel a kérelmező többszörös szökési kísérleteire és veszélyességére. 
Az Államtanács ezért visszautasította az intézkedés felfüggesztése iránti kérelmet.
Az Egyezmény 3. cikkére hivatkozva a kérelmező sérelmezte fogva tartásának körülményeit 
és a biztonsági célú cserélgetést. A 13. cikkre hivatkozva sérelmezte, hogy nem állt módjában 
fellebbezni a biztonsági célú cserélgetés és a fegyelmi intézkedés végrehajtása ellen.
A  Bíróság  megállapította,  hogy  a  kérelmezőt  26  alkalommal  helyezték  át,  tizenegyszer 
bírósági végzés, tizenötször közigazgatási határozat folytán. Noha a Bíróság elfogadta, hogy 

12Az ítélet 2011. április 20-án vált véglegessé.
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az állandó áthelyezések nagyon hátrányos  hatással lehetnek az érintett  elítéltre,  úgy ítélte, 
hogy a francia kormányzat abbéli félelme, hogy az elítélt ismét megszökik (ami a biztonsági 
cserélgetés  indoka  volt),  nem  volt  alaptalan,  tekintettel  arra,  hogy  a  kérelmező  kétszer 
megszökött, egyszer kísérletet tettek megszöktetésére, és néhány tettestársa szökését ő maga 
szervezte meg. A Bíróság megállapította továbbá, hogy a kérelmezőt 2008. szeptembere óta 
ugyanott tartották fogva. Következésképpen, a kérelmező személyiségére, veszélyességére és 
előéletére tekintettel  a börtönhatóságok megtalálták a tisztességes egyensúlyt a közbiztonság 
követelménye és a fogva tartás körülményeire vonatkozó előírások között. A biztonsági célú 
cserélgetés tekintetében tehát nem sértették meg az Egyezmény 3. cikkét.
A kérelmezőnek  a  büntetőszárny  rossz  körülményeire  (mocskos  és  omladozó  helyiségek, 
vizesedés,  az  olvasáshoz  és  íráshoz  elégséges  fény  hiánya  stb.)  vonatkozó  állításait  más 
források  is  megerősíteni  látszanak.  Az  Államtanács  2008.  április  8-án  hozott  ítéletében 
megemlítette, hogy a Versailles-i Közigazgatási Bíróság soron kívüli eljáró bírája kiemelte a 
büntetőszárnyban lévő helyiségek különösen rossz állapotát. A szenátor is azt állította, hogy 
megdöbbent a büntetőszárny láttán. A közigazgatási bíróság által kijelölt építészeti szakértő is 
osztotta a szenátor azon véleményét, hogy a felújítás régóta esedékes. A Bíróság szerint, még 
ha a hatóságoknak nem is állt szándékukban a kérelmező megalázása,, hogy szellemi és testi 
szenvedése és emberi méltósága megsértésének érzete  miatt fogva tartásának körülményei 
voltak a felelősek, így az Egyezmény 3. cikkét megsértették.
A Bíróság megvizsgálta, hogy vajon a francia jog alapján a kérelmező rendelkezésére álló 
jogorvoslati  lehetőség,  amely  révén  a  büntetőcellában  való  fogvatartása  körülményeit 
sérelmezhette, "hatékony" volt-e, azaz, képes volt-e az állítólagos jogsértés előfordulásának, 
illetve folytatásának megelőzésére. Megjegyezte, hogy a Be. által biztosított jogorvoslatnak 
nem  volt  halasztó  hatálya,  bár  a  büntetőcellában  való  elhelyezés  rendszerint  azonnal 
végrehajtandó volt,  és a közigazgatási bírósághoz benyújtott kérelmet meg kellett előznie a 
büntetés-végrehajtás tartományközi parancsnokához való fellebbezésnek. Ennek az eljárásnak 
az eredményeképpen, a kérelmező már nem volt a büntetőcellában addigra, amire a bíró végül 
dönthetett  a  kérelméről.  A  büntetőcellában  való  fogva  tartás  súlyos  következményeire 
tekintettel lényeges volt, hogy az érintett elítéltek számára elérhető legyen egy olyan hatékony 
jogorvoslat,  amely lehetővé  teszi  számukra,  hogy fellebbezést  egy ilyen  intézkedést  mind 
alakilag, mind tartalmilag vitathassanak a bíróság előtt; mivel a kérelmező számára nem állt 
rendelkezésre egy ilyen jogorvoslat,  a Bíróság megállapította,  az Egyezmény 13. cikkének 
megsértését is. 
A Bíróság a kérelmező számára 9.000,-Euró nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

A Legfelsőbb Bíróság emberi jogi vonatkozású határozatai

Büntető ügyszak

Bfv.II.269/2011/4. 
A Legfelsőbb Bíróság a bírósági eljárás iratanyaga alapján arra a következtetésre jutott, hogy a terhelt  
és  védője  a terhelt  ellen emelt  vádat  ugyanúgy értelmezték,  ahogyan a  vádló és  a bíróság.  Ebből 
kiindulva nem sérült az az alapvető követelmény, amelyet az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett, 
az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt  
Egyezmény  Tisztességes  tárgyaláshoz  való  jogra  vonatkozó 6.  Cikkének 3/a)  pontjában rögzít.  A 
szerint:  minden  bűncselekménnyel  gyanúsított  személynek  joga  van  -  legalább  -  arra,  hogy  a 
legrövidebb időn belül tájékoztassák olyan nyelven, amelyet megért, és a legrészletesebb módon az  
ellene felhozott vád természetéről és indokairól.
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A védő helyesen hivatkozott arra, hogy a Be. 2. §-ának (2) bekezdésében meghatározott törvényes vád 
fogalomból az következik, hogy a vádiratnak tartalmaznia kell a vádlott terhére rótt bűncselekmény 
elkövetési  magatartását.  Ezzel  összefüggésben a Legfelsőbb Bíróság már  többször  rámutatott  arra, 
hogy  a  vádiratban  (és  az  ügydöntő  bírósági  határozat  tényállásában)  nem  a  vád  tárgyává  tett 
bűncselekmény törvényi  tényállási  elemeit  (az ott  használt  szavakat)  kell  megismételni,  hanem az  
egyes  törvényi  tényállási  elemek  beazonosításának  alapjául  szolgáló  történeti  tényeket.  A  bíróság 
azokból  következtethet  a tényállási  elemek  megvalósulására  jogi  absztrakció,  jogi  következtetések 
segítségével.

A következetes ítélkezési gyakorlat szerint (lásd pl. a Legfelsőbb Bíróság Bfv.II.959/2010/5. számú 
végzése) nincs jogi akadálya annak sem, és nem érinti a vád törvényességét, ha a bíróság az általa a  
vádirati  tényállással  egyezően  megállapított  tényekből  ténybeli  következtetéssel  további  tényeket  
állapít  meg.  A ténybeli  következtetés  útján  megállapítható  tények  ugyancsak  a  történeti  tényállás 
részét képez(het)ik. A ténybeli  következtetések levonása bizonyítás felvételét nem igényli,  s arra a 
tényállás másodfokú revíziója keretében is lehetőség van.

Sajátos helyzetet  teremt  azonban az olyan szabályozás,  amikor a vád tárgyává tett  bűncselekmény 
azonos  bekezdésben  (vagy  alpont  alatt)  meghatározott  fordulata  több  elkövetési  magatartást  is  
büntetendővé  nyilvánít.  Ilyen  bűncselekmény a  felülvizsgálat  tárgyát  képező alapügyben  a  terhelt  
terhére  rótt  kábítószerrel  visszaélés  bűntette  [Btk.  282.  §  (1)  bek.]  is.  Az  ilyen  bűncselekmények 
esetén – amennyiben a vádban a vádló, illetve ítéletében a bíróság nem határozza meg, hogy mely 
tényállásszerű elkövetési magatartás megvalósulását látja megállapíthatónak – a vádlott és védője nem 
lehet biztos abban, hogy mely tényállásszerű (netán nem csupán egyetlen, hanem akár több) elkövetési  
magatartást  róják  a  terhére.  A  több  elkövetési  magatartással  is  elkövethető  bűncselekmény  miatt  
indított eljárásban a tisztességes eljárás követelménye azt igényli, hogy mind a vádló, mind a bíróság 
pontosan megjelölje az érintett elkövetési magatartásokat. 

Gazdasági ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Munkaügyi ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Polgári ügyszak

Pfv.IV.20.209/2011/4. 
Amint azt az Alkotmánybíróság a 32/2003. (VI.4.) AB határozatában is kifejtette, az Alkotmány 57. §  
(1)  bekezdésében  biztosított  bírósághoz  fordulás  alapjoga  -  az  Alkotmány  8.  §  (2)  bekezdésére 
figyelemmel - nem jelent korlátozhatatlan alanyi jogot a perindításra és az 1993. évi XXXI. törvénnyel 
kihirdetett,  az  emberi  jogok  és  az  alapvető  szabadságjogok  védelméről  szóló,  Rómában,  1950. 
november 4-én kelt Egyezmény 6. Cikk 1. bekezdésében biztosított bírósági eljáráshoz fűződő jog sem 
tekinthető abszolút jognak. 

Az állam és egyház elválasztásának, illetve a bírósághoz való fordulás jogának együttes értelmezése  
alapján  az  állami  bíróságok  az  egyház  szolgálatában  álló  személynek  csupán  az  állami 
jogszabályokból eredő jogait és kötelességeit érintő jogviták elbírálására kötelesek. Ebből következik, 
hogy míg az olyan személyi, közigazgatási és vagyoni jogviszonyok alapján keletkezett jogvitákban,  
amelyekben a jogviszony - amelyből a követelés ered - állami jogszabályon alapul, az igény az állami  
bíróság  előtt  az  egyházzal  mint  önálló  jogalannyal  szemben  érvényesíthető,  addig  az  egyházi  
jogszabályon  alapuló,  belső  jogviszonyból  eredő  követelés  elbírálásában  és  végrehajtásában  a 
közhatalom attól függetlenül nem vehet részt, hogy az igény vallási, hitéleti kérdéseket nem érint. 
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Közigazgatási ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Kiadja: A Legfelsőbb Bíróság Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Iroda
Felelős szerkesztő: Dr. Pomeisl András József 
Szerkesztőbizottság: Dr. Darák Péter, Dr. Kovács András, Dr. Molnár Gábor, Dr. Osztovits András
Figyelem!  A  jelen  hírlevélben  közölt  anyagok  nem  tekinthetők  a  Legfelsőbb  Bíróság  hivatalos 
állásfoglalásának,  hivatalos  fordításnak  illetve  hivatalos  közlésnek,  csupán  a  tájékoztatást  és 
figyelemfelkeltést célozzák, ezért azokra jogokat alapítani nem lehet.
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