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Európai uniós jogi közlemények

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek

Büntető ügyszak

1.  Az  Administrativen  sad  Sofia-grad  (Bulgária)által  2011.  január  17-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-27/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: bolgár 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni az alapeljárásban alkalmazandókhoz hasonló nemzeti jogi rendelkezéseket, amelyek a 
valamely közigazgatási hatóság által egy közlekedési baleset előidézésben megnyilvánuló szabálysértés miatt 
kiszabott  pénzbüntetés  vagy pénzbírság  tárgyában hozott  határozat  jogkövetkezményeire  vonatkoznak,  hogy 
azok összeegyeztethetők a Szerződésekben megállapított rendelkezésekkel és az azok alapján a szabadságon, a 
biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség és/vagy adott esetben a közlekedés területén elfogadott uniós 
jogi intézkedésekkel? 
2. Az következik-e a Szerződések rendelkezéseiből és az azok alapján a szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség területén az Európai Unió működéséről szóló szerződés 82. cikke (1) bekezdése 
második  albekezdésének  a)  pontja  szerinti  büntetőügyekben  folytatott  igazságügyi  együttműködéssel 
összefüggésben, valamint a közlekedés területén az utóbbi szerződés 91. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint 
elfogadott  uniós jogi intézkedésekből,  hogy az uniós jog hatálya  alá kell  vonni azokat a közúti  közlekedési 
szabálysértéseket, amelyek az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez 
csatolt 7. jegyzőkönyv 2. cikke értelmében és azzal összefüggésben „kis jelentőségűnek” tekinthetők? 
3.  A  második  kérdésre  adandó  igenlő  válasz  esetén  a  kérdést  előterjesztő  bíróság  az  alábbi  kérdések 
megválaszolását kéri: 
3.1. Az uniós jog értelmében vett kis jelentőségű szabálysértésnek minősül-e a közúti közlekedési szabálysértés 
az alapügy körülményei között, ha egyidejűleg az alábbi körülmények állnak fenn: 
a)  A cselekmény  közlekedési  baleset  előidézése,  amelynek  révén  vagyoni  károk  keletkeztek,  azt  vétkesen 

követték el, és az szabálysértésként büntetendő. 
b) Az előírt pénzbüntetés vagy pénzbírság összegénél fogva az annak kiszabásáról rendelkező határozat bírósági 

úton nem támadható meg, és az érintett személynek nincs lehetősége annak bizonyítására, hogy a neki felrótt 
cselekményt nem vétkesen követte el. 

c)  A határozatban  rögzített  mennyiségű  ellenőrző  pontot  a  határozat  jogerőre  emelkedésének  automatikus 
jogkövetkezményeként vonják le. 

d) A vezetői engedélyek terén kialakított rendszer keretében, amelyben a vezetői engedély kiállításakor bizonyos 
számú  ellenőrző  pontot  osztanak  ki  a  szabálysértések  elkövetésének  figyelemmel  kísérése  céljából,  az 
ellenőrző  pontok meg nem támadható szabálysértési határozatok alapján történő  levonását is automatikus 
jogkövetkezményként veszik figyelembe. 

e)  Ha  a  vezetői  engedélynek  az  engedély  elvesztése  —  amely  a  kezdetben  kapott  összes  ellenőrző  pont 
levonásának automatikus jogkövetkezménye — miatti visszavonását mint kényszerintézkedést bírósági úton 
megtámadják,  akkor  nem  kerül  sor  az  ellenőrző  pontok  levonásáról  rendelkező  meg  nem  támadható 
szabálysértési határozatok jogszerűségének közvetett bírósági felülvizsgálatára. 

3.2.  Lehetővé  teszi-e  az  Európai  Unió  működéséről  szóló  szerződés  82.  cikke,  adott  esetben  ugyanezen 
szerződés 91. cikke (1) bekezdésének c) pontja és az említett rendelkezések alapján elfogadott intézkedések, 
valamint  a  kölcsönös  elismerés  elvének  a  pénzbüntetésekre  való  alkalmazásáról  szóló,  2005.  február  24-i 
2005/214/IB tanácsi kerethatározat, hogy a bírósági határozatok és ítéletek kölcsönös elismerésének elvét, illetve 
a közlekedés biztonságát javító intézkedéseket az alapügy körülményei között ne alkalmazzák a pénzbüntetésnek 
vagy pénzbírságnak az uniós jog szerint „kis jelentőségűnek” minősíthető közúti közlekedési szabálysértés miatti 
kiszabásáról rendelkező  határozatra, mert a tagállam úgy rendelkezett, hogy a büntetőügyekben is hatáskörrel 
rendelkező  bíróság előtti megtámadhatóságnak és a nemzeti jognak a bűncselekmény elkövetésére vonatkozó 
vád  esetén  igénybe  vehető  jogorvoslatra  vonatkozó közigazgatási  jogi  rendelkezései  alkalmazhatóságának  a 
követelményeit figyelmen kívül kell hagyni? 
4.  A  második  kérdésre  adandó  nemleges  válasz  esetén  a  kérdést  előterjesztő  bíróság  az  alábbi  kérdés 
megválaszolását kéri:
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Lehetővé teszi-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés 82. cikke, adott esetben ugyanezen szerződés 91. 
cikke  (1)  bekezdésének  c)  pontja  és  az  említett  rendelkezések  alapján  elfogadott  intézkedések,  valamint  a 
kölcsönös  elismerés  elvének a  pénzbüntetésekre  való  alkalmazásáról  szóló,  2005.  február  24-i  2005/214/IB 
tanácsi kerethatározat, hogy a bírósági határozatok és ítéletek kölcsönös elismerésének elvét, illetve a közlekedés 
biztonságát javító uniós jogi intézkedéseket a tagállam mérlegelése alapján — mivel egy normatív aktusban úgy 
rendelkezett, hogy a büntetőügyekben is hatáskörrel rendelkező bíróság előtti megtámadhatóságnak és a nemzeti 
jognak  a  bűncselekmény  elkövetésére  vonatkozó  vád  esetén  igénybe  vehető  jogorvoslatra  vonatkozó 
közigazgatási  jogi  rendelkezései  alkalmazhatóságának  a  követelményeit  figyelmen  kívül  kell  hagyni  — ne 
alkalmazzák a pénzbüntetés vagy pénzbírság közúti  közlekedési szabálysértés miatti  kiszabásáról  rendelkező 
határozatra,  miközben  a  határozat  tekintetében  az  alapügy  körülményei  között  egyidejűleg  a  következők 
állapíthatók meg: 
a)  A cselekmény  közlekedési  baleset  előidézése,  amelynek  révén  vagyoni  károk  keletkeztek,  azt  vétkesen 
követték el, és az szabálysértésként büntetendő. 
b) Az előírt pénzbüntetés vagy pénzbírság összegénél fogva az annak kiszabásáról rendelkező határozat bírósági 
úton nem támadható meg, és az érintett személynek nincs lehetősége annak bizonyítására, hogy a neki felrótt 
cselekményt nem vétkesen követte el. 
c)  A határozatban  rögzített  mennyiségű  ellenőrző  pontot  a  határozat  jogerőre  emelkedésének  automatikus 
jogkövetkezményeként vonják le. 
d) A vezetői engedélyek terén kialakított rendszer keretében, amelyben a vezetői engedély kiállításakor bizonyos 
számú ellenőrző pontot osztanak ki a szabálysértések elkövetésének figyelemmel kísérése céljából, az ellenőrző 
pontok  meg  nem  támadható  szabálysértési  határozatok  alapján  történő  levonását  is  automatikus 
jogkövetkezményként veszik figyelembe. 
e)  Ha  a  vezetői  engedélynek  az  engedély  elvesztése  —  amely  a  kezdetben  kapott  összes  ellenőrző  pont 
levonásának automatikus  jogkövetkezménye  — miatti  visszavonását  mint  kényszerintézkedést  bírósági  úton 
megtámadják,  akkor  nem  kerül  sor  az  ellenőrző  pontok  levonásáról  rendelkező  meg  nem  támadható 
szabálysértési határozatok jogszerűségének közvetett bírósági felülvizsgálatára. 

2.  A  Tribunale  di  Bergamo  (Olaszország)  által  2011.  február  28-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-94/11. 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. cikkével ellentétes-e, hogy valamely harmadik ország — adott tagállamban — illegálisan  
tartózkodó  állampolgárának  magatartása  a  visszatérésre  irányuló  közigazgatási  eljárás  keretében  pusztán  az 
érintett együttműködésének hiánya és különösen a közigazgatási hatóság által kiadott kitoloncolási végzés puszta 
be nem tartása okán a questore első  végzésének be nem tartása esetén négy évig terjedő  szabadságvesztéssel 
büntethető  bűncselekménynek,  a  későbbi  végzések  be  nem  tartása  esetén  pedig  négy  évig  terjedő 
szabadságvesztéssel büntethető bűncselekménynek minősüljön? 

3.  Tribunale di  Santa Maria Capua Vetere (Olaszország) által  2011.  március 7-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-120/11. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
A jóhiszemű együttműködésnek  és  az  irányelvek  hatékony érvényesülésének  elveire,  az  arányosság  elvére,  
valamint  az  illegálisan  tartózkodó  külföldi  visszatérésének  végrehajtására  irányuló  kényszerítő  intézkedések 
hatékonyságára  tekintettel  a  2008/115/EK  irányelv  2.,  15.  és  16.  cikkével  ellentétes-e  az  olyan  illegálisan 
tartózkodó  külföldinek  —  az  első  kitoloncolási  végzés  be  nem  tartása  esetén  négy  évig  terjedő 
szabadságvesztéssel,  a  questore  későbbi  végzéseinek  be  nem  tartása  esetén  pedig  négy  évig  terjedő 
szabadságvesztéssel való — büntethetősége és szankcionálása, aki egyszerűen úgy döntött, hogy nem tesz eleget 
a közigazgatási hatóság által kiadott kiutasítási határozatnak és kitoloncolási végzésnek?

4. A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2011. március 21-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-140/11. PPU. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
a) A 2008/115/EK irányelv 7. cikkének (1) és (4) bekezdését, 8. cikkének (1), (3) és (4) bekezdését, valamint 15.  
cikkének (1) bekezdését úgy kell-e értelmezni, mint amely megtiltja azt, hogy valamely tagállam — az említett 
rendelkezésekben  szereplő  prioritások  és  eljárási  szabályok  módosításával  — a  nemzeti  terület  elhagyására 
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kötelezze a jogellenesen tartózkodó külföldit, amennyiben nem lehet kitoloncolást, azonnali vagy előzetes fogva 
tartást alkalmazni? 
b) A 2008/115/EK irányelv 15. cikkének (1), (4), (5) és (6) bekezdését következésképpen úgy kell-e értelmezni,  
mint  amely  megtiltja  azt,  hogy  valamely  tagállam  az  önkéntes  visszatérést  illetően  a  külföldi  részéről  az 
együttműködés  nem  igazolt  hiánya  —  és  kizárólag  ezen  ok  —  következményeként  e  cselekményt 
bűncselekménnyé  nyilvánítsa,  és  szankcióként  a  kitoloncolás  céljából  már  alkalmazott  vagy  objektíven 
lehetetlen  őrizetbevételhez  képest  mennyiségi  szempontból  súlyosabb  (akár  tízszeres  mértékű)  fogvatartást 
(szabadságvesztés) írja elő? 
c) A 2008/115/EK irányelv 2. cikke (2) bekezdésének b) pontját — többek között az ugyanezen irányelv 8.  
cikkére és különösen az EUMSZ 79. cikkben meghatározott közös politikai területekre tekintettel — úgy kell-e 
értelmezni,  hogy  elegendő  az,  ha  a  tagállam  úgy  határoz,  hogy  bűncselekménynek  tekinti  az  önkéntes 
visszatérést  illetően  a  külföldi  részéről  az  együttműködés  hiányát  azért,  hogy  az  irányelvet  ne  kelljen 
alkalmazni? 
d) A 2008/115/EK irányelv 2. cikke (2) bekezdésének b) pontját és 15. cikkének (4), (5) és (6) bekezdését ezzel 
szemben — többek között az EJEE 5. cikkére tekintettel — úgy kell-e értelmezni, hogy azok akadályát képezik 
annak, hogy az illegálisan tartózkodó külföldivel szemben — akinek őrizetbevétele objektíven nem lehetséges 
vagy már nem lehetséges — az önkéntes visszatéréssel és a személyes szabadság korlátozásával kapcsolatos 
intézkedések  olyan  összességét  alkalmazza,  amely  az  ilyen  intézkedések  betartása  elmulasztásának 
bűncselekménye miatti elítéléstől függnek? 
e) Végül pedig — többek között a (10) preambulumbekezdésre, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló 
egyezmény  korábban  hatályos  23.  cikkére,  a  2008/115  irányelv  preambulumában  felidézett  ajánlásokra  és 
iránymutatásokra,  valamint  az  EJEE  5.  cikkére  tekintettel  —  megállapítható-e,  hogy  a  7.  cikk  (1)  és  (4) 
bekezdése, a 8. cikk (1), (3) és (4) bekezdése, valamint a 15. cikk (1), (4), (5) és (6) bekezdése szabályértékkel 
ruházzák  fel  azokat  az  elveket,  amelyek  értelmében  a  személyes  szabadság  visszatérés  céljából  történő 
korlátozásához csak végső esetben szabad folyamodni, valamint hogy a fogvatartással összefüggő intézkedések 
nem igazolhatók akkor, ha azokat olyan kitoloncolási eljárás keretében hozták, amely tekintetében nincs ésszerű 
kilátás a visszatérésre? 

5.  A Giudice  di  pace  di  Mestre  (Olaszország)  által  2011.  március  24-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-144/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. A 2008/115/EK irányelvvel ellentétes-e az  1998.  július  25-i  286.  sz.  törvényerejű  rendelet  10a.  cikkében 
szereplőhöz hasonló azon nemzeti  rendelkezés,  amely 5 000 eurótól  10 000 euróig terjedő  pénzbüntetéssel 
büntethető bűncselekménynek tekinti harmadik országok állampolgárának a nemzeti területre — a bevándorlás 
vonatkozásában előírt rendelkezések megsértésével — történt belépését vagy ott-tartózkodását? 
2. Úgy kell-e értelmezni a 2008/115/EK irányelv 2. cikke (2) bekezdésének b) pontját, hogy nem tartozik az 
említett  irányelvben  előírt  biztosítékok  hatálya  alá  az  1998.  július  25-i  286.  sz.  törvényerejű  rendelet  16. 
cikkének (I)  bekezdésében előírthoz hasonló, a  nemzeti  területre történt  puszta belépés vagy ott-tartózkodás 
bűncselekményi tényállásának az 1998. július 25-i 286. sz. törvényerejű rendelet 10a. cikkében előírthoz hasonló 
megvalósítását követően vagylagos büntetésként érvényesített kitoloncolás? 

Gazdasági ügyszak

1.  Az  Oberlandesgericht  Wien  (Ausztria)  által  2011.  február  3-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-49/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Teljesül-e a távollevők között kötött szerződésekről szóló irányelv 5. cikkének (1) bekezdése szerinti azon 
követelmény,  miszerint  a  fogyasztónak  meg  kell  kapnia  az  ott  meghatározott  információkat  olyan  tartós 
hordozófelületen,  amely  a  rendelkezésére  áll,  amennyiben  nem közölték  vele  ezeket  az  információkat  már  
szerződéskötéskor  olyan  tartós  hordozófelületen,  amely  a  rendelkezésére  áll,  ha  ezeket  az  információkat  a  
vállalkozó honlapjára  mutató olyan  hyperlink révén bocsátják a fogyasztó rendelkezésére,  amely egy olyan  
szövegben  található,  amelyet  a  fogyasztónak  kipipálással  elolvasottként  kell  megjelölnie  ahhoz,  hogy 
szerződéses jogviszonyba léphessen? 
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2. A Sąd Rejonowy Poznań (Lengyel Köztársaság) által 2011. március 7-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-116/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: lengyel 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2000. május 29-i 1346/2000/EK tanácsi rendelet  
4.  cikkének  (1)  bekezdését  és  (2)  bekezdésének  j)  pontját,  hogy  az  e  rendelkezésben  szereplő 
„fizetésképtelenségi  eljárás  befejezése”  fogalom  önállóan,  az  egyes  tagállami  jogrendszerek  hatályos 
szabályozásaitól  függetlenül  értelmezendő,  vagy  kizárólag  az  eljárás  megindításának  helye  szerinti  állam 
nemzeti joga határozza meg, hogy mikor kerül sor a fizetésképtelenségi eljárás befejezésére? 
2. Úgy kell-e értelmezni a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2000. május 29-i 1346/2000/EK tanácsi rendelet  
27. cikkét, hogy a nemzeti bíróság, amelyhez másodlagos fizetésképtelenségi eljárás megindítása iránti kérelmet  
terjesztettek  elő,  sohasem  vizsgálhatja  azon  adós  fizetésképtelenségét,  aki  ellen  egy  másik  államban 
fizetésképtelenségi főeljárást indítottak, vagy inkább úgy kell érteni, hogy valamely nemzeti bíróság bizonyos 
esetekben  vizsgálhatja  az  adós  fizetésképtelenségének  fennállását,  különösen  akkor,  ha  a  főeljárás  olyan 
fizetőképesség helyreállítására irányuló eljárás,  amelynek során a bíróság megállapította,  hogy az  adós nem 
fizetésképtelen (francia „sauvegarde” eljárás)? 
3. Értelmezhető-e úgy a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2000. május 29-i 1346/2000/EK tanácsi rendelet 27. 
cikke, hogy a másodlagos fizetésképtelenségi eljárás, amelynek lényegét a rendelet 3. cikke (3) bekezdésének  
második mondata határozza meg, megindítható abban a tagállamban,  amelyben a fizetésképtelen adós teljes  
vagyona  található,  amennyiben  az  automatikus  elismerés  alá  eső  főeljárás  védelmi  jellegű  (mint  a  francia 
„sauvegarde”  eljárás),  az  ennek  során  elfogadott  és  jóváhagyott  ütemtervet  az  adós  teljesíti,  és  a  bíróság 
megtiltotta az adós vagyonának értékesítését? 

Munkaügyi ügyszak

1. A Hessisches Landessozialgericht (Németország) által 2011. február 10-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-62/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. A Németországi  Szövetségi  Köztársaság kormánya és  az Európai  Központi  Bank (a továbbiakban:  EKB) 
között 1998. szeptember 18-án létrejött, az EKB székhelyéről szóló megállapodás (a továbbiakban: székhely-
megállapodás) a nemzeti joggal szemben alkalmazási elsőbbséget élvező  uniós jog részét képezi-e, vagy egy 
nemzetközi szerződésről van-e szó?
2. Megszorítóan úgy kell-e értelmezni a székhely-megállapodásnak a Központi Bankok Európai Rendszere (a 
továbbiakban KBER) és az EKB alapokmánya 36. cikkével  összefüggésben értelmezett  15. cikkét,  hogy az 
ellátás alapjául szolgáló német szociális jog az EKB alkalmazottaira csak akkor nem alkalmazható, ha az EKB az 
alkalmazottaknak az „alkalmazási feltételek” alapján összehasonlítható szociális ellátást nyújt? 
3. A második kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 
a)  Úgy kell-e  értelmezni  az  említett  rendelkezéseket,  hogy azokkal  ellentétes  az  olyan  nemzeti  rendelkezés  
alkalmazása, amely a családi ellátások nyújtása szempontjából egyedül a területi elvet követi? 
b) Alkalmazható-e a Bíróságnak a C-352/06. sz. Bosmann- ügyben hozott ítélet (EBHT 2008., I-3827. o.) 31–33. 
pontjában követett gondolatmenete az említett  rendelkezések alkalmazására? Nem fosztja-e meg a székhely-  
megállapodásnak  a  KBER  és  az  EKB  alapokmánya  36.  cikkével  összefüggésben  értelmezett  15.  cikke  a 
Németországi  Szövetségi  Köztársaságot  attól  a  lehetőségtől,  hogy  családi  támogatást  nyújtson  a  területén 
lakóhellyel rendelkező EKB-alkalmazottak számára? 

2.  A  Tribunal  Supremo  (Spanyolország)  által  2011.  február  22-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-78/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: spanyol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Ellentétes-e a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88 európai parlamenti 
és tanácsi  irányelv 7.  cikkének (1) bekezdésével a  nemzeti  szabályozás olyan értelmezése,  amely nem teszi 
lehetővé a rendes szabadság időszakának megszakítását és teljes tartamának — vagy fennmaradó részének — 
egy  későbbi  időpontban  történő  igénybevételét  abban  az  esetben,  ha  a  munkavállaló  betegszabadság 
igénybevételét indokoló átmeneti munkaképtelensége a rendes szabadság időtartama alatt, váratlanul következik 
be? 
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3. A Sąd Apelacyjny w Warszawie (Lengyel Köztársaság) által 2011. március 2-án benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-115/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: lengyel 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  A munkaviszony alapján  egy  (és  ugyanazon)  munkáltató  által  foglalkoztatott  munkavállaló  esetében  azt 
jelenti-e az a körülmény, hogy a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra 
és családtagjaikra történő  alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 14. cikke (2) 
bekezdése első  mondatának személyi hatálya „[arra] a személy[re] [terjed ki], akit szokásosan két vagy több 
tagállam területén foglalkoztatnak” — és amely személy tekintetében e rendelkezés b) pontja úgy pontosít, hogy 
az a) pontban nem említett személyről van szó —,
a) hogy e munkavállaló akkor tekintendő ilyen személynek, ha a munka jellege miatt azt ugyanabban az időben 

(egyidejűleg), ami viszonylag rövid időszakokat is magába foglal, különböző tagállamokban végzi, és ezzel 
összefüggésben gyakran átlépi az államhatárokat, 

és 
b) hogy e munkavállaló akkor is ilyen személynek tekintendő, ha egy (és ugyanazon) munkaviszony alapján a 

munkát huzamosan (szokásosan) több tagállamban, többek között abban az államban, amelynek területén 
lakóhellyel  rendelkezik, vagy a lakóhelye szerinti tagállamtól eltérő  több tagállamban köteles végezni — 
anélkül,  hogy azon egymást követő  időszakok tartama, amelyekben e munkavállaló a  kötelezettségeit  az 
egyes tagállamokban teljesíti, és az ezen időszakok közötti megszakítások jelentőséggel bírnának — vagy 
időbeli korlátozással? 

2.  Ha a  b)  pontban ismertetett  értelmezés veendő  alapul,  alkalmazható-e az  1408/71 rendelet  14.  cikke (2) 
bekezdése  b)  pontjának  ii.  alpontja  olyan  helyzetben,  amelyben  a  munkavállaló  és  egy  (és  ugyanazon) 
munkáltató  közötti  munkaviszony  alapján  fennálló  olyan  kötelezettség  esetében,  amely  szerint  a  munkát 
huzamosan több tagállamban kell végezni, a kötelezettségek azon tagállambeli teljesítését veszik figyelembe,  
amelyben  a  munkavállaló  lakóhellyel  rendelkezik,  még  ha  e  helyzet  —  az  éppen  ezen  államban  történő 
munkavégzés — a munkaviszony létesítésekor kizártnak tűnik is, és nemleges válasz esetén alkalmazható-e az 
1408/71 rendelet 14. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. alpontja? 

4.  A Hoge  Raad  der  Nederlanden  (Hollandia)  által  2011.  március  3-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-106/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Alkalmazandók-e  az  1408/71/EGK  rendelet  II.  címének  az  alkalmazandó  jogszabályokat  meghatározó 
szabályai  azzal  a  következménnyel,  hogy  alkalmazandó  jogszabályokként  a  holland  jogszabályok 
meghatározására kerül sor, és ennélfogva holland társadalombiztosítási járulékok szedhetők be a jelen ügyhöz 
hasonló  esetben,  amelyben  egy  holland  állampolgársággal  és  spanyolországi  lakóhellyel  rendelkező 
munkavállaló  tengerészként  egy  Hollandiában  székhellyel  rendelkező  munkáltató  alkalmazásában  áll,  és 
munkáját  a  Közösség  területén  kívül,  holland  lobogó  alatt  közlekedő  kotróhajók  fedélzetén  végzi,  jóllehet 
önmagában a holland nemzeti jogszabályok alapján nem tartozik a holland társadalombiztosítási rendszerhez, 
mivel nem Hollandiában rendelkezik lakóhellyel? 
2. Mennyiben bír jelentőséggel e tekintetben az, hogy a holland munkavállalói biztosítási rendszer végrehajtása 
során olyan politikát követnek, amelynek értelmében a tengerészeket a végrehajtó szerv a jelen ügyhöz hasonló 
esetben a közösségi jogra való hivatkozás mellett biztosítottaknak tekinti? 

5.  A Hoge  Raad  der  Nederlanden  (Hollandia)  által  2011.  március  4-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-110/11. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1.  Alkalmazandók-e  az  1408/71/EGK  rendelet  II.  címének  az  alkalmazandó  jogszabályokat  meghatározó 
szabályai  azzal  a  következménnyel,  hogy  alkalmazandó  jogszabályokként  a  holland  jogszabályok 
meghatározására kerül sor, és ennélfogva holland társadalombiztosítási járulékok szedhetők be a jelen ügyhöz 
hasonló  esetben,  amelyben  egy  holland  állampolgársággal  és  spanyolországi  lakóhellyel  rendelkező 
munkavállaló tengerészként egy Hollandiában székhellyel rendelkező munkáltató alkalmazásában áll, amelyre a 
holland munkajog alkalmazandó, és  munkáját  a  Közösség területén kívül,  a  Holland Antillák lobogója alatt  
közlekedő tengeri  hajók  fedélzetén  végzi,  jóllehet  önmagában a  holland  nemzeti  jogszabályok alapján  nem 
tartozik a holland társadalombiztosítási rendszerhez, mivel nem Hollandiában rendelkezik lakóhellyel?
2. Mennyiben bír jelentőséggel e tekintetben az, hogy a holland munkavállalói biztosítási rendszer végrehajtása 
során olyan politikát követnek, amelynek értelmében a tengerészeket a végrehajtó szerv a jelen ügyhöz hasonló 
esetben a közösségi jogra való hivatkozás mellett biztosítottaknak tekinti?
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3.  Mennyiben  bír  jelentőséggel  e  tekintetben az,  hogy alkalmanként  valamely tagállam felségvizein  vagy a 
tagállamok valamelyikének területén lévő kikötőben történő munkavégzésre kerül sor?

6.  Az  Arbeidshof  te  Antwerpen  (Belgium)  által  2011.  március  11-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-127/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Összeegyeztethető-e a közösségi joggal, pontosabban a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül 
mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet 46a. cikkével a 
munkavállalói öregségi és túlélő  hozzátartozói nyugdíjrendszer általános szabályainak megállapításáról szóló, 
1967. december 21-i királyi rendelet 52. cikkének 1. §-a, amely alapján az általános öregségi biztosításról szóló,  
1956. május 31-i törvény alapján folyósított öregségi nyugdíjnak a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmódnak 
az 1985. március 28-i törvény általi bevezetése miatt végrehajtott emelésére tekintettel a túlélő  hozzátartozói 
nyugdíj csökkentésére kerül sor?
2. Összeegyeztethető-e a munkavállalói öregségi és túlélő hozzátartozói nyugdíjrendszer általános szabályainak 
megállapításáról szóló, 1967. december 21-i királyi rendelet 52. cikkének 1. §-a a közösségi joggal, pontosabban 
az Európai Közösséget létrehozó, 1957. március 25-i szerződés 10. és 39–42. cikkével, ha a hivatkozott nemzeti 
rendelkezést oly módon értelmezik, hogy az általános öregségi biztosításról szóló,  1956. május 31-i törvény 
alapján  folyósított  öregségi  nyugdíj  az  e  rendelkezés  értelmében  vett  öregségi  nyugdíjnak  vagy  az  azt  
helyettesítő ellátásnak tekintendő, és összeegyeztethetetlenség esetén mellőzni kell-e a munkavállalói öregségi és 
túlélő hozzátartozói nyugdíjrendszer általános szabályainak megállapításáról szóló, 1967. december 21-i királyi 
rendelet 52. cikke 1. §-ának alkalmazását? 

7.  A  Södertörns  Tingsrätt  (Svédország)  által  2011.  március  21-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-141/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: svéd 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
A Tingsrätt azt kéri az Európai Unió Bíróságától, hogy válaszolja meg az alábbi, az életkoron alapuló hátrányos  
megkülönböztetés  tilalma általános jogelvének,  illetve  a  foglalkoztatás  és  a  munkavégzés  során alkalmazott 
egyenlő  bánásmód  általános  kereteinek  létrehozásáról  szóló  2000/78/EK  tanácsi  irányelv  6.  cikkének 
értelmezésére vonatkozó kérdéseket:
1. Az olyan nemzeti szabály, amely — mint a 67. életévről szóló szabály –életkoron alapuló eltérő bánásmódot 
eredményez,  jogszerű  lehet-e  abban  az  esetben  is,  ha  a  szabály  létrejöttének  összefüggéséből  vagy  egyéb 
információkból nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy a szabály milyen célt kíván szolgálni? 
2. A nyugdíjba vonulást szabályozó olyan nemzeti szabály, mint a 67. életévről szóló szabály, amely alól nincs 
kivétel, és amely nem vesz figyelembe olyan tényezőket, mint az a nyugdíj, amelyben az adott személy végül 
részesülhet, nem haladja-e meg a cél eléréséhez megfelelő és szükséges mértéket? 

Polgári ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Közigazgatási ügyszak

1. A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Magyar Köztársaság) által 2011. január 
21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-32/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: magyar 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Minősíthetők-e  az  EUMSZ  101.  cikk  1.  bekezdésébe  ütköző  —  a  belső  piaci  versenyt  kizáró, 
korlátozó vagy torzító célú — megállapodásnak egy biztosító társaság és egyes autójavítók, illetve a 
biztosító  társaság  és  az  autójavítók  egyesülete  közötti  olyan  kétoldalú  megállapodások,  amelyek 
alapján a biztosító társaság által biztosított járművek javítása után a biztosító társaság által a javítónak 
fizetett  javítási  óradíj  —  többek  között  —  a  javító,  mint  az  adott  biztosító  társaság  biztosítás-
közvetítője által, a biztosító társaság javára közvetített biztosítások számától és arányától is függ? 
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2.  A  Verwaltungsgerichtshof  Baden  Württemberg  (Németország)  által  2011.  január  28-án 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-40/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
A. Az uniós polgárokról szóló 2004/38/EK irányelv ( 1 ) 2., 3. és 7. cikkéről: 
1. Különösen a Charta 7. és 24. cikkének, valamint az EJEE 8. cikkének fényében a 2004/38/EK irányelv 2. 
cikke 2.  pontja  d)  alpontjának kiterjesztő  értelmezése  mellett  „családtagnak” tekintendő-e a szabad  mozgás 
jogával rendelkező, uniós polgár gyermeknek a harmadik ország állampolgárságával rendelkező, őt nem eltartó, 
felügyeleti jogot gyakorló szülője is? 
2.  Ha igen:  különösen a Charta 7.  és  24. cikkének,  valamint az EJEE 8.  cikkének fényében a 2004/38/EK 
irányelv 3. cikke (1) bekezdésének kiterjesztő  értelmezése mellett „kísérés” vagy „csatlakozás” hiányában is 
alkalmazandó-e ezen irányelv e szülőre a távozott uniós polgár gyermek származási tagállamával szemben? 
3. Ha igen: különösen a Charta 7. és 24. cikkének, valamint az EJEE 8. cikkének fényében jogosulttá válik-e e  
szülő  ennek  folytán  a  három  hónapot  meghaladó  tartózkodásra  az  uniós  polgár  gyermek  származási 
tagállamában a 2004/38/EK irányelv 7. cikke (2) bekezdésének kiterjesztő értelmezése mellett, legalábbis addig, 
amíg a szülői felügyeleti jog fennáll, és azt ténylegesen gyakorolják? 
B. Az Alapjogi Chartával összefüggésben értelmezett EUSZ 6. cikk (1) bekezdéséről: 
1.a) Már akkor is alkalmazandó-e a Charta, annak 51. cikke (1) bekezdése első mondatának második fordulata 
alapján, ha a jogvita tárgya valamely irányelvek átültetését is — de nem csak ezt — szolgáló nemzeti törvényt ől 
(vagy annak valamely részétől) függ? 
1.b) Ha nem: már arra tekintettel is alkalmazandó-e a Charta, annak 51. cikke (1) bekezdése első mondatának 
második fordulata alapján, hogy a felperest alkalmasint uniós jogi tartózkodási jog illeti meg, és ennek folytán a  
FreizügG/EU (az uniós polgárok szabad mozgásáról szóló német törvény) 5. §-a (2) bekezdésének első mondata 
alapján  „Tartózkodási  kártya  uniós  polgár  családtagjai  számára”  elnevezésű  dokumentumot  igényelhetne, 
amelynek jogalapja az uniós polgárokról szóló 2004/38/EK irányelv 10. cikke (1) bekezdésének első mondata? 
1.c)  Ha nem: alkalmazandó-e  a  Charta,  annak 51.  cikke  (1)  bekezdése első  mondatának  második fordulata 
alapján az ERT-ügyben kialakított ítélkezési gyakorlathoz (a Bíróság C-260/89. sz. ügyben 1991. június 18-án  
hozott ítéletének 41–45. pontja) hűen, ha a tagállam korlátozza egy olyan kiskorú uniós polgár harmadik ország 
állampolgárságával  rendelkező, szülői  felügyeleti  jogot  gyakorló apjának tartózkodási  jogát,  aki  az  anyjával 
annak foglalkozása miatt túlnyomórészt valamely másik uniós tagállamban tartózkodik? 
2.a) Ha a Charta alkalmazandó: levezethető-e közvetlenül a Charta 24. cikkének (3) bekezdéséből a harmadik 
ország  állampolgárságával  rendelkező  apa  európai  jogi  tartózkodási  joga,  legalábbis  addig,  amíg  az  uniós 
polgárnak minősülő  gyermeke feletti  szülői felügyeleti joga fennáll, és azt ténylegesen gyakorolja, még ha a 
gyermek túlnyomórészt valamely másik uniós tagállamban tartózkodik is? 
2.b) Ha nem: levezethető-e az uniós polgár gyermeknek a Charta — adott esetben 24. cikkének (3) bekezdésével 
összefüggésben értelmezett — 45. cikkének (1) bekezdése szerinti szabad mozgáshoz való jogából a harmadik 
ország  állampolgárságával  rendelkező  apa  európai  jogi  tartózkodási  joga,  legalábbis  addig,  amíg  az  uniós 
polgárnak minősülő gyermeke feletti szülői felügyeleti joga fennáll, és azt ténylegesen gyakorolja, hogy ezáltal 
ne  kerüljön sor  különösen  az  uniós  polgár  gyermek szabad mozgáshoz  való jogának mindenfajta  hatékony 
érvényesüléstől történő megfosztására? 
C. Az uniós jogrend általános elveivel összefüggésben értelmezett EUSZ 6. cikk (3) bekezdéséről: 
1.  Teljes  körűen  alkalmazhatók-e  a  Bíróság  ítélkezési  gyakorlatában  a  stuttgarti  Stauder-ügyben  történt 
döntéshozatal  (a  29/69.  sz.  ügyben  hozott  ítélet  7.  pontja)  óta  a  például  a  Mangold-ügyben  történt 
döntéshozatalig (a C-144/04. sz. ügyben hozott ítélet 75. pontja) kimunkált „íratlan” uniós alapvető jogok akkor 
is,  ha az Alapjogi Charta a konkrét  ügyben nem alkalmazható,  más szóval, az EUSZ 6. cikk (3) bekezdése  
értelmében az uniós jogrend általános elveiként továbbélő (eredeti 4. o.) alapvető jogok önállóan és függetlenül 
léteznek-e az EUSZ 6. cikk (1) bekezdése szerinti Alapjogi Chartában rögzített új alapvető jogok mellett? 
2.  Ha  igen:  a  szülői  felügyeleti  jog  hatékony  gyakorlását  lehetővé  teendő  levezethető-e  az  uniós  jogrend 
általános elveiből különösen az EJEE 8. cikke szerinti családi élet tiszteletben tartásához való jog fényében egy  
olyan kiskorú uniós polgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező  apjának európai jogi tartózkodási 
joga, aki az anyjával annak foglalkozása miatt túlnyomórészt valamely másik uniós tagállamban tartózkodik? 
D. Az EJEE 8. cikkével összefüggésben értelmezett EUMSZ 21. cikk (1) bekezdéséről: 
Ha az EUSZ 6. cikk (1) vagy (3) bekezdése nem alapozza meg a felperes európai jogi tartózkodási jogát: a szülői 
felügyeleti jog hatékony gyakorlását lehetővé teendő levezethető-e a Zhu és Chen ügyben kialakított ítélkezési 
gyakorlathoz (a Bíróság C-200/02. sz. ügyben 2004. október 19-én hozott ítéletének 45–47. pontja) hűen az 
EUMSZ 21. cikk (1) bekezdése alapján — adott esetben az EJEE 8. cikkének fényében a harmadik ország  
állampolgárságával rendelkező  apát az uniós polgár gyermek származási tagállamában megillető  európai jogi 
tartózkodási  jog  egy  olyan  kiskorú  uniós  polgár  szabad  mozgáshoz  való  jogából,  aki  az  anyjával  annak 
foglalkozása miatt túlnyomórészt valamely másik uniós tagállamban tartózkodik? 
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E. Az uniós polgárokról szóló 2004/38/EK irányelv 10. cikkéről: 
Az  európai  jogi  tartózkodási  jog  fennállásának  megállapítása  esetén:  a  2004/38/EK irányelv  10.  cikke  (1) 
bekezdésének  első  mondata  alapján  alkalmasint  jogosult-e  a  felperes  helyzetében  lévő,  valamely harmadik 
ország  állampolgárságával  rendelkező  szülő  a  „Tartózkodási  kártya  uniós  polgár  családtagjai  számára” 
elnevezésű dokumentum kiállítására? 

3. A Bundesfinanzhof (Németország) által 2011. január 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal 
iránti kérelme (C-44/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Az olyan értékpapírvagyon-kezelés (portfóliókezelés), amelynek során egy adóalany díjazás ellenében saját 
mérlegelése alapján dönt értékpapírok vételéről és eladásáról, és e döntést az értékpapírok vétele vagy eladása 
révén végrehajtja, 
—  csak  több  befektető  részére  együttesen  végzett  befektetésialap-kezelésként  a  közös  hozzáadottértékadó-
rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 135. cikke (1) bekezdésének g) pontja 
szerint, vagy 
—  egyes  befektetők  részére  végzett  egyedi  portfóliókezelésként  a  2006/112/EK  irányelv  135.  cikke  (1) 
bekezdésének  g)  pontja  szerint  (értékpapírokra  vonatkozó ügyletként  vagy efféle  ügylet  közvetítéseként)  is 
adómentes-e? 
2. A fő- és a járulékos szolgáltatás meghatározása során milyen jelentőséggel bír — a járulékos szolgáltatás 
elkülönült számlázásához, és ahhoz képest, hogy a járulékos szolgáltatást harmadik személy is nyújthatja —, az  
a kritérium, hogy a járulékos szolgáltatás  nem önálló célként  jelenik meg az ügyfelek számára,  hanem arra 
szolgál, hogy a gazdasági szereplő főszolgáltatását a lehető legjobb feltételek mellett tudják igénybe venni? 
3. A 2006/112/EK irányelv 56. cikke (1) bekezdésének e) pontja csak a 2006/112/EK irányelv 135. cikke (1) 
bekezdésének  a)–g)  pontjában  megjelölt  szolgáltatásokra  terjed-e  ki,  vagy  az  értékpapírvagyon-kezelésre 
(portfóliókezelésre) is, még ha ezen ügylet nem is tartozik az utóbb említett rendelkezés hatálya alá? 

4. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2011. február 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal 
iránti kérelem (C-51/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. A legutóbb a 2010. február 9-i 116/2010/EU bizottsági rendelettel módosított, az élelmiszerekkel kapcsolatos,  
tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, 2006. december 20-i 1924/2006/EK európai 
parlamenti  és  tanácsi  rendelet  2.  cikke  (2)  bekezdésének  5.  pontja  szerinti  „egészségre  vonatkozó  állítás” 
kifejezés fogalommeghatározásában szereplő egészség fogalma magába foglalja-e általános jó közérzetet is? 
2. Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 
A végső  fogyasztóknak szánt élelmiszerek címkézésén, kiszerelésén vagy reklámjában használt kereskedelmi 
közlésben szereplő  állítás az egészséggel kapcsolatos jó közérzetre is, vagy csupán az általános jó közérzetre 
vonatkozik,  ha az  1924/2006/EK rendelet  13.  cikkének (1)  bekezdésében és  14. cikkének (1)  bekezdésében 
megnevezett funkciók egyikére a rendelet 2. cikke (2) bekezdésének 5. pontjában leírt módon hivatkozik? 
3. Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén és abban az esetben, ha az állítás a második kérdésben leírt 
értelemben az egészséggel kapcsolatos jó közérzetre is vonatkozik: 
Az EJEE 10. cikkével összefüggésben értelmezett EU 6. cikk (3) bekezdése szerinti véleménynyilvánítási és 
tájékozódási  szabadságra  tekintettel  összeegyeztethető-e  az  arányosság  közösségi  jogi  elvével  egy  olyan 
állításnak az 1924/2006/EK rendelet 4. cikke (3) bekezdésének első mondata szerinti tilalmi körbe vonása, amely 
szerint egy adott, 1,2 térfogatszázalékot meghaladó alkoholtartalmú ital a testet és annak működését nem terheli 
meg, illetve befolyásolja hátrányosan? 

5.  A  Tribunal  Supremo  (Spanyolország)  által  2011.  február  7-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-55/11. sz. ügy), (C-57/11. sz. ügy), (C-58/11. sz. ügy) 1 
Az eljárás nyelve: spanyol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Úgy  kell-e  értelmezni  az  elektronikus  hírközlő  hálózatok  és  az  elektronikus  hírközlési  szolgáltatások 
engedélyezéséről szóló, 2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv  („engedélyezési” 
irányelv)  13.  cikkét,  hogy  azzal  ellentétes  az  a  nemzeti  szabályozás,  amely  lehetővé  teszi  azoknak  a 
szolgáltatóknak  a  helyi  közjavak  vonatkozásában  biztosított  létesítménytelepítési  jog  után  kivetett  díj  

1 A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek.
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megfizetésére  való  kötelezését,  amelyek  anélkül,  hogy  a  hálózat  üzemeltetői  volnának,  azt  mobiltelefon-
szolgáltatások nyújtására használják? 
2.  Arra  az  esetre,  ha  a  Bíróság  megítélése  szerint  a  hozzájárulás  összeegyeztethető  a  2002/20/EK irányelv 
hivatkozott  13.  cikkével,  a  megtámadott  helyi  rendelet  által  a  díj  megállapítása  tekintetében  meghatározott 
feltételek  eleget  tesznek-  e  a  tárgyilagosság,  az  arányosság  és  a  megkülönböztetés-  mentesség  hivatkozott 
rendelkezésben  előírt  követelményeinek,  valamint  a  szóban  forgó  erőforrások  optimális  felhasználásának 
biztosítását célzó igénynek? 
3. Megállapítható-e a 2002/20/EK irányelv hivatkozott 13. cikkének közvetlen hatálya? 

6. Az Oberlandesgericht Düsseldorf (Németország) által 2011. február 8-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-56/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Kizárólag abban az esetben áll-e fenn a feldolgozónak a 2100/94 rendelet 14. cikke (3) bekezdésének hatodik 
francia  bekezdésében,  valamint  az  1768/95  rendelet  9.  cikkének  (2)  és  (3)  bekezdésében  szabályozott 
adatszolgáltatási  kötelezettsége,  ha  a  növényfajta  oltalom  jogosultjának  adatszolgáltatás  iránti  kérelme  a 
kérelemmel érintett (több kérelem esetén az utolsó) gazdasági év lejártát megelőzően beérkezik a feldolgozóhoz? 
2. Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén: 
„Határidőben benyújtottnak” kell e tekinteni az adatszolgáltatás iránti kérelmet abban az esetben is, ha a jogosult  
a  kérelmében  úgy  nyilatkozik,  hogy  olyan  körülmények  jutottak  a  tudomására,  miszerint  a  feldolgozó  a  
terményt,  amelyet  a  kérelemben  név  szerint  megnevezett  mezőgazdasági  termelő  a  védett  fajták 
szaporítóanyagának elültetéséből  nyert,  a  betakarított  termény ültetése  céljából  feldolgozta  vagy fel  kívánja 
dolgozni,  vagy  a  jogosult  köteles  e  a  adatszolgáltatás  iránti  kérelemben  hivatkozott  körülményeket  ezen 
túlmenően  (például  a  mezőgazdasági  termelőnek  a  betakarított  termény  ültetésére  vonatkozó  nyilatkozata 
másolatának megküldésével) is bizonyítani a feldolgozó számára? 
3.  Származhatnak-e  a  feldolgozó  adatszolgáltatási  kötelezettségét  megalapozó  körülmények  abból,  hogy  a 
jogosult megbízottjaként a feldolgozó teljesíti a védett fajták vetőmagjának előállítása céljából a jogosult és egy 
szaporítással foglalkozó mezőgazdasági termelő között létrejött szaporításra vonatkozó szerződést, ha és mivel a 
mezőgazdasági termelő számára a szaporításra vonatkozó szerződés teljesítése keretében gyakorlatilag lehetővé 
válik, hogy a vetőmag egy részét vetés céljára használja fel? 

7.  A Rechtbank van  eerste  aanleg  te  Brugge  (Belgium)  által  2011.  február 16-án benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-69/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Ellentétes-e a HÉA-ról szóló törvénykönyv 26. cikke a 77/388/EGK hatodik irányelv 11. cikke A. része (1)  
bekezdésének a)  pontjával  — jelenleg a közös  hozzáadottértékadó-  rendszerről  szóló,  2006.  november  28-i 
2006/112/EK tanácsi  irányelv 73.  cikkével  — és a  HÉA semlegesség elvével  akkor,  ha  e  rendelkezést  úgy 
értelmezik, hogy a HÉA-t azon kiadások és összegek után is meg kell fizetni, amelyek a szerződés szerint a 
szerződő féllel szemben felszámíthatók, felszámításukra azonban nem kerül sor? 

8. Az Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Egyesült Királyság (által 
2011. február 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-83/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: angol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Kötelezi-e  a  2004/38/EK  irányelv  3.  cikkének  (2)  bekezdése  a  tagállamokat  arra,  hogy  jogszabályi  
rendelkezést hozzanak azon más családtagnak minősülő személyek valamely tagállamba történő beutazásának és 
ott-tartózkodásának megkönnyítése érdekében, akik nem állampolgárai az Európai Unió valamely tagállamának, 
de teljesítik a 10. cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételeket? 
2.  Egy,  a  fenti  1)  kérdésben  említett  más  családtag  hivatkozhat-  e  a  2004/38/EK  irányelv  3.  cikke  (2) 
bekezdésének közvetlen alkalmazhatóságára abban az esetben, ha a nemzeti jogszabályok által előírt feltételek 
egyikét sem teljesíti? 
3. Azokra a személyekre korlátozódik-e a 2004/38/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdésében és 10. cikkének (2) 
bekezdésében említett más családtagok köre, akik az uniós polgárnak a fogadó országba érkezését megelőzően 
az uniós polgárral és annak házastársával azonos országban tartózkodtak? 
4.  Közvetlenül  az  uniós  polgár  fogadó országban  történő  letelepedését  megelőzően  kell-e  fennállnia  a  más 
családtag eltartotti minőségének, amelyet a 2004/38/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdése a fogadó államba 
való beutazáshoz ír elő? 
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5. Jogosult-e egy tagállam a 2004/38/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdésében a más családtagok tekintetében  
előírt  eltartotti  minőség időtartama tekintetében különleges követelményeket  előírni  annak megakadályozása 
érdekében,  hogy  egy  nem  állampolgár  beutazása,  illetve  a  tagállam  területén  való  tartózkodásának 
meghosszabbítása céljából fiktív, illetve szükségtelen eltartottságra hivatkozzanak? 
6.  Szükséges-e  a  tartózkodási  kártya  2004/38/EK  irányelv  10.  cikke  szerinti  kiállításához,  illetve 
meghosszabbításához,  hogy a  más  családtag  által  a  tagállamban  való  letelepedés  engedélyezése  érdekében 
hivatkozott eltartotti minőség meghatározott, illetve határozatlan ideig a fogadó államban is fennálljon; igenlő 
válasz esetén hogyan kell ezt az eltartotti minőséget bizonyítani? 

9.  A  Korkein  hallinto  oikeus  (Finnország)  által  2011.  február  24-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-84/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: finn 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni a letelepedés uniós jogi szabadságát rögzítő EUMSZ 49. cikket, hogy azzal ellentétes a 
gyógyszerekről  szóló  finn  törvény  gyógyszertár  üzemeltetésére  vonatkozó  engedély  megadását  szabályozó 
rendelkezéseinek  alkalmazása,  mert  a  Helsinki  Egyetem  gyógyszertára  által  fiókgyógyszertárak  létesítésére 
vonatkozó feltételek a következők szerint eltérnek a magángyógyszertárak által fiókgyógyszertárak létesítésére 
vonatkozó feltételektől: 
a)  Magán fiókgyógyszertár  a  gyógyszerek biztonságosságáért  és  fejlesztéséért  felelős központi  hatóságnak a 
gyógyszertörvény 52. §-ának (1) bekezdése alapján megadott engedélyével olyan területen létesíthető, amely a 
lakosság  alacsony  száma  miatt  nem  rendelkezik  önálló  gyógyszertár  üzemeltetéséhez  elégséges 
keretfeltételekkel, a területen azonban gyógyszerellátási okokból gyógyszertár üzemeltetése szükséges, és egy 
magángyógyszerész  minden  egyes  fiókgyógyszertárra  külön  megadott  engedély  alapján  legfeljebb  három 
fiókgyógyszertárat  üzemeltethet.  A  Helsinki  Egyetem  gyógyszertárának  ezzel  szemben  a  gyógyszerek 
biztonságosságáért  és  fejlesztéséért  felelős  központi  hatóságnak  a  konkrét  esetben  a  gyógyszerekről  szóló 
törvény 52. §-ának (3) bekezdése alapján megadott engedélyével létesíthet fiókgyógyszertárat, amely esetben az 
engedélyre vonatkozó mérlegelési jogkört nem korlátozzák jogszabályok vagy más nemzeti rendelkezések, azon 
szabály kivételével, hogy a Helsinki Egyetem legfeljebb 16 fiókgyógyszertárat üzemeltethet. 
b) A gyógyszerek biztonságosságáért  és fejlesztéséért  felelős központi  hatóságnak a magán fiókgyógyszertár 
helyének meghatározásánál figyelembe kell vennie a gyógyszertár fekvését. A Helsinki Egyetem gyógyszertára  
fiókgyógyszertárainak  helyei  tekintetében  nincs  ennek  megfelelő  szabály,  és  fiókgyógyszertárai  Finnország 
különböző részein létesültek. 
2.  Ha az  Európai  Unió Bíróságának véleménye szerint  a fenti  kérdésekre adandó válasz  alapján a Helsinki 
Egyetem gyógyszertára fiókgyógyszertárak létesítésére irányuló engedélyére vonatkozó szabályozás ellentétes az 
EUMSZ 49. cikkel, a Korkein hallinto-oikeus az alábbi kérdésekben kér előzetes döntést: 
a) A letelepedés szabadságának a fiókgyógyszertárak Helsinki Egyetem gyógyszertára általi létesítésére irányuló 
engedélyre vonatkozó szabályozás általi korlátozása igazolható-e azzal a nyomós közérdekkel, amely a Helsinki  
Egyetem gyógyszertárának a gyógyszerellátásra és a gyógyszerészeti képzésre vonatkozó sajátos feladataiból 
következik,  és  amelyek  szükségesek,  továbbá  megfelelnek  az  arányosság  elvének,  annak figyelembe  vétele 
mellett, hogy a Helsinki Egyetem gyógyszertára fiókgyógyszertárai számára nincsenek ilyen sajátos feladatok 
előírva? 
b)  Következik-e  a  Helsinki  Egyetem gyógyszertárának  az  előzőekben bemutatott,  törvényben meghatározott 
sajátos feladataiból, hogy ő az EUMSZ 106. cikk (2) bekezdése értelmében vett olyan vállalkozásnak tekinthető, 
amely általános gazdasági  érdekeket  kielégítő  szolgáltatásokat  nyújt,  és  amennyiben ez  így van,  a  Helsinki 
Egyetem fiókgyógyszertára vonatkozásában igazolja-e az EUMSZ hivatkozott rendelkezése az EUMSZ 49. cikk 
és az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatában az előzetes hatósági engedélyre vonatkozóan felállított 
követelmények  alóli  kivételt,  annak  figyelembe  vétele  mellett,  hogy  a  Helsinki  Egyetem  gyógyszertára 
fiókgyógyszertárai számára nincsenek ilyen sajátos feladatok előírva 

10. A Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Olaszország) által 2011. 
március 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-107/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Összeegyeztethető-e  az  a  nemzeti  szabályozás  a  Bersani-rendelet  —  azaz  a  2006.  augusztus  4-i  248.  sz. 
törvénnyé alakított 2006. július 4-i 223. sz. rendelettörvény — elfogadásától kezdődően az EK-Szerződés 43. és 
49. cikkével, amely az abban előírt nemzeti szabályozásra hivatkozással többek között az alábbiakat írja elő: 
a) egy korábbi időszakban az olyan eljárás lefolytatását követően kiadott koncessziók jogosultjainak általános 
védelme, amely eljárás jogellenesen zárta ki a gazdasági szereplők egy részét, 
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b) olyan rendelkezések megléte, amelyek valójában a megszerzett kereskedelmi pozíciók fenntartását biztosítják  
(mint  például  annak  megtiltása  a  koncessziók  új  jogosultjai  számára,  hogy  értékesítő  pultjaikat  a  már 
meglévőktől bizonyos meghatározott távolságon belül helyezzék el); 
c) koncesszió megszűnése esetének szabályozása, abban az esetben, ha a koncesszió jogosultja közvetlenül vagy 
közvetetten a koncesszió tárgyát képezőhöz hasonló, határokon átnyúló játéktevékenységeket folytat?

11. Az Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Egyesült Királyság) által 2011. március 4-
én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-117/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: angol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Milyen különleges tényezőket kell figyelembe vennie a kérdést előterjesztő  bíróságnak annak eldöntésekor, 
hogy a jelen ügyhöz hasonló körülmények között az adóalany egységes, adóköteles parkolási szolgáltatásokat, 
vagy két különálló — egy parkolási és egy személyszállítási — szolgáltatást nyújt? 
Különösen: 
a)  Vonatkozik-e erre az ügyre a Bíróságnak a C-349/96. sz.  Card Protection Plan ügyben és  a C-41/04. sz.  
Levob- ügyben hozott ítéletben kifejtett érvelése? Különösképp lehet-e a szóban forgó szállítási szolgáltatásokat 
a  parkolási  szolgáltatásokhoz  képest  járulékosnak  vagy  a  parkolási  szolgáltatásokhoz  olyan  szorosan 
kapcsolódónak tekinteni, hogy azokkal objektíve egyetlen oszthatatlan gazdasági ügyletet alkotnak, amelynek 
elemekre bontása erőltetett lenne?
b) Az 1. kérdés a) pontjának megválaszolása során a kérdést előterjesztő  bíróságnak milyen jelentőséget kell 
tulajdonítania  a  szállítási  szolgáltatások  költségeinek  a  parkolási  szolgáltatásokkal  szemben,  összhangban  a 
Bíróság C-308/96. és C-94/97. sz., Madgett és Baldwin egyesített ügyekben hozott ítéletének 24–26. pontjával,  
annak értékelésekor, hogy a szállítási szolgáltatások a parkolási szolgáltatások mellékszolgáltatásai-e? 
c) A Bíróság C-572/07. sz. Tellmer-ügyben hozott ítéletének fényében, különös tekintettel annak 21–24. pontjára, 
a kérdést előterjesztő bíróságnak az 1. kérdés a) pontjának megválaszolása során figyelembe kell-e vennie azt a 
tényt, hogy az ügyletek szállítási elemét többféle módon lehet biztosítani — bár valójában ez nincsen így —  
(például az adóalany nyújthatná e szállítási szolgáltatásokat egy harmadik szolgáltató személy által, aki számláz 
az adóalanynak, vagy egy harmadik szolgáltató személy által, aki közvetlenül az ügyféllel szerződik és külön 
számít  fel  díjat  a szállítási  szolgáltatásokért),  és milyen mértékben — ha egyáltalán — releváns az,  hogy a 
szerződés kínál-e az ügyfélnek jogot a választásra azon módok között, ahogyan a szállítási elemet nyújtani lehet? 
2.  Amikor a  kérdést  előterjesztő  bíróság az 1.  kérdés  a) pontjának megválaszolása során a felől  dönt,  hogy 
egyetlen oszthatatlan gazdasági ügyletről van-e szó, milyen jelentőséget kell tulajdonítania az adósemlegesség 
elvének? 
Különösen: 
a) Függ-e a válasz attól, hogy az adóalany nyújt-e parkolási vagy szállítási szolgáltatásokat külön az ügyfelek  
más csoportjainak? 
b)  Függ-e a válasz  attól,  hogy hogyan minősítik a  nemzeti  jogban a többi  — nem parkolási  szolgáltatások 
üzemeltetői által nyújtott —, repülőtérre és onnan vissza irányuló szállítási szolgáltatást? 
c) Függ-e a válasz attól, hogy az adóalanyok által nyújtott parkolási és szállítási szolgáltatások (amelyekbe nem 
tartozik bele a repülőterekre és onnan vissza történő szállítás) egyéb esetei a nemzeti jog szerint két különálló 
szolgáltatásnak minősülnek, amelyek közül az egyik adóköteles, a másik pedig nullaszázalékos adókulcs alá 
tartozik? 
d) Függ-e a válasz attól, hogy az adóalany ki tudja-e mutatni, hogy az általa nyújtott szolgáltatások versenyben 
állnak más, hasonló szolgáltatásokkal, amelyek mind parkolási, mind szállítási elemet magukban foglalnak, és 
amelyeket  akár  ugyanaz,  akár  két  különálló  szolgáltató  nyújt?  Különösképp  függ-e  a  válasz  attól,  hogy az 
adóalany ki tudja-e mutatni, hogy az ügyfelek, akik a repülőtérre vezető út egy részének megtételére az autóikat 
kívánják használni, független és különálló szolgáltatóktól is igénybe vehetik a parkolási és a repülőtérre történő 
szállítási szolgáltatásokat, például egy vonatállomáshoz közeli területen történő  parkolás és erről a területről a 
repülőtérre vonattal történő szállítás révén, vagy egy repülőtérhez közeli helyen történő parkolás és a repülőtérre 
más tömegközlekedési eszközzel történő szállítás révén? 
e) Hogyan kell a kérdést előterjesztő  bíróságnak figyelembe vennie a Bíróság C-94/09. sz., Bizottság kontra 
Franciaország ügyben hozott ítéletében az adósemlegesség elvével és az abban az ügyben szereplő  szállítási 
szolgáltatásokkal összefüggésben levont következtetéseit? 
3. Kizárja-e a közösségi jog és különösképp az adósemlegesség elve a nemzeti jog olyan rendelkezését, amely a 
repülőtér és a parkoló közötti szállítási szolgáltatásokat kizárja a nullaszázalékos adókulcs alá történő besorolás 
alól,  ha a  szállítási  elemet biztosító személy és a  parkolási  elemet  nyújtó személy ugyanaz a személy vagy 
kapcsolt személyek?
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12.  Az  Administrativen  Sad  Varna  (Bulgária)  által  2011.  március  7-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-118/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: bolgár 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Miként kell értelmezni a 2006/112 irányelv 168. cikke szerinti „használja fel” feltételét, és — az adólevonási  
jog eredeti keletkezésének értékelése során — mely időpontban kell e feltételnek teljesülnie: már a termékek 
beszerzésének  vagy  a  szolgáltatások  teljesítésének  időpontja  szerinti  adómegállapítási  időszakban,  vagy 
elegendő, ha az valamely jövőbeli adómegállapítási időszakban teljesül? 
2. A 2006/112 irányelv 168. és 176. cikkére tekintettel megengedhető-e a nemzetihez — a HÉA-törvény 70. 
cikke (1)  bekezdésének 2.  pontjához — hasonló olyan jogi  szabályozás,  amely lehetővé  teszi  az  „ingyenes 
ügyletekhez vagy az adóalany gazdasági tevékenységétől eltérő  tevékenységekhez (…) felhasználni (kívánt)” 
termékeknek és szolgáltatásoknak az adólevonás rendszeréből kezdettől fogva történő kizárását?
3. A második kérdésre adandó igenlő válasz esetén: úgy kell-e értelmezni a 2006/112 irányelv 176. cikkét, hogy 
az a tagállam, amely élni kívánt a számára biztosított azon lehetőséggel, hogy az adólevonás jogát bizonyos 
termékek és szolgáltatások esetében kizárja, és amely a kiadások kategóriáit a következőképpen határozta meg: a 
termékeket  vagy szolgáltatásokat  — a HÉA-törvény 70. cikkének (3)  bekezdése szerinti  eseteket  kivéve — 
ingyenes  ügyletekhez  vagy  az  adóalany  gazdasági  tevékenységétől  eltérő  tevékenységekhez  kívánják 
felhasználni,  teljesítette  a  kellőképpen meghatározott  termékek és  szolgáltatások kategóriája  megjelölésének, 
vagyis e termékek és szolgáltatások azok jellege alapján történő meghatározásának feltételét? 
4. A harmadik kérdésre adandó választól függően: miként kell értékelni az adóalany által beszerzett termékek 
vagy szolgáltatások  célját  (felhasználását,  illetve  jövőbeli  felhasználását)  a  2006/112  irányelv  168.  és  173. 
cikkére tekintettel: az adólevonási jog eredeti keletkezésének feltételeként vagy a levont összeg korrekciójára 
okot adó tényezőként? 
5. Amennyiben a cél (a felhasználás) a levont összeg korrekciójára okot adó tényezőként értékelendő, miként 
kell  értelmezni  a  2006/112 irányelv  173.  cikke  szerinti  rendelkezést:  az  azokban az  esetekben is  korrekció  
elvégzését rendeli-e el, amelyekben a termékeket és szolgáltatásokat először egy nem adóköteles tevékenységhez 
használják fel, vagy azokat beszerzésüket követően egyáltalán nem használják fel, azok azonban a vállalkozás 
rendelkezésére  állnak,  és  a  beszerzésüket  követő  (adómegállapítási)  időszakok  valamelyikében  azokat  az 
adóalany adóköteles tevékenységének körébe vonják? 
6. Amennyiben úgy kell értelmezni a 2006/112 irányelv 173. cikkét, hogy az előírt korrekció azon esetekre is 
vonatkozik, amelyekben a termékeket és szolgáltatásokat a beszerzésüket követően először egy nem adóköteles 
tevékenységhez használják fel, vagy azokat egyáltalán nem használják fel, később azonban azokat az adóalany 
adóköteles tevékenységének körébe vonják, úgy — a HÉA-törvény 70. cikke (1) bekezdésének 2. pontja szerinti  
korlátozásra és azon körülményre tekintettel, hogy a HÉA-törvény 79. cikke (1) és (2) bekezdésének értelmében 
a korrekciót csak azon esetekben kell elvégezni, amelyekben azokat a termékeket, amelyek eredeti felhasználása 
megfelel az adólevonás feltételeinek, később az e feltételeknek nem megfelelő módon használják fel — abból 
kell-e kiindulni, hogy a tagállam teljesítette arra vonatkozó kötelezettségét, hogy az adólevonás jogát minden  
adóalany szempontjából a lehető legmegbízhatóbb és legméltányosabb módon szabályozza? 
7. Az előző kérdésekre adandó válaszoktól függően: abból kell- e kiindulni, hogy a hozzáadottérték-adóról szóló 
bolgár  törvény  alapján  nyilvántartásba  vett  adóalany  az  adólevonási  jog  korlátozása,  illetve  a  levont  adó  
összegének korrekciója tekintetében a hozzáadottérték-adóról szóló törvényben rögzített szabályozás szerint az 
alapügy körülményeihez hasonló körülmények között és a 2006/112 irányelv 168. cikkére tekintettel jogosult a  
részére más adóalany által teljesített termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást terhelő előzetesen felszámított 
adót  abban  az  (adómegállapítási)  időszakban  levonni,  amelyben  részére  a  termékértékesítést  vagy 
szolgáltatásnyújtást teljesítették, és amelyben az adófizetési kötelezettség keletkezésére sor került? 

13.  A Hoge  Raad  der  Nederlanden  (Hollandia)  által  2011.  március  7-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-114/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Az EK 39. cikkre (jelenleg EUMSZ 45. cikk) és az EK 18. cikkre (jelenleg EUMSZ 21. cikk) figyelemmel a  
közösségi jog hatálya alá tartozó helyzetről van-e szó abban az esetben, ha valamely tagállam az egyik lakosát a 
gépjárműve belföldi közúthálózaton történő használatának megkezdése alapján adóztatja, amennyiben 
— e gépjárművet valamely másik tagállamban vették nyilvántartásba, 
—  e  gépjármű  az  egyik  tagállamból  a  másikba  költöző  és  állampolgárságát  megtartó  lakos  költözés  során 
behozott személyes vagyonának részét képezi, 
—  e gépjárművet e lakos a költözést követően ugyanúgy használja,  mint korábban, vagyis magáncélra és a 
korábbi lakóhelye szerinti tagállamban található munkahelyére történő utazásra is? 
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14. A Conseil d'État (Belgium) által 2011. március 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti 
kérelem (C-121/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Engedélynek minősül-e az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló,  
1985. június 27-i 85/337/EGK irányelv 1. cikkének (2) bekezdése értelmében az engedéllyel rendelkező  vagy 
már működő hulladéklerakó működésének folytatását lehetővé tévő, a hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-
i 1999/31/EK tanácsi irányelv 14. cikkének b) pontja alapján meghozott végleges határozat? 

15.  A  Korkein  hallinto  oikeus  (Finnország)  által  2011.  március  9-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-123/11. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: finn
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1.  Lehetőséget  kínál-e  az  EUMSZ 49.  és  az  EUMSZ 54.  cikk  arra,  hogy az  átvevő társaság az  adóztatása 
keretében levonja a valamely másik tagállamban illetőséggel rendelkező és vele egyesülő társaságnak az utóbbi 
tagállamban folytatott tevékenységéből származó, az egyesülést megelőző években felmerült veszteségeit, ha az 
átvevő társaságnak a beolvadó társaság illetősége szerinti  államban nem maradt  állandó telephelye,  és  ha a 
beolvadó társaság veszteségeit a nemzeti jogszabályok alapján csak akkor vonhatja le, ha a beolvadó társaság 
belföldi  társaságnak  minősül,  vagy  ha  a  veszteségek  az  utóbbi  államban  található  állandó  telephelyen 
keletkeztek?
2.  Az első kérdésre  adandó igenlő  válasz  esetén:  releváns-e az  EUMSZ 49.  és  az  EUMSZ 54.  cikk annak  
szempontjából, hogy a levonható veszteség mértéke az átvevő társaság illetősége szerinti állam adójoga alapján  
számítandó-e ki, vagy hogy levonható veszteségnek a beolvadó társaság illetősége szerinti államban az ezen 
állam joga szerint megállapított veszteség tekintendő-e?

16.  A Hof  van  Cassatie  van  België  (Belgium)  által  2011.  március  10-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-126/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK 
európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelvek,  valamint  a  2006/2004/EK európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet 
módosításáról szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet , és különösen annak 
1. cikkét, 2. cikkének d) pontját, 3. cikkének (1) bekezdését és 5. cikkét, hogy ezekkel ellentétes a kereskedelmi  
gyakorlatokról, valamint a fogyasztók tájékoztatásáról és védelméről szóló, 1991. július 14-i belga törvény 53. 
cikke 1. §-ának (1) és (3) bekezdéséhez hasonló olyan nemzeti jogszabály, amelynek értelmében a november 15-
től január 2-ig és május 15-től június 30-ig tartó várakozási idő  alatt az 52. cikk (1) bekezdésében felsorolt 
ágazatokban tilos az árengedményekről szóló és azokat sejtető  — a 42. cikkben meghatározott — hirdetések 
bárhol, vagy bármely kommunikációs eszköz útján történő közzététele, valamint olyan árengedményekről szóló 
és azokat sejtető  hirdetések közzététele a várakozási  időt  megelőzően, amelyek e várakozási  idő  alatt  hatást 
fejtenek  ki,  még  abban  az  esetben  is,  ha  az  érintett  intézkedés  —  függetlenül  a  nemzeti  jogalkotó  által 
megvalósítani  kívánt  kettős  céltól,  nevezetesen  egyrészt  a  fogyasztók  érdekeinek  védelmétől,  másrészt  a 
kereskedők közötti verseny szabályozásától — valójában azt a célt szolgálja, hogy a kereskedők közötti versenyt 
szabályozza, és a törvényben egyébként biztosított garanciák figyelembevételével nem támogatja hatékonyan a 
fogyasztóvédelmet? 

17.  Az  Administrativen  Sad  Varna  (Bulgária)  által  2011.  március  14-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-129/11. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: bolgár
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1.  Úgy kell-e  értelmezni  a  közös  hozzáadottértékadó-rendszerről  szóló,  2006.  november  28-i  2006/112/EK 
tanácsi irányelv 80. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontját, hogy a kapcsolt személyek közötti termékértékesítés 
esetén, amennyiben az ellenérték alacsonyabb, mint a szabadpiaci forgalmi érték, az adóalap csak akkor egyezik 
meg az ügylet szabadpiaci forgalmi értékével, ha az értékesítő vagy a kedvezményezett nem teljes mértékben 
jogosult a termékértékesítés tárgyát képező termékek adásvétele, illetve előállítása után előzetes felszámított adó 
levonására?
2. Úgy kell-e értelmezni a 2006/112 irányelv 80. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontját, hogy a tagállam, ha az  
értékesítő gyakorolta a kapcsolt személyek között a szabadpiaci forgalmi értéknél alacsonyabb értéken egymás  
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után végrehajtott termékértékesítések tárgyát képező termékek és szolgáltatások után előzetesen felszámított adó 
teljes levonásához való jogot, és ezen adólevonási jognak az irányelv 173–177. cikke szerinti korrekciójára nem 
került sor, és a termékértékesítések az irányelv 132., 135., 136., 371., 375., 376., 377. cikke, 378. cikkének (2) 
bekezdése, 379. cikkének (2) bekezdése, valamint 380–390. cikke értelmében nem élveznek adómentességet, 
nem hozhat olyan intézkedést, amely adóalapként kizárólag a szabadpiaci forgalmi értéket határozza meg?
3. Úgy kell-e értelmezni a 2006/112 irányelv 80. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontját, hogy a tagállam, ha a 
kedvezményezett gyakorolta a kapcsolt személyek között a szabadpiaci forgalmi értéknél alacsonyabb értéken 
végrehajtott  termékértékesítések  tárgyát  képező  termékek  és  szolgáltatások  után  előzetesen  felszámított  adó 
teljes levonásához való jogot, és ezen adólevonási jognak az irányelv 173–177. cikke szerinti korrekciójára nem 
került sor, nem hozhat olyan intézkedést, amely adóalapként kizárólag a szabadpiaci forgalmi értéket határozza 
meg?
4. Kimerítően sorolja-e fel a 2006/112 irányelv 80. cikkének (1) bekezdése azokat az eseteket, amelyek feltételét 
képezik  annak,  hogy  a  tagállamok  olyan  intézkedéseket  hozzanak,  amelyek  alapján  az  adóalapot 
termékértékesítés esetén az ügylet szabadpiaci forgalmi értéke képezi?
5. Megengedhető-e a Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (a hozzáadottérték-adóról szóló törvény) 27. 
cikke (3) bekezdésének 1. pontjában foglalthoz hasonló nemzeti jogi szabályozás a 2006/112 irányelv 80. cikke 
(1) bekezdésének a), b) és c) pontjában felsorolt körülményektől eltérő körülmények között?
6. Közvetlen hatállyal bír-e a 2006/112 irányelv 80. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti rendelkezés a 
jelenlegihez hasonló esetben, és azt a nemzeti bíróság közvetlenül alkalmazhatja-e?

18. A Riigikohus (Észt Köztársaság) által 2011. március 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal 
iránti kérelem (C-146/11. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: észt
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1. A Bíróság ítélkezési gyakorlatára (a C-161/06. sz. Skoma- Lux-ügyben 2007. december 11-én hozott ítéletre 
(EBHT 2007., I-10841. o.), a C-560/07. sz. Balbiino-ügyben 2009. június 4-én hozott ítéletre (EBHT 2009., I-
4447. o.) és a C-140/08. sz. Rakvere Lihakombinaat ügyben 2009. október 29-én hozott ítéletre (EBHT 2009., I-
10533. o.)) figyelemmel úgy kell-e értelmezni az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek a csatlakozási  
okmány 58. cikkével összefüggésben értelmezett 288. cikkét, hogy a jogalanytól követelhető a 2003. november 
10-i 1972/2003/EK bizottsági rendeletből fakadó kötelezettség teljesítése,
a) annak ellenére is, hogy az említett rendeletet 2004. május 1-jén az Európai Unió Hivatalos Lapjában észt  
nyelven nem tették közzé,
b) és az adott tagállam jogalkotója a mezőgazdasági termékek rendeletben meghatározott fogalmát nem határozta 
meg még egyszer valamely nemzeti jogi aktusban, hanem csupán az említett, nem szabályosan közzétett rendelet 
4. cikkének (5) bekezdésére hivatkozott,
c) ha a jogalany mindeközben teljesítette az e rendeletből fakadó kötelezettségét (a készletet a helyes árukódnak  
megfelelően bevallotta), és e kötelezettséget nem kifogásolta,
d) és a díjat a tagállam hatáskörrel rendelkező szerve vele szemben akkor állapította meg, amikor az 1972/2003  
rendeletet az Európai Unió Hivatalos Lapjában észt nyelven már közzétették?
2. Levonható-e az a következtetés a csatlakozási okmánynak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. 
cikkének  (1)  bekezdésével,  valamint  a  2003.  november  10-i  1972/2003/EK  bizottsági  rendelet  (3) 
preambulumbekezdésével és 4. cikkével összefüggésben értelmezett 58. cikkéből, hogy a tagállam követelheti a 
jogalanytól  a többletkészletek után fizetendő díjat, ha az 1972/2003 rendeletet 2004. május 1-jén nem tették 
közzé észt  nyelven az Európai Unió Hivatalos Lapjában, amikor azonban a tagállam hatáskörrel  rendelkező 
szerve  a  díjat  később megállapította,  e  rendeletet  már  közzétették  észt  nyelven  az  Európai  Unió  Hivatalos 
Lapjában?

19.  Az  Upper  Tribunal  (Egyesült  Királyság)  által  2011.  március  25-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-147/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: angol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Amennyiben a felperes: 
a) lengyel állampolgár; 
b) államának az Európai Unióhoz való csatlakozását megelőzően érkezett az Egyesült Királyságba; 
c) az EUMSZ 49. cikk (korábban EKSZ 43. cikk) szerinti önálló vállalkozóként telepedett le; 
d)  Lengyelország csatlakozását  követően  is  az  Egyesült  Királyságban maradt  és  folytatta  önálló  vállalkozói 
tevékenységét; 
e) már nem folytat önálló vállalkozói tevékenységet; és 
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f) olyan gyermek tényleges felügyeletét látja el, aki Lengyelország csatlakozását és felperes önálló vállalkozói  
tevékenységének befejezését követően érkezett az Egyesült Királyságba és kezdte meg általános tanulmányait, 
rendelkezik-e  a  felperes  az  Egyesült  Királyságban tartózkodási  joggal  a  következők alapján  (önállóan  vagy 
együttesen): 
a) az 1612/68 rendeletet és azzal együtt az Európai Unió Bíróságának a C-413/99. sz., Baumbast és R kontra  
Secretary of State for the Home Department ügyben 2002. szeptember 17-én hozott ítéletében (EBHT 2002., I-
7091.  o.),  a  C-310/08.  sz.,  London Borough of  Harrow kontra  Ibrahim ügyben 2010.  február  23-án  hozott  
ítéletében (EBHT-ban még nem tették közzé) és a C-480/08. sz., Teixeira kontra London Borough of Lambeth  
ügyben  2010.  február  23-án  hozott  ítéletében  (EBHT-ban  még  nem  tették  közzé)  kifejtett  indokolást  kell  
alkalmazni; 
b) az uniós jognak van olyan általános elve, amelynek értelmében a munkavállalók és az önálló vállalkozók 
jogállását azonosnak kell tekinteni; 
c) a letelepedés szabadságának korlátozásához, illetve a gyakorlásától való visszatartáshoz vezet, ha a felperest  
nem illeti meg a tartózkodási jog? 

20.  Az  Upper  Tribunal  (Egyesült  Királyság)  által  2011.  március  25-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-148/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: angol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Amennyiben a felperes: 
a) cseh állampolgár; 
b) államának az Európai Unióhoz való csatlakozását megelőzően érkezett az Egyesült Királyságba; 
c) a csatlakozást követően is az Egyesült Királyságban maradt; 
d) majd az EUMSZ 49. cikk (korábban EKSZ 43. cikk) szerinti önálló vállalkozóként telepedett le; 
e) már nem folytat önálló vállalkozói tevékenységet; és 
f) olyan gyermek tényleges felügyeletét látja el, aki a felperes önálló vállalkozói tevékenységének ideje alatt  
kezdte meg általános tanulmányait, 
rendelkezik-e a felperes az Egyesült Királyságban tartózkodási joggal a következők alapján: 
a) az 1612/68 rendeletet és azzal együtt az Európai Unió Bíróságának a C-413/99. sz., Baumbast és R kontra  
Secretary of State for the Home Department ügyben 2002. szeptember 17-én hozott ítéletében (EBHT 2002., I-
7091.  o.),  a  C-310/08.  sz.,  London Borough of  Harrow kontra  Ibrahim ügyben 2010.  február  23-án  hozott  
ítéletében (EBHT-ban még nem tették közzé) és a C-480/08. sz., Teixeira kontra London Borough of Lambeth  
ügyben  2010.  február  23-án  hozott  ítéletében  (EBHT-ban  még  nem  tették  közzé)  kifejtett  indokolást  kell  
alkalmazni; 
b) az uniós jognak van olyan általános elve, amelynek értelmében a munkavállalók és az önálló vállalkozók 
jogállását azonosnak kell tekinteni; 
c) a letelepedés szabadságának korlátozásához, illetve a gyakorlásától való visszatartáshoz vezet, ha a felperest  
nem illeti meg a tartózkodási jog? 
d) bármilyen más alapon? 

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok

Büntető ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Gazdasági ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Munkaügyi ügyszak

1. A Bíróság (második tanács) 2011. március 10-i ítélete (a Bundesarbeitsgericht (Németország)  
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Deutsche Lufthansa AG kontra Gertraud Kumpan (C-
109/09. sz. ügy)  
Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról  
szóló,  1999.  június  28-i  1999/70/EK  tanácsi  irányelv  mellékletében  szereplő,  a  határozott  ideig  tartó  
munkaviszonyról 1999. március 18-án kötött keretmegállapodás 5. szakaszának 1. pontját úgy kell értelmezni,  
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hogy a részmunkaidős foglalkoztatásról és a határozott idejű munkaszerződésekről szóló, 2000. december 21-i  
törvény  (Gesetz  über  Teilzeitarbeit  und  befristete  Arbeitsverträge)  14.  §-ának  (3)  bekezdésében  foglalt  
„objektíve szoros kapcsolat az ugyanazon munkáltatóval kötött korábbi, határozatlan idejű munkaszerződéssel”  
fogalmat  alkalmazni  kell  az  olyan  helyzetekre,  amikor egy  határozott  idejű  munkaszerződést  nem előz  meg 
közvetlenül egy, ugyanazon munkáltatóval kötött, határozatlan idejű szerződés, és többéves szünet választja el e  
szerződéseket, amennyiben ezen időszak teljes egésze folyamán az eredeti munkaviszony állt fenn — megszakítás  
nélkül  egymást  követő,  határozott  idejű  munkaszerződések  alkalmazása  által  —  ugyanazon  tevékenység  
vonatkozásában, ugyanazon munkáltatóval. A kérdést előterjesztő bíróság feladata, hogy az irányadó belső jogi  
rendelkezéseknek az említett 5. szakasz 1. pontjának lehető legmegfelelőbb értelmezését adja. 

2. A Bíróság (harmadik tanács) 2011. március 10-i ítélete (az Arbeidshof te Brussel (Belgium) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Maurits Casteels kontra British Airways plc (C-379/09. 
sz. ügy) 
1.  Az EUMSZ 48. cikk nem rendelkezik közvetlen hatállyal, amelyre magánszemély a nemzeti bíróságok előtt  
hivatkozhatna a magánszektorban tevékenykedő munkáltatójával szembeni jogvitában. 
2.  Az EUMSZ 45. cikket  akként kell értelmezni,  hogy azzal ellentétes, ha valamely kollektív munkaszerződés 
kötelező alkalmazásának a keretében: 
—  a  kiegészítőnyugdíj-jogosultság  végleges  megszerzésére  vonatkozó  időszak  számításánál  valamely  

meghatározott  tagállamban  nem  veszik  figyelembe  az  ugyanazon  munkáltatónál,  ugyanazon  általános  
munkaszerződés alapján, más tagállamokban található fióktelepeken foglalkoztatásban töltött éveket; és 

— a munkavállalónak a munkáltatója valamely tagállamban található fióktelepéről az ugyanazon munkáltató  
más tagállamban található fióktelepére történő  áthelyezését e munkáltatónak a munkavállaló által történő 
önkéntes elhagyásával azonosnak tekintik. 

3. A Bíróság (harmadik tanács) 2011. március 10-i ítélete (a Cour de cassation — Franciaország 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Charles Defossez kontra Christian Wiart, a SOTIMON 
SARL megbízott felszámolójaként eljárva, az Office national de l’emploi — fonds de fermeture 
d’entreprises,  Centre  de  gestion  et  d’études  de  l’Association  pour  la  gestion  du  régime  de 
garantie des créances des salariés de Lille (CGEA) (C-477/09. sz. ügy) 
A  munkáltató  fizetésképtelensége  esetén  a  munkavállalók  védelmére  vonatkozó  tagállami  jogszabályok  
közelítéséről szóló,  1980. október 20-i  80/987/EGK tanácsi  irányelv 2002/74/EK irányelv általi  módosítását  
megelőző változatának 3. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a 2005. október 8. előtt fizetésképtelennek nyilvánított  
munkáltatójának  székhelye  szerinti  tagállamtól  eltérő  tagállamban  rendszerint  munkát  végző  munkavállaló 
követeléseinek  kifizetése  tekintetében  —  amennyiben  az  említett  munkáltató  a  másik  tagállamban  nem  
rendelkezik  telephellyel,  és  a  székhelye  szerinti  tagállambeli  garanciaintézet  finanszírozásához  való  
hozzájárulásra  irányuló  kötelezettségét  teljesíti  —  ez  az  intézet  felelős  az  említett  cikkben  meghatározott  
kötelezettségekért. 
A 80/987 irányelvvel nem ellentétes, ha valamely tagállami jogszabály úgy rendelkezik, hogy a munkavállaló e  
tagállam joga alapján — kiegészítő  vagy helyettesítő  jelleggel  — a  nemzeti  garanciaintézet  bérgaranciáját  
választhatja, szemben az irányelv alapján illetékesnek minősülő intézet által kínált garanciával, feltéve azonban,  
hogy az említett garancia a munkavállaló magasabb szintű védelmét biztosítja. 

4. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2011. március 10-i ítélete (az Oberster Gerichtshof — Ausztria 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Tanja Borger kontra Tiroler Gebietskrankenkasse (C-
516/09. sz. ügy)  
A  gyermekének  megszületését  követően  kivett  fizetés  nélküli  szabadság  hat  hónapos  meghosszabbításának  
időszakára vonatkozóan el kell ismerni az alapeljárás felpereséhez hasonló helyzetben lévő  személy az 1996.  
december  2-i  118/97/EK  tanácsi  rendelettel  módosított  és  naprakésszé  tett,  valamint  az  1998.  június  29-i  
1606/98/EK tanácsi  rendelettel  módosított,  a  szociális  biztonsági  rendszereknek  a  Közösségen  belül  mozgó  
munkavállalókra,  önálló  vállalkozókra  és  családtagjaikra  történő  alkalmazásáról  szóló,  1971.  június  14-i  
1408/71/EGK  tanácsi  rendelet  1.  cikkének  a)  pontja  értelmében  vett  „munkavállalói”  minőségét,  azzal  a  
feltétellel,  hogy az említett  személy ezen időszak alatt  — akár egyetlen kockázat ellen is  — biztosított  az e  
rendelet 1. cikkének a) pontjában említett valamely általános vagy különös szociális biztonsági rendszerben akár  
kötelezően, akár szabadon választható biztosítás keretében. A nemzeti bíróság feladata ellenőrizni azt, hogy az  
előtte folyamatban lévő jogvitában ez a feltétel teljesül-e. 
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5.  A Bíróság (nagytanács)  2011.  március  15-i  ítélete  (a  Cour d’appel  (Luxembourg)  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelme) — Heiko Koelzsch kontra État du Grand-Duché de Luxembourg 
(C-29/10. sz. ügy) 
A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 1980. június 19-én Rómában aláírásra megnyitott  
egyezmény 6. cikke (2) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy abban az esetben, ha a munkavállaló  
egynél  több  szerződő  államban  végzi  tevékenységét,  akkor  azon  ország,  ahol  e  rendelkezés  értelmében  a  
munkavállaló  a  szerződés  teljesítéseként  rendszerint  a  munkáját  végzi,  az,  ahol  vagy  ahonnan  az  említett  
tevékenységet  jellemző  körülmények  összességére  tekintettel  a  munkavállaló  a  munkáltatója  felé  fennálló  
kötelezettségeinek lényegét teljesíti. 

6. A Bíróság (negyedik tanács) 2011. március 17-i ítélete (a Cour de cassation — Franciaország 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Josep Peñarroja Fa által indított eljárások (C-372/09 és 
C-373/09. sz. egyesített ügyek) 
1. Az eseti alapon valamely bíróság által az előtte folyamatban lévő jogvita keretében igazságügyi szakfordítói  
minőségben eljáró szakemberre bízott tevékenység a — jelenleg az EUMSZ 57. cikknek megfelelő — EK 50. cikk  
szerinti szolgáltatásnyújtásnak minősül. 
2.  Az igazságügyi szakértők fordítás területén végzett, az alapügyben szóban forgóhoz hasonló feladatai nem  
képeznek  a  — jelenleg  az  EUMSZ 51.  cikknek  megfelelő  —  EK  45.  cikk  első  bekezdése  értelmében  vett,  
közhatalom gyakorlásához kapcsolódó tevékenységeket. 
3.  A — jelenleg az EUMSZ 56. cikknek megfelelő  — EK 49. cikkel ellentétes az alapügyben szóban forgóhoz  
hasonló azon nemzeti szabályozás, amelynek értelmében az igazságügyi szakfordítók valamely jegyzékébe való  
felvételt  anélkül  kötik  a  képesítésre  vonatkozó  feltételekhez,  hogy  az  érdekeltek  megismerhetnék  a  velük  
kapcsolatban hozott  határozat  alapjául  szolgáló indokokat,  és  anélkül,  hogy azzal  szemben olyan  hatékony  
bírósági jogorvoslati lehetőséget vehetnének igénybe, amely lehetővé teszi a határozat különösen az uniós jogból  
eredő  azon követelmény tiszteletben  tartása  tekintetében  meglévő  jogszerűségének  ellenőrzését,  hogy a  más  
tagállamokban megszerzett és elismert képesítésüket megfelelően figyelembe vették-e. 
4. A — jelenleg az EUMSZ 56. cikknek megfelelő — EK 49. cikkel ellentétes a 2004. február 11-i 2004-130. sz.  
törvénnyel  módosított,  az  igazságügyi  szakértőkről  szóló,  1971.  június  29-i  71-498.  sz.  törvény  2.  cikkében  
előírthoz hasonló azon követelmény, amelynek értelmében az igazságügyi szakértők nemzeti jegyzékébe fordítói  
minőségben csak  az  a  személy  vehető  fel,  aki  igazolja,  hogy az  igazságügyi  szakértőknek  a  valamely  cour  
d’appel által vezetett jegyzékében egymást követő három évig szerepelt, amennyiben kitűnik, hogy az említetthez  
hasonló  követelmény megakadályozza,  hogy a  valamely  más  tagállamban letelepedett  és  a  jegyzékben való  
szereplést nem igazoló személy kérelmének elbírálása keretében az e személy által megszerzett és valamely más  
tagállamban elismert képesítést megfelelően figyelembe vegyék annak megállapítása céljából, hogy e képesítés  
egyenértékűnek tekinthető-e — és milyen mértékben — az igazságügyi szakértők valamely cour d’appel által  
vezetett jegyzékében három egymást követő évig szereplő személytől rendesen elvárható képességekkel. 
5. Az igazságügyi szakfordítóknak az igazságügyi szakértők Cour de cassation által vezetett nemzeti jegyzékéhez  
hasonló  jegyzékbe  felvett  szakértők  által  ellátott  tevékenységei  nem  tartoznak  a  szakmai  képesítések  
elismeréséről  szóló,  2005.  szeptember  7-i  2005/36/EK európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv  3.  cikke  (1)  
bekezdésének a) pontja szerinti „szabályozott szakma” fogalmába. 

7.  A Bíróság (nagytanács) 2011. április 5-i  ítélete (a Symvoulio tis  Epikrateias (Görögország)  
előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Christina  Ioanni  Toki  kontra  Ypourgos  Ethnikis 
paideias kai Thriskevmaton (C-424/09. sz. ügy) 
1. 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 irányelv 3. cikke első bekezdésének b) pontját akként kell értelmezni, hogy az  
általa előírt elismerési mechanizmus alkalmazandó olyan esetekben, amikor a származási tagállamban az adott  
foglalkozás az ugyanezen irányelv 1. cikke d) pontja második albekezdésének hatálya alá tartozik, függetlenül  
attól, hogy az érdekelt teljes jogú tagja, vagy sem, az érintett szövetségnek vagy szervezetnek. 
2. Ahhoz, hogy az egy szabályozott szakma fogadó tagállamban való gyakorlása iránti engedély benyújtója által  
hivatkozott szakmai tapasztalatot tekintetbe lehessen venni a 2001/19 irányelvvel módosított 89/48 irányelv 3.  
cikke első bekezdése b) pontjának értelmében, annak az alábbi három feltételt kell teljesítenie: 
—  a hivatkozott gyakorlatnak az előző  tíz év során, két éven át teljes munkaidőben gyakorolt munkából kell  
állnia; 
— e munkának az érintett foglalkozásra a származási tagállamban jellemző szakmai tevékenységek együttesének  
állandó  és  rendszeres  gyakorlását  kell  magában  foglalnia,  anélkül  hogy  szükséges  lenne,  hogy  e  munka  e  
tevékenységek összességét lefedje; és 
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—  a  foglalkozásnak,  miként  azt  a  származási  tagállamban  szokásosan  gyakorolják,  az  általa  lefedett  
tevékenységek  szempontjából  egyenértékűnek  kell  lennie  azon  foglalkozással,  amely  gyakorlása  tekintetében  
engedély iránti kérelmet nyújtottak be a fogadó tagállamban. 

Polgári ügyszak

1.  A Bíróság  (második  tanács)  2011.  március  17-i  ítélete  (a  Tribunal  da  Relação  do  Porto 
(Portugália) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Manuel Carvalho Ferreira Santos kontra 
Companhia Europeia de Seguros S. A. (C-484/09. sz. ügy) 
A  tagállamok  gépjármű-felelősségbiztosításra  és  a  biztosítási  kötelezettség  ellenőrzésére  vonatkozó 
jogszabályainak közelítéséről szóló, 1972. április 24-i 72/166/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének (1) bekezdését, a  
tagállamok gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozó jogszabályainak közelítéséről szóló, 1983. december 30-i  
84/5/EGK második tanácsi irányelv 2. cikkének (1) bekezdését és a gépjárműhasználattal kapcsolatos polgári  
jogi felelősség biztosítására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1990. május 14-i 90/232/EGK  
harmadik tanácsi irányelv 1. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az a nemzeti szabályozás,  
amely két jármű kárt okozó olyan ütközése esetén, amikor a balesetben egyik járművezető sem vétkes, az említett  
kárért való felelősséget megosztja az egyes járművek károkozásban való közrehatása mértékének arányában,  
illetve kétség esetén az említett közrehatás mértékét egyenlőként határozza meg. 

2.  A Bíróság  (első  tanács)  2011.  április  7-i  ítélete  (a  Rechtbank van koophandel  Brussel  — 
Belgium  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Francesco  Guarnieri  &  Cie  kontra 
Vandevelde Eddy VOF (C-291/09. sz. ügy) 
Az EUMSZ 34. cikket akként kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes, hogy valamely tagállam jogszabályai  
egy monacói illetőségű felperest, aki  e tagállam polgári bírósága előtt e tagállam állampolgárával szemben  
közösségi  áruknak tekintett  áruk  leszállításáról  kibocsátott  számlák  kifizetése  iránt  indított  keresetet,  cautio  
judicatum  solvi  megfizetésére  kötelezzék,  miközben  ilyen  követelmény  e  tagállam  saját  állampolgárai  
tekintetében nincs előírva.

Közigazgatási ügyszak

1.  A Bíróság  (harmadik  tanács)  2011.  március  10-i  ítélete  (az  Oberlandesgericht  München 
(Németország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Privater  Rettungsdienst  und 
Krankentransport  Stadler  kontra  Zweckverband  für  Rettungsdienst  und 
Feuerwehralarmierung Passau (C-274/09. sz. ügy) 
Az  építési  beruházásra,  az  árubeszerzésre  és  a  szolgáltatásnyújtásra  irányuló  közbeszerzési  szerződések 
odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi  
irányelv 1. cikke (2) bekezdésének d) pontját és 1. cikkének (4) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy amennyiben  
a kiválasztott  gazdasági szereplő  díjazását teljes mértékben a mentési szolgáltatásokra vonatkozó szerződést  
odaítélő  ajánlatkérő  szervtől  eltérő  személyek  biztosítják,  és  e  gazdasági  szereplő  akár  csak  jelentősen 
korlátozott  mértékben,  de  működtetési  kockázatot  is  visel  különösen  annak  folytán,  hogy  a  szóban  forgó  
szolgáltatások térítési díjának összege harmadik felekkel éves rendszerességgel folytatott tárgyalások eredménye,  
továbbá annak folytán, hogy nincs biztosítva számára a tevékenységeinek a nemzeti jogban kimondott elveknek  
megfelelő  folytatása  kapcsán  felmerülő  költségek  teljes  fedezete,  az  ilyen  szerződést  az  említett  irányelv  1.  
cikkének (4) bekezdése értelmében vett „szolgáltatási koncessziónak” kell minősíteni. 

2. A Bíróság (negyedik tanács) 2011. március 10-i ítélete (a Regeringsrätten (Svédország) előzetes 
döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Skandinaviska  Enskilda  Banken  AB  Momsgrupp  kontra 
Skatteverket (C-540/09. sz. ügy)  
A  tagállamok  forgalmi  adóra  vonatkozó  jogszabályainak  összehangolásáról  —  közös  hozzáadottértékadó-
rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 13.  
cikke  B.  része  d)  pontjának  5.  alpontját  úgy  kell  értelmezni,  hogy  az  e  rendelkezésben  foglalt  
hozzáadottértékadó-mentesség  az  olyan  szolgáltatásokra  is  kiterjed,  amelyeket  valamely  hitelintézet  a  
részvénykibocsátást tervező  társaságnak — ellenérték fejében — jegyzési garanciavállalás formájában nyújt,  
amelynek keretében ezen intézmény arra vállal kötelezettséget, hogy a jegyzésre nyitva álló idő  alatt le nem 
jegyzett részvényeket megvásárolja. 
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3. A Bíróság (harmadik tanács) 2011. március 10-i ítélete (a Tribunal Supremo (Spanyolország) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Telefónica Móviles España, SA kontra Administración 
del Estado, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (C-85/10. sz. ügy)2 
A távközlési szolgáltatások terén az általános felhatalmazásokra és az egyedi engedélyekre vonatkozó közös  
szabályozási keretről szóló, 1997. április 10-i 97/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikkének (2)  
bekezdésében  előírt  követelményeket  —  amelyek  szerint  a  távközlési  szolgáltatókra  a  szűkös  erőforrások 
használatáért  kivetett  díj  kötelező  célja  az  ilyen  erőforrások  legelőnyösebb  felhasználásának  biztosítása,  
valamint  e  díjnak  figyelembe  kell  vennie  az  újító  szolgáltatások  és  a  verseny  fejlődése  előmozdításának 
szükségességét — úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely az egyéni  
engedélyekkel rendelkező  távközlési szolgáltatókra anélkül vet ki díjat a rádiófrekvenciák használatáért, hogy  
előírná az  e  díjból  származó bevételek különös rendeltetését,  és  amely  valamely meghatározott  technológia  
esetében jelentősen megemeli, míg valamely másik vonatkozásában nem emeli meg e díj összegét. 

4. A Bíróság (második tanács) 2011. március 17-i ítélete (a Prim’Awla tal-Qorti  Ċivili (Máltai 
Köztársaság)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  AJD  Tuna  Ltd  kontra  Direttur  tal-
Agrikoltura u s-Sajd, Avukat Generali (C-221/09. sz. ügy)  
1.  A feltett kérdések vizsgálata egyetlen olyan tényezőt sem tárt fel, amely a kontradiktórius eljárás elve és a  
hatékony bírói jogvédelem elve tekintetében érintené az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45 °-ától keletre és  
a Földközi-tengeren kékúszójú tonhalra irányuló halászatot folytató erszényes kerítőhálós hajók vonatkozásában  
alkalmazandó  sürgősségi  intézkedések  meghozataláról  szóló,  2008.  június  12-i  530/2008/EK  bizottsági  
rendeletnek, valamint a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható 
kiaknázásáról  szóló,  2002.  december  20-i  2371/2002/EK  tanácsi  rendelet  7.  cikke  (2)  bekezdésének  az  
érvényességét. 
2. A feltett kérdések vizsgálata egyetlen olyan tényezőt sem tárt fel, amely az EUMSZ 296. cikk (2) bekezdéséből 
eredő indokolási kötelezettség, a bizalomvédelem elve és az arányosság elve tekintetében érintené az 530/2008  
rendelet érvényességét. 
3.  Az 530/2008 rendelet érvénytelen, mivel az e rendeletben szereplő  tilalmak — miután azokat a 2371/2002  
rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alapján fogadták el — a spanyol lobogó alatt közlekedő vagy e tagállamban 
lajstromozott erszényes kerítőhálós hajók, valamint azon közösségi gazdasági szereplők tekintetében, amelyek e  
hajókkal kötöttek szerződéseket, 2008. június 23-ától hatályosak, míg e tilalmak a máltai, görög, francia, olasz  
és ciprusi lobogó alatt közlekedő vagy e tagállamokban lajstromozott erszényes kerítőhálós hajók, valamint azon  
közösségi  gazdasági  szereplők  tekintetében,  amelyek  e  hajókkal  kötöttek  szerződéseket,  2008.  június  16-tól  
hatályosak anélkül, hogy ez az eltérő bánásmód objektíven igazolt volna. 

5.  A Bíróság (első  tanács) 2011.  március 17-i  ítélete (a Raad van State van België (Belgium) 
előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest  és  társai  kontra 
Vlaamse Gewest (C-275/09. sz. ügy) 
Az 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi  irányelvvel  módosított,  az egyes köz- és magánprojektek környezetre  
gyakorolt  hatásainak  vizsgálatáról  szóló,  1985.  június  27-i  85/337/EGK  tanácsi  irányelv  1.  cikke  (2)  
bekezdésének második franciabekezdését és I. mellékletének 7. pontját a következőképpen kell értelmezni: 
— a valamely repülőtér üzemeltetésére vonatkozó engedély meghosszabbítását — a létesítményt fizikailag érintő 
munkálatok vagy beavatkozás hiányában — nem lehet az említett rendelkezések értelmében vett „projektnek”,  
illetve „építésnek” minősíteni; 
—  mindazonáltal  a  kérdést  előterjesztő  bíróság  feladata  annak  meghatározása,  hogy  —  az  alkalmazandó  
nemzeti  szabályozás  alapján  és  adott  esetben  figyelembe  véve  az  említett  irányelv  hatálybalépése  óta  
megvalósult munkálatok vagy beavatkozások összesített hatását — ezen engedély olyan több szakaszból álló  
engedélyezési  eljárás része-e,  amelynek végső  célja  olyan tevékenységek megvalósítása, amelyek az  említett  
irányelv II. melléklete 13. pontjának az I. melléklet 7. pontjával együttesen értelmezett első  franciabekezdése  
értelmében vett projektnek minősülnek. Ha az engedélyezési eljárás korábbi szakaszában nem vizsgálták az ilyen  
munkálatok  vagy  beavatkozások  környezetre  gyakorolt  hatásait,  a  kérdést  előterjesztő  bíróság  feladata  az  
irányelv hatékony érvényesülésének biztosítása az arról való gondoskodással, hogy e vizsgálatot legkésőbb az  
üzemeltetésre vonatkozó engedély kiadásakor elvégezzék. 

2 A kérdés: Hírlevél I. évf. 1. szám, Közigazgatási ügyszak, 5. sz. alatt
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6. A Bíróság (harmadik tanács) 2011. március 17-i ítélete (a Supremo Tribunal Administrativo — 
Portugália előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Strong Segurança SA kontra Município de 
Sintra, Securitas- Serviços e Tecnologia de Segurança (C-95/10. sz. ügy)3 
Az  építési  beruházásra,  az  árubeszerzésre  és  a  szolgáltatásnyújtásra  irányuló  közbeszerzési  szerződések 
odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi  
irányelv 47. cikkének (2) bekezdése nem keletkeztet a tagállamok számára kötelezettséget arra nézve, hogy ezen  
irányelv 47. cikkének (2) bekezdését az irányelv II. B. mellékletébe tartozó szolgáltatások nyújtására irányuló  
szerződésekre is alkalmazzák. Mindazonáltal ezen irányelv nem akadályozza meg a tagállamokat, illetve adott  
esetben  az  ajánlatkérőket  abban,  hogy jogszabályban,  illetve  az  ajánlattételhez  szükséges  dokumentációban  
előírják annak alkalmazását. 

7.  A  Bíróság  (nyolcadik  tanács)  2011.  március  17-i  ítélete  (a  Symvoulio  tis  Epikrateias 
(Görögország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Naftiliaki  Etaireia  Thasou  AE, 
Amaltheia I Naftiki Etaireia kontra Ypourgos Emporikis Naftilías (C-128/10. és C-129/10. sz. 
egyesített ügyek)4

A szolgáltatásnyújtás szabadsága elvének a tagállamokon belüli tengeri fuvarozásra (tengeri kabotázs) történő 
alkalmazásáról szóló, 1992. december 7-i 3577/92/EGK tanácsi rendelet egymással összefüggésben értelmezett  
1. és 4. cikkét akként kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes egy olyan nemzeti szabályozás, amely a tengeri  
kabotázsszolgáltatások  tekintetében  előzetes  engedélyezési  rendszert  vezet  be,  amely  egyrészt  a  hajók  
biztonságához és a kikötő rendjéhez, másrészt közszolgáltatási kötelezettségekhez kapcsolódó okokból bizonyos  
résidők  betartását  előíró  hatósági  határozatok  elfogadásáról  rendelkezik,  amennyiben  e  rendszer  objektív,  
hátrányos megkülönböztetéstől mentes és előzetesen ismert kritériumokon alapul, többek között olyan esetben,  
ha  több  hajótulajdonos  kíván  bejutni  egyazon  kikötőbe  ugyanabban  az  időpontban.  A  közszolgáltatási  
kötelezettségeket előíró hatósági határozatok tekintetében az szükséges továbbá, hogy szabad versenyhelyzetben  
a  menetrend  szerinti  fuvarozási  szolgáltatások  nem  kielégítő  volta  folytán  a  közszolgáltatás  iránt  fennálló  
tényleges  igény  bizonyítható legyen.  A nemzeti  bíróság feladata  annak értékelése,  hogy az  alapügyekben e  
feltételek teljesülnek-e.

8.  A Bíróság  (második  tanács)  2011.  március  31-i  ítélete  (a  Niedersächsisches  Finanzgericht 
(Németország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Ulrich  Schröder  kontra  Finanzamt 
Hameln (C-450/09. sz. ügy) 
Az EUMSZ 63. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan tagállami szabályozás, amely lehetővé 
teszi  a  belföldi  illetőségű  adózó számára,  hogy a — részére  az  ezen tagállam területén fekvő  ingatlanokat  
átruházó — valamely szülőjének fizetett járadékokat az említett javak révén létrejött, bérbeadásból származó  
jövedelmekből  levonja,  e  levonás  lehetőségét  a  külföldi  illetőségű  adózó  részére  azonban  nem  biztosítja,  
amennyiben e járadékok fizetésének kötelezettsége az említett javak átruházásából következik. 

9.  A  Bíróság  (ötödik  tanács)  2011.  március  31-i  ítélete  (a  Varhoven  administrativen  sad 
(Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Aurubis Balgaria AD kontra Nachalnik na 
Mitnitsa Stolichna, korábban Nachalnik na Mitnitsa Sofia (C-546/09. sz. ügy)
1.  A 2006. november 20-i 1791/2006/EK tanácsi rendelettel módosított, a Közösségi Vámkódex létrehozásáról  
szóló,  1992.  október  12-i  2913/92/EGK  tanácsi  rendelet  232.  cikke  (1)  bekezdésének  b)  pontját  úgy  kell  
értelmezni,  hogy  e  rendelkezés  értelmében  a  még  megfizetendő  vámösszeg  után  csak  az  említett  összeg  
megfizetésére előírt határidő lejártát követő időszakra számítható fel késedelmi kamat. 
2.  A 2007.  február  28-i  214/2007/EK  bizottsági  rendelettel  módosított,  a  2913/92  rendelet  végrehajtására  
vonatkozó rendelkezések megállapításáról  szóló,  1993. július 2-i  2454/93/EGK bizottsági  rendelet  megfelelő 
rendelkezései hiányában az 1791/2006 rendelettel módosított 2913/92 rendelet 214. cikkének (3) bekezdését úgy  
kell  értelmezni,  hogy  a  nemzeti  hatóságok  e  rendelkezés  alapján  nem vethetnek  ki  a  vámtartozás  adósára  
kiegyenlítő  kamatot  az  eredeti  vámáru-nyilatkozat megtételének és  annak utólagos könyvelésbe vételének az  
időpontja között. 
3. Az uniós jog általános elveivel, és nevezetesen a bűncselekmények és a büntetések törvényességének elvével  
ellentétes, hogy a nemzeti hatóságok valamely vámszabálysértésre olyan szankciót alkalmaznak, amelyet nem ír  
elő kifejezetten a nemzeti szabályozás. 

3 A kérdés: Hírlevél I. évf. 1. szám, Közigazgatási ügyszak, 8. sz. alatt
4 A kérdés: Hírlevél I. évf. 1. szám, Közigazgatási ügyszak, 18-19. sz. alatt
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10.  A Bíróság (nagytanács)  2011.  április  5-i  ítélete  (a Conseil  d'État (Franciaország)  előzetes 
döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Société  fiduciaire  nationale  d'expertise  comptable  kontra 
Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (C-119/09. sz. ügy) 
A belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv  
24. cikkének (1) bekezdését  akként kell  értelmezni,  hogy azzal  ellentétes az a nemzeti  szabályozás,  amely a  
könyvvizsgálóihoz  hasonló  szabályozott  szakmát  gyakorlók  számára  teljes  körűen  megtiltja  az  ügynöki  
tevékenység folytatását. 

11.  A Bíróság  (első  tanács)  2011.  április  7-i  ítélete  (a  Tribunalul  Sibiu  — Románia  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelme) — Ioan Tatu kontra Statul român prin Ministerul Finan elor iț ș  
Economiei,  Direc ia  Generală  a  Finan elor  Publice  Sibiu,  Administra ia  Finan elor  Publiceț ț ț ț  
Sibiu, Administra ia Fondului pentru Mediu, Ministerul Mediului (C-402/09. sz. ügy)ț  
Az  EUMSZ  110.  cikket  úgy  kell  értelmezni,  hogy  azzal  ellentétes,  ha  valamely  tagállam a  gépjárművek  e  
tagállamban való első nyilvántartásba vételekor a gépjárműveket terhelő környezetszennyezési adót vezet be,  
amennyiben ezt az adóügyi intézkedést oly módon alakítja ki, hogy az visszatart a más tagállamokban vásárolt  
használt  járműveknek  az  említett  tagállamban  való  forgalomba  helyezésétől,  anélkül  azonban,  hogy  
visszatartana  a  belföldi  piacon  jelenlévő,  ugyanolyan  életkorú  és  használtsági  fokú  használt  járművek  
megvásárlásától.

12. A Bíróság (hatodik tanács) 2011. április 7-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) 
előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme) — Staatssecretaris  van Financiën kontra Sony Supply 
Chain Solutions (Europe) BV (C-153/10. sz. ügy) 
1.  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 12. cikkének (2) bekezdését,  
valamint az 1996. december 18-i 12/97/EK bizottsági rendelettel módosított, a 2913/92 rendelet végrehajtására  
vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet 10. és 11.  
cikkét úgy kell értelmezni, hogy a saját nevében és saját érdekében vámáru-nyilatkozatot tevő  bejelentő  nem 
hivatkozhat olyan kötelező érvényű tarifális felvilágosításra, amelynek jogosultja nem maga a bejelentő, hanem 
egy vele kapcsolatban álló társaság, amelynek megbízásából e bejelentő a vámáru-nyilatkozatokat benyújtotta. 
2.  A 82/97 rendelettel módosított 2913/92 rendelet 12. cikkének (2) és (5) bekezdését, továbbá 217. cikke (1)  
bekezdését, valamint a 12/97 rendelettel módosított 2454/93 rendelet 11. cikkét a 82/97 rendelettel módosított  
2913/92 rendelet 243. cikkével összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy az érdekelt a kivetett vámok tárgyában  
folyamatban  lévő  eljárásban  a  vám  kivetését  a  más  tagállamban  ugyanazon  áruk  tekintetében  kibocsátott  
kötelező érvényű tarifális felvilágosítás bizonyítékként történő benyújtásával megtámadhatja, anélkül azonban,  
hogy  e  kötelező  érvényű  tarifális  felvilágosítás  a  hozzá  fűződő  joghatásokat  kiváltaná.  A  nemzeti  bíróság  
feladata  ugyanakkor  annak  megállapítása,  hogy  az  érintett  tagállam vonatkozó  eljárási  szabályai  lehetővé 
teszik-e az ilyen bizonyítási eszközök alkalmazását. 
3. A 82/97 rendelettel módosított 2913/92 rendelet 12. cikkét és a 12/97 rendelettel módosított 2454/93 rendelet  
10. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az olyan nemzeti rendelet,  amely a nemzeti hatóságok  
számára lehetővé  teszi,  hogy  a  bejelentett  áruk  tarifális  besorolása  érdekében  a  harmadik  személy  részére  
ugyanazon  áruk  tekintetében  kibocsátott  kötelező  érvényű  tarifális  felvilágosításra  hivatkozhassanak,  nem 
ébreszthetett jogos bizalmat az importőrökben az e rendeletre való hivatkozás tekintetében.  

A Legfelsőbb Bíróság uniós jogi tárgyú határozatai

Büntető ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Gazdasági ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Munkaügyi ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.
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Polgári ügyszak

Pfv.II.20.699/2011/4. 
1)  A  Hágai  Egyezmény  3.  cikke  értelmében  a  gyermek  elvitele  akkor  jogellenes,  ha  sérti  azon 
szerződő  állam  jogrendszere  szerinti  egy  személynek  juttatott  felügyeleti  jogot,  amelyben  a 
gyermeknek  az  elvitelét  közvetlenül  megelőzően  a  szokásos  tartózkodási  helye  volt  és  ezeket  a 
jogokat az elvitel időpontjában gyakorolta is. Az 5. cikk szerint a felügyeleti jog magában foglalja a  
gyermek személye felőli gondoskodás jogát, így különösen a jogosultságot a gyermek lakóhelyének 
meghatározására. Az egyezmény által védett jogi érdek a szülői felügyeleti jog sérthetetlenségének 
biztosítása,  természetesen  a  gyermek  érdekeivel  összhangban  (BH  2004/239.).  Hasonló 
rendelkezéseket tartalmaz a 2201/2003. EK rendelet 2. cikkének 11. pontja is.

A 2201/2003. EK rendelet, illetve a Hágai Egyezmény nem határozza meg a „szokásos tartózkodási  
hely”  fogalmát,  azt  a  bíróságnak  minden  egyes  esetben  a  rendelkezésre  álló  bizonyítékok 
mérlegelésével kell megállapítania.

Azt  a körülményt,  hogy a szülők között  rendszeresek voltak az esetenként  tettlegességig is  fajuló  
nézeteltérések,  melynek  a  gyermek  is  tanúja  volt,  a  gyermekelhelyezés  iránt  Németországban  
folyamatban  lévő  perben  kell  megfelelően  értékelni,  azonban  a  jogellenes  elvitel  megítélése  
szempontjából  ügydöntő  jelentőséggel  nem  bírhat,  különös  tekintettel  arra,  hogy  az  anya 
Németországában nem kért segítséget, nem kezdeményezett eljárást az apával szemben családon belüli  
erőszak címén. 

2) Tekintettel arra, hogy az eljárás során az anya alapvetően a Hágai Egyezmény 13. cikke b) pontjára,  
illetve annak második fordulatára hivatkozva kérte a visszavitel iránti kérelem elutasítását, az elsőfokú 
bíróság  ezzel  összefüggésben  széles  körű  bizonyítási  eljárás  lefolytatását  követően  jutott  arra  a  
megállapításra, hogy nem tudta bizonyítani, miszerint a visszavitel megtagadására okot adó kivételes  
feltétel áll fenn, tehát a gyermek visszavitele őt testi vagy lelki károsodásnak tenné ki, illetve hogy a 7  
és fél éves gyermeknek a visszavitellel kapcsolatos álláspontját ügydöntő jelleggel számításba kellene  
venni.

Az anya állításával szemben az elsőfokú bíróság teljes körűen, objektíven értékelte a 7 és fél éves 
gyermek meghallgatása során elhangzottakat is, aki ugyan a bíróság előtt  határozottan azt mondta, 
hogy Magyarországon kíván élni,  az itteni iskolában jobban érzi magát mint  a németországiban, a  
gyermek  választásával  összefüggésben  azonban  az  elsőfokú  bíróság  helyesen  jutott  arra  a 
következtetésre, hogy még nem érte el érettségének azt a fokát, amikor a visszavitelével kapcsolatban 
a  kívánsága  ügydöntő  jellegű  lehetne.  A  gyermek  meghallgatása  ugyanakkor  a  visszavitelével  
összefüggésben azért volt mégis fontos, mivel - többek között - ebből vonta le az elsőfokú bíróság azt  
az okszerű következtetést, hogy a visszavitel a kisfiút nem tenné ki testi vagy lelki károsodásnak, nem 
teremtene  számára  elviselhetetlen  helyzetet,  ugyanis  bebizonyosodott,  hogy nem táplál  ellenérzést 
édesapjával szemben, ragaszkodik hozzá, szívesen van a társaságában. Ez jelenthet kellő alapot ahhoz,  
hogy az apa a családja, illetve az illetékes német szociális szolgálat segítségével biztosítani tudja a  
gyermek megfelelő gondozását, amíg a gyermek elhelyezéséről bírósági döntés nem születik.

Közigazgatási ügyszak

Kfv.I.35.013/2011/5. 
Közösségi joggal ellentétes Áfa tv. rendelkezés nem alkalmazható.

A Legfelsőbb Bíróság egyetértett a megyei bíróság által kifejtettekkel, így az Európai Unió Bírósága 
(korábbi  nevén Európai  Közösségek Bírósága) több iránymutató  döntést  hozott  már  az irányelvek 
közvetlen hatályának érvényesülésével kapcsolatban. Az alperes hivatkozásával szemben nemcsak a 
bíróságok, hanem a közigazgatási hatóság is köteles figyelembe venni a közösségi jogot és a közvetlen 
hatályra figyelemmel a közösségi joggal ellentétes nemzeti jogszabályt nem alkalmazhatja. 

A közösségi jog elsőbbségének elvét legteljesebb formában az ún. Simmenthal-ügyben fejtette ki az 
Európai Unió Bírósága (106/77.). Ennek értelmében a nemzeti bíróságoknak nem szabad arra várniuk, 
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hogy a nemzeti jog szerint erre feljogosított szerv hatálytalanítsa a közösségi jogba ütköző nemzeti 
szabályt, hanem félre kell tenniük a nemzeti normát, és döntésüket a közösségi jogra kell alapítaniuk. 
Az  irányelvek  közvetlen  hatályát  pedig  a  bíróság  már  a  41/77.  számú  ügyben  (Van  Duyn-ügy)  
kimondta. Ugyancsak rámutatott arra – amelyre az alperes is hivatkozott felülvizsgálati kérelmében -,  
hogy közvetlen  hatálya  csak azoknak a  normáknak lehet,  amelyek  kellően világosak  és  pontosan 
határozzák meg az egyének jogait. Az irányelv csak vertikálisan hatályosul közvetlenül, azaz csak az 
állammal és az állami szervekkel szemben hivatkozhat rá az egyéni jogkereső (Marshall ügy 152/84.).  
A Legfelsőbb Bíróság megítélése szerint az általános forgalmi adó levonhatóságára vonatkozó Európai 
Közösségi norma kellően világosan és pontosan határozza meg az adózó jogait.

Az alperes helyesen hivatkozott arra felülvizsgálati  kérelmében,  hogy a perben vitatott  időszakban 
(2007. II. negyedév) az első fokú bíróság által hivatkozott Hatodik Irányelv már nem volt hatályban. A 
közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, a Tanács 2006/112/EK Irányelve (továbbiakban Irányelv) 
413. Cikke értelmében az Irányelv 2007. január 1-jén hatályba lépett, és hatályát vesztette a korábban 
ugyanebben  a  témakörben  meghozott  Hatodik  Irányelv.  Az  Irányelv  rendelkezései  ugyanakkor  a 
perbeli  jogkérdés körében nem tartalmaznak eltérést a korábbi szabályozáshoz képest.  Az Irányelv 
168.  Cikk  a)  pontja  értelmében  az  adóalany,  amennyiben  a  termékeket  és  szolgáltatásokat  az  
adóköteles tevékenységének folytatása szerinti tagállamban adóköteles tevékenységéhez használja fel, 
jogosult  az  általa  fizetendő  adó  összegéből  levonni  a  részére  más  adóalany  által  teljesített  vagy 
teljesítendő termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás után az ebben a tagállamban fizetendő vagy 
megfizetett HÉA-t (áfát). Az Irányelv 213. Cikk (1) bekezdése értelmében pedig minden adóalany 
bejelenti adóalanyként folytatott tevékenységének megkezdését, módosítását vagy megszüntetését. A 
Legfelsőbb Bíróság is egyetért az első fokú bírósággal abban, hogy sem a korábbi Hatodik Irányelv,  
sem a 2007. január 1-jétől hatályos Irányelv nem tartalmaz olyan feltételt vagy szűkítést, mint az Áfa 
tv. 36. § (3) bekezdése. Ez a nemzeti szabályozás ugyanis a közösségi joggal ellentétesen korlátozza 
az adózó általános forgalmi adólevonási jogát, amelyet mind az Áfa tv. mind az irányelvek lehetővé 
tesznek.

Bár az alperes felülvizsgálati kérelmében nem kérte előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését,  
a  Legfelsőbb  Bíróság  a  közösségi  jog  alkalmazására  figyelemmel  mégis  vizsgálta  annak 
szükségességét.  Az  EK  szerződés  234.  Cikkének  a)  pontja  értelmében  a  bíróság  hatáskörrel 
rendelkezik az előzetes döntéshozatalra a szerződés értelmezése kérdésében. Ha egy tagállam bírósága  
előtt ilyen kérdés merül fel, és ez a bíróság úgy ítéli meg, hogy ítélete meghozatalához szükség van a  
kérdés eldöntésére, kérheti  a Bíróságot,  hogy hozzon ebben a kérdésben döntést.  Ha egy tagállam 
olyan bíróság előtt folyamatban lévő ügyben merült fel az ilyen kérdés, amelynek határozata ellen a  
nemzeti jog értelmében nincs jogorvoslati lehetőség, e bíróság köteles a Bírósághoz fordulni. 

Az  EK  szerződés  234.  Cikkében  megfogalmazott  előterjesztési  kötelezettséget  már  több  európai 
bírósági  ítélet  szűkítette.  Legfontosabb  a  Da  Costa  ügy  (28-30/62.).  Ebben  az  Európai  Bíróság 
kifejtette, hogy a 177. Cikk (új számozás szerint 234. Cikk) (3) bekezdés fenntartás nélkül megkívánja 
az  előzetes  döntés  indítványozását  minden  előtte  felmerült  értelmezési  kérdésben,  azon  tagállami  
bíróságtól, melynek döntéseivel szemben a nemzeti jog szerint jogorvoslatnak nincs helye. Azonban a 
177.  Cikk (234.  Cikk) alapján a bíróság által  adott értelmezés ereje megfoszthatja a céljától  ezt  a 
kötelezettséget,  és így üressé  teheti  azt.  Különösen ez a helyzet  akkor,  amikor  a felhozott  kérdés  
lényegileg  azonos egy olyan  kérdéssel,  amely hasonló ügyben már  előzetes  döntéshozatali  eljárás  
tárgya volt. 

Ezt az acte clair (tisztázott kérdés) elvet erősítette meg az Európai Unió Bírósága a Cillfit ügyben  
(283/81.). Ez kifejtette, hogy nem kell szigorúan azonosnak lennie a nemzeti bíróság előtt felmerült,  
illetve  az  előzőleg  eldöntött  közösségi  jogkérdésnek.  A  végső  fokon  eljáró  nemzeti  bírók  nem 
kötelesek előterjeszteni, amennyiben a közösségi jog helyes alkalmazása olyan mértékben egyértelmű, 
hogy semmilyen ésszerű kétely nem merül fel a vitás kérdések eldöntése kapcsán. 

A  Legfelsőbb  Bíróság  az  acte  clair  elvet  alkalmazhatónak  tartotta,  és  nem tartotta  szükségesnek  
előzetes  döntéshozatali  eljárás  kezdeményezését.  Az  Európai  Unió  Bírósága  a  C-385/09.  számú 
ügyben  kimondta,  hogy  „A  közös  hozzáadottértékadó-rendszerről  szóló,  2006.  november  28-i 
2006/112/EK  Tanácsi  Irányelvet  úgy  kell  értelmezni,  hogy  azzal  ellentétes,  ha  azt  a  
hozzáadottértékadó-alanyt,  aki  az  említett  irányelv  rendelkezéseivel  összhangban  teljesíti  a  HÉA 
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levonás  anyagi  jogi  feltételeit,  és  akit  a  levonási  jog  gyakorlására  jogosító  ügyletek  teljesítésétől  
számított ésszerű időn belül a hozzáadottérték-adó alanyaként nyilvántartásba vesznek, megfoszthatja-
e jog gyakorlásának lehetőségétől az olyan nemzeti szabályozás, amely megtiltja a termékek vétele  
során megfizetett hozzáadottérték-adó levonását akkor, ha e jogalanyt nem vették a hozzáadottérték-
adó alanyaként nyilvántartásba azt megelőzően, hogy e termékeket adóköteles tevékenysége céljára  
felhasználta volna.” Ez az ítélet teljesen egyértelművé teszi, hogy az Áfa tv. 36. § (3) bekezdése a  
közösségi jogba ütköző módon korlátozta a felperesi adóalanyt az áfa-levonási jog gyakorlásakor csak 
arra  figyelemmel,  hogy  a  szolgáltatásnyújtás  egy  nappal  megelőzte  az  adózó  általános  forgalmi  
adókörbe való bejelentkezését. 

Kfv.V.35.062/2011/5. 
A közösségi joggyakorlat értelmében „azt az adóalanyt, aki tudta, vagy akinek tudnia kellett volna,  
hogy  beszerzésével  a  HÉA  kijátszását  megvalósító  ügyletben  vesz  részt,  a  hatodik  irányelv 
alkalmazása szempontjából szükségképpen ezen adókijátszás résztvevőjének kell tekinteni független 
attól, hogy a termék értékesítéséből nyeresége származik-e vagy sem.”(Kittel-ügy 56. pont)

Csak az olyan ügyletek kapcsán nem sérülhet az adóalany adólevonási joga, amelyek maguk nem 
valósítanak meg HÉA-kijátszást, adóalanyként eljáró személyek által végzett termékértékesítésnek és 
gazdasági  tevékenységnek  minősülnek,  mivel  teljesítik  az  objektív  feltételeket  függetlenül  az 
ugyanazon értékesítési láncban részt vevő más adóalany által végzett ügyletet megelőző vagy követő  
másik  ügylet  esetleges  csalárd  jellegétől,  amelyről  az  adóalany  nem  tudott  és  nem  is  tudhatott  
(Optigen-ügyben hozott határozat). Ezzel szemben, ha objektív körülmények alapján megállapításra  
kerül, hogy az értékesítés olyan adóalany részére történik, aki tudta, vagy akinek tudnia kellett volna,  
hogy  beszerzésével  hozzáadott  értékadó  kijátszását  megvalósító  ügyletben  vesz  részt,  a  nemzeti  
bíróság  hatáskörébe  tartozik  az  adólevonás  kedvezményének  ezen  adóalanytól  való  megtagadása 
(Kittel-ügyben hozott határozat utolsó bekezdése). Jelen ügyben a felperesnek – állításával ellentétben 
- a megyei bíróság ítéletében jogszerűen megállapított tényállásból következően tudnia kellett, hogy 
adókijátszást  megvalósító  ügyletben  vesz  részt,  hiszen  a  számla  szerinti  gazdasági  esemény  a 
valóságban nem közte és a számlakibocsátó között ment végbe. Fiktív számla esetén az Áfa tv. 44.§ 
(5)  bekezdése  érdemben  nem  vizsgálható,  értelemszerűen  nem  alkalmazható. 
(Kfv.I.35.269/07/6.,35.062/08/7.,35.369/09/5.,35.075/2010/635.269/07/6.,…stb.)

Kfv.I.35.389/2010/9. 
Az Áfa tv.  35.  § (1) bekezdése szerint az adólevonási jog -  ha az adózás rendjéről  szóló törvény  
másként  nem  rendelkezik  -  kizárólag  az  előzetesen  felszámított  adó  összegét  hitelesen  igazoló 
dokumentum birtokában gyakorolható. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban Sztv.) 
166. § (2) bekezdése értelmében a számviteli bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek,  
megbízhatónak és helytállónak kell lennie.  Az Sztv. 15. § (3) bekezdésében rögzített valódiság elve 
alapján a Legfelsőbb Bíróság gyakorlata következetes a tekintetben, hogy a valóságban végbement  
gazdasági  eseményekkel  nem  azonos  tartalmú  számlára  adólevonási  jog  nem  alapítható 
(Kfv.I.35.371/2008/6.). A Legfelsőbb Bíróság több alkalommal hangsúlyozta, hogy adólevonási jog 
csak tartalmilag hiteles számla alapján gyakorolható (Kfv.I.35.240/2008/7.). 

A Legfelsőbb Bíróság osztotta a megyei bíróság azon álláspontját, hogy a felperes nem bizonyította,  
miszerint a gazdasági esemény a számlában feltüntetett felek között jött létre. 

A Legfelsőbb Bíróság következetes gyakorlata szerint a számlabefogadónak kellő körültekintést kell 
tanúsítania. Nem lehet kellő körültekintésre hivatkozni abban az esetben, ha a gazdasági esemény nem 
a  számla  szerinti  felek  között  jött  létre,  vagy  ha  az  adózó  úgy  köt  megállapodást,  hogy  a  cég  
képviseletéről, székhelyének valódiságáról, tényleges gazdasági tevékenységéről nem győződött meg, 
azokról adatokkal nem rendelkezik (Kfv.I.35.158/2005/5.). A számlabefogadó adóalanynak tudnia és 
ismernie kell az adólevonási jog gyakorlásának törvényi  feltételeit. Az a magatartás, amely a kellő  
körültekintés elmulasztásában a „puszta bizakodásban” nyilvánul meg, csak gondatlanságként és nem 
kellő körültekintésként minősíthető (Kfv.I.35.189/2004/4.). Kellő körültekintés megállapítására csak 
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akkor  kerülhet  sor,  ha  a  számla  hiteltelensége  olyan  okból  következik  be,  amelyről  a  
számlabefogadónak nem volt tudomása, azt nem ismerhette fel, arra ráhatása nem volt, illetve nem is 
lehetett (Kfv.I.35.122/2004/5.). 

A Legfelsőbb Bíróság hangsúlyozza, hogy önmagában az a körülmény,  hogy a munkák elvégzésre 
kerültek  és  ezért  a  felperes  az  ellenértéket  megfizette,  nem igazolják,  hogy a  munkák a  számlák  
szerinti  felek  között  teljesültek.  Az  alperesi  határozatban  rögzített  körülmények  összességükben 
megalapozták azt az adóhatósági megállapítást, hogy a felperes által befogadott számlák tartalmilag 
nem hitelesek. Ezekkel a bizonyítékokkal szemben a felperes semmivel nem tudta igazolni, hogy a 
számlákban feltüntetett gazdasági tevékenységet a felperes részére valóban a megjelölt alvállalkozó  
végezte.  A  számlák  hitelességét  bármilyen  módon  alátámasztó  további  bizonyíték  hiányában  az  
adóhatóság jogszerűen tagadta meg az adólevonási jog érvényesítését. 

Az  Európai  Bíróság  C-439-440/04.  számú  ítéletében  kifejtett  jogi  álláspontjának  megfelelően  az 
adóhatóságnak,  illetve  az  adóhatározat  felülvizsgálatát  végző  bíróságnak  objektív  körülmények 
alapján kellett megállapítania, hogy a felperes tudta-e, vagy tudnia kellett volna, hogy beszerzésével  
áfa-kijátszást megvalósító ügyletben vesz részt. 

A Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy az alperesi határozat felülvizsgálatát végző megyei bíróság 
a  felperes  által  indítványozott  bizonyítást  lefolytatta,  a  meghallgatott  tanúk vallomását  részletesen 
ismertette  és  értékelte,  majd  a rendelkezésre  álló  bizonyítékok együttes  értékelésével  jutott  arra  a  
következtetésre,  hogy  az  X.  által  kibocsátott  számlák  nem  hiteles  bizonylatok,  ezért  adólevonás 
alapjául  nem  szolgálhatnak.  A  megyei  bíróság  ezen  megállapítását  a  felülvizsgálati  kérelemben 
előadottak alapján nem lehetett jogszabálysértőnek tekinteni. 

Nem helytálló az a felperesi előadás, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékokat a megyei bíróság az 
Art.  97.  §  (6)  bekezdésének  figyelmen  kívül  hagyásával  értékelte.  A  felülvizsgálati  kérelemben  
előadottakkal szemben a felperes nem tudta igazolni, hogy a társasház építkezésen ténylegesen kik 
dolgoztak. Erre vonatkozó egyértelmű bizonyítékot az építési naplók sem szolgáltatnak, miután csak a 
megjelölt  személyek  számát  rögzítik.  A Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint  az adólevonási  jog 
érvényesíthetősége szempontjából a tényállás megfelelően tisztázott, az adóhatóságot az X. bevallási 
kötelezettségére való felhívás vonatkozásában mulasztás nem terheli.  Nem befolyásolja az alperesi  
határozat jogszerűségét a számlákba állított anyagokat terhelő áfa jogi megítélése sem.

Kfv.VI.37.734/2010/4.szám
A bíróság a Pp. 3.§ (2) bekezdése és a 215.§-a alapján a keresethez kötve van, csak a kereseti kérelem  
keretei között vizsgálhatja az alperesi határozat jogszerűségét. A felperes a keresetében a mérlegelési  
szempontokat  hiányosnak  tartotta,  de  nem jelölte  meg,  hogy milyen  szempont  figyelembe  vétele, 
értékelése maradt el a közigazgatási eljárás során. Az elsőfokú bíróság ezért a Pp. 215.§-ba ütközően  
vett figyelembe olyan körülményeket (a felperes speciális helyzetét, fokozott felelősségét), amelyeket  
a felperes a keresetében nem jelölt meg, nem kérte azok értékelését. A felperes nem tette vitássá a  
keresetében az érintett  utasok számára  (37 fő),  súlyosbító körülményként  a 261/2004/EK rendelet  
lépésétől eltelt hosszú időre és ennek ellenére a felperes 261/2004/EK rendelettel ellentétes eljárására  
vonatkozó mérlegelési szempont értékelését, ezért ezeket a szempontokat a bíróság nem értékelhette  
újra. 

A felperes a keresetében kifejezetten azt támadta – és az elsőfokú bíróság a Pp. 213.§ (1) bekezdése és  
215.§-a alapján csak ebben a körben dönthetett volna - , hogy súlyosbító körülményként a korábbi  
fogyasztóvédelmi  bírságok nem vehetők figyelembe.  E körben az elsőfokú bíróság azt  helytállóan 
állapította meg, hogy az ismételt jogsértés súlyosbító körülményként csak akkor állapítható meg, ha a 
bírságok  azonos  jogsértéshez  kapcsolódóan  kerültek  kiszabásra.  Az  alperes  érdemi  ellenkérelme  
alapján  megállapítható  volt,  hogy  az  ismételt  jogsértés  nem  azonos  jogszabálysértésekhez 
kapcsolódóan került  megállapításra,  ezért  a  bírság  kiszabásánál  értékelendő mérlegelési  szempont  
ebben a részében jogsértő volt. Az elsőfokú bíróság ugyanakkor utalt arra, hogy ismételt jogsértésről  
hivatalos  tudomása  van,  de  ezt  a  tényt  a  korábbi  jogsértés  miatt  alkalmazott  szankció  jogerőre 
emelkedése  hiányában  nem  tartotta  figyelembe  vehetőnek.  Az  elsőfokú  bíróság  álláspontja  e  
tekintetben téves. Az Fgytv. 48.§ (2) bekezdése a jogsértő magatartás ismételt tanúsítását említi és  
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nem jogerősen megállapított ismételt jogsértést említ, ezért a korábbi, azonos jogsértés az e tárgyban  
hozott határozat jogereje hiányában is megállapítható.

Minderre  tekintettel  a  Legfelsőbb  Bíróság  a  jogerős  ítéletet  –  a  felülvizsgálati  kérelemmel  nem 
támadott részét (az indokolásból kitűnően a jogalapot támadó keresetet elutasító részét) nem érintve – 
a felülvizsgálati  kérelemmel  támadott  rendelkezése tekintetében a Pp.  275.§ (4) bekezdése alapján  
hatályon kívül helyezte, az alperes jogszabálysértő határozatát – az elsőfokú határozatra is kiterjedően 
- a Pp. 339.§ (1) bekezdésének alkalmazásával hatályon kívül helyezte és az elsőfokú hatóságot új  
eljárásra kötelezte.   

Az új eljárás során az elsőfokú hatóságnak az 261/2004/EK rendelet rendelet 5. cikk (1) bekezdés c)  
pontjának  megsértésének  jogkövetkezményét  az  5.  cikk  (3)  bekezdésében  foglalt  mentesülési  ok 
hiányában az Fgytv. 48.§. (1)-(2) bekezdése szerint levonva kell ismételten határozatot hoznia a bírság 
kiszabásáról és annak mértékéről. A bírság kiszabásánál a hatóság a felülvizsgálati ítéletben kifejtettek 
alapján  értékelheti  a  mérlegelési  szempontokat,  de  nem értékelheti  köztük  a  korábbi  jogsértések 
tényét, mert azok nem a perbelivel azonos jogsértésen alapulnak. Az elsőfokú bíróság által említett  
azonos jogsértés későbbi mint a jelenlegi jogsértés, ezért az figyelembe nem vehető.

Kfv.VI.37.794/2010/7. 
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  a 
3821/85/EGK 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 II. fejezetének való megfelelés érdekében. Az 561/2006/EK 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 lehet az elkövetett jogsértésért felelősnek tekinteni. Az 561/2006/EK rendelet idézett  
rendelkezéseivel összhangban áll a Kkt. 20. § /4/ bekezdése, amely lehetővé teszi a bírság összegének  
a felelősök között a felelősségük arányában történő megosztását.

Az  AETR  11.  cikk  1.  és  2.  pontja  a  munkáltató  munkaszervezési  és  rendszeres  ellenőrzési  
kötelezettségét szintén rögzíti. 

A Pp. 164. § /1/ bekezdéséből fakadóan a szállítási vállalkozót terhelte volna annak bizonyítása, hogy 
a  gépjárművezető  által  elkövetett  jogsértésért  nem  tehető  felelőssé,  illetve  esetlegesen  a  bírság 
megosztható.  Állításával  ellentétben a  jogi  képviselővel  eljáró szállítási  vállalkozó a bizonyítandó 
tényekkel, a bizonyítás irányával, módjával tisztában volt, keresetéből egyértelműen kitűnik, hogy a 
hivatkozott jogszabályokban foglalt kötelezettség teljesülésének megtörténtét kívánta alátámasztani. A 
peres eljárás során a Pp. 3. § /3/ bekezdésében foglalt alapelvek nem sérültek, a szállítási vállalkozó a 
közigazgatási és a peres eljárás során minden olyan bizonyítékot csatolt, amelyet  a jogvita mikénti  
eldöntése szempontjából jelentősnek tartott, illetőleg ezeket a bíróság megfelelően értékelte és arról 
számot is adott. Megjegyzi a Legfelsőbb Bíróság, hogy a szállítási vállalkozó által hivatkozott okirati 
bizonyítékok (a 2009. április 7. napján felvett jegyzőkönyv és a munkavállaló írásbeli figyelmeztetése) 
nem alkalmasak arra, hogy a gépjárművezető menetíró készülék használatára történő kellő kioktatását,  
az  ellenőrzés  rendszerességét  alátámasszák,  hiszen  a  vezetési  és  pihenőidővel  kapcsolatos  
szabálysértések ezt megelőző időszakban történtek. Az a körülmény, hogy a jogsértést a munkavállaló 
elismerte, a szállítási vállalkozó kimentését szintén nem alapozhatja meg. 

A szállítási vállalkozó a per során nem tudta bizonyítani, hogy a gépjárművezetőt érintő rendszeres  
ellenőrzési  kötelezettségének oly módon eleget  tett,  amely a vállalkozás felelősségét  az elkövetett  
jogsértésért kizárta volna. 
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Egyebekben rámutat a Legfelsőbb Bíróság, hogy az ellenőrzés napján a gépjárművezető kétségkívül  
sofőrkártya  használata  nélkül  vezetett,  illetve  olyan  eszközt  (ipari  mágnes)  használt,  amely 
megakadályozta a menetíró készülék működését, ezáltal tevékenysége ellenőrizhetőségét. Mindebből 
fakadóan az adott napi vezetési idő ellenőrzéséhez szükséges adatok hiányoztak, e kötelezettségszegés 
pedig az 57/2007.(III.31.) Kormányrendelet 4. § 3. táblázat, 4. pontja szerint 400.000 forint bírsággal 
sújtandó.

Kfv.III.37.940/2010/4. 
A tartózkodási kártya a tartózkodási jogot deklaratív hatállyal tanúsítja, ami az a 2004/38/EK Irányelv 
szabályaiból, logikájából, de az Szmtv. konkrét szabályaiból /Szmtv. 14. §, 15. §, 22. §/ is kitűnik. A 
Legfelsőbb Bíróság hasonló ügyekben hozott döntéseiben kialakult álláspontja szerint a tartózkodási 
kártya  kiállítása  iránti  kérelem  benyújtása  alapján  indult  eljárásban  az  hatóságnak  hivatalból  
lehetősége  volt  vizsgálni  az  Szmtv.  14.  §-ának  /2/  bekezdése  alapján,  hogy  a  házasságkötéssel,  
családtagi minőséggel megszerzett tartózkodási jog nem szűnt-e meg. A tartózkodási jog megszűnését 
két feltétel együttes fennállása esetén állapíthatja meg a hatóság. Az egyik feltétel, hogy a tartózkodási 
jog megszerzésétől (a házasságkötéstől) számított 6 hónapon belül a családi életközösség megszűnt  
(beleértve azt  az  esetet  is,  ha  létre  sem jött),  a  másik  feltétel  pedig,  hogy a családi  életközösség  
létesítésére kizárólag a tartózkodási jog megszerzése érdekében került sor.

Kfv.IV.37.947/2010/3.
Az  Európai  Unió  Tanácsának  97/C.  382/01.  számú  állásfoglalásával  kapcsolatosan  a  Legfelsőbb 
Bíróság szükségesnek tartja  hangsúlyozni,  hogy az Állásfoglalás,  ha  nem is  kötelező érvényű,  de 
útmutatást nyújt a joggyakorlat alakításához az uniós és a hazai jogszabályok alkalmazása során. A  
hatóság határozatának meghozatalakor megalapozottan volt tehát az abban foglaltakra tekintettel, és  
annak figyelmen kívül hagyása a bíróság részéről sem indokolt.

Kfv.II.38.192/2010/5 .
Az  Európai  Bíróság  C-57/01.  számú  ügyben  hozott  ítélete  az  együttes  ajánlattevői  csoportok 
összetételének megváltozásával kapcsolatos jogorvoslatok lehetőségét érintette, ugyanakkor nem utalt  
olyan jogi okfejtésre, amely szerint a közösségi jog kötelezően előírná, hogy a nemzeti jog a nem 
jogképes ajánlattevői csoportok ügyfélképességét ismerje el. 
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Emberi jogi közlemények

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei

Horváth és mások Magyarország elleni ügye (45407/05 sz. ügy)5

Az ügyben a kérelmet  16 magyar  állampolgár  és 2 magyar  gazdasági  társaság nyújtotta be 2005.  
december  12-én.  A  Bíróság  2009.  november  24-én  meghozott  ítéletében  -  a  polgári  eljárások 
elhúzódása miatt - megállapította az Egyezmény 6. cikke 1. bekezdésének sérelmét, és a kérelmezők 
részére fejenként 6.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg. 

A Kormányzat  2010.  július  15-én értesítette  a  Bíróságot  arról:  tudomására  jutott,  hogy a  kérelem 
benyújtása  (2005.  december  12-e)  előtt  az  egyik  gazdasági  társaság  kérelmező  megszűnt,  és  egy 
további, magánszemély kérelmező elhunyt. A Kormányzat ezért a Bírósági Szabályzatának 80. cikke 
alapján kérte az ítélet felülvizsgálatát, és e két kérelmező tekintetében - jogképesség hiányában - a  
kérelem elfogadhatatlannak nyilvánítását. 

A kérelmezők jogi képviselője szerint a magánszemély örökösei, J. J. és J. Z. mind a hazai eljárásban,  
mind a Bíróság előtti eljárásban jogutódként részt vettek. 

A  Bíróság  2009.  november  24-én  hozott  ítéletét  Szabályzatának  80.  cikke  szerint  felülvizsgálva  
megállapította, hogy a 2001. június 6-án megszűnt gazdasági társaság kérelmező vonatkozásában a 
kérelem - a jogképesség hiánya miatt - elfogadhatatlan, ugyanakkor a 2004.  szeptember 24-én elhunyt 
magánszemély  kérelmező  örököseinek  együttesen  6.000  euró  nem  vagyoni  kártérítést  ítélt  meg, 
tekintettel  arra,  hogy  jogutódi  minőségüket  a   hazai  bíróság  már  a  kérelem  benyújtása  előtt 
megállapította.  

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei

1. Michele Dore Portugália elleni ügye (775/08 sz. ügy)6 
A kérelmező egy Londonban élő olasz állampolgár, akinek 1999-ben gyermeke született egy portugál 
állampolgárságú nőtől.  A pár  később szétvált  és  az  anya  2006.  februárjában Portugáliába  ment  a  
gyerekkel anélkül, hogy erről tájékoztatta volna a kérelmezőt. A kérelmező 2006. szeptemberében az 
angol hatóságokhoz fordult, hogy gyermekét visszaszerezze a gyermekek jogellenes külföldre viteléről 
szóló Hágai Egyezmény alapján. Valószínűsítette, hogy a gyermek az oportói brit iskolába jár. Az 
angol  hatóságok még  azon a  napon benyújtották a  kérelmet  a  portugál  hatóságoknak.  A portugál 
rendőrség 2007. márciusában találta meg a gyermeket. Oportóban élt nagynénjével, és valóban a brit  
iskolába járt. A portugál ügyészség 2007. júniusában a Hágai Egyezmény szerint kérelmet nyújtott be 
a gyermek visszavitele iránt. Tárgyalásra került sor az anya és a nagynéni jelenlétében, a kérelmező –  
értesítés  hiányában  –  nem  volt  jelen.  A  bíróság  2007.  július  2-án  elutasította  a  kérelmet  arra  
hivatkozva, hogy a gyermek megszokta új környezetét és aggasztja a gondolat, hogy vissza kell térni 
apjához.  Az  angol  hatóságok  2007.  július  13-án  és  augusztus  1-jén  megkeresték  a  portugál 
hatóságokat, hogy fellebbezzék meg az ítéletet, de a portugál hatóságok e megkeresésnek nem tettek  
eleget.  Az  Oportói  Családügyi  Bíróságon az  anya  kérelmére  szülői  felügyelet  megállapítása  iránt 
indított  eljárás során hozott  döntés értelmében a gyermek egyelőre a nagynénjénél  marad az anya  
jogán, és a kérelmezőnek kapcsolattartási jogot biztosítanak. Az eljárás még folyamatban van.

Az Egyezmény 8. cikkére hivatkozva a kérelmező sérelmezte a portugál  hatóságok hanyagságát  a  
gyermekei visszavitele iránti kérelmeikkel kapcsolatban.

A Bíróság hangsúlyozta, hogy a 8. cikk magában foglalja  a szülőnek azt a jogát, hogy legyen eszköze  
a  gyermekének  visszaszerzéséhez,  és  a  nemzeti  hatóságok  azon  kötelezettségét,  hogy  ezeket  az  
intézkedéseket megtegyék (de ez nem abszolút jog; az államnak más tényezőkkel is számolni kell,  

5 A határozatot a Bíróság 2011. május 17-én hozta.
6 Az ítélet 2011. május 1-jén vált véglegessé.
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például figyelembe kell venni a gyermek érdekeit). Az ilyen eljárások időszerűsége különösen fontos,  
hiszen az idő múlása visszafordíthatatlan következményekkel  lehet a gyermek és a távollevő szülő 
kapcsolatára.  A  Hágai  Egyezmény  és  a  2201/2003.  EK  Rendelet  is  megkívánja,  hogy  a  felkért  
hatóságok azonnali intézkedéseket tegyenek a gyermek visszavitele érdekében. Az eljárások több mint  
hat hetes késedelme már magyarázatot igényel.

A Bíróság  észrevételezte,  hogy a  portugál  hatóságok hat  hónap alatt  azonosították  be  a  gyermek 
tartózkodási helyét, annak ellenére, hogy abba az iskolába járt, amelyet a kérelmező megjelölt. Ezután 
csaknem három hónapig tartott, míg alakszerű kérelmet nyújtottak be a gyermek visszavitele iránt. Ez 
a két késedelem már önmagában bizonyítja, hogy a portugál hatóságok nem kellő gyorsasággal jártak  
el az ügyben. Továbbá,  miért csak a gyermek anyját és a nagynénjét idézték meg a tárgyalásra, és  
miért  nem idézték a kérelmezőt? Végül az az időtartam,  amelynek elteltével a portugál  hatóságok 
válaszoltak  az  angol  hatóságok  fellebbezés  benyújtása  iránti  megkeresésére,  tovább  késleltette  az 
ügyet. 

A portugál hatóságok nem tették meg a szükséges lépéseket az eljárások gyorsítása érdekében, és ez 
elidegenítette a gyermeket apjától (a kérelmezőtől), ezzel megsértették az Egyezmény 8. cikkét.

2. Diana Karoussiotis Portugália elleni ügye (23205/08 sz. ügy)7

A kérelmező egy német állampolgárságú nő, akinek egy portugál állampolgártól született egy fia, a pár 
azonban szétvált  és az apát  Németországból kiutasították,  miután drogkereskedelemért  elítélték.  A 
gyermek 2005. januárjában  meglátogatta apját Portugáliában, ahonnan nem tért vissza.

A kérelmező 2005. márciusában a Hágai Egyezmény alapján a német hatóságokhoz fordult a gyermek 
visszavitele  iránt.  A  német  hatóságok  2005.  októberében  megkeresték  az  ügyben  a  portugál 
hatóságokat. A Braga-i Családügyi Bíróság 2006. január 24-én elutasította a kérelmet azzal, hogy a  
gyermeket  nem jogszerűtlenül  tartják  Portugáliában.  A 2009.  január  9-én  hozott,  ezzel  ellentétes  
ítéletében  a  Guimaraes-i  Fellebbviteli  Bíróság  megállapította,  hogy  a  gyermeket  jogszerűtlenül 
tartották  Portugáliában,  de  -   a  2201/2003.  EK Tanácsi  Rendeletre  utalással  -  úgy ítélte,  hogy a 
gyermek  legjobb  érdekét  a  Portugáliában  maradás  szolgálja.  A  határozat  szerint  a  gyermek 
életkörülményeinek  megváltoztatása  és  a  dédnagyanyjától  való  elszakítása,  felborítaná  lelki 
egyensúlyát. 

A Braga-i Családügyi Bíróságon 2005 márciusában szülői felügyelet megállapítása iránt indult eljárás  
eredményeként  a gyermeket  egyenlőre az apjánál  helyezték el.  A kérelmező benyújtotta igényét  a  
szülői felügyeletre, állítva, hogy az apa abba beleegyezett. A gyermek dédnagyanyja  szintén kérte, 
hogy a gyermeket nála helyezzék el. Az eljárás még folyamatban van. 

A  kérelmező  2008.  áprilisában  kötelezettségszegési  eljárást  kezdeményezett  Portugália  ellen  az 
Európai  Bizottságnál  a  2201/2003  EK  Rendelet  megsértéséért  a  Braga-i  Bíróság  előtti  eljárás  
elhúzódása miatt. A Bíróság legfrissebb információi szerint ez az eljárás még folyamatban van.

Az Egyezmény 8. cikkére hivatkozva a kérelmező sérelmezte a portugál  hatóságok hanyagságát  a  
gyermeke visszavitele iránti kérelmével kapcsolatban.

A Bíróság először azt vizsgálta, hogy az Európai Bizottság előtt indított kötelezettségszegési eljárás 
miatt  nem  vált-e  a  kérelem  elfogadhatatlanná,  tekintettel  arra,  hogy  az  ügyet  „más  nemzetközi  
vizsgálat  vagy  elintézési  eljárás  alá  bocsátották”  (35.  cikk).  Ez  lenne  a  helyzet,  ha  a 
„kötelezettségszegési  eljárás”-t  eljárási  szempontból  és  az  eljárás  lehetséges  kimenetelének 
szempontjából az Egyezmény 34. cikke alapján egyéni kérelemnek lehetne tekinteni. A Bíróság szerint  
azonban nem ez a  helyzet.   A „kötelezettségszegési  eljárás”  egyetlen  célja  az,  hogy biztosítsa  az 
európai uniós érintett államot az uniós jogból fakadó kötelezettség megtartására kényszerítse. Ilyen  
eljárást az Európai Bizottság dönthet annak megindításáról az Európai Unió Bíróságánál, és ez utóbbi  
határozatának  nincs  semmiféle  következménye  a  panaszos  jogaira  nézve  és  nem  biztosít  egyéni 
jogorvoslatot (az Európai Bíróság az államot csak arra kötelezheti, hogy teljesítse a kötelezettségét). A 
Bíróság a kérelmet ezért elfogadhatónak nyilvánította.

7 Az ítélet 2011. május 1-jén vált véglegessé.
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A Bíróság hangsúlyozta, hogy a 8. cikk magában foglalja  a szülőnek azt a jogát, hogy legyen eszköze  
a  gyermekének  visszaszerzéséhez,  és  a  nemzeti  hatóságok  azon  kötelezettségét,  hogy  ezeket  az  
intézkedéseket megtegyék (de ez nem abszolút jog; az államnak más tényezőkkel is számolni kell,  
például figyelembe kell venni a gyermek érdekeit). Az ilyen eljárások időszerűsége különösen fontos,  
hiszen az idő múlása visszafordíthatatlan következményekkel  lehet a gyermek és a távollevő szülő 
kapcsolatára.  A  Hágai  Egyezmény  és  a  2201/2003.  EK  Rendelet  is  megkívánja,  hogy  a  felkért  
hatóságok azonnali intézkedéseket tegyenek a gyermek visszavitele érdekében. Az eljárás több mint  
hat hetes elhúzódása magyarázatot igényel.

A Bíróság megállapította,  hogy az eljárás két szinten három év és tíz hónapot vett igénybe.  Nincs 
kétség afelől, hogy az eljárás elhúzódása hátrányosan érintette a kérelmezőt, annál is inkább, hiszen a  
gyermek még nem volt négy éves, amikor Portugáliába került. 

A portugál hatóságok nem tették meg a szükséges lépéseket az eljárások gyorsítása érdekében, és ez 
elidegenítette a gyermeket anyjától (a kérelmezőtől), ezzel megsértették az Egyezmény 8. cikkét. A 
kérelmező kártérítési igénye elkésett, ezért a Bíróság nem ítélt meg neki kártérítést.

3. Mgn Ltd. Egyesült Királyság elleni ügye (39401/04. sz. ügy)8

A  kérelmező  a  „The  Daily  Mirror”  brit  országos  napilap  kiadója.  A  lap  2001.  február  1-jén  a  
címoldalán közzétett  egy „Naomi:  drogos vagyok" című cikket,  és egy másik,  hosszabb cikket  az 
újság belsejében C. kiegészítő kezeléséről. A cikkekhez fényképek is társultak, amelyeket  titokban  
készítettek a Névtelen Kábítószeresek Központja közelében, amelyet ő abban az időszakban látogatott. 
A  cikkekre  és  fényképekre  válaszul  C.  ügyvédje  írt  a  kérelmezőnek,  sérelmezve,  hogy  ezek  a 
kiadványok  megsértették  a  magánéletét,  és  felkérte  a  kiadót,  hogy  vállalja:  további  személyes  
információkat nem tesz közzé. A Daily Mirror további két, C-ről szóló cikke közzétételével válaszolt:  
ezek  a  cikkek  további  részleteket  tartalmaznak  a  Névtelen  Kábítószeresek  találkozóin  való 
részvételéről, valamint új fényképeket, ahogyan egy ilyen találkozóra megy; a cikkek bírálták azt is,  
hogy magánélete megsértését sérelmezte. 

C. sikeresen perelte be az újságot jó hírneve megsértése miatti kártérítésért. A Felsőbíróság az ő javára  
döntött, a Fellebbviteli Bíróság az újság mellett, végül a Lordok Háza a javára ítélt. A Lordok Háza  
megállapította különösen, hogy a cikkek közzétételét lehetett volna indokolni a közérdekkel, mivel C. 
korábban nyilvánosan tagadta,  hogy kábítószert  használna,  és a cikkek azt  hozták nyilvánosságra,  
hogy őt kábítószer-függőséggel kezelik. Azonban a Lordok Háza arra a következtetésre jutott, hogy a 
képek  közzététele  a  cikkekkel  együtt,  már  támadó  és  nyomasztó  volt  számára,  és  megsértette  
magánélete  tiszteletben  tartásához  való  jogát.  A  3.500,-  angol  fontos  kártérítés  mellett  a  bíróság  
kötelezte a kérelmezőt C. perköltségének megfizetésére. Ennek összege meghaladta az 1.000.000,-
angol fontot, és tartalmazza a C. és az ő ügyvédei közötti szerződésben feltételes díjmegállapodásként  
szereplő "sikerdíjat". 

A kérelmező vitatta a Lordok Háza előtt a „sikerdíjat”, azzal érvelve, hogy annak megfizetése sértené 
a szabad véleménynyilvánításhoz való jogát, tekintettel arra, hogy a díjak nagymértékben aránytalanok 
a C.-nek megítélt kártérítés összegéhez képest. A Lordok Háza elutasította a kérelmező panaszát, és 
úgy találta, hogy a feltételes díjmegállapodást szabályozó hatályos jogszabályok összeegyeztethetők 
az Egyezménnyel. A kérelmező ezután a Lordok Háza Illetékhivatalánál támadta a Lordok Háza előtti 
fellebbezések  tekintetében  követelt  sikerdíjak  arányosságát.  A  kérelmező  azonban  a  döntés 
meghozatala  előtt  egyezséget  kötött  az  első  fellebbezésért  fizetendő  költség  tekintetében,  hogy 
elkerülje a napi 8%-os kamat felhalmozódását, az esetleges további pereskedést és újabb sikerdíjakat.  
Az Illetékhivatal jóváhagyta a sikerdíjakat, amelyeket a kérelmezőnek a Lordok Háza előtti második 
fellebbezésért  követeltek,  és  csak  az  óradíjakat,  amelyen  alapult,  csökkentette  kis  mértékben.  A 
kérelmező egy későbbi, a Lordok Házához benyújtott fellebbezését elutasították. 

A  kérelmező  az  Egyezmény  10.  cikkére  hivatkozással  sérelmezte  annak  megállapítását,  hogy 
megsértette C. magánéletét, továbbá azt, hogy köteles volt megfizetni a C. és jogászai között kikötött  
aránytalanul nagy sikerdíjat.

8  Az ítélet 2011. április 18-án vált véglegessé.
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A magánélet megsértése

A Bíróság emlékeztetett a sajtó kiemelkedő szerepére a jogállamiság által kormányzott államban. Ezt 
követően észrevételezte,  hogy egyensúlyt  kellett  teremteni  a C.-re vonatkozó cikkek és fényképek 
közzétételéhez fűződő közérdek és magánélete  védelmének szükségessége között.  Abból adódóan, 
hogy a fényképek és a cikkek közzétételének egyetlen célja adott olvasóközönségnek egy közszereplő  
magánéletének részleteivel kapcsolatos kíváncsiságának kielégítése volt, e közzététel nem járult hozzá  
semmiféle, a társadalom számára közérdekű vitához. Ebben az összefüggésben a véleménynyilvánítás 
szabadságának védelme alacsonyabb szintű. Három különböző brit bíróság részletesen megindokolt  
ítéletet hozott. A hazai bíróságok egyetértettek a magánélet védelme szempontjából lényeges cikkek és 
az  Európai  Emberi  Jogi  Bíróság megfelelő ítélkezési  gyakorlata  tekintetében,  a bíróságok részben  
alkalmazták ezeknek az elveket,  és ebben nem értettek egyet.  Továbbá, a Lordok Háza meggyőző  
indokát adta döntésének. Különösen, a közzétett információk magánjellegűek és C.-re károsak voltak,  
és a cikkek tartalmához adott fényképeket titokban készítették, és számára szenvedést okoztak. Végül  
a kifogásolt közzétételre nem volt szükség ahhoz, hogy biztosítsa a róla megjelent történet (kábítószer-
elvonás) hitelességét:  a közérdeket már  azzal kielégítették, hogy a cikkekben közölték az alapvető  
tényeket  függőségéről  és  kezeléséről,  ezért  a  fotók  hozzáadása  C.  magánéletének  tiszteletben 
tartásához  való  jogot  aránytalanul  sértette;  a  kérelmező  tekintetében  tehát  nem sértették  meg  az  
Egyezmény 10. cikkét.

A sikerdíj

A  Bíróság  megállapította,  hogy  a  kérelmezőt  kötelezték  a  sikerdíj  megfizetésére,  amelyről  C. 
állapodott meg az ügyvédeivel. Az ilyen díjak megfizetésének kötelezettsége a hazai jogszabályokon 
alapult. A Bíróság is elfogadta a sikerdíj megállapodások célját, hogy a polgári peres eljárásokban  
biztosítsák a jogászi szolgáltatásokhoz való hozzáférést a lehető legszélesebb körnek, ideértve azokat  
is, akik egyébként nem engedhetnék meg maguknak egy ügyvéd igénybevételét.

A  Bíróság  ezt  követően  azt  megvizsgálta,  vajon  a  polgári  perekben  a  jelentős  "sikerdíjaknak"  a 
sikertelenül védekező alperes általi megtérítése ésszerű és arányos-e.

A Bíróság különös figyelmet fordított arra a tényre, hogy az általános sikerdíj-rendszer 2003 óta a brit 
Igazságügyi  Minisztérium  által  kezdeményezett  részletes  és  hosszadalmas  nyilvános  nemzeti  
egyeztetés tárgya volt. Bár az egyeztetések eredményének nyomon követését törvény nem írta elő, a  
sikerdíj-rendszer alapvető hibáit azonosították, különösen olyan esetekben, mint a mostani. Ezek az 
egyeztetések (és különösen a Jackson-jelentés) bírálták a sikerdíjakat igénylőkkel szembeni bármiféle  
minősítő  követelmények  hiányát;  a felperesek sikerdíjak ellenőrzésére való ösztönzésének hiányát,  
abból adódóan, hogy ezek csak akkor kell megfizetni, ha megnyerte a pert,  és gyakran akkor is a  
másik, vesztes félnek; az a tény, hogy gyakran a vesztes fél - annak ellenére, hogy jó kilátásai voltak a 
sikeres  védekezésre  -  kénytelen  volt  korábban megegyezni,  csak  azért,  hogy a  sikerdíj  szüntelen 
halmozódását  elkerülje;  és  az  ügyvédek  lehetőségét  a  sikerdíj-rendszerben,  hogy kimazsolázzák  a  
várhatóan sikeres ügyeket és elkerüljék azokat az igényeket, amelyeknek kisebb esélye van a sikerre. 
Mivel az alperesekre (beleértve a különböző médiavállalkozásokat és a kiadókat) nyomást gyakorolt, 
hogy megegyezéssel  rendezzék az egyébként  védhető ügyeket,  ez veszélyt  jelentett  az információt  
közlő  médiára,  és  így  -  esetlegesen  -  a  véleménynyilvánítás  szabadságára.  Az  Igazságügyi  
Minisztérium is elismerte az egyeztetéseket követően, hogy a megtérítendő sikerdíjak a polgári perek 
költségének terhét eltúlzottá tették, és a mérleg túlságosan a felperesek javára billenti az alperesekkel  
szemben, különösen a rágalmazási és magánélet védelmével kapcsolatos ügyekben. 

C. gazdag volt, vagyis nem olyan, akit az fenyeget, hogy pénzügyi  okokból nem tud a bírósághoz 
fordulni, és aki számára a sikerdíjak rendszerét eredetileg létrehozták. A kérelmező védekezése nem 
volt teljesen alaptalan, abból adódóan, hogy a Fellebbviteli Bíróság és a Lordok Háza öt bírája közül  
kettő  a  kettő  a  hazai  eljárásban a  kérelmező  javára  döntött.  Ráadásul,  noha  az  eljárás  hosszú  és  
meglehetősen összetett volt,  a sikerdíj, amelyet  a Lordok Háza előtti két fellebbezésért követeltek,  
önmagában több mint 365.000,-angol fontra rúgott.

A Bíróság  arra  a  következtetésre  jutott,  hogy a  kérelmező  kötelezése  a  „sikerdíj”  megfizetésére,  
amelyről C. és ügyvédei megállapodtak, nem állt arányban  a sikerdíj-rendszer bevezetésével elérni  
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kívánt  céllal,  ennek megfelelően az  Egyezmény 10.  Cikkét  megsértették.  A Bíróság az  igazságos  
elégtétel tárgyában a döntését elhalasztotta.

4. Leonid Kharchenko Ukrajna elleni ügye (40107/02. sz. ügy)9

Az ügyész 2001. április 7-én elrendelte a kérelmező őrizetbe vételét, minthogy gyanúsítható volt egy 
társaság pénzeszközeinek elsikkasztásában való részvétellel. Őrizetét többször meghosszabbították, és  
ismételt  szabadlábra helyezési  kérelmeit  elutasították. Az ügyet  a bíróság több ízben visszaadta az  
ügyészségnek további vizsgálatok lefolytatása végett.  A kérelmezőt 2003. augusztus 4-én engedték 
szabadon, miután aláírt egy nyilatkozatot, hogy nem fog megszökni. Az ellene folyó büntetőeljárást  
2004 szeptemberében bizonyítékok hiányában megszüntették. 

A kérelmező szerint 2001. április  20-a és 2003. augusztus 4-e között Kijevben, a 13. sz. SIZO-ban  
(előzetes letartóztatási központban) tartották fogva, túlzsúfolt cellákban, amelyek nedvesek és télen 
nagyon hidegek voltak. A Kormány előadta, hogy a fogva tartottak száma nem haladta meg az egyes  
cellákban  a  férőhelyek  számát,  és  a  cellák  jól  szellőző,  megvilágítottak  voltak,  és  a  hideg  vizet 
folyamatosan biztosították. A kérelmező 2003. január 27-én  orvosi segítséget kért, minthogy mellkasi  
fájdalomra és szédülésre panaszkodott. Őt a SIZO orvosi szárnyában kezelték 2003. január 28-a és 
március 11-e között, amikor kielégítő egészségi állapotban távozott, és szabadlábra helyezéséig nem 
kért tovább orvosi segítséget. Miután elhagyta a fegyintézetet, 2003. augusztusában 20 napig a 15. sz.  
Kijevi Kórházban szívproblémákkal kezelték. 

A kérelmező – az Egyezmény 3. cikkére, 5. cikke 1. bekezdésének (c) pontjára, valamint 5. cikkének 
3. és 4. bekezdésére hivatkozással – azt sérelmezte, hogy törvénytelenül és a perre túl hosszú ideig  
várva, rossz körülmények között tartották fogva, annak ellenére, hogy számos krónikus betegségben 
szenved.

A Bíróság megállapította, hogy a kérelmező és az ukrán kormány nem értett egyet,  hogy mekkora  
terület  állt  rendelkezésére  fogvatartása  idején.  A Kormányzat  szerint,  abban cellában,  amelyben  a 
kérelmezőt tartották, az egy fogvatartottra eső átlagos élettér 2,55 és 4,67 négyzetméter között volt.  
Bár ennek megerősítésére semmilyen bizonyítékot nem terjesztettek a Bíróság elé, a Bíróság állandó 
ítélkezési gyakorlata és a Kínzást és Rossz Bánásmódot Megelőzni Hivatott Európai Bizottság 
előírásai fényében megállapította, hogy a kérelmezőt két év és három hónapig túlzsúfolt körülmények 
között tartották fogva, ezzel megsértették az Egyezmény 3. cikkét.

A kérelmezőnek  fogvatartása  idején  nyújtott  orvosi  ellátás  tekintetében,  a  Bíróság  megállapította,  
hogy  az  orvosi  szárny  már  másnap  fogadta,  hogy  mellkasi  fájdalomra  panaszkodott,  kapott 
gyógyszert, és az orvos rendszeresen megvizsgálta; 2003. május 11-én kielégítő egészségi állapotban 
bocsátották el. Következésképpen a Bíróság az ezzel kapcsolatos panaszt elutasította. 

A Bíróság a kérelmező előzetes letartóztatásának három különböző időszakát vizsgálta meg. A 2001.  
április  4-e és július 4-e között  eltelt  első időszakban a fogvatartás meghosszabbításáról  az ügyész  
döntött. Tekintettel arra, hogy az ügyész nem tekinthető a törvény által bírói hatáskör gyakorlására 
feljogosított,  független tisztségviselőnek,  a  kérelmező fogvatartása  ebben az időszakban jogellenes 
volt, és megsértette az 5. cikk 1. bekezdésének c.) pontját.  Ami a fogvatartás második, 2001. július 4-
e és októbere 15-e közötti időszakát illeti, a kérelmező bírósági határozat nélkül maradt őrizetben, míg  
a  nyomozóhatóságok a  vádiraton dolgoztak.  A Bíróság már  megállapította  az  5.  cikk megsértését 
azokban az esetekben, ahol embereket tartottak fogva meghatározott törvényi alap nélkül. Mivel ez 
nem  egyeztethető  össze  a  jogbiztonság  és  önkényesség  elleni  védelem  elvével,  a  Bíróság  
megállapította, hogy az 5. cikk 1. bekezdését megsértették. A fogva tartás utolsó, 2001. októbere 15-e 
és 2003. augusztus 4-e közti időszakát esetében, a kerületi bíróság elutasította a kérelmező szabadlábra  
helyezés  iránti  kérelmeit  annak érdekében,  hogy megakadályozza őt abban,  hogy a nyomozás elől 
elszökjön  és  biztosítsa  a  bíróság  előtti  megjelenését.  A  Bíróság  megállapította,  hogy  az  ukrán 
büntetőeljárási  törvény lehetővé tette,  hogy a  nemzeti  bíróságok bármiféle  indoklás vagy határidő 
nélkül is a gyanúsítottak őrizetben tartásáról döntsenek. Ez a kérelmezőt a bizonytalanságban tartotta,  
ami összeegyeztethetetlen az Egyezménnyel, vagyis az 5. cikk 1. bekezdését megsértették.

9 Az ítélet 2011. május 18-án vált véglegessé.
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A Bíróság azt is megállapította, hogy a kérelmező előzetes letartóztatása két évig, három hónapig és  
15 napig tartott, és minden esetben kizárólag a feltételezett szökés veszélyét jelölték meg a fogvatartás  
meghosszabbításának okaként, megsértve az Egyezmény 5. cikkének 3. bekezdését. 

Bár  az  ukrán  bíróságok  számos  szabadlábra  helyezés  iránti  kérelmet  vizsgáltak  meg,  döntéseik 
szabvány-indokoláson alapultak, annak vizsgálata nélkül, hogy vajon ezek az indokok a kérelmező 
helyzetében  relevánsak  voltak-e.  A  Bíróság  megállapította  továbbá,  hogy  a  a  kérelmező 
fogvatartásának jogszerűségét  a bíróság csak felülvizsgálati  kérelmének benyújtása után 19 nappal  
vizsgálta felül, ami ellentétes az Egyezmény követelményeivel. Ez a világos és előrelátható törvényi  
rendelkezések hiánya következtében visszatérő problémának tűnik az Ukrajna elleni ügyekben.  Az  
Egyezmény 5. cikkének 4. bekezdését tehát megsértették.

A fenti jogsértésekre tekintettel a Bíróság a kérelmező javára 20.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt  
meg.

5. Mugurel Soare és mások Románia elleni ügye (24329/02. sz. ügy)10

Mindhárom kérelmező, M. S., A. V. és D. B., a cigány etnikumhoz tartozó román állampolgár.  M. S.  
2000.  május  19-én  19:00  körül,  miközben  testvérével  a  kórházba  mentek  meglátogatni  anyjukat,  
meglátta egykori sógorát az utcán. A két testvér üldözőbe vette. Néhány járőröző rendőr elfogta őket,  
és  az  egyik  tiszt  fejbe  lőtte  M.  S.-t,  súlyos  sérüléseket  okozva.  A.  V.  és  D.  B.  tanúja  volt  az 
eseményeknek. 

M. S. és a román Kormányzat különböző módon adták elő a történteket. M. S. szerint ő és testvére 
fegyvertelen üldözték egykori sógorát. Egy rendőr őrizetbe vette, a kórház falához nyomta, megütötte 
a fejét, mielőtt megragadta a vállát, és többször is a falhoz csapta. A fájdalom rákényszerítette, hogy 
háttal  a  falnak  összegörnyedjen.  Amíg  ő  ebben  a  helyzetben  volt,  a  rendőr  állítólag  elővette  a 
lőfegyverét, és fejbe lőtte. A. V. és D. B., aki nem  ismerte M. S.-t, tanúja volt a jelenetnek. A. V.  
állítólag megpróbálta lefogni a rendőrt, aki lőtt. Azt állította, hogy a rendőr nem volt sérült, és nem 
voltak rajta vérfoltok.  Több rendőr érkezett   erősítésül,  és M. S.-t  és testvérét  kórházba vitték.  A 
Kormányzat előadása szerint, a három járőröző rendőr köteles volt beavatkozni, miután megállapította, 
hogy  két  késsel  felfegyverkezett  személy  egy  harmadikat  üldöz,  aki  segítségért  kiáltozik.  Kettő 
közülük az üldözött személyt követte, míg a harmadik arra törekedett, hogy őrizetbe vegye M. S.-t és 
testvérét, miután felmutatta nekik a rendőrségi igazolványát. M. S. állítólag megszúrta a rendőr, mire  
az utóbbi elővette a pisztolyát, hogy figyelmeztető lövést adjon le, azonban elvesztette az egyensúlyát,  
és ennek eredményeként a lövés közvetlenül M. S. fejét érte. A rendőrök akkor elkobozták a késeket,  
és  betették a  kocsiba,  mielőtt  M.  S.-t,  testvérét  és  egykori  sógorát  kórházba vitték.  M.  S.-t  mély  
kómában  vették  fel  a  baleseti  és  sürgősségi  osztályra.  Az  este  megműtötték,  majd   a  következő 
hónapban újra; a kórházat 2000. szeptember 1-jén hagyta el, félig megbénultan. A rendőr, aki tüzelt,  
az  események  után  ugyancsak  átesett  egy  orvosi  vizsgálaton;  felületi  gyomorsérülései  voltak 
valamilyen éles tárgytól. 

A vizsgálat aznap este megindult. A rendőrök, akik erősítésként megérkeztek, megkérték A. V.-t és D.  
B.-t, hogy menjenek velük a rendőrségre tanúvallomásuk megtétele végett. A rendőrségre körülbelül 
19:30-kor érkeztek, 21:00-körül hallgatták őket ki. Kérték, hogy engedjék őket haza, mert fáradtak, és 
családjuk nem tudja, hol vannak, de a kihallgatást végző rendőr elutasította kérelmüket.  A katonai 
ügyész és három rendőr 22:25 körül kiment a helyszínre, hogy feljegyzéseket készítsen.  Az ügyész 
jelentésében megállapította, hogy a rendőr, aki tüzelt, azt állította, hogy " egy cigány megtámadta". Az  
ügyész éjfél után visszament a rendőrségre, és felváltva kihallgatta A. V.-t és D. B.-t. Mindketten azt  
állították, hogy a tragikus eseményeknek voltak tanúi, a rendőrségen eltöltött idő, az élelmiszer és a  
víz hiánya testileg és lelkileg kimerítette őket. Azt is állították, hogy a rendőrök megfélemlítették őket,  
és arra akarták őket rávenni, hogy mondják azt, hogy M. S.-nél és testvérénél kés volt. A. V. állítása  
szerint  tiltakozott,  amikor  az  ügyész  azt  állította,  hogy  M.  S.  megsebesítette  a  rendőrt,  állítólag  
hozzátéve, hogy ha a rendőr valóban megsérült volna, a vére foltokat hagyott volna az ő fehér blúzán,  
amikor átkarolta a derekát. Állítólag a rendőrök írták alá a tanúvallomásokat, amelyeket nem tudtak 
elolvasni. A román Kormányzat a maga részéről azt állította, hogy nem gyakoroltak nyomást A. V.-re 
vagy D. B.-re. Ezt követően, 2000. júniusában, A. V. és D. B. kérte jogi képviselőjét, hogy nevükben 

10 Az ítélet 2011. május 22-én vált véglegessé.

34



éljen   panasszal  azon  körülmények  miatt,   amelyek  között  kihallgatták  őket.  E  panaszuk 
vonatkozásában semmilyen intézkedés nem történt. 

2000. május 19-én és 21-én az eseményekben részt vevő mindhárom rendőrnek jelentést kellett írnia a 
történtekről. Mindhárom jelentés megállapította, hogy a tiszt, aki lőtt, azután nyitott tüzet, hogy M. S.  
megszúrta.  A  2000.  május  24,  M.  S.  egykori  sógora  tanúvallomást  tett,  és  megerősítette  az 
eseményeknek ezt a változatát. A kórház biztonsági őre, aki személyesen nem volt jelen a helyszínen,  
de elmondta, amit az eset után hallott, ugyanígy tett.

A bukaresti  Országos Igazságügyi  Orvostani  Intézet  (INML) 2000.  szeptember  15-ei   igazságügyi  
orvosszakértői véleménye szerint a rendőr gyomrán két felületi seb volt, amelyet egy éles tárgy ejtett,  
és  okozhatták  2000.  május  19-én;  nem lehetett  arra  következtetni,  hogy a  sebeket  ő  okozta  saját  
magának. Az INML 2000. október 31-én újabb szakvéleményt nyújtott be, megállapítva különösen: 
annak a valószínűsége, hogy a sebeket a rendőr saját magának okozta, csekély.

Az ügyészség 2000. szeptember 26-án elrendelte M. S. egészségi állapotának igazságügyi szakértői 
vizsgálatát.  A INML 2001.  február 28-án terjesztette elő szakvéleményét,  amely - többek között - 
megállapította, hogy a golyót, amely eltalálta M. S.-t, közelről, lefelé lőtték ki. A lövést leadó rendőr 
2001.  július  11-én  az  ügyész  előtt  tett  tanúvallomásában  megerősítette  korábbi  előadását  az  
eseményekről. 

A katonai ügyész 2001. július 24-én  megszüntette a lövést leadó rendőr elleni büntetőeljárást, úgy 
találva, hogy önvédelemből cselekedett. M. S.-t és képviselőjét a határozat indokairól egyáltalán nem 
tájékoztatták. A Legfelsőbb Bíróság melletti katonai ügyészség azonban úgy döntött, hogy az ügyet  
átteszi  a  Bukaresti  Katonai  Bíróság  melletti  ügyészségre  azon  az  alapon,  hogy,  a  vonatkozó 
tanúvallomásokat elsősorban a rendőrtisztek és nem maga a katonai ügyész vette fel. Az áttétel folytán  
eljáró  ügyészség  2001.  december  10-én  hatályon  kívül  helyezte  a  2001.  július  24-ei  eljárást 
megszüntető  végzést,  és  elrendelte  a  vizsgálat  újraindítását  és  meghatározta  a  megteendő 
intézkedéseket.  Az  INML  felülvizsgálati  testülete  2002.  május  15-én  helyesbítette  az  M.  S.-ről  
készített  2001.  február  28-ai  orvosszakértői  jelentés  megállapításait.  Megállapította,  hogy gépelési  
hiba történt, és hogy a golyót, amely M. S.-t megsebesítette, felfelé és nem lefelé lőtték ki. A rendőrök  
jogállására  vonatkozó  jogszabályi  változások következtében 2003.  június  13-án  az  ügy átkerült  a 
polgári ügyészséghez, nevezetesen a Bukaresti Megyei Bíróság melletti ügyészségre.  A lövést leadó  
rendőr megerősítette korábbi tanúvallomását. Az ügyészség 2003. július 23-án  megszüntette a lövést  
leadó rendőr elleni büntetőeljárást, úgy találva, hogy önvédelemből cselekedett. Ugyancsak döntött az 
M. S. és testvére elleni, bíróság megsértése miatti büntetőeljárás megszüntetéséről. 

Az  ügy  kiindulópontjául  szolgáló  eseményt  részletesen  tárgyalták  az  újságok,  amelyek,  amelyek 
hangsúlyozták, M. S. etnikai hovatartozását, és az eseményt, mint " a rendőrség és a cigányok közötti  
fegyveres összecsapás"-t írták le.

M. S. – különösen az Egyezmény 2. cikkére hivatkozással – sérelmezte azt az erőszakot, amelynek  
állítólag akkor vetették alá, amikor letartóztatták, és hogy a rendőr meglőtte, és azt állította, hogy az  
események  kivizsgálása  nem volt  hatékony.  Különösen az  Egyezmény 13.  cikkére  és  14.  cikkére  
hivatkozással, azt is állította, hogy nem volt lehetősége a 2. cikk megsértésére hivatkozással kártérítést 
kérni, és hogy e jogait azért sértették meg, mert cigány származású. A. V. és D. B. – az Egyezmény 3. 
cikkére hivatkozással – különösen azt sérelmezte, hogy a kihallgatás céljából órákon át élelem és víz  
nélkül a rendőrségen tartották őket. 

A  2.  cikk  értelmében  a  halálos  erőszak  alkalmazása  a  rendőrök részéről  indokolt  lehet  bizonyos 
körülmények között.  Mindazonáltal,  a 2. cikk nem ad szabad kezet,  és a rendőrségi műveleteknek 
ellenőrzöttnek,  és  a  belső  jog  által  szabályozottaknak  kell  lenniük.  A  jogszabályi  és  igazgatási  
kereteknek meg kell határozniuk azokat a korlátozott körülményeket, amelyek között a jogalkalmazó 
szervek erőszakot és lőfegyvert használhatnak. A Bíróság tehát először azt vizsgálta, hogy vajon a  
lőfegyver  használatára  vonatkozó  román  jogszabályok  biztosítják-e  a  megfelelő  jogszabályi  és 
igazgatási kereteket, mielőtt megítélte volna, hogy az erőszak alkalmazása M. S. ellen igazolható volt-
e a 2. cikk alapján.
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Ami  a  jogszabályi  és  igazgatási  kereteket  illeti,  a  Bíróság  megjegyezte,  hogy  az  események 
időpontjában,  a  román  jog  is  felsorolt  egy  sor  olyan  helyzetet,  amikor  a  rendőrök  használhattak 
lőfegyvert anélkül, hogy felelősséget viseltek volna tetteikért, feltéve, hogy e cselekmények feltétlenül  
szükségesek  voltak,  és  más  kényszerítő  vagy  mozgáskorlátozó  eszközök  alkalmazása  nem  volt 
lehetséges.  Nem  volt  azonban  más,  a  rendőrségi  műveletek  folyamán  történő  fegyverhasználatot 
szabályozó rendelkezés azon kívül, hogy egy figyelmeztető lövést kell leadni, és nem volt semmilyen 
iránymutatás az ilyen műveletek tervezése és lebonyolítása tárgyában.  A Bíróság álláspontja szerint a 
kérdéses  jogi  keretek  nem tűnnek  elegendőnek,  hogy az  élethez  való  jog  "törvényi"  védelmének 
megkívánt  szintjét  elérjék.  Az  a  mód,  ahogyan  a  kérdéses  rendőri  műveletet  végrehajtották,  
megerősítette  ezt  a  következtetést.  Egyéb  tényezők  mellett  a  vonatkozó  egyértelmű  szabályok  
hiányával lehet magyarázni, hogy miért csak az egyik rendőr próbálta meg elfogni M. S.-t és fivérét,  
akinél - a rendőrség szerint - kés volt, míg a másik két tiszt azt a személy igyekezett  elfogni,  aki  
elfutott, segítségért kiáltozott, és aki láthatóan fegyvertelen volt. Az érintett rendőr jelentős cselekvési 
szabadságot élvezett  és lehetősége volt meggondolatlan lépéseket tenni,  amelyek valószínűleg nem 
fordulhattak volna elő, ha megfelelő kiképzést és utasításokat kap.

Arról,  hogy  vajon  az  esetleg  halálos  erőszak  rendőri  alkalmazása  indokolt  volt-e,  a  Bíróság 
mindenekelőtt megjegyezte, hogy a Kormányzat azon állítása, hogy a lövést, amely megsebesítette M. 
S.-t,  véletlenül  adták  le,  nem egyeztethető  össze  a  vizsgálat  azon  megállapításával,  hogy  a  tiszt  
önvédelemből  lőtt.  Ennek  ellenére,  ha  a  tiszt  valóban  önvédelemből  cselekedett,  a  lövés 
összeegyeztethető lett volna az Egyezmény 2. cikkével. A Bíróság elé tárt bizonyítékok azonban nem 
voltak elégséges ahhoz, hogy megállapítsa: M. S. és testvére fel volt fegyverkezve, és ezért a lövést  
leadó  tiszt  önvédelemből  cselekedett.  A  vizsgálat  megállapításai  nem  voltak  túl  meggyőzőek  e 
tekintetben, minthogy az eseményekben részt vevő rendőrök, M. S. egykori sógora (aki vele haragban 
állt),  és  egy  kórházi  biztonsági  őr  (aki  nem volt  ott  a  helyszínen)  -  egybehangzó  –  vallomásain  
alapultak. Ugyanakkor a helyszínen jelen lévő A. V. és D. B tanúvallomásait nem vették figyelembe. 
Ez különösen meglepő, tekintettel arra, hogy a korábbi nyilvánosan megragadta a rendőr a derekát,  
miután leadta a lövést. Ezen kívül nem vizsgálták meg a rendőrségi autóban talált kést, bár az a kérdés, 
hogy vajon a rendőr nem saját  magát  sebesítette-e meg,  nem tisztázódott.  A Bíróság számos más  
hiányosságot és ellentmondást is azonosított a vizsgálat során, és arra a következtetésre jutott, hogy 
nem nyert bizonyítást, hogy az M. S. ellen alkalmazott erőszak  összeegyeztethető volt az Egyezmény  
2. cikkével, így a 2. cikket megsértették. 

Az  élet  védelmének  kötelezettsége  azt  is  megköveteli,  hogy  „hatékony”  hivatalos  vizsgálatot 
folytassanak le, ha valaki erőszak alkalmazása következtében meghal. Jelen esetben lefolytattak egy 
vizsgálatot,  főként a katonai  ügyészség,  majd jogszabályi  változást  követően,  a polgári ügyészség.  
Annak vizsgálata során, hogy a vizsgálat "hatékony" volt-e, a Bíróság mindenek előtt rámutatott, hogy 
ha egy állami szervek által okozott halálesetet vagy sérelmet vizsgálnak, szükséges, hogy a vizsgálatot  
lefolytatók  függetlenek  legyenek  az  eseményekben  érintett  személyektől.  A  Bíróság  ítélkezési 
gyakorlata egyértelműen jelezte, hogy nem ez volt a helyzet  a katonai ügyész esetén, aki az adott  
időpontban katonai tisztviselő volt,  mint  ahogy a vizsgálat alá vont rendőrök is. A polgári ügyész  
beavatkozása – akinek tevékenysége arra korlátozódott, hogy kihallgatta a lövést leadó rendőrt, mielőtt  
az eljárást egy hónappal később megszüntette - nem volt elegendő e hiányosság orvoslására. A katonai  
ügyészség által lefolytatott nyomozás nagyobb részleteinek megvizsgálása után a Bíróság ugyancsak 
számos  hiányosságot  állapított  meg  (a  rendőrök  nem  tettek  vallomást  nyomozás  során,  az 
orvosszakértői vélemény elkészítésének jelentős késedelme, stb.) Továbbá az, hogy nem tájékoztatták 
M.  S.-t  vagy  ügyvédjét  az  eljárást  megszüntető  határozat  indokairól,  elfogadhatatlan,  ennek 
megfelelően a 2. cikket ebben a tekintetben is megsértették.

A 13. cikk szempontjából a kérdés az volt, hogy vajon a polgári kártérítési keresetet, amelyet M. S.  
indíthatott  volna  a  lövést  leadó  rendőr  ellen,   ellentétben  a  kérelmező  állításával,  "hatékony 
jogorvoslat"-nak minősült  volna-e.  A Bíróság már  nemlegesen válaszolt  erre  a kérdésre több más 
romániai esetben, és nem látta indokoltnak, hogy ebben az esetben más következtetésre jusson; így 
megállapította, hogy az Egyezmény 13. cikkét a 2. cikk vonatkozásában megsértették. 

A  14.  cikk  állítólagos  megsértésének  vizsgálata  során  a  Bíróság  először  annak  megállapítására 
törekedett,  hogy rasszizmus  befolyásolta-e  a  rendőr  magatartását.  Úgy ítélte,  hogy bár  az  érintett  
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rendőr  viselkedése  komolyan  bírálható,  ez  önmagában  nem  ad  elegendő  alapot  annak 
megállapításához, hogy az a bánásmód, amelynek M. S.-t a rendőrség kitette, rasszista indíttatású volt.  
Nem volt  bizonyíték arra sem,  hogy az érintett  rendőrök rasszista megjegyzéseket  tettek volna az  
események során. Abban a tekintetben, hogy vajon a román hatóságoknak külön vizsgálniuk kellett  
volna-e a rasszista indíték meglétét - amit nem tettek - a Bíróság válasza nemleges. Az a tény, hogy az  
események  estéjén,  a  rendőr  állította,  hogy  őt  "megtámadta  egy  cigány"  önmagában  nem  volt 
elégséges ahhoz, hogy a hatóságok kötelesek legyenek megbizonyosodni arról, vajon az események  
rasszista  indíttatásúak  voltak-e.  Az  Egyezmény  14.  cikkét  a  2.  és  3.  cikke  vonatkozásában  nem 
sértették meg.

A. V. és D. B. kérelmének vizsgálata eredményeként a Bíróság úgy ítélte, hogy azok a körülmények, 
amelyek között a rendőrség A. V.-t és D. B.-t kihallgatta, a szorongás és alávetettség érzést keltették  
bennük. A Bíróság különös tekintettel volt arra a tényre, hogy késő éjszakáig tartották vissza őket  
élelem és víz nélkül, miután egy tragédiát éltek át; az Egyezmény 3. cikkét tehát az ő vonatkozásukban 
megsértették. 

A Bíróság M. S. javára 90.000,-Euro – a sérülések miatt  elmaradt  jövedelmet pótló – vagyoni,  és 
40.000,-Euro  nemvagyoni  kártérítést,  A.  V.  és  D.  B.  javára  fejenként  10.000,-Euro  nemvagyoni 
kártérítést ítélt meg. 

A Legfelsőbb Bíróság emberi jogi  vonatkozású iránymutatásai

Büntető ügyszak

BKv 93.
1.  Az  előzetes  letartóztatás  elrendelésére  irányuló  ügyészi  indítványból  és  az  ahhoz  csatolt  
bizonyítékokból ki kell derülnie, hogy a bűncselekmény megalapozott gyanúja és a személyre szóló 
megalapozott  gyanú fennáll,  és  ki  kell  tűnnie,  hogy az ügyész  a  gyanúsított  esetében az  előzetes  
letartóztatás mely különös okát, milyen adatok alapján látja fennállni.

2.  A  nyomozási  bíró  ülése  kontradiktórius  eljárás.  Az  indítványt  megalapozó  bizonyítékokat  a 
jelenlévők megismerhetik, azokkal kapcsolatban észrevételeket tehetnek, okiratokat, tárgyi bizonyítási 
eszközöket  csatolhatnak  be,  azonban  további  bizonyításnak  nincs  helye.  A  nyomozási  bíró  a  
határozatát  az  ügyészi  indítványra,  az  ügyész  által  szolgáltatott  bizonyítékokra,  az  ülésen 
elhangzottakra, és az ülésen esetlegesen benyújtott egyéb bizonyítási eszközökre alapítja.

3. A határozat indokolásában a nyomozási bíró számot ad arról, hogy az előzetes letartóztatás általános 
feltételei  fennállnak-e,  és  megindokolja,  hogy az  előzetes  letartóztatás  mely  különös okát,  milyen 
adatok  alapján  állapította  meg.  A  határozat  indokolásában  ki  kell  térni  a  védői  ténybeli  és  jogi  
érvelésre és a nyomozási bíró azzal kapcsolatos álláspontjára. 

A Legfelsőbb Bíróság emberi jogi vonatkozású határozatai

Büntető ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Gazdasági ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Munkaügyi ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.
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Polgári ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Közigazgatási ügyszak

Kfv.III.37.881/2010/3. 
I.  A  Grt.  3.  §-ának  d/  pontja  értelmében  gazdasági  reklámnak  minősül  minden  olyan  közlés, 
tájékoztatás, illetve megjelenési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - 
ideértve a pénzt,  értékpapírt  és pénzügyi  export,  valamint  a dolog módjára hasznosított  természeti 
erőket - (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban 
mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására vagy 
e  céllal  összefüggésben a  vállalkozás  neve,  megjelölése,  tevékenysége  népszerűsítésére,  vagy áru,  
árujelzés ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám). E jogszabályhelyből következik,  
hogy a felperes könyveinek kéretlen elektronikus levél útján történő népszerűsítése, e könyvek (mint  
birtokba vehető forgalomképes ingó dolgok) értékesítésére vagy más módon történő igénybevételének 
(pl.  könyvtárban  való  olvasásának)  előmozdítására  irányult,  azaz  reklámnak  tekinthető.  Reklám 
közvetlen üzletszerzés útján, kéretlen elektronikus levélben történő megküldése sérti a Grt. 6. § /1/  
bekezdését.

II.  A  Legfelsőbb  Bíróság  álláspontja  szerint  a  jogerős  ítélet  nem azt  mondta  ki,  hogy  könyvek  
olvasására tilos elektronikus levelek útján buzdítani, hanem azt mondta ki, hogy ehhez a címzettek 
egyértelmű  és  kifejezett,  előzetes  hozzájárulása  szükséges.  A  felperes  nem  önmagában  a  saját  
véleményét, gondolatait közölte, népszerűsítette, hanem ellenérték fejében megvásárolható könyveit, -  
többek  között  -  azok  értékesítését  próbálta  meg  előmozdítani,  az  az  kereskedelmi  célú 
reklámtevékenységet  is folytatott, ezért helyesen állapította meg az eljárt bíróság, hogy az alperes,  
illetve  az  elsőfokú határozat  megállapításai  semmilyen  összefüggésbe  nem hozhatók  a  vélemény-
nyilvánítás  szabadságával.  Amennyiben a felperes gondolatait,  véleményét  nem valamely birtokba 
vehető  forgalomképes  ingó  dolog  (könyv)  formájában  közli,  akkor  a  Grt.  6.  §  (1)  bekezdésének 
szabálya  sem  vonatkozik  rá.  Mindezért  megállapítható,  hogy  fel  sem  merül  az  Egyezmény  10. 
cikkének, illetve 17-18. cikkének alkalmazhatósága. 

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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