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Európai uniós jogi közlemények

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek

Büntető ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú kérelem.

Gazdasági ügyszak

1.  Az  Oberlandesgericht  Köln  (Németország)  által  2011.  március  4-én  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-112/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
A repülőutakkal összefüggő azon költségeket is magában foglalja-e az 1008/2008 rendelet  23. cikke 
(1) bekezdésének rendelkezése, amely szerint a választható felárakat egyértelmű, átlátható és világos  
formában tüntetik fel minden jegyfoglalási folyamat kezdetén, és azok elfogadásáról az ügyfél dönt,  
amelyek  harmadik  személyek  (jelen  esetben  az  utazás  lemondására  szolgáló  biztosítást  kínáló  
személyek) által nyújtott szolgáltatások alkalmával merülnek fel, és amelyeket a repülőút közvetítője 
egy összegben, a légi viteldíjjal együtt vet ki az utasra? 

2. A Landgericht Hamburg (Németország) által 2011. március 18-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-134/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
A szervezett  utazási  formákról  szóló,  1990.  június  13-i  90/314/EGK  irányelv  7.  cikkét  akkor  is  
alkalmazni  kell-e,  ha  az  utazásszervező azért  válik  fizetésképtelenné,  mert  az  utasoktól  beszedett 
összegeket  kezdettől  fogva  fennálló  csalási  szándékkal  teljes  mértékben  nem  rendeltetésszerűen 
használta fel, és az utazás lebonyolítását egyáltalán nem tervezte? 

3.  Az  Oberster  Gerichtshof  (Ausztria)  által  2011.  március  21-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-138/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 102. cikkét, hogy valamely hatóság vállalkozási tevékenységet  
folytat,  ha  a  vállalkozások által  törvényi  bejelentési  kötelezettség alapján bejelentett  adatokat  egy 
adatbázisban  (cégjegyzékben)  tárolja,  és  térítés  ellenében  betekintést  biztosít  és/vagy  nyomtatott  
kivonatot készít, az ezt meghaladó felhasználási cselekményeket azonban tiltja? 
Az 1. kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 
2. Vállalkozási tevékenységről van-e szó, ha a hatóság sui generis oltalmi jogára való hivatkozással  
adatbázis előállítójaként tiltja a betekintés biztosításán és a nyomtatott kivonatok készítésén túlmenő  
felhasználást? 
Az 1. vagy a 2. kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 
3. Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 102. cikket, hogy a C-241/91. P. sz. és C-242/91. P. sz., RTE és  
ITP kontra Bizottság egyesített ügyekben 1995. április 6-án hozott ítéletben (EBHT 1995., I-743. o.) 
és a C-418/01. sz., IMS Health ügyben 2004. április 29-én hozott ítéletben (EBHT 2004., I-5039.o.)  
foglalt elveket („essential facilities doktrína”) akkor is alkalmazni kell, ha nincs „nagykereskedelmi 
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piac”,  mivel  a  védett  adatokat  közhatalmi  tevékenység  keretében  gyűjtik,  és  egy  adatbázisban 
(cégjegyzékben (Firmenbuch)) tárolják? 

4.  Az  Audiencia  Provincial  de  Barcelona  (Spanyolország)  által  2011.  március  21-én 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-139/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: spanyol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Akként kell-e értelmezni a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén 
az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK 
rendelet  hatályon kívül  helyezéséről  szóló,  2004.  február 11-i  261/2004/EK európai  parlamenti  és 
tanácsi  rendeletet,  hogy  a  keresetindítási  határidő  tekintetében  a  Montreali  Egyezmény  kétéves 
határidőt előíró 35. cikkét kell alkalmazni, avagy más közösségi szabályt vagy a nemzeti jogot kell  
alkalmazandónak tekinteni? 

5.  A  Cour  de  cassation  (Franciaország)  által  2011.  április  1-jén  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-158/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Hogyan  értelmezendő  az  1400/2002  mentességi  rendelet  1.  cikke  (1)  bekezdésének  f)  pontjában 
található  „meghatározott  kritériumok”  kifejezés,  amennyiben  mennyiségi  szelektív  forgalmazási  
rendszerről van szó? 

6.  Az  Audiencia  Provincial  de  Oviedo  által  2011.  április  5-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-166/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: spanyol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Megszorítóan  kell–e  értelmezni  az  üzlethelyiségen  kívül  kötött  szerződések  esetén  a  fogyasztók 
védelméről szóló, 1985. december 20-i 85/557/EGK tanácsi irányelv  3. cikke (2) bekezdésének d)  
pontját,  amelynek  hatálya  következésképpen nem terjed  ki  azokra  az  üzlethelyiségen  kívül  kötött 
szerződésekre, amelyek havonta esedékes, különböző arányok szerint állandó vagy változó hozamú 
befektetésekbe, illetve a szerződő társaság pénzügyi befektetési termékeibe befektetendő biztosítási díj  
megfizetéséért cserébe életbiztosítást kínálnak? 
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Munkaügyi ügyszak

1.  Az  Oberlandesgericht  Innsbruck  (Ausztria)  által  2011.  március  18-án  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-132/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Ellentétes-e a hatályos uniós joggal, különösen az Alapjogi Charta (EUSZ 6. cikk (1) bekezdésével  
összefüggésben értelmezett) 21. cikkével, az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmának 
általános uniós jogi elvével (az EUSZ 6. cikk (3) bekezdése) és a 2000/78/EK irányelv 1., 2. és 6. 
cikkével egy olyan nemzeti kollektív szerződéses rendelkezés, amely az idősebb női munkavállalókat  
közvetett hátrányos megkülönböztetésben részesíti azáltal, hogy a kollektív szerződéses alkalmazási  
csoportba történő besorolás során és ezáltal a díjazás mértéke szempontjából csak azon képességeiket  
és  ismereteiket  veszi  figyelembe,  amelyeket  női  légiutas-kísérőként  egy  bizonyos  légitársaságnál 
szereztek meg,  nincs azonban figyelemmel  azokra a tartalmi  szempontból  azonos képességekre és  
ismeretekre, amelyeket egy csoporton belüli másik légitársaságnál szereztek meg? A 2009. december  
1-je előtt létrejött munkaviszonyokra is érvényes-e ez? 
2. A Rieser-ügyhöz1 és a versenyjogi szabályozással ellentétes megállapodások Béguelin-ügy2 szerinti 
eseteihez fűződő ítélkezési gyakorlathoz hasonlóan, részlegesen érvénytelennek tekintheti-e a nemzeti  
bíróság az olyan egyéni munkaszerződésben foglalt kikötést, és mellőzheti-e annak alkalmazását az 
alapvető uniós jogok horizontális közvetlen hatálya alapján, amely közvetett módon sérti az Alapjogi 
Charta 21. cikkét, az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmának általános uniós jogi 
elvét és/vagy a 2000/78/EK irányelv 1., 2. és 6. cikkét? 

2. Cour de travail de Bruxelles (Belgium) által 2011. március 21-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-137/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Az 1408/71 rendelet 13. és azt követő cikkeinek, és különösen a 14c. cikkének alkalmazása során  
jogosult-e  valamely  tagállam  —  az  általa  az  önálló  vállalkozók  számára  létrehozott  szociális  
biztonsági  rendszer  alá  tartozás  feltételeinek  megállapításával  kapcsolatban  számára  biztosított  
hatáskör  keretei  között  —  arra,  hogy  „az  ezen  államban  adóköteles  társaság  külföldről  történő 
irányítását” a területén végzett tevékenységhez hasonlóan kezelje? 
2. Összeegyeztethető-e a az 1967. július 27-i 38. sz. királyi rendelet 3. cikke 1. §-ának (4) bekezdése 
az  európai  unió  jogával,  különösen  az  Európai  Unió  működéséről  szóló  szerződés  21.  cikkében 
biztosított  szabad  mozgás  és  tartózkodás  jogával,  ha  ez  alapján  a  külföldön  élő,  és  Belgiumban 
adóköteles  társaságot  külföldről  irányító  személy  nem  döntheti  meg  az  önálló  vállalkozók 
társadalombiztosítási  jogállására  vonatkozó  vélelmet,  míg  a  Belgiumban  élő,  és  ilyen  társaságot 
külföldről nem irányító személynek lehetősége van e vélelem megdöntésére, és bizonyíthatja, hogy 
nem gyakorol a 38. sz. királyi  rendelet 3. cikke 1. §-ának (1) bekezdése szerinti önálló vállalkozói 
tevékenységet? 

3. A Tribunale di  Napoli  (Olaszország)  által  2011. március 31-én benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-157/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Alkalmazható-e  az  1999/70/EK  irányelv  a  közhasznú  munkavállalókra,  azaz  a  szóban  forgó 
munkavállalók  a  3.  szakasz  (1)  bekezdése  értelmében  olyan  személyeknek  tekintendők-e,  akik  a 
munkáltató és a munkavállaló által közvetlenül létesített határozott időre létrejött munkaviszonnyal  

1 C-157/02. sz. ügy
2 C-22/71. sz. ügy 
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rendelkeznek,  amelynek  megszűnését  olyan  objektív  feltételek  útján  állapítják  meg,  mint  egy 
meghatározott időpont elérése, jelen esetben a projekt vége? 
2.  A  4.  szakasszal  ellentétes-e  az,  hogy  egy  közhasznú/társadalmi  munkát  végző  munkavállaló 
kizárólag  azért  kap  kevesebb  juttatást  egy  határozatlan  idejű  olyan  munkavállalóhoz  képest,  aki  
ugyanazt  a  munkakört  tölti  be,  és  ugyanakkora  szolgálati  idővel  rendelkezik,  mert  az  ő 
„munkaviszonya” a fent leírt módon kezdődött, illetve ez önmagában olyan objektív ok-e, amely a 
juttatások megfizetése tekintetében igazolja a kedvezőtlenebb bánásmódot? 

4.  A  Tribunale  di  Trani  (Olaszország)  által  2011.  április  1-jén  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-161/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Ellentétes-e a hátrányos megkülönböztetés tilalmával és az egyenlőség általános közösségi elvével a 
(2001.  évi  368.  sz.  törvényerejű  rendelet  2.  cikkének (1a)  bekezdésében előírthoz  hasonló)  olyan 
nemzeti szabályozás, amely a nemzeti jogrendszerbe egyfajta „akauzális” tényállást vezetett be, amely 
hátrányos helyzetbe hozza a Poste Italiane SpA munkavállalóit, valamint e társasághoz viszonyítva az 
ugyanezen ágazatban vagy más ágazatokban működő más vállalkozásokat is? 
2.  Az  előző  kérdésre  adandó  igenlő  válasz  esetén,  a  nemzeti  bíróságnak  kötelessége-e,  hogy  ne  
alkalmazza a közösségi joggal ellentétes nemzeti jogszabályt (illetve mellőzze annak alkalmazását)? 

Polgári ügyszak

1. A Bundespatentgericht (Németország)  által 2011. február 25-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-90/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Alkalmazni kell-e a 2008/95/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdésének b) és/vagy c) pontjában szereplő 
kizáró okokat olyan szómegjelölésre is, amely egy leíró jellegű szóösszetétel és egy nem leíró jellegű 
betűsor összetételéből áll, ha a közönség azért érzékeli a betűsort a leíró jellegű szavak rövidítéseként,  
mert azok kezdőbetűit tükrözi, és az összetett védjegy ezáltal egymást kölcsönösen magyarázó, leíró  
jellegű adatokból, illetve rövidítésekből álló összetételként értelmezhető? 

2. A Bundespatentgericht (Németország)  által 2011. február 25-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-91/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Alkalmazni kell-e a 2008/95/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdésének b) és/vagy c) pontjában szereplő 
kizáró okokat  olyan  szómegjelölésre  is,  amely egy — önmagában vizsgálva — nem leíró jellegű 
betűsor és egy leíró jellegű szóösszetétel egymás mellé helyezéséből áll, ha a közönség azért érzékeli a 
betűsort a leíró jellegű szavak rövidítéseként, mert azok kezdőbetűit tükrözi, és az összetett védjegy 
ezáltal  egymást  kölcsönösen  magyarázó,  leíró  jellegű  adatokból,  illetve  rövidítésekből  álló 
összetételként értelmezhető? 

3.  A Court  of  Appeal  (England & Wales)  (Civil  Division)  által  2011.  március  16-án 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-130/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: angol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Az 1768/92/EGK tanácsi rendelet (jelenleg a 469/2009/EK tanácsi rendelet) (a továbbiakban: KOT 
rendelet) 3. cikke értelmezése során, amennyiben valamely hatóanyagot tartalmazó gyógyszer számára  
megadták a forgalomba hozatali engedélyt (A), a 3. cikk d) pontját úgy kell-e értelmezni, mint amely  
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kizárja a kiegészítő oltalmi tanúsítvány kiadását valamely olyan későbbi forgalomba hozatali engedély 
(B)  alapján,  amely  ugyanazon  hatóanyagot  tartalmazó,  eltérő  gyógyszerre  vonatkozik,  ha  az  
alapszabadalom  által  biztosított  oltalom  keretei  nem  terjednek  ki  a  korábbi  forgalomba  hozatali 
engedély szerinti termék forgalomba hozatalára a 4. cikk értelmében? 
2. Amennyiben a kiegészítő oltalmi tanúsítvány kiadása nem kizárt, ebből az következik-e, hogy a 
KOT rendelet 13. cikke (1) bekezdésének értelmezése során „a termék Közösségen belüli forgalomba  
hozatalára vonatkozó első engedélynek” szükségszerűen olyan engedélynek kell lennie, amely a 4. 
cikk értelmében valamely gyógyszer forgalomba hozatalát az alapszabadalom által biztosított oltalom 
keretei között engedélyezi? 
3. Más válasz adható-e a fenti kérdésekre, amennyiben a korábbi forgalomba hozatali engedélyt egy 
meghatározott  javallattal  rendelkező  állatgyógyászati  célra  szolgáló  termékre,  míg  a  későbbi  
forgalmazási engedélyt emberi felhasználásra szánt, és eltérő javallattal rendelkező gyógyszerre adták  
ki? 
4.  Más  válasz  adható-e  a  fenti  kérdésekre,  ha  a  későbbi  forgalomba  hozatali  engedélyhez  a  
2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikkének (3) bekezdése szerinti teljes kérelmet 
(korábban a 65/65/EGK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikke szerinti teljes kérelem) kellett  
benyújtani?
5. Más válasz adható-e a fenti kérdésekre, amennyiben az (A) forgalomba hozatali engedély szerinti  
termék  a  kiegészítő  oltalmi  tanúsítvány  kérelmezőjétől  eltérő  törzskönyvezett  jogosulthoz  tartozó 
másik szabadalom oltalmának hatálya alá tartozik? 

4.  A  Gerechtshof  's-Gravenhage  (Hollandia)  által  2011.  március  28-án  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-149/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Úgy  kell-e  értelmezni  a  közösségi  védjegyről  szóló  207/2009/EK  rendelet  15.  cikkének  (1)  
bekezdését, hogy a közösségi védjegy tényleges használatának meglétéhez elegendő, ha a védjegyet  
egyetlen tagállamban használják, amennyiben e használat — ha nemzeti védjegyről lenne szó — az 
érintett tagállamban tényleges használatnak minősülne (lásd az 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi 
rendelet 15. cikkére vonatkozó, 10. sz. közös nyilatkozatot és az OHIM előtti felszólalási eljárásra  
vonatkozó útmutatókat)? 
2. Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén sohasem tekinthető-e a közösségi védjegy egyetlen 
tagállambeli  —  fent  említett  —  használata  a  207/2009/EK  rendelet  15.  cikkének  (1)  bekezdése 
értelmében vett Közösségen belüli tényleges használatnak?
3. Ha a közösségi védjegy egyetlen tagállambeli használata sohasem tekinthető a Közösségen belüli  
tényleges használatnak, akkor milyen követelményeket kell támasztani az adott esetben a Közösségen 
belüli  tényleges  használat  vizsgálata  során  —  az  egyéb  tényezők  mellett  —  a  használat  területi  
kiterjedtségével szemben? 
4. Vagy — az előzőektől eltérően — úgy kell-e értelmezni a közösségi védjegyről szóló rendelet 15.  
cikkét, hogy a Közösségen belüli tényleges használat vizsgálata során az egyes tagállamok területének 
határai  teljes  mértékben  figyelmen  kívül  maradnak  (és  például  a  piaci  részesedést  [a  termékek  
piaca/földrajzi piac] kell alapul venni)? 

5. A Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Németország) által 2011. március 29-én 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-154/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  A  polgári  és  kereskedelmi  ügyekben  a  joghatóságról,  valamint  a  határozatok  elismeréséről  és 
végrehajtásáról  szóló,  2000.  december  22-i  44/2001/EK tanácsi  rendelet  (a  továbbiakban:  44/2001 
rendelet)  18.  cikkének  (2)  bekezdése  értelmében  vett  fióktelepnek,  képviseletnek  vagy  más  
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telephelynek  tekintendő-e  a  44/2001  rendelet  hatálya  alá  tartozó  területen  kívüli  államnak  a 
tagállamok valamelyikében található nagykövetsége? 
2. Amennyiben a Bíróság az első kérdésre igenlő választ ad: 
Megalapozhatja-e a 44/2001 rendelet hatálya alá tartozó területen kívüli bíróság joghatóságát a jogvita 
keletkezését  megelőzően  létrejött  joghatósági  megállapodás,  ha  a  joghatósági  megállapodás  révén 
megszűnne a 44/2001 rendelet 18. és 19. cikkén alapuló joghatóság? 

6. A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2011. április 7-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-170/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Úgy kell-e értelmezni az 1206/2001 rendeletet, különösen e rendelet 1. cikkének (1) bekezdését, hogy 
a másik tagállamban lakóhellyel rendelkező tanút kihallgatni kívánó bíróságnak a bizonyításfelvétel e 
formájához  minden  esetben alkalmaznia  kell  az  1206/2001 rendelet  által  szabályozott  eljárásokat,  
vagy lehetősége van arra, hogy a saját nemzeti perjogában szabályozott eljárást — például a tanú e  
bíróság elé idézését — alkalmazza? 

Közigazgatási ügyszak

1.  A Baranya Megyei Bíróság (Magyar Köztársaság) által  2011. február 22-én 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-80/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: magyar 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  A  2006/112  irányelvet  úgy  kell-e  értelmezni,  hogy  azt  a  HÉA-alanyt,  aki  az  említett 
irányelv  rendelkezéseinek  megfelelően  teljesíti  a  HÉA-levonás  anyagi  jogi  feltételeit, 
megfoszthatja-e  levonási  jogától  az  olyan  nemzeti  szabályozás,  illetve  gyakorlat,  amely 
megtiltja  a  termékek  vétele  alkalmával  megfizetett  HÉA  levonását  abban  az  esetben,  ha 
kizárólag a számla, mint hiteles dokumentum igazolja a termékértékesítés megtörténtét, s nem 
rendelkezik a számlakibocsátótól olyan dokumentummal, amely igazolja, hogy a termékkel 
rendelkezett,  azt  szállíthatta,  illetőleg  bevallási  kötelezettségének  eleget  tett?  A  tagállam 
megkövetelheti-e  az  irányelv  273.  cikke  alapján a  HÉA pontos  behajtása és  az  adócsalás 
megakadályozása  érdekében,  hogy  a  számlabefogadó  rendelkezzen  egyéb  olyan 
dokumentummal,  amely  a  számlakibocsátó  termékkel  való  rendelkezését,  illetőleg  a 
számlabefogadó részére történő szállítást, fuvarozást bizonyítják? 
2. Összeegyeztethető szabályozást tartalmaz-e az irányelv alkalmazása kapcsán az Európai 
Bíróság által már többször kifejtett semlegesség és arányosság elvével a nemzeti Áfa tv. 44 § 
(5)  bekezdésében  rögzített  „kellő  körültekintés”  fogalma,  melynek  alkalmazása  során  az 
adóhatóság és a kialakult bírói gyakorlat azt követeli meg, hogy a számlabefogadónak meg 
kell  győződnie  arról,  hogy  a  számlát  kibocsátó  adóalany-e,  illetőleg  a  termékeit 
nyilvántartásba vette-e, azokról beszerzési számlával rendelkezik-e, illetőleg bevallási és áfa 
befizetési kötelezettségének eleget tett-e? 
3.  Úgy  kell-e  értelmezni  a  közös  hozzáadott  értékadó-rendszerről  szóló  2006.  évi  112. 
irányelv 167. cikkét illetőleg 178. cikk a.) pontját,  hogy azzal  ellentétes az olyan nemzeti 
szabályozás,  illetőleg  gyakorlat,  amely az adólevonási  jog érvényesítéséhez  megköveteli  a 
számlát  befogadó  adóalanytól  a  számlát  kibocsátó  társaság  jogkövető  magatartásának 
igazolását? 
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2.  A  Bundesverwaltungsgericht  (Németország)  által  2011.  március  2-án  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-99/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Úgy  kell-e  értelmezni  a  2004/83/EK  irányelv  9.  cikke  (1)  bekezdésének  a)  pontját,  hogy  a 
vallásszabadságba  történő nem minden,  az  EJEE 9.  cikkét  sértő  beavatkozás  minősül  az  elsőként 
említett  szabály értelmében  vett  üldöztetésnek,  hanem a vallásszabadságnak mint  alapvető emberi 
jognak a súlyos megsértése csak akkor valósul meg, ha az annak lényegi elemét érinti? 
2. Ha az első kérdésre igenlő válasz adandó: 
a) A vallásszabadság lényegi eleme az otthon és az annak szomszédságában lévő területeken történő  
hitvallásra és hitbéli tevékenységre korlátozódik-e, vagy a 2004/83 irányelv 9. cikke (1) bekezdésének 
a)  pontja  értelmében  vett  üldöztetés  akkor  is  megvalósul,  ha  a  származási  országban a  nyilvános  
vallásgyakorlás az életet, testi épséget és a szabadságot veszélyezteti, és a kérelmező ezért tartózkodik  
tőle? 
b)  Ha  a  vallásszabadság  lényegi  eleme  magában  foglalhat  egyes  nyilvánosan  végzett  hitbéli 
tevékenységeket is: 
Elegendő-e  ebben  az  esetben  a  vallásszabadság  súlyos  megsértéséhez,  hogy  a  kérelmező  vallási  
identitásának megőrzése érdekében ezt a hitbéli  tevékenységet  önmagára nézve elengedhetetlennek 
tartja, avagy szükséges ezen felül az is, hogy a vallási közösség, amelyhez a kérelmező tartozik, ezt a 
vallási tevékenységet vallási tanai központi elemének tartsa, 
avagy az olyan egyéb körülményekből, mint a származási országban uralkodó általános viszonyok, 
adódhatnak-e további korlátozások? 
3. Amennyiben az első kérdésre igenlő válasz adandó: 
Fennáll-e a 2004/83 irányelv 2. cikkének c) pontja értelmében vett üldöztetéstől való megalapozott  
félelem,  ha megállapítható,  hogy a származási  országba történő visszatérést követően a kérelmező  
annak ellenére fog egyes — a lényegi elemen kívüli — vallási tevékenységeket végezni, hogy ezek 
veszélyeztetik életét, testi épségét és szabadságát, vagy elvárható-e a kérelmezőtől, hogy tartózkodjon 
az ilyen jövőbeli tevékenységektől? 

3.  A Court  of  Appeal  (England & Wales)  (Civil  Division)  által  2011.  március  16-án 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-130/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: angol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Az 1768/92/EGK tanácsi rendelet (jelenleg a 469/2009/EK tanácsi rendelet) (a továbbiakban: KOT 
rendelet) 3. cikke értelmezése során, amennyiben valamely hatóanyagot tartalmazó gyógyszer számára  
megadták a forgalomba hozatali engedélyt (A), a 3. cikk d) pontját úgy kell-e értelmezni, mint amely  
kizárja a kiegészítő oltalmi tanúsítvány kiadását valamely olyan későbbi forgalomba hozatali engedély 
(B)  alapján,  amely  ugyanazon  hatóanyagot  tartalmazó,  eltérő  gyógyszerre  vonatkozik,  ha  az  
alapszabadalom  által  biztosított  oltalom  keretei  nem  terjednek  ki  a  korábbi  forgalomba  hozatali 
engedély szerinti termék forgalomba hozatalára a 4. cikk értelmében? 
2. Amennyiben a kiegészítő oltalmi tanúsítvány kiadása nem kizárt, ebből az következik-e, hogy a 
KOT rendelet 13. cikke (1) bekezdésének értelmezése során „a termék Közösségen belüli forgalomba  
hozatalára vonatkozó első engedélynek” szükségszerűen olyan engedélynek kell lennie, amely a 4. 
cikk értelmében valamely gyógyszer forgalomba hozatalát az alapszabadalom által biztosított oltalom 
keretei között engedélyezi? 
3. Más válasz adható-e a fenti kérdésekre, amennyiben a korábbi forgalomba hozatali engedélyt egy 
meghatározott  javallattal  rendelkező  állatgyógyászati  célra  szolgáló  termékre,  míg  a  későbbi  
forgalmazási engedélyt emberi felhasználásra szánt, és eltérő javallattal rendelkező gyógyszerre adták  
ki? 
4.  Más  válasz  adható-e  a  fenti  kérdésekre,  ha  a  későbbi  forgalomba  hozatali  engedélyhez  a  
2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikkének (3) bekezdése szerinti teljes kérelmet 
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(korábban a 65/65/EGK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikke szerinti teljes kérelem) kellett  
benyújtani?
5. Más válasz adható-e a fenti kérdésekre, amennyiben az (A) forgalomba hozatali engedély szerinti  
termék  a  kiegészítő  oltalmi  tanúsítvány  kérelmezőjétől  eltérő  törzskönyvezett  jogosulthoz  tartozó 
másik szabadalom oltalmának hatálya alá tartozik? 

4.  A  Finanzgericht  Düsseldorf  (Németország)  által  2011.  március  17-én  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-131/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Értelmezhető-e a cukorágazatban a kvótarendszer részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról  
szóló, 1982. június 8-i 1443/82/EGK bizottsági rendelet 3. cikkének (4) bekezdése oly módon, hogy az 
kiterjed  a  hatóság  által  végzett  vizsgálat  során  a  termelőnél  utólagosan  megállapított  
többletmennyiségre is? 

5.  A  Schienen  Control  Kommission  (Ausztria)  által  2011.  március  18-án  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-136/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről 
szóló,  2007.  október  23-i  1371/2007/EK európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet  II.  Melléklete  II. 
Részével összefüggésben értelmezett 8. cikkének (2) bekezdését, hogy a fő összeköttetésekről szóló 
információknak magukban kell foglalniuk a közzétett indulási idő mellett a csatlakozások késésének 
vagy kimaradásának közzétételét is? 
Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén: 
2. Úgy kell-e értelmezni a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra 
használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló, 2001. február 26-i 2001/14/EK 
európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv  II.  Mellékletével  összefüggésben  értelmezett  5.  cikkét  az 
1371/2007/EK  rendelet  II.  Melléklete  II.  Részével  összefüggésben  értelmezett  8.  cikkének  (2)  
bekezdése fényében, hogy a pályahálózat-működtető köteles hátrányos megkülönböztetéstől mentes 
módon a  vasúttársaságok rendelkezésére  bocsátani  más  vasúttársaságok vonataira  vonatkozó valós 
idejű adatokat,  amennyiben ezek a vonatok az 1371/2007/EK rendelet  II.  Mellékletének II.  Része  
értelmében vett fő összeköttetések? 

6.  A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei  Bíróság (Magyar  Köztársaság)  által  2011. 
március  23-án  benyújtott  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelem  (C-142/11.  sz. 
ügy) 
Az eljárás nyelve: magyar 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Értelmezhető-e akként a 2001. december 20-i 2001/115/EK Tanácsi Irányelvvel módosított, 
a  tagállamok  forgalmi  adóra  vonatkozó  jogszabályainak  összehangolásáról  —  közös 
hozzáadottértékadó-rendszer:  egységes  adóalap-megállapításról  szóló  1977.  május  17-i 
77/388/EGK Hatodik Tanácsi Irányelv (a továbbiakban: Hatodik Irányelv), illetve 1997. évet 
érintően  a  közös  hozzáadottértékadó-rendszerről  szóló  2006.  november  28-i  2006/112/EK 
Tanácsi  Irányelv  hozzáadottérték-adó  levonására  vonatkozó  rendelkezése,  hogy  az 
adólevonással  élő  adóalany  e  jogát  —  mintegy  objektív  felelősségre  alapozva  — 
korlátozhatja, illetve megtilthatja az adóhatóság, ha a számlakibocsátó a további alvállalkozók 
igénybevételének szabályszerűségét nem tudja bizonyítani? 
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2. Amennyiben az adóhatóság nem vitatja a számla szerinti gazdasági esemény megtörténtét 
és a számla alakilag is megfelel a jogszabályi előírásoknak, jogszerűen megtilthatja-e az áfa 
visszaigénylését  a  hatóság,  ha  a  számlakibocsátó  által  igénybe  vett  további  alvállalkozók 
kiléte nem állapítható meg, vagy ez utóbbiak számlakibocsátása szabálytalan? 
3. Az adólevonási jog gyakorlását a 2. pont szerint megtiltó adóhatóság köteles-e eljárása 
során bizonyítani, hogy az adólevonással élő adóalany az alvállalkozói láncolatban mögötte 
álló  vállalkozások  szabálytalan  —  esetenként  adókijátszásra  irányuló  —  magatartásáról 
tudott, vagy abban ő maga is közreműködött? 

7.  Az  Administrativen  Sad  Varna  (Bulgária)  által  2011.  március  28-án  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-153/11. 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 168. cikke első bekezdésének a) pontját, hogy — miután az adóalany 
gyakorolta választási jogát, és a tárgyi eszköznek minősülő ingatlant vállalkozása vagyonának körébe 
vonta  —  vélelmezendő  (vagyis  az  ellenkező  bizonyításáig  feltételezendő),  hogy  az  adóalany  e  
terméket az általa folytatott adóköteles tevékenységhez használja fel? 
2.  Úgy  kell-e  értelmezni  a  2006/112  irányelv  168.  cikke  első  bekezdésének  a)  pontját,  hogy  az  
adóalany  vállalkozása  vagyonának  körébe  vont  ingatlan  megvásárlása  esetén  az  adólevonási  jog 
rögtön abban az adómegállapítási időszakban keletkezik, amelyben az adó esedékessé vált, mégpedig 
attól  a körülménytől  függetlenül,  hogy az ingatlan a használatbavétele tekintetében a törvény által  
kötelező jelleggel előírt engedély hiányára tekintettel nem használható? 
3.  Összhangban áll-e az irányelvvel  és az irányelv értelmezéséhez fűződő ítélkezési gyakorlattal a  
Natsionalna Agentsia po Prihodite közigazgatási gyakorlatához hasonló olyan közigazgatási gyakorlat,  
amely a HÉA-alanyok által az általuk vásárolt  tárgyi  eszközök tekintetében gyakorolt  adólevonási  
jogot  azzal  az  indokkal  tagadja  meg,  hogy  ezen  eszközök  a  társaságok  tulajdonosai  személyes 
szükségleteinek kielégítését szolgálják, anélkül hogy e használatra HÉA-t vetnének ki?
4.  Az  olyan  esetben,  mint  amelyről  az  alapügyben  szó  van,  megilleti-e  a  felperes  társaságot  az  
adólevonás joga valamely ingatlan — egy többszintes szófiai lakás — megvásárlása esetén? 

8.  A  Consiglio  di  Stato  (Olaszország)  által  2011.  április  1-jén  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-159/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
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  irányelvvel  és  különösen  1.  cikke  (2)  bekezdésének  a)  és  d)  pontjával,  2.  
cikkével,  28.  cikkével  és II.  mellékletének 8.  és 12.  kategóriájával  ellentétes-e egy olyan  nemzeti  
szabályozás,  amely  lehetővé  teszi  két  ajánlatkérő  hatóság  között  írásbeli  megállapodás  kötését  a 
kórházi  létesítmények  szeizmikus  biztonsági  résének a létesítmények  biztonságára,  és különösen a 
stratégiai  fontosságú épületek biztonságára vonatkozó nemzeti  jogszabályok figyelembevételével,  a 
feladat  ellátása  során  felmerült  költségeket  meg  nem  haladó  ellenszolgáltatás  fejében  történő 
tanulmányozása és értékelése tárgyában, ha a feladatot ellátó hatóság gazdasági szereplői minőséget  
ölthet? 
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9. A Bundeskommunikationssenat (Ausztria) által 2011. április 4-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-162/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Úgy kell-e értelmezni  a 89/552 irányelv  módosításáról  szóló,  1997.  június 19-i  97/36/EK európai 
parlamenti  és  tanácsi  irányelvvel  módosított,  a  tagállamok  törvényi,  rendeleti  vagy közigazgatási 
intézkedésekben  megállapított,  televíziós  műsorszolgáltató  tevékenységre  vonatkozó  egyes 
rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 1989. október 3-i 89/552/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének 
c) pontját, 10. és 11. cikkét, valamint 18. cikkének (3) bekezdését, hogy valamely műsorszolgáltató 
részéről  a  saját  (szabadon  fogható)  műsoraival  és  programjaival  kapcsolatban  a  műsoraiban  és 
programjaiban tett  bármely jellegű közleményei  a „televíziós reklám” fogalmába (1.  cikk c)  pont)  
tartoznak,  és  következésképpen  az  efféle  közleményekre  is  alkalmazandók  többek  között  az 
elkülönítésre  és  felismerhetőségre  vonatkozó  10.  cikk  szerinti,  valamint  a  reklám  elhelyezésére 
vonatkozó 11. cikk szerinti rendelkezések? 

10.  A  Rechtbank van  eerste  aanleg  te  Antwerpen  (Belgium)  által  2011.  április  4-én 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-163/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet  
végrehajtására  vonatkozó  rendelkezések  megállapításáról  szóló,  1993.  július  2-i  2454/93/EGK 
bizottsági  rendeletnek  a  2000.  december  15-i  2787/2000/EK  bizottsági  rendelet  1.  cikkének  53.  
pontjával beillesztett 450c. cikke (1) bekezdésének b) pontját, hogy az abban említett értesítés csak 
akkor érvényes, ha az tartalmazza a kezes által adott esetben fizetendő pontos összeget?
2. Úgy kell-e értelmezni a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet  
végrehajtására  vonatkozó  rendelkezések  megállapításáról  szóló,  1993.  július  2-i  2454/93/EGK 
bizottsági  rendeletnek  a  2000.  december  15-i  2787/2000/EK bizottsági  rendelet   1.  cikkének  53.  
pontjával beillesztett 450c. cikkének (2) bekezdését, hogy az a kezes, aki, miután a 2454/93 rendelet 
450c. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében az árutovábbítási nyilatkozat elfogadását követő 
három éven  belül  értesítették,  olyan  értesítést  kap,  amely  a  később tőle  követelt  összegtől  eltérő  
összeget tüntet fel, mentesül a kötelezettségei alól? 

11.  Tribunale  di  Frosinone  (Olaszország)  által  2011.  április  7-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-169/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
A 2008/115/EK irányelv 15. és 16. cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy a tagállamoknak tilos előírniuk 
azt,  hogy valamely harmadik ország illegálisan tartózkodó állampolgárának visszatérésére irányuló  
közigazgatási  eljárás  keretében  az  érintett  együttműködésének  hiánya  vele  szemben  a  személyi  
szabadságát elvonó intézkedéseknek, az őrizetbevétel különféle és a nemzeti törvény szerinti címein  
történő meghozatalát eredményezze a hivatkozott 15. és 16. cikkben szereplő feltételek és garanciák  
hiányában, és az irányelv 8. cikkének (3) bekezdése értelmében a hatáskörrel rendelkező közigazgatási  
hatóság által kibocsátott kitoloncolási végzés tiszteletben tartásának állítólagos elmulasztása alapján? 

12. A Conseil d'État (Franciaország) által 2011. április 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal  
iránti kérelem (C-179/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Azoknak a kérelmezőknek, akikkel kapcsolatban egy menedékjog iránti kérelemmel megkeresett 
tagállam úgy határoz, hogy a 2003. február 18-i 343/2003/EK tanácsi rendelet ( 1 ) alkalmazásával  
megkeres  egy másik  tagállamot,  amelyet  felelősnek vél  e kérelem megvizsgálásáért,  biztosítja-e  a 
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2003. január 27-i 2003/9/EK tanácsi irányelv ( 2 ) e másik tagállam általi átvétellel vagy visszavétellel  
kapcsolatos  eljárás  teljes  időtartama  alatt  az  irányelvben  előírt,  a  befogadásra  irányuló 
minimumfeltételek nyújtását? 
2. Az e kérdésre adandó igenlő válasz esetén 
a)  az első tagállamra  ilyenformán háruló,  a befogadás minimumfeltételei  nyújtásának biztosítására 

vonatkozó  kötelezettség  a  megkeresett  tagállam általi  elfogadásról  szóló  határozathozatallal,  a 
menedékkérő tényleges átvételével vagy visszavételével ér e véget, vagy egy másik időpontban;

b) mely tagállamra hárul ilyenformán ezen időszak alatt a befogadás minimumfeltételei biztosításának 
pénzügyi terhe? 

13.  A  Symvoulio  tis  Epikrateias  (Görögország)  által  2011.  április  20-án  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-186/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: görög 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Összeegyeztethető-e az EK-Szerződés 43. és 49. cikkében foglalt rendelkezésekkel az a nemzeti  
szabályozás, amely a szerencsejáték-kínálat korlátozása céljából a szerencsejátékok megvalósítására,  
igazgatására,  szervezésére  és  lebonyolítására  vonatkozóan  kizárólagos  jogot  ad  azon  egyetlen 
vállalkozásnak, amely egy tőzsdén jegyzett részvénytársaság formájában működik, amikor is emellett  
ez a vállalkozás az általa szervezett szerencsejátékokat reklámozza, a tevékenységét kiterjeszti más  
államokra,  a játékosok szabadon vesznek részt  a játékokban,  és a  fogadás,  valamint  a  nyeremény  
legmagasabb összege fogadószelvényenként és nem nyertesenként meghatározott? 
2. Az első kérdésre adott nemleges válasz esetén összeegyeztethető-e az EK- Szerződés 43. és 49. 
cikkével  az a nemzeti  szabályozás,  amely a tevékenységek kizárólag ellenőrzött  mederben történő 
gyakorlása érdekében a szóban forgó ágazatban működő vállalkozások felett gyakorolt ellenőrzésen 
keresztül  küzd  a  bűnözés  ellen,  és  amely  a  szerencsejátékok  megvalósítására,  igazgatására,  
szervezésére és lebonyolítására vonatkozóan kizárólagos jogot ad egyetlen vállalkozásnak, ha e jog 
megadása  egyúttal  olyan  hatással  is  bír,  hogy  a  vonatkozó  kínálatot  korlátlanul  fejleszti;  illetve  
szükség van-e minden esetben arra — annak érdekében is, hogy ez a korlátozás megfelelőnek legyen 
tekinthető a bűnözés leküzdése céljának eléréséhez —, hogy a kínálat fejlesztése ellenőrzött legyen,  
azaz,  hogy a fejlesztés a cél  eléréséhez szükséges  mértékű legyen,  és ne lépje azt  túl? Abban az 
esetben,  ha  a  szóban forgó fejlesztést  mindenképpen  ellenőrizni  kell,  e  tekintetben  ellenőrzöttnek 
tekinthető-e az, amikor ebben az ágazatban kizárólagos jogot adnak egy, az előzetes döntéshozatalra  
előterjesztett  első  kérdésben  felsorolt  jellemzőkkel  rendelkező  szervezetnek?  Végezetül  abban  az 
esetben,  ha úgy tekintjük, hogy a szóban forgó kizárólagos jog megadása a szerencsejáték kínálat  
ellenőrzött  fejlesztéséhez  vezet,  annak  egy vállalkozás  számára  történő  megadása  meghaladja-e  a 
szükséges mértéket abban az értelemben, hogy ugyanazon cél eredményesen elérhető a jogosultság 
több vállalkozás számára történő megadása által is? 
3.  Amennyiben  az  előzetes  döntéshozatalra  előterjesztett  előző  kérdésekre  figyelemmel  úgy  kell 
tekinteni,  hogy  a  szerencsejátékok  megvalósítására,  igazgatására,  szervezésére  és  lebonyolítására 
vonatkozó kizárólagos jognak a szóban forgó nemzeti rendelkezések alapján történő megadása nem 
egyeztethető össze az EK-Szerződés 43. és 49. cikkével: 
a)  a  Szerződés  hivatkozott  rendelkezései  értelmében  elfogadható  e,  hogy a  nemzeti  hatóságok  a  

Szerződéssel összeegyeztethető rendelkezések elfogadásához szükséges átmeneti időszakban nem 
folytatják le az azon jogalanyok által az e tevékenységek elindítására vonatkozóan előterjesztett 
kérelmek vizsgálatát, amelyek más tagállamban rendelkeznek székhellyel; 

b)  igenlő válasz esetén,  melyek  azok a kritériumok,  amelyek alapján az átmeneti  időszak tartama 
meghatározásra kerül; 

c) amennyiben az átmeneti időszak nem fogadható el, a hatóságoknak mely kritériumok alapján kell a  
kérelmeket értékelniük? 
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Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok

Büntető ügyszak

1.  A  Bíróság  (első  tanács)  2011.  április  28-i  ítélete  (a  Corte  di  Appello  di  Trento 
(Olaszország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  — Hassen El  Dridi  alias  Karim 
Soufi elleni büntetőeljárás (C-61/11. PPU. sz. ügy)3 
A  harmadik  országok  illegálisan  tartózkodó  állampolgárainak  visszatérésével  kapcsolatban  a  
tagállamokban használt  közös normákról  és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 2008/115/EK  
európai parlamenti és tanácsi irányelvet, különösen annak 15. és 16. cikkét úgy kell értelmezni, hogy  
azzal ellentétes valamely tagállamnak az alapügyben szereplőhöz hasonló olyan szabályozása, amely  
kizárólag  azért  rendeli  szabadságvesztéssel  büntetni  valamely  harmadik  ország  jogellenesen  
tartózkodó  állampolgárát,  mert  e  személy  — megsértve  az  ezen  állam területének  meghatározott  
határidőn belüli  elhagyását elrendelő határozatot — jogszerű indok nélkül továbbra is e területen  
marad. 

Gazdasági ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Munkaügyi ügyszak

1. A Bíróság elnökének 2011. február 7-i végzése (a Landesarbeitsgericht Köln (Németország) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-312/10. sz. ügy)4

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

2.  A  Bíróság  (hatodik  tanács)  2011.  március  4-i  végzése  (a  Tribunal  Dâmbovi aț  
(Románia)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Nicu or  Grigore  kontra  Regiaș  
Na ională a Pădurilor Romsilva — Direc ia Silvică Bucure ti (C-258/10. sz. ügy)ț ț ș 5 
1. A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88 európai parlamenti  
és tanácsi  irányelv 2.  cikkének (1)  pontját  úgy kell  értelmezni,  hogy az az időtartam, amely alatt  
valamely  erdész  munkaszerződésének  megfelelően  napi  nyolcórás  munkaidőben  köteles  egy  
meghatározott erdei parcella felügyeletéről gondoskodni, amelynek tekintetében — esettől függően —  
fegyelmi,  vagyoni,  szabálysértési  vagy  büntetőjogi  felelősséggel  tartozik  a  felügyelete  alatt  álló  
területen megállapított  károkért,  függetlenül  attól,  hogy mikor következett  be a kár,  e rendelkezés  
értelmében csak akkor minősül „munkaidőnek”, ha az erdész felügyeleti kötelezettségének a jellege és  
terjedelme, valamint a rá alkalmazandó felelősségi rendszer megköveteli az erdésznek a munkahelyen  
való fizikai jelenlétét, és ha az említett időtartam során a munkáltatója utasításait köteles követni. A  
kérdést  előterjesztő  bíróság  feladata,  hogy  különösen  az  alkalmazandó  nemzeti  jogra  tekintettel  
elvégezze a szükséges ténybeli és jogi ellenőrzéseket annak értékeléséhez, hogy az előtte folyamatban  
levő ügyben mindez fennáll-e. 
2. Valamely időtartamnak a 2003/88 irányelv 2. cikkének (1) bekezdése értelmében „munkaidőként”  
való minősítése nem függ attól, hogy rendelkezésre bocsátottak-e az érintett erdész kezelése alatt álló  
parcella  területén szolgálati  lakást,  amennyiben e  rendelkezésre  bocsátás  nem jár  azzal,  hogy az  
utóbb említett erdésznek a munkavállaló által meghatározott helyen fizikailag jelen kell lennie, és e  
helyen  a  munkáltató  utasításait  kell  követnie  annak  érdekében,  hogy  szükség  esetén  azonnal  
teljesíthesse  a  megfelelő  feladatokat.  A  kérdést  előterjesztő  bíróság  feladata,  hogy  elvégezze  a  

3 A kérdés: Hírlevél II. évfolyam 5. szám, Büntető ügyszak 6. szám alatt.
4 A kérdés: Hírlevél I. évfolyam 6. szám, Munkaügyi ügyszak 1. szám alatt.
5 A kérdés: Hírlevél I. évfolyam 9. szám, Munkaügyi ügyszak 4. szám alatt.
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szükséges ellenőrzéseket annak értékeléséhez, hogy az előtte folyamatban levő ügyben mindez fennáll-
e.
3.  A 2003/88 irányelv 6. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal főszabály szerint ellentétes az olyan  
helyzet, amelyben — bár az erdész munkaszerződése heti negyven órában legfeljebb napi nyolcórás  
munkaidőt ír elő — a törvényi előírásnak megfelelően az utóbb említett erdész valójában a kezelésére  
bízott erdei parcella állandó, vagy az e cikkben előírt maximális heti munkaidőt meghaladó tartamú  
felügyeletét köteles biztosítani.  A kérdést előterjesztő bíróság feladata, hogy elvégezze a szükséges  
ellenőrzéseket  annak  értékeléséhez,  hogy  az  előtte  folyamatban  levő  ügyben  mindez  fennáll-e,  
valamint hogy ellenőrizze, hogy a 2003/88 irányelv 17. cikkének (1) bekezdésében vagy 22. cikkének  
(1)  bekezdésében  előírt,  az  említett  6.  cikktől  való  eltérés  lehetőségére  vonatkozó  feltételek  az  
alapügyben teljesülnek-e. 
4.  A 2003/88 irányelvet úgy kell értelmezni, hogy a munkaadó azon kötelezettsége, hogy munkabért  
vagy  ehhez  hasonló  juttatást  adjon  arra  az  időszakra,  amely  alatt  az  erdész  az  erdei  parcella  
felügyeletét biztosítani köteles, nem ezen irányelvnek, hanem a nemzeti jog releváns rendelkezéseinek  
a hatálya alá tartozik. 

3. A Bíróság elnökének 2011. március 9-i végzése (a Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-517/10. sz. ügy)6  
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

4.  A  Bíróság  (hatodik  tanács)  2011.  március  18-i  végzése  (a  Tribunal  Superior  de 
Justicia  de  la  Comunidad  Valenciana  (Spanyolország)  előzetes  döntéshozatal  iránti 
kérelme) — David Montoya Medina kontra Fondo de Garantia Salarial, Universidad de 
Alicante (C-273/10. sz. ügy)7 
Az  ESZSZ,  az  UNICE  és  a  CEEP  által  a  határozott  ideig  tartó  munkaviszonyról  kötött  
keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv mellékletében szereplő, a  
határozott  ideig tartó munkaviszonyról  szóló,  1999.március 18-án megkötött  keretmegállapodás 4.  
szakaszának 1. pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely  
mindenféle  objektív  indokolás  nélkül  a  határozatlan  idejű  munkaviszonnyal  rendelkező,  doktori  
fokozatot szerzett tanársegédek számára tartja fenn a szolgálati  idő alapján járó juttatásokra való  
jogosultságot,  kizárva  e  körből  a  határozott  idejű  munkaviszonnyal  rendelkező,  doktori  fokozatot  
szerzett  tanársegédeket,  miközben  e  juttatás  szempontjából  a  munkavállalók  e  két  csoportja  
összehasonlítható helyzetben van. 

5.  A Bíróság (negyedik tanács)  2011.  május 5-i  ítélete  (az Upper Tribunal (Egyesült 
Királyság)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Ralph  James  Bartlett,  Natalio 
Gonzalez  Ramos,  Jason  Michael  Taylor  kontra  Secretary  of  State  for  Work  and 
Pensions (C-537/09. sz. ügy) 
1.  Az 1996. december 2-i 118/97/EK tanácsi rendelettel módosított és naprakésszé tett, valamint a  
2004.  március 31-i  631/2004/EK európai parlamenti  és tanácsi  rendelettel  módosított,  a szociális  
biztonsági  rendszereknek  a  Közösségen  belül  mozgó  munkavállalókra  és  családtagjaikra  történő  
alkalmazásáról  szóló,  1971.  június  14-i  1408/71/EGK  tanácsi  rendelet,  továbbá  az  1408/71  
rendeletnek a 2005. április 13-i 647/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított  
változata 4. cikkének (2a) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a fogyatékossággal élők megélhetési  
támogatásának („disability living allowance”) „mobilitás”–összetevője az e rendelkezés értelmében  
vett  különleges,  nem  járulékalapú  pénzbeli  ellátásnak  minősül,  amely  szerepel  e  rendeletek  IIa.  
mellékletében. 
2. A harmadik kérdés vizsgálata nem tárt fel egyetlen olyan tényezőt sem, amely az 1408/71 rendelet  
alapeljárásbeli  jogvitákra  alkalmazandó  bármely  változata  10a.  cikkének  érvényességét  

6 A kérdés: Hírlevél II. évfolyam 2. szám, Munkaügyi ügyszak 1. szám alatt.
7 A kérdés: Hírlevél I. évfolyam 9. szám, Munkaügyi ügyszak 7. szám alatt.
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befolyásolhatná annyiban, amennyiben e cikk lehetővé teszi, hogy a fogyatékossággal élők megélhetési  
támogatása  „mobilitás”–összetevőjének  folyósítását  a  nagy-britanniai  lakóhely  és  tartózkodás  
feltételeihez kössék. 

Polgári ügyszak

1. A Bíróság (nagytanács) 2011. április 12-i ítélete (a Cour de cassation (Franciaország) 
előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme) — DHL Express  France SAS, korábban DHL 
International SA kontra Chronopost SA (C-235/09. sz. ügy) 
1.  Az 1994. december 22-i 3288/94/EK tanácsi rendelettel módosított, a közösségi védjegyről szóló,  
1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi rendelet 98. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy  
főszabály  szerint  az  Unió  egész  területére  kiterjed  a  közösségi  védjegy  bitorlásával  vagy  annak  
kísérletével  összefüggő cselekmények folytatásától  való,  a közösségi  védjegybíróság által  elrendelt  
eltiltás hatálya, amely bíróság joghatósága e rendelet 93. cikkének (1)–(4) bekezdésén és 94. cikkének  
(1) bekezdésén alapul. 
2. A 3288/94 rendelettel módosított 40/94 rendelet 98. cikke (1) bekezdésének második mondatát úgy  
kell  értelmezni,  hogy  valamely  kényszerítő  intézkedés,  így  a  bitorlással  vagy  annak  kísérletével  
összefüggő cselekmények folytatásától való eltiltás végrehajtásának biztosítása céljából a közösségi  
védjegybíróság által a nemzeti joga alapján elrendelt kényszerítő bírság — a polgári és kereskedelmi  
ügyekben  a  joghatóságról,  valamint  a  határozatok  elismeréséről  és  végrehajtásáról  szóló,  2000.  
december  22-i  44/2001/EK tanácsi  rendelet  III.  fejezetében a  bírósági  határozatok  elismerése  és  
végrehajtása  vonatkozásában  előírt  feltételek  mellett  —  rendelkezik  hatállyal  a  közösségi  
védjegybíróság tagállamától eltérő azon tagállamokban, amelyekre kiterjed az eltiltás területi hatálya.  
Amennyiben  ezen  eltérő  tagállamok  egyikének  nemzeti  joga  sem ír  elő  az  említett  bíróság  által  
elrendelt kényszerítő intézkedéshez hasonló intézkedést, ez utóbbi intézkedés célkitűzését e tagállam  
joghatósággal rendelkező bíróságának a tagállama belső joga azon irányadó rendelkezései alapján  
kell megvalósítania, amelyek azonos módon biztosíthatják az említett eltiltás végrehajtását. 

Közigazgatási ügyszak

1.  A Bíróság (hatodik tanács)  2011.  január 20-i  végzése  — (a Rechtbank van eerste 
aanleg  te  Antwerpen  (Belgium)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  (C-432/10.  sz. 
ügy)8 
A Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen 2007. május 31-i határozatával előterjesztett előzetes  
döntéshozatal iránti kérelem nyilvánvalóan elfogadhatatlan. 

2. A Bíróság elnökének 2011. március 11-i végzése (az Oberverwaltungsgericht für das 
Land Nordrhein- Westfalen (Németország)  előzetes  döntéshozatal  iránti kérelme) (C-
563/10. sz. ügy)9  
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

3.  A  Bíróság  (második  tanács)  2011.  április  14-i  ítélete  (a  First-  tier  Tribunal  (Tax 
Chamber) — Egyesült Királyság előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — British Sky 
Broadcasting Group plc  és  Pace  plc   kontra  The  Commissioners  for  Her  Majesty's 
Revenue & Customs (C-288/09 és C-289/09. sz. egyesített ügyek) 
1. A 2006. október 17-i 1549/2006/EK bizottsági rendelettel és a 2007. szeptember 20-i 1214/2007/EK  
bizottsági  rendelettel  módosított,  a  vám-  és  a  statisztikai  nómenklatúráról,  valamint  a  Közös  
Vámtarifáról  szóló,  1987.  július  23-i  2658/87/EGK  tanácsi  rendelet  I.  mellékletében  található  
Kombinált Nómenklatúrát úgy kell értelmezni, hogy a kommunikációs funkcióval és merevlemezzel  

8 A kérdés: Hírlevél I. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak 6. szám alatt.
9 A kérdés: Hírlevél II. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak 5. szám alatt.
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rendelkező  olyan „set-top  boxokat”,  mint  a  Sky+- box DRX 280 modellje,  az  említett  Kombinált  
Nómenklatúra magyarázó megjegyzései ellenére a 8528 71 13. vámtarifaalszám alá kell besorolni. 
2. 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 rendelet 12. cikke (5) bekezdésének  
a) pontját és 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  12.  cikkének  (1)  bekezdését  és  (2)  bekezdése  a)  pontjának  harmadik  francia  
bekezdését  úgy  kell  értelmezni,  hogy  a  vámhatóságoknak  a  Kombinált  Nómenklatúra  magyarázó  
megjegyzéseinek megfelelő kötelező érvényű tarifális felvilágosítást kell kibocsátaniuk. Amennyiben az  
említett  vámhatóságok  és  a  gazdasági  szereplők  között  az  említett  megjegyzések  Kombinált  
Nómenklatúrának való megfelelőségével és az áruk besorolásával kapcsolatban nézeteltérés merül fel,  
a  gazdasági  szereplők  feladata  az  illetékes  hatósághoz  a  módosított  2913/92  rendelet  243.  cikke  
alapján jogorvoslati kérelmet benyújtani. Az eljáró bíróság dönt az áru besorolásáról, szükség esetén  
miután  az  EUMSZ  267.  cikkben  előírt  feltételek  mellett  előzetes  döntéshozatalra  előterjesztett  
kérdéssel a Bírósághoz fordult. Ezenkívül a tagállamnak, amely alá az említett hatóságok tartoznak,  
lehetősége van a 2000. január 31-i 254/2000/EK tanácsi rendelettel módosított 2658/87 rendelet 8.  
cikkében  előírt  eljárás  alapján  a  módosított  2913/92  rendelet  247.  cikkében  előírt  bizottsághoz  
fordulnia. 
3.  A 82/97 rendelettel módosított 2913/92 rendelet 12. cikke (5) bekezdése a) pontjának i. alpontját  
úgy kell értelmezni, hogy az 1549/2006 rendeletet az e rendelkezés értelmében vett rendeletnek kell  
tekinteni.  Valamely kötelező érvényű tarifális felvilágosítás, amely az 1549/2006 rendelet hatályba  
lépése  miatt  többé  nem  felel  meg  a  Kombinált  Nómenklatúrának,  e  hatálybalépést  követően  
érvénytelenné vált. 
4.  A 82/97 rendelettel módosított 2913/92 rendelet 12. cikkének (6) bekezdését úgy kell értelmezni,  
hogy amennyiben a 254/2000 tanácsi  rendelettel  módosított  2658/87 rendelet  12.  cikke alapján a  
Kombinált Nómenklatúrát módosító rendeletet fogadnak el, és e rendelet nem határozza meg azt az  
időtartamot, amely alatt egy érvénytelenné vált kötelező érvényű tarifális felvilágosítás jogosultja arra  
ennek ellenére továbbra is hivatkozhat, az említett jogosult többé nem használhatja fel ezt a kötelező  
érvényű tarifális felvilágosítást. 

4.  A  Bíróság  (harmadik  tanács)  2011.  április  14-i  ítélete  (a  Bayerischer 
Verwaltungsgerichtshof  (Németország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  — 
Mensch und Natur AG kontra Freistaat Bayern (C-327/09. sz. ügy) 
Az új élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkről szóló, 1997. január 27-i 258/97/EK európai  
parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke alapján hozott olyan bizottsági határozat, amely megtagadja  
valamely élelmiszernek vagy élelmiszer-összetevőnek az Unió piacán történő forgalomba hozatalának  
engedélyezését, csak azon személyre vagy személyekre nézve kötelező erejű, akit vagy akiket annak  
címzettjeként megjelöl. A tagállam illetékes hatóságainak ugyanakkor meg kell vizsgálniuk, hogy az e  
tagállam  területén  forgalmazott  olyan  termék,  amelynek  a  jellemzői  megfelelni  látszanak  az  e  
bizottsági  határozat  tárgyát  képező  termék  jellemzőinek,  új  élelmiszernek  vagy  új  élelmiszer-
összetevőnek minősül-e az említett rendelet 1. cikke (2) bekezdésének értelmében, és adott esetben  
kötelezniük kell az érintett személyt e rendelet rendelkezéseinek betartására. 

5. A Bíróság (harmadik tanács) 2011. április 14-i ítélete (a Raad van State van België 
(Belgium)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  — Vlaamse  Dierenartsenvereniging 
VZW és Marc Janssens kontra Belgische Staat (C-42/10, C-45/10, C-57/10. sz. egyesített 
ügyek) 
1.  A kedvtelésből  tartott  állatok  nem  kereskedelmi  célú  mozgására  vonatkozó  állat-egészségügyi  
követelményekről  és  a  92/65/EGK  tanácsi  irányelv  módosításáról  szóló,  2003.  május  26-i  
998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének b) pontját, 4. cikkének (2) bekezdését,  
5. cikkét és 17. cikkének második albekezdését, valamint a kutyák, macskák és görények Közösségen  
belüli  mozgásához  való  útlevélminta  létrehozásáról  szóló,  2003.  november  26-i  2003/803/EK  
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bizottsági határozat cikkeit és mellékleteit úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az olyan  
nemzeti szabályozás, mint az alapeljárásbeli is, amely a kedvtelésből tartott állatok útlevelének olyan  
számozását  írja  elő,  amely  az  érintett  tagállam  két  karakterből  álló  ISO  kódjából,  az  elismert  
forgalmazó kétjegyű azonosítószámából, és az ezt követő kilencjegyű számból áll,  hiszen biztosítja  
ezen azonosítószám egyedi jellegét. 
2.  A 998/2003 rendelet 3. cikkének b) pontját, 4. cikkének (2) bekezdését, 5. cikkét és 17. cikkének  
második albekezdését, valamint a 2003/803 határozat cikkeit és mellékleteit úgy kell értelmezni, hogy: 
—  azokkal  nem  ellentétes  az  olyan  szabályozás,  mint  az  alapeljárásbeli  is,  amelynek  alapján  a  

kedvtelésből  tartott  állat  útlevelét  nem  csupán  az  uniós  szabályozás  szerinti  úti  okmányként  
használják,  hanem  nemzeti  szinten  a  kutyák  azonosítására  és  nyilvántartására  szolgáló  
igazolásként is, de

— azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint az alapeljárásbeli is, amely a kedvtelésből  
tartott  állatok  útlevelében  az  állat  tulajdonosa  azonosító  adatainak  és  címének  bejegyzésére  
csupán  egyetlen  mezőt  tartalmaz,  amely  adatok  későbbi  változásait  öntapadós  címkék  
felragasztásával végzik el. 

3.  Az olyan nemzeti rendelkezések, mint az alapeljárásbeli  szabályozás által a kedvtelésből tartott  
állatok útlevelével kapcsolatban előírt és annak a kutyák azonosítása és nyilvántartása igazolásaként  
történő használatára, valamint egyrészt a tulajdonos és az állat azonosítására vonatkozó módosítások  
elvégzésére  szolgáló  öntapadós  címkék  használatára,  másrészt  a  macskák  és  görények  egyedi  
azonosítószámának meghatározására vonatkozóan előírt rendelkezések nem képeznek az 1998. július  
20-i  98/48/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelvvel  módosított,  a  műszaki  szabványok  és  
szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira  
vonatkozó  szabályok  megállapításáról  szóló,  1998.  június  22-i  98/34/EK  európai  parlamenti  és  
tanácsi irányelv 1. cikke értelmében vett olyan műszaki szabályokat, amelyekről ezen irányelv 8. cikke  
értelmében az Európai Bizottságot előzetesen értesíteni kellene. 

6.  A  Bíróság  (nagytanács)  2011.  május  3-i  ítélete  (a  Sąd  Najwyższy  (Lengyel  Köztársaság) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
kontra Tele2 Polska sp. z o.o., jelenleg Netia S.A. (C-375/09. sz. ügy) 
1.  A Szerződés  81.  és  82.  cikkében meghatározott  versenyszabályok  végrehajtásáról  szóló,  2002.  
december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet 5. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, ha a  
nemzeti  versenyhatóság,  amikor  az  EUMSZ  102.  cikk  alkalmazása  céljából  azt  vizsgálja,  hogy  
fennállnak-e ennek alkalmazási feltételei, és e vizsgálatot követően úgy ítéli meg, hogy nem történt  
visszaélés, e cikk megsértésének hiányát megállapító határozatot hozhat. 
2. Az 1/2003 rendelet 5. cikkének második bekezdése közvetlenül alkalmazandó, és azzal ellentétes az  
olyan nemzeti jogszabály alkalmazása, amely azt írja elő, hogy az EUMSZ 102. cikk alkalmazásával  
kapcsolatos eljárást az említett cikk megsértésének hiányát megállapító határozattal kell lezárni. 

7.  A  Bíróság  (harmadik  tanács)  2011.  május  5-i  ítélete  (a  Tartu  ringkonnakohus 
(Észtország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  Novo  Nordisk  AS  kontra 
Ravimiamet (C-249/09. sz. ügy) 
1. A 2004. március 31-i 2004/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az emberi  
felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai  
parlamenti  és tanácsi  irányelv  87.  cikkének (2)  bekezdését  úgy kell  értelmezni,  hogy az magában  
foglalja azon, orvosi szaklapokból vagy tudományos munkákból származó idézeteket is, amelyek a  
gyógyszer felírására vagy kiadására jogosult személyeknek szóló gyógyszerreklámban szerepelnek. 
2. A 2004/27 irányelvvel módosított 2001/83 irányelv 87. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni,  
hogy az tiltja a gyógyszer felírására vagy kiadására jogosult személyeknek szóló gyógyszerreklámban  
olyan állítások közzétételét,  amelyek ellentétesek az alkalmazási  előírással,  azonban nem írja elő,  
hogy az e reklámban szereplő valamennyi állítás megtalálható legyen az említett  előírásban, vagy  
abból  levezethető  legyen.  Egy  ilyen  reklám tartalmazhat  olyan állításokat,  amelyek  kiegészítik  az  
említett irányelv 11. cikkében említett adatokat, feltéve hogy ezen állítások: 
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— összeegyeztethető módon megerősítik vagy pontosítják az említett adatokat, azok elferdítése nélkül;  
és 

— megfelelnek az ezen irányelv 87. cikkének (3) bekezdésében és 92. cikkének (2) és (3) bekezdésében  
említett követelményeknek. 

8.  A  Bíróság  (harmadik  tanács)  2011.  május  5-i  ítélete  (a  Bundesgerichtshof 
(Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — MSD Sharp & Dohme GmbH 
kontra Merckle GmbH (C-316/09. sz. ügy) 
A 2004. március 31-i 2004/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az emberi  
felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai  
parlamenti és tanácsi irányelv 88. cikke (1) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy az nem  
tiltja, hogy valamely gyógyszeripari vállalkozás vényköteles gyógyszerekre vonatkozó információkat  
terjesszen az internetes oldalán, ha ezek az információk az internetes oldalon csupán azok számára  
hozzáférhetők, akik az információkat felkutatják, és ha e terjesztés csupán a gyógyszernek a 2001/83  
irányelv  62.  cikkének  megfelelő  csomagolásának  a  valósághű  másolatát,  valamint  az  illetékes  
gyógyszeripari hatóságok által jóváhagyott  alkalmazási előírásnak vagy betegtájékoztatónak a szó  
szerinti  és  teljes  másolatát  foglalja  magában.  Tiltott  ezzel  szemben az  ilyen  internetes  oldalon  a  
gyógyszerekre  vonatkozó  olyan  információk  terjesztése,  amelyeket  a  gyártó  válogatott  vagy  
átdolgozott oly módon, hogy az csupán a reklámozás céljával magyarázható. 
A nemzeti bíróság feladata annak megállapítása, hogy az alapügy tárgyát képező tevékenységek a  
2004/27 irányelvvel módosított 2001/83 irányelv értelmében reklámozásnak minősülnek-e, és ha igen,  
mennyiben. 

9. A Bíróság (harmadik tanács) 2011. május 5-i ítélete (a Tribunal de grande instance de 
Paris (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Prunus SARL, Polonium 
SA kontra Directeur des services fiscaux (C-384/09. sz. ügy) 
Az EUMSZ 64. cikk (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az EUMSZ 63. cikkel nem ellentétes az  
olyan, 1993. december 31-én fennálló nemzeti szabályozás, amely mentesíti az Európai Unió valamely  
tagállamában székhellyel rendelkező jogi személyeket az e tagállamban fekvő ingatlanjaik forgalmi  
értéke után fizetendő adó alól,  és  e  mentességet  azon társaságok tekintetében,  amelyek székhelye  
tengerentúli országban vagy területen található, attól teszi függővé, hogy az említett tagállam és e  
terület  kötött  e  az  adókijátszás  és  adóelkerülés  elleni  küzdelemre  vonatkozó  közigazgatási  
segítségnyújtási  egyezményt,  illetve  attól  a körülménytől,  hogy az  állampolgárság alapján történő  
hátrányos megkülönböztetés tilalmát rögzítő valamely egyezmény alapján e jogi személyeket terhelő  
adó nem lehet magasabb, mint az ugyanezen tagállamban letelepedett társaságokat terhelő adó. 

10. A Bíróság (harmadik tanács) 2011. május 5-i ítélete (a Supreme Court of the United 
Kingdom  (Egyesült  Királyság)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Shirley 
McCarthy kontra Secretary of State for the Home Department (C-434/09. sz. ügy) 
1.  Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és  
tartózkodáshoz  való  jogáról,  valamint  az  1612/68/EGK  rendelet  módosításáról,  továbbá  a  
64/221/EGK,  a  68/360/EGK,  a  72/194/EGK,  a  73/148/EGK,  a  75/34/EGK,  a  75/35/EGK,  a  
90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április  
29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni,  
hogy az irányelv nem alkalmazható az olyan uniós polgárra, aki soha nem élt a szabad mozgáshoz  
való  jogával,  mindig  az  állampolgársága szerinti  tagállamban tartózkodott,  és  ezenfelül  egy  más  
tagállam állampolgárságával is rendelkezik. 
2.  Az  EUMSZ  21.  cikk  nem alkalmazható  az  olyan  uniós  polgárra,  aki  soha  nem  élt  a  szabad  
mozgáshoz való jogával, mindig az állampolgársága szerinti tagállamban tartózkodott, és ezenfelül  
egy más tagállam állampolgárságával is rendelkezik, amennyiben e polgár helyzete nem vonja maga  
után olyan tagállami intézkedések alkalmazását, amelyek azzal a hatással járnának, hogy megfosztják  
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őt  az  uniós  polgárság  jogállásából  következő  jogok  lényegének  tényleges  élvezésétől,  vagy  
akadályozzák  a  tagállamok  területén  való  szabad  mozgáshoz  és  tartózkodáshoz  való  jogának  a  
gyakorlását. 

11. A Bíróság (negyedik tanács) 2011. május 5-i ítélete (az Upper Tribunal (Egyesült 
Királyság)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Ralph  James  Bartlett,  Natalio 
Gonzalez  Ramos,  Jason  Michael  Taylor  kontra  Secretary  of  State  for  Work  and 
Pensions (C-537/09. sz. ügy) 
1.  Az 1996. december 2-i 118/97/EK tanácsi rendelettel módosított és naprakésszé tett, valamint a  
2004.  március 31-i  631/2004/EK európai parlamenti  és tanácsi  rendelettel  módosított,  a szociális  
biztonsági  rendszereknek  a  Közösségen  belül  mozgó  munkavállalókra  és  családtagjaikra  történő  
alkalmazásáról  szóló,  1971.  június  14-i  1408/71/EGK  tanácsi  rendelet,  továbbá  az  1408/71  
rendeletnek a 2005. április 13-i 647/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított  
változata 4. cikkének (2a) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a fogyatékossággal élők megélhetési  
támogatásának („disability living allowance”) „mobilitás”–összetevője az e rendelkezés értelmében  
vett  különleges,  nem  járulékalapú  pénzbeli  ellátásnak  minősül,  amely  szerepel  e  rendeletek  IIa.  
mellékletében. 
2. A harmadik kérdés vizsgálata nem tárt fel egyetlen olyan tényezőt sem, amely az 1408/71 rendelet  
alapeljárásbeli  jogvitákra  alkalmazandó  bármely  változata  10a.  cikkének  érvényességét  
befolyásolhatná annyiban, amennyiben e cikk lehetővé teszi, hogy a fogyatékossággal élők megélhetési  
támogatása  „mobilitás”–összetevőjének  folyósítását  a  nagy-britanniai  lakóhely  és  tartózkodás  
feltételeihez kössék. 

12.  A Bíróság (harmadik tanács) 2011.  május  5-i  ítélete (a Conseil  d'État (Belgium) előzetes 
döntéshozatal iránti kérelme) — Az Európai Közösségek kontra Région de Bruxelles-Capitale 
(C-137/10. sz. ügy) 10

Az Európai Bizottság azt a meghatalmazást, amellyel egy másik közösségi intézményre ruházta az EK  
282. cikkből eredő, az Európai Közösségek valamely nemzeti bíróság előtt folyó és ezen intézményt  
érintő jogvitában való képviseletére vonatkozó jogkörét, érvényesen adta, függetlenül attól, hogy ez a  
meghatalmazás név szerint kijelölte-e a meghatalmazó intézmény képviseletére jogosult természetes  
személyt, vagy sem. Ilyen esetben úgy ezen intézmény, mint a természetes személy, amennyiben ilyet  
kijelöltek, adhatott meghatalmazást ügyvédnek az Európai Közösségek képviseletére. 

A Legfelsőbb Bíróság uniós jogi tárgyú határozatai

Büntető ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Gazdasági ügyszak

Gfv.X.30.094/2011/4.
1.) Az a fél, aki a társasági határozat felülvizsgálatát jogosult kérni, nincs elzárva attól a jogi  
lehetőségtől  sem,  hogy  -  ha  annak  feltételei  egyébként  fennállnak  -  a  létesítő  okirat  
módosítása érvénytelenségének megállapítását kérhesse (Gt.  45.§, Ctv. 70.§,  68/151/EGK  
Irányelv 12. cikk, 2009/101/EK Irányelv (10) preambulum-bekezdés, 12. és 13. cikk). 

10 A kérdés: Hírlevél I. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak 3. szám alatt.
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2.) Ha a felperes jogi érdekét a részvényesi minőségére alapítja, és a per során részvényesi  
minősége megszűnik, elveszti perbeli legitimációját amely a kereset elutasítását eredményezi  
(Gt. 176.§ (1) bekezdés, Ctv. 69.§ (1) bekezdés, Pp. 3.§ (1) bekezdés). 

Munkaügyi ügyszak

Mfv.III.10.320/2010/4.
A nyugdíjjogosultság megállapítása során Ukrajna vonatkozásában az 1963. évi 16. tvr-t,  
Észtország tekintetében pedig annak Európai Uniós tagállami mivoltát kell figyelembe venni. 

Mfv.II.11.131/2010/4. 
1. A közúti személyszállítással foglalkozó munkáltató a járművezetői munkakörben dolgozó 
munkavállaló tekintetében munkaidőként ismerte el a vezetési időt, a különböző kiegészítő és 
egyéb elismert tevékenységek kollektív szerződésben megállapított átalányidejét, valamint két 
járat  közötti  60  percet  el  nem  érő  valamennyi  –  ideértve  a  munkaközi  szüneteket  is  – 
időtartamot, állásidőt (rendelkezésre állási időt). Ugyanakkor két járat közötti 60 percet elérő, 
illetve meghaladó valamennyi teljes időtartamot pihenőidőnek minősítette. 
Az  Mt.  117.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  szerint  munkaidőnek  a  munkavégzésre  előírt  idő 
minősülhet, márpedig a perbeli „pihenőidőre” a munkavállaló részére munkavégzés nem volt 
előírva. Önmagában az a körülmény, hogy a munkavállaló – saját választása szerint – a két 
járat közötti időben az autóbuszt esetlegesen nem hagyta el, és mintegy készenlétben állt a 
következő  járat  megkezdésére,  ezeket  az  időtartamokat  nem minősíti  munkaidőnek.  Nem 
nyert  a  perben bizonyítást  a  munkavállaló  által  állított  folyamatos  őrzési  kötelezettség  és 
annak teljesítése sem. 
A  munkáltató  által  egy  adott  szolgálaton  belül  pihenőidőként  számításba  vett  időszakok 
rendelkezésre állási időnek minősülnek, és arra az Mt. 129. § (1) bekezdés és Mt. 148. § (1)  
bekezdés alkalmazásával a személyi alapbér 40 %-ának megfelelő munkabér jár.
2.  Az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  2006.  március  15-ei  561/2006/EK  rendelettel  új, 
egységes  szerkezetű  szabályozásba  foglalta  a  közúti  szállítást  végző  gépkocsivezetőkre 
vonatkozó szociális előírásokat. A rendelet 3. cikk a) pontjában foglaltak szerint a rendelet 
hatálya nem terjed ki a menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatást végző járművekre, 
ha a kérdéses menetrend szerinti szolgáltatás 50 km-t meg nem haladó útszakaszon történik. E 
mellett az 561/2006/EK rendelet 15. cikke szerint a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
3. cikk a) pontjában szereplő járművek vezetőire  olyan nemzeti  szabályozás  vonatkozzon, 
amely megfelelő védelmet nyújt  a megengedett  vezetési  idők és kötelező szünetek,  illetve 
pihenőidők tekintetében. E kötelezettség teljesítése érdekében volt szükséges az 1988. évi I. 
törvény rendelkezéseinek kiegészítése (18/K.§).
Az  közúti  közlekedési  alágazatban  megkötött  kollektív  szerződés  2007.  május  30-ai 
módosítása  szerint  a  szerződést  kötő  felek  abban  állapodtak  meg,  hogy  az  561/2006/EK 
rendelet  3.  cikk  a)  pontja  alá  tartozó  gépjárművek  vezetőire  vonatkozó  szabályok  az  - 
561/2006/EK  rendelet  15.  cikkben  lévő  előírását,  az  Mt.  117/A.  §  rendelkezéseit  és  a 
szerződés  12.  cikke  szabályait  figyelembe  véve  –  a  végleges  szakmai  szintű  szabályozás 
kialakításáig a munkahelyi helyi kollektív szerződésben állapíthatók meg. 
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A közúti  közlekedési  alágazatban megkötött  kollektív  szerződés  12.  cikk 1.  pontja és 11. 
cikke  a  járművezetői  munkakörben  a  napi  pihenőidő  megosztására  vonatkozó  előírás 
alkalmazását  -  a  peresített  időszakban  -  tiltotta.  Az  osztott  munkaidőre  vonatkozó 
megállapodás hiányában az Mt. 120. § (2) bekezdés feltételei nem álltak fenn, az 50 km-t meg 
nem  haladó  vonalszakasz  esetén  az  „osztott  napi  pihenőidő”  alkalmazását  az  közúti 
közlekedési alágazatban megkötött kollektív szerződés kizárta. 

Polgári ügyszak

Pfv. VIII. 22.152/2010/10.
Ha az általános szerződési feltétel alkalmazójának a szerződéskötési gyakorlata a fogyasztói  
szerződés részévé tehet olyan kikötést [adott esetben az elévülési idő megrövidítését], amely  
egyébként külön figyelemfelhívás, önálló megtárgyalás és kifejezett elfogadás hiányában nem  
válhatna a szerződés részévé, a kikötés tisztességtelen, és semmisségének megállapítása iránt  
az arra feljogosított  szervezet keresetet  indíthat (Ptk.  205/B.§ (2) bekezdés, Ptk. 325.§ (2)  
bekezdés, Ptk. 209.§ (1) bekezdés, 18/1999. (II.5.) Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdés i) pont,  
93/13. EGK irányelve 7. cikk (2) bekezdés). 

Pfv. II. 20.910/2011/8.
I.  Nem válik  a  gyermek  szokásos  tartózkodási  helyévé  Magyarország,  ha  a  szülők  itteni  
munkavállalásukat  csupán  átmeneti  jellegűnek  tekintik  és  a  másik  uniós  tagállamban  a  
szokásos tartózkodási helyüket fenntartják. (Hágai Egyezmény 3. és 5. cikk, 2201/2003/EK  
rendelet 2. cikk 11. pont)
II. A jogellenesen visszatartott gyermek visszavitelét nem lehet megtagadni azon az alapon,  
hogy  az  itt  lakó  szülőjéhez  erősebben  kötődik,  mert  a  szülői  felügyeleti  jogok  érdemére  
vonatkozó döntés a gyermekelhelyezési perre tartozik (Hágai Egyezmény 13.  cikk b) pont,  
2201/2003/EK rendelet 11. cikk). 

Közigazgatási ügyszak

Kfv. I. 35.425/2010/5.
1.  Az  Áfa  tv.  41.  §  (1)  bekezdése  alapján  az  adót  termékimportnál  a  (2)  bekezdésben 
meghatározott kivétellel az importáló fizeti.  A (2) bekezdés tartalmazza azt az esetet,  ha a 
vámeljárásban az importáló helyett az általa megbízott közvetett vámjogi képviselő jár el [v. 
ö.: 2913/92/EGK rendelet 5. cikk].  Ebben az esetben az Áfa tv. 41. § (2) bekezdés utolsó 
mondata alapján a közvetett vámjogi képviselő által fizetendő adót a vámhatóság határozattal 
állapítja meg. A 66/A. § (6) bekezdése alapján a közvetett vámjogi képviseletre vonatkozó 
megbízás megszűnése nem érinti  a megbízás fennállása alatt  keletkező adókötelezettségért 
való helytállást. 
Az  Art.  10.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja  szerint  az  adóhatóságok  a  Vám-és  Pénzügyőrség 
Országos Parancsnoksága és szervei. Az Art. 79. § (2) bekezdése alapján az Áfa tv. 31. § (6) 
bekezdése szerint  adómentes  termékimport  esetén az Európai  Közösség más tagállamában 
illetőséggel bíró, általános forgalmi adó-alany a vámeljárásban az erre a célra rendszeresített 
nyomtatványon nyilatkozik az adómentes termék azon értékesítéséről,  amely után a másik 
tagállamban  Közösségen  belül  történő  termékbeszerzés  címén  adófizetési  kötelezettsége 
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keletkezik (összesítő nyilatkozat). A termékimport adómentességét a vámhatóság határozattal 
állapítja  meg.  Az összesítő  nyilatkozat  tartalmazza  az  adózó  illetősége  szerinti  közösségi 
adószámát, a vevő illetősége szerinti közösségi adószámát, valamint a termékimport általános 
forgalmi adóalapját. A nyilatkozatokat a vámhatóság a negyedévet követő hónap 20. napjáig 
megküldi az állami adóhatóságoknak. 
A fenti  jogszabályok  alapján  megállapítható,  hogy  mind  a  termékimport  adómentességét, 
mind a közvetett vámjogi képviselő által fizetendő adót (amennyiben az utólagos ellenőrzés 
adatai alapján nem állapítható meg az adómentes termékimport) a vámhatóság állapítja meg. 
A vámhatóság tehát hatáskörében eljárva hozta meg határozatát.
2. Az Áfa tv. 31. § (7) bekezdése alapján mentes az adó alól azon termékek importja, amely 
rendeltetési  helye  a  Közösség  másik  tagállama,  feltéve,  hogy  az  importáló  az  importált 
termékeket  a  29/A.  §  a)-d)  pontja  szerint  adómentesen  értékesíti.  A  29/A.  §  a)  pontja 
értelmében  mentes  az  adó  alól:  az  a  termékértékesítés,  amelyet  Magyarországtól  eltérő 
tagállamban  nyilvántartásba  vett  adóalany  vagy  a  Közösségen  belülről  történő 
termékbeszerzés után adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személy számára teljesítenek, 
és amely termékértékesítés közvetlen következményeként az értékesített terméket belföldről 
igazoltan  más  tagállamba,  de  még  az  e  törvény  értelmében  vett  Közösség  területére 
fuvarozzák vagy egyéb módon juttatják el. A termék más tagállamba történő elfuvarozásának, 
eljuttatásának ténye fuvarokmánnyal vagy más hitelt érdemlő módon igazolható.
Nem a  vámhatóságnak  kell  bizonyítania,  hogy a  vámáru  nem hagyta  el  Magyarországot, 
hanem  az  ügyfélnek,  hogy  elhagyta  az  országot.  A  termék  más  tagállamba  történő 
elfuvarozásának,  eljuttatásának ténye  különösen fuvarokmánnyal,  vagy más hitelt  érdemlő 
módon  igazolható,  mint  ahogyan  azt  az  Áfa  tv.  29/A.  §  a)  pontjának  utolsó  mondata 
meghatározza. 
3. Az Áfa tv. 66/A. § (6) bekezdése alapján a közvetett vámjogi képviselő és az importáló a 
termékimporttal  kapcsolatos  adókötelezettségekért,  így  különösen  az  adó  megfizetéséért, 
levonásáért, egyetemlegesen felelős [v. ö.: 2913/92/EGK rendelet 201. cikk]. 

Kfv. I. 35.447/2010/4. 
1.  A  2913/92/EGK  rendelet  (Vámkódex)  4.  Cikk  5.  pontjára  figyelemmel  a  vámhatóság 
hivatalos  aktusaként  kibocsátott  fizetési  felszólítása,  mivel  konkrét  döntést  tartalmaz, 
joghatást vált ki, határozatnak minősül, adattartalma a 15/2004. (VI. 25.) PM rendelet 51. § 
(8) bekezdésének megfelelően tartalmazza mindazokat az adatokat, amelyek a kötelezettség 
végrehajtásához szükségesek. A vámkezesnek egyidejűleg kézbesítésre került az a határozat 
is, amelyet  a főkötelezettel  szemben hoztak, amelyből  valamennyi  releváns tényt  és adatot 
megismerhetett. A fizetési felszólítás a 2913/92/EGK rendelet 450. Cikk (1a) bekezdése, és 
Vámkódex  végrehajtására  vonatkozó  rendelkezésekről  megállapításáról  szóló,  a  Bizottság 
2454/93/EGK rendelete 50. melléklet 2. pontja alapján kibocsátható. 
2.  A  vámkezes  2913/92/EGK rendelet  195.  Cikke  alapján  vállalt  kötelezettséget,  hogy  a 
főkötelezettel  egyetemleges  felelőssége  alapján  megfizeti  a  vámtartozás  összegét.  A 
vámkezesség nem sortartásos, készfizető kezesség, hanem egyetemleges kötelezettséggel járó 
kezesség, a vámhatóság bármelyik  kötelezettől  követelheti  a vámtartozás  megfizetését,  így 
nincs jelentősége annak, hogy a főkötelezett  mikor  vette  át  a határozatot,  vele szemben a 
fizetési határidő mikor járt le. 
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3.  A  15/2004.  (VI.  25.)  PM  rendelet  51.  §  (8)  bekezdés  a)  és  g)  pontja  szerint  a  vám 
megfizetésére szolgáló okmányoknak - többek között - tartalmazniuk kell a vámadós VPID 
számát,  adószámát vagy adóazonosító  jelét,  valamint  a fizetési  kötelezettséget  megállapító 
határozat  számát.  A  2913/92/EGK  rendelet  4.  Cikk  12.  pontja  értelmében  a  vámadós  a 
vámtartozás megfizetésére köteles bármely személy, a vámtartozás - a 2913/92/EGK rendelet 
4. Cikk 9. pontja értelmében - valamely személynek a kiviteli vámtartozás vagy behozatali 
vámtartozás  összegének  megfizetésére  való  kötelezettsége.  A  2913/92/EGK  rendelet  195. 
Cikke  alapján  a  kezes  írásban  arra  vállal  kötelezettséget,  hogy  az  adóssal  egyetemleges 
felelőssége  alapján  teljesíti  a  megfizetendő  vámtartozás  biztosított  összegét.  Abban  az 
esetben, hogy ha a vámadós a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a vámhatóság az 
egyetemleges  felelősség  alapján  a  kezest  kötelezi  a  vámtartozás  megfizetésére.  A fizetési 
kötelezettség előírásával a kezes vámadóssá válik, a 2913/92/EGK rendelet 4. Cikk 12. pontja 
értelmében, így a 15/2004. (VI. 25.) PM rendelet 51. § (8) bekezdés a) és g) pontja szerint a 
vámadóssá  vált  kezes  a  saját  adószámára,  és  az  őt  fizetésre  kötelező  határozat  számára 
hivatkozással  teljesítheti  a  befizetési  kötelezettségét,  nem követelhető  meg,  hogy csak  az 
eredetileg  főkötelezett  vámadós  adószámára  és  fizetésre  kötelező  határozata  számára 
hivatkozással teljesítsen. 

Kfv. I. 35.473/2010/4.
1. A franchise  átadó gazdasági  érdekéhez  kötődik,  hogy a franchise átvevő milyen  tárgyi 
környezetben és milyen gazdaságosan működik, hiszen saját gazdasági eredménye növekszik 
az által, ha a franchise átvevő is gazdaságosan működik.
Az üzletfelújításokra  és  az  üzlet  berendezési  tárgyainak  átadására  a  franchise-rendszerben 
történő értékesítés egységes arculatának kialakítása érdekében van szükség. A franchise átadó 
adóalanyiságát  eredményező  gazdasági  tevékenység  maga  a  franchise-rendszerben  történő 
értékesítés.  Ezért  a  boltfelújítás  és  a  berendezési  tárgyak  átadása  közvetlenül  és 
szükségszerűen  kapcsolódott  a  franchise  átadó  adóalanyiságot  eredményező  gazdasági 
tevékenységéhez. 
2. A 77/388/EGK Irányelv 6. Cikk (2) bekezdés b) pontja szerint ellenérték fejében nyújtott 
szolgáltatásnak minősül az adóalany által ingyenesen végzett szolgáltatásnyújtás saját, illetve 
alkalmazottai  szükségleteinek  kielégítésére,  vagy  általában  vállalkozásidegen  célokra. 
Ugyanezt szabályozza az Áfa tv. 8. § (6) bekezdése is, mely szerint szolgáltatásnak minősül 
továbbá az adóalany adóalanyiságát eredményező tevékenységtől eltérő cél érdekében más 
részére  ellenérték  nélkül  végzett,  e  törvény  szerint  nem  termékértékesítésnek  minősülő 
tevékenysége,  feltéve,  hogy  ennek  végzéséhez  kapcsolódó  előzetesen  felszámított  adó 
egészben vagy részben levonható. 
Megállapítható, hogy mind a közösségi jog, mind a magyar Áfa tv. a vállalkozásidegen célt 
tekinti  alapvető  elbírálási  kritériumnak.  A  fentebb  kifejtettek  alapján  a  franchise-rendszer 
működéséből  következően  nem  tekinthető  vállalkozásidegennek,  ha  a  franchise  adó  a 
franchise vevőnek szolgáltatást  nyújt,  hiszen mind a két gazdasági társaság adóalanyiságát 
eredményező tevékenységéhez kapcsolódik az egységes arculat kialakítása. A franchise átadó 
által ingyenesen végzett boltfelújítást tehát nem lehet vállalkozásidegen célnak tekinteni. 
Az egységes arculat kialakítását, a szükséges boltfelújítást nem lehet azonosítani a franchise 
szerződés 2.5. pontjában meghatározott  karbantartási  és felújítás fogalmával.  Ez ugyanis a 
már kialakított üzletek karbantartására és felújítására vonatkozik, nem az alapfelújításra. 
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Az  Európai  Bíróság  a  Danfoss-ügyben  (C-371/07.)  és  a  Fillibeck-ügyben  (C-289/95.) 
vizsgálta  az  ingyenesen  nyújtott  szolgáltatások  vállalkozásidegen  jellegét  (a  vállalkozások 
étkezdéjében  az  üzleti  partnereknek  és  az  értekezletek  alkalmával  az  alkalmazottaknak 
nyújtott  ingyenes  étkeztetés,  ingyenes  csoportos  munkába  szállítás).  Az  ezen  ítéletekben 
kifejtett  elhatárolási  szempontokat  is  alapul  vette  a  Legfelsőbb  Bíróság  döntése 
meghozatalakor. 
3.  A  franchise  átadó  2006.  évben  ellenérték  fejében  végezte  partnerek  részére  a 
boltfelújításokat,  ezekről  számlát  állított  ki  és  a  számlák  áfa-tartalmát  bevallásaiban 
szerepeltette.  Az  ún.  felújítási-bonusz  következtében  a  partnerek  a  franchise  átadótól 
maximum  a  boltfelújítás  értékének  megfelelő  mértékű  árengedményt  kaphattak.  Az 
árengedmény összegéről a franchise átadó az Áfa tv. 45. § (1) bekezdése szerint helyesbítő 
számlát állított ki. A franchise átadó nem a boltfelújítási szolgáltatásokról kiállított számlákat 
helyesbítette, hanem a termékértékesítésekhez kapcsolódó számlákat. 
A  felújítási  költségek  áthárítása  nemcsak  formailag  történt  meg,  hanem  ténylegesen  is. 
Azokban az esetekben, ahol a franchise partner nem teljesítette a felújítási-bonusz maximális 
értékét, a különbözetet a partnernek ki kellett egyenlítenie a franchise átadó felé. Az Áfa tv. 
13.  § (1) bekezdés  1.  pontja szerint  ellenérték  a tartozás  kiegyenlítésére  fordított  vagyoni 
érték, ideértve a meglévő követelés mérséklésére elismert vagyoni értéket, de ide nem értve a 
kártérítést.  A  franchise  átadó  által  2006.  évben  végzett  boltfelújítások  tehát  nem  voltak 
ingyenesek, az érte fizetendő ellenérték összegszerűsége a boltfelújítási-bonusz teljesítésének 
mértékétől függött. 
Az Európai  Bíróság a  C-412/03.  (Hotel  Scandic-Gäsäback AB ügyben)  kifejtette,  hogy a 
közösségi joggal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely a termék vállalkozásból való 
kivonásának vagy saját szükséglete kielégítésére végzett szolgáltatásnyújtásnak minősít olyan 
értékesítéseket,  amelyekért  tényleges  ellenszolgáltatást  fizetnek,  akkor  is,  ha  ez  az 
ellenszolgáltatás  alacsonyabb az értékesített  termék vagy a nyújtott  szolgáltatás  önköltségi 
áránál.  A  C-40/09.  számú  ítéletében  (Astra  Zeneca  UK  Ltd.  ügyben)  kifejtette,  hogy  a 
vásárlási utalványoknak az ezen utalványokat a hozzáadott-értékadót is magába foglaló áron 
megszerző  vállalkozás  által  munkavállalói  számára,  ez  utóbbiak  készpénzben  történő 
díjazásuk  egy  részéről  való  lemondása  fejében  történő  rendelkezésre  bocsátása  e 
rendelkezések  értelmében  vett,  ellenszolgáltatás  fejében  teljesített  szolgáltatásnyújtásnak 
minősül. 
A  franchise  átadó  jogszerűen  alkalmazta  az  árengedményhez  kapcsolódóan  az  Áfa  tv. 
szabályait,  így  5.  §  a)  pontját,  22.  §  (4)  bekezdés  a)  pontját  is;  nem  a  boltfelújítási  
szolgáltatásokról kiállított számlákat helyesbítette, hanem a termékértékesítésekről kiállított 
számlákat. 
4. Az Áfa tv. 33. § (1) bekezdés b) pontja alapján nem vonható le az előzetesen felszámított  
adó,  ha  az  adóalany  a  terméket  és  szolgáltatást  teljes  egészében  az  adóalanyiságát 
eredményező gazdasági tevékenységi körén kívüli célra használja fel,  hasznosítja, ide nem 
értve azt az esetet, ha a termékeket és szolgáltatásokat a 7. § (3) bekezdésében vagy a 9. §-ban 
meghatározott célok elérése érdekében használja fel, hasznosítja. A 77/388/EGK Irányelv 17. 
Cikk  (2)  bekezdés  a)  pontja  értelmében:  amennyiben  a  termékeket  és  szolgáltatásokat 
adóköteles  tevékenységéhez  használja  fel,  az  adóalany jogosult  az általa  fizetendő adóból 
levonni  az olyan termékek és  szolgáltatások után fizetendő,  illetve  megfizetett  hozzáadott 
értékadót, amelyet részére egy másik adóalany szállított vagy fog szállítani, illetve teljesített 
vagy teljesíteni fog.
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Az Európai  Bíróság C-488/07.  és  C-435/05.  számú ügyekben meghozott  ítéletei  szerint  a 
konkrét  beszerzési  ügyletnek  a  főszabály  szerint  közvetlen  és  azonnali  kapcsolatban  kell 
állnia  a  HÉA  levonásra  jogosító  értékesítési  ügylettel  vagy  ügyletekkel  ahhoz,  hogy  az 
adóalany jogosult legyen a HÉA levonására, és az adólevonás mértéke megállapítható legyen. 
A   franchise  átadó  és  franchise  partnerei  között  az  egységes  üzleti  arculat  kialakítása 
érdekében  biztosított  üzletberendezések  kapcsán  megállapítható  a  közvetlen  és  azonnali 
kapcsolat  a  franchise  átadó beszerzése  és  a  haszonkölcsön szerződések viszonylatában.  A 
berendezési  tárgyak  beszerzése  közvetlenül  kapcsolódik  a  franchise  átadó  adóalanyiságot 
eredményező gazdasági tevékenységéhez. 
Az Európai  Bíróság a  Seelling-ügyben  (C-269/00.)  kifejtette,  hogy ha  az  adóalany tárgyi 
eszközként nyilvántartásba vette az adott eszközt, tehát a vállalkozásba bevonta és az akár 
csak kis részben is a vállalkozási tevékenységet szolgálja, akkor megilleti  az adóalanyt  az 
azonnali és teljes összegű adólevonás. A felperes esetében megállapítható, hogy a beszerzett 
berendezési  tárgyakat  könyveiben  tárgyi  eszközként  bevezette.  Ugyancsak  a  közvetlen  és 
azonnali kapcsolat vizsgálatát végezte az Európai Bíróság a KuWait Petróleum-ügyben (C-
48/97.), ahol a benzinkutat üzemeltető adóalany különféle termékeket szerzett be, melyeket a 
nála  tankolóknak  térítés  nélkül  adott  át.  Az  Európai  Bíróság  kifejtette,  hogy  a  termékek 
átadásából  ugyan  közvetlenül  nem  származik  bevétele  az  adóalanynak,  azonban  az 
ajándéktárgyak  beszerzése  és  átadása  egyértelműen  gazdasági  tevékenysége  előmozdítását 
szolgálta,  így az adó levonható.  Az INZO-ügyben (C-110/94.)  az adóalany új  só-lepárlási 
eljárást  kívánt  kifejleszteni,  de  bevétele  nem származott  tevékenységéből.  Ugyanakkor  az 
Európai Bíróság kifejtette, hogy mivel a fejlesztési költségek kétségtelenül kapcsolódtak az 
adóalany adóalanyiságot  eredményező  tevékenységéhez,  a  kapcsolódó  adó a  77/388/EGK 
Irányelv 17. Cikke alapján levonható volt. 

Kfv. VI. 37.928/2010/6.
I. A közösségi rendelet  általános hatályú, a tagállamban közvetlenül alkalmazandó (EKSZ  
249. cikk). 
II.  A  8,6  t  össztömegű  jármű  által  végzett  áruszállításra  az  561/2006/EK  rendelet  és  a  
3821/85/EK  rendelet  rendelkezései  alkalmazni  kell  (561/2006/EK  rendelet  2.  cikk  (2)  
bekezdés a) pont, 3. cikk h) pont, 4. cikk a) és p) pont, 3821/85/EGK rendelet 3. cikk (1)  
bekezdés). 

Kfv. I. 35.011/2011/9.
A  tagállamok  illetékes  hatóságainak  kölcsönös  segélynyújtásáról  a  közvetlen  adóztatás 
területén  elnevezésű,  a  Tanács  77/799/EGK  Irányelv  1.  Cikk  (1)  bekezdése  az  általános 
rendelkezések  között  fogalmazza  meg,  hogy  az  Irányelv  rendelkezése  értelmében  a 
tagállamok  illetékes  hatóságai  kicserélnek  egymással  minden  olyan  információt,  amely 
lehetővé teszi számukra a jövedelmet és a tőkét terhelő adók pontos megállapítását. A 2. Cikk 
(1)  bekezdése  alapján  „az  információcsere  megkeresés  alapján”  címszó  alatt  rendelkezik, 
hogy  egy  tagállam  illetékes  hatóságai  adott  ügyben  kérheti  egy  másik  tagállam  illetékes 
hatóságát az 1. Cikk (1) bekezdésében említett információ átadására. A (2) bekezdés alapján 
az (1) bekezdésben említett információ megküldése céljából megkeresett tagállam illetékes 
hatósága megszervezi a kért információ összegyűjtését. 
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A magyar adóhatóság megkeresés alapján kért információt, amelynek a külföldi adóhatóság 
eleget tett. A külföldi adóhatóság eljárására nem a magyar jogszabályok, vagyis nem az Art. 
és a Ket. irányadók, hanem a saját belső eljárásjogi jogszabályai. 

Kfv.V.35.086/2011/6.
A 24/2006 (III.31.) FVM rendelet 13.§-a kimondja, hogy „az adminisztratív, illetőleg fizikai 
ellenőrzések alapján a jogosultsági feltételekhez kapcsolódó levonásokat, illetve kizárásokat a 
tanács 1782/2003/EK rendeletének 6-7 cikkei, a bizottság 1973/2004/EK rendelet 138. cikke, 
valamint  a  bizottság  796/2004/EK  rendelet  65-68  cikkei  alapján  kell  elbírálni”.  Az 
1973/2004/EK  rendelet  138.  cikke  egyértelműen  és  kifejezetten  úgy  rendelkezik,  hogy 
„amennyiben  az  eltérés  meghaladja  a  mért  terület  30  %-át,  az  adott  évre  megvonják  a 
támogatást”. 
Kiegészítő nemzeti  támogatás tekintetében a 24/2006 (III.31.) FVM rendelet 37.§-ának (8) 
bekezdése előírja  a 796/2004/EK rendelet  51.  cikk (1),  (2) bekezdésének és 53.  cikkének 
alkalmazását.  Ez  pedig  azt  tartalmazza,  hogy  „amennyiben  a  különbség  meghaladja  a 
meghatározott  terület  20  %-át,  az  érintett  terménycsoportra,  területalapú  támogatás  nem 
adható”. 
A 1782/2003/EK rendelet 6., 7. cikkei arra nézve rögzítenek szabályozást, hogy hogyan kell 
eljárni akkor, ha a mezőgazdasági termelő nem tartja be a jogszabályban foglalt gazdálkodási 
követelményeket, vagy a mezőgazdasági és ökológiai állapotra vonatkozó előírásokat. 
A  hatóság  helytállóan  hivatkozott  arra,  hogy  méltányosságot  nem  gyakorolhat,  és  a 
jogszabályi  rendelkezések  nem  adnak  lehetőséget  arra,  hogy  eltekintsen  a 
jogkövetkezményektől.  A  túligényléshez  kapcsolódó  jogkövetkezményeket  alkalmaznia 
kellett, és ezek nem függnek a magatartás szándékosságától, illetve gondatlanságától.
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Emberi jogi közlemények

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei

1. Szél László Magyarország elleni ügye (30.221/06. sz. ügy)11

A  kérelmezőt  emberölés  minősített  esetének  elkövetése  miatt  15  év  szabadságvesztésre 
ítélték.  Körülbelül  5  évet  töltött  olyan  cellákban,  ahol  2,76  és  3,15  m2 közötti  területű 
személyes  tér  állt  rendelkezésre.  Sikertelenül  nyújtott  be  panaszt  az  ügyészséghez  és  a 
büntetés-végrehajtási  hatóságokhoz,  amelyek  elismerték  a  túlzsúfoltság  problémáját,  de 
közölték vele, hogy nem tudnak mit tenni.
Az  Egyezmény  3.  cikkének  megsértésére  hivatkozással  a  kérelmező  a  fogvatartás 
körülményeit sérelmezte.
A Bíróság  megjegyezte,  hogy  a  Kormányzat  hivatalosan  is  elismerte  a  magyar  börtönök 
túlzsúfoltságát, és abban az időben 50%-kal több rab volt a budapesti fegyintézetekben, mint 
ahány  férőhely.  Továbbá,  hosszú  ideig  csak  kb.  2,76  m2 személyes  tér  állt  a  kérelmező 
rendelkezésre, és csak a legnagyobb érte el a 3,15 m2-t. Tekintettel arra, hogy a Kínzás Elleni 
Európai  Bizottság  úgy  ítélte,  hogy  fogvatartottanként  4  m2 élettér  a  legkisebb,  még 
elfogadható élettér azokban a cellákban, ahol többen vannak, a Bíróság arra a következtetésre 
jutott,  hogy  a  kérelmező  szűk  és  egészségtelen  körülmények  között  az  alapvető  emberi 
méltóság  tiszteletben  tartása  nélkül  tartották  fogva,  ezért  testi  és  lelki  szenvedésnek  volt 
kitéve, így az Egyezmény 3. cikkét megsértették. 
A Bíróság megjegyezte továbbá, hogy a magyar hatóságoknak sürgősen meg kell tenniük a 
szükséges  közigazgatási  és  gyakorlati  intézkedéseket  annak  érdekében,  hogy  javítsák  a 
magyar börtönökben a fogvatartottak körülményeit. 
A Bíróság a kérelmező részére 12.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

2. Csüllög Zsigmond Magyarország elleni ügye (30.042/08. sz. ügy)12

A kérelmezőt emberölés előkészülete miatt 5 év szabadságvesztésre ítélték. A sopronkőhidai 
fegyintézetben tartották fogva, ahol egy különleges biztonsági zárkában helyezték el, mert a 
hatóságok  nyilván  azt  gyanították,  hogy  szökést  tervez.  A  vele  szemben  alkalmazott 
különleges biztonsági rendszer eredményeképpen szinte semmilyen emberi kapcsolata nem 
volt közel két évig, és soha nem tájékoztatták annak okáról, hogy miért különítik el a többi 
fogvatartottól.  A kérelmező azt  állította,  hogy csak mesterséges  fény volt  a  zárkájában,  a 
szellőzés  elégtelen  volt,  a  WC-nek  nem  volt  sem  ülőkéje  sem  fedlapja,   és  napi 
rendszerességgel  kénytelen  volt  elviselni  a  teljes  testüregei  motozást.  Ezen kívül  a  cellán 
kívül mindig meg volt  bilincselve a  keze,  ő mindig kézzel  bilincsben volt,  nem tarthatott 
magánál  órát,  tollat,  fésűt,  műanyag  evőeszközöket,  teafiltert  vagy irodaszereket,  és  csak 
korlátozott számú könyvet vagy újságot birtokolhatott.

11 Az ítéletet a Bíróság 2011. június 7-én hozta.
12 Az ítéletet a Bíróság 2011. június 7-én hozta.
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Az  Egyezmény  3.  cikkének  megsértésére  hivatkozással  a  kérelmező  a  fogvatartás 
körülményeit  sérelmezte,  továbbá - az Egyezmény 13. cikkére hivatkozással  - azt,  hogy e 
helyzet orvoslására nem állt rendelkezésére megfelelő jogorvoslat.
A Bíróság megállapította, hogy a kérelmező szinte az egész szabadságvesztését a különleges 
biztonsági körletben töltötte, egyedül a cellájában, más embert szinte nem is látva, a cellán 
kívül  folyamatosan  megbilincselt  kézzel  járt,  és  biztonsági  intézkedésként  napi  testüregi 
motozásnak volt kitéve. A Bíróság hangsúlyozta, hogy a magánzárkában tartás csak kivételes 
és átmeneti intézkedésként fogadható el. A magyar hatóságok nem adták ennek okát, amikor a 
kérelmezővel  szemben  magánzárkát  alkalmaztak,  illetve  amikor  az  intézkedést 
meghosszabbították.  A kérelmező úgy érezhette, hogy ez egy önkényes döntés, ami pedig a 
teljes függőség, tehetetlenség és a megaláztatás érzését sugallta neki. A szigorú biztonsági 
rendszer,  amelyben  a kérelmezőt  huzamosabb  ideig  tartották,  valamint  a  megfelelő  tárgyi 
feltételek  hiánya  a  cellában  összességében  embertelen  és  megalázó  bánásmódot 
eredményezett, megsértve ezzel az Egyezmény 3. cikkét.
A  Bíróság  megállapította,  hogy  szigorú  biztonsági  rendszer  kérelmezővel  vagy  más 
fogvatartottal  szembeni  alkalmazása okaira  vonatkozó megfelelő információk hiányában,  a 
magyar  ügyészség  nem tudta  sem felülvizsgálni,  sem megtámadni  a  büntetés-végrehajtási 
szerveknek e rendszer valamely fogvatartottal szembeni alkalmazására vonatkozó döntését. 
Az ügyésznek ezért, bár független "intézmény",  nem volt hatásköre a büntetés-végrehajtási 
szervek  különleges  biztonsági  intézkedésekkel  kapcsolatos  döntésének  megváltoztatására 
akkor  sem,  ha  az  a  3.  cikk  megsértését  eredményezte,  ezért  az  Egyezmény 13.  cikkét  is 
megsértették.
A Bíróság a kérelmező részére 6.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

3. Németh Zoltán Magyarország elleni ügye (29.436/05. sz. ügy)13

A  Budapesti  IV.  és  XV.  Kerületi  Bíróság  1998.  június  23-án  a  kérelmező  és  felesége 
házasságának felbontása miatt a kérelmező 1993. júliusában született gyermekét az anyánál 
helyzete el. A kérelmező ezt követően nem tudott a fiával kapcsolatot tartani, mert az anya 
vonakodott átadni a gyermeket. A szülők az apa 1999 nyaráig esedékes látogatásokat érintő 
kapcsolattartási  joga  tekintetében  egyezséget  kötöttek,  amelyet  a  Fővárosi  Bíróság  1999. 
január 8-án jóváhagyott. A megállapodás szerint a kérelmező jogosult volt a fiát látni minden 
második  szombat  reggel  9-től  este  6-ig,  a  húsvéthétfőn  ugyanazon  órákban,  és  a  nyári 
szünetben július 7-től 14-ig és augusztus1-től 14-ig. A kérelmező 2000. május 26-áig csak 
néha-néha  láthatta  a  fiát,  mert  az  anya  a  legtöbb  esetben  megtagadta  a  megállapodás 
teljesítését; ettől az időponttól kezdve pedig teljesen elzárta a gyermektől.
A kérelmező ettől az időponttól kezdve többször is panasszal fordult a helyi gyámhatósághoz, 
és kérte, hogy tegyenek hatékony intézkedéseket annak érdekében, hogy kapcsolattartási jogát 
gyakorolni  tudja.  Az illetékes  Budapesti  XV. Kerületi  Gyámhivatal  2000. június 16-án és 
július18-án  meghallgatta  mindkét  szülőt,  felhívta  az  anyát,  hogy  tegye  lehetővé,  hogy  a 
kérelmező láthassa a fiát, és bírságot szabott ki rá; ez utóbbit később elengedték. Az ügyet 
2001 januárjában áttették a Budapesti  XIII. Kerületi  Gyámhivatalhoz.  Az anyát  – mivel  a 
2001. júliusi  felhívást sem teljesítette  2001. augusztus 13-án 10.000,-forintra,  majd 2001. 
október  18-án  további  30.000,-forintra  bírságolták  meg.  A  Budapesti  XV.  Kerületi 
Gyámhivatal 2001 decemberében megszüntette a Budapesti XIII. Kerületi Gyámhivatal által 

13 Az ítéletet a Bíróság 2011. június 14-én hozta.
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kezdeményezett,  a gyermek védelembe vétele iránt eljárást,  megállapítva,  hogy a gyermek 
védelembe vételére nincs ok. A gyermekjóléti  szolgálat  felvette  a kapcsolatot a szülőkkel, 
hogy  megoldást  találjanak  a  helyzetre.  Az  anya  otthonában  készített  környezettanulmány 
megállapította, hogy az ideális a gyermek felneveléséhez, aki szeretetteljes kapcsolatban áll az 
anyjával,  ugyanakkor  hangsúlyozta  a  gyermek  és  apa  közötti  kiegyensúlyozott  kapcsolat 
fontosságát és szükségességét. 
Mivel a kérelmező 2000 májusa óta nem tudott kapcsolatot tartani gyermekével, különböző 
hatóságokhoz fordult  panasszal,  mindhiába.  A gyámhatóság ezután  kapcsolatba  lépett  egy 
nevelési  tanácsadóval,  aki  egy,  a  látogatások  megkönnyítésére  szakosodott  alapítvány 
segítségét ajánlotta, ezért elrendelte, hogy a 2002. február 16. és május 11. közötti időszakra 
tervezett  rendszeres látogatásokra az alapítvány telephelyén kerüljön sor.  Úgy tűnik,  hogy 
ebben az időszakban a kérelmező és fia között volt valamilyen kapcsolat. A kérelmező fiával 
való kapcsolatát megvizsgálták és harmonikusnak találták. Ezt követően 2002. június 10-én a 
gyámhatóság mindkét  szülőt meghívta  egy békéltető tárgyalásra,  ez azonban sikertelennek 
bizonyult.  Az  apa  környezetét  is  megvizsgálták,  és  megállapították,  hogy  a  látogatások 
lebonyolítására  alkalmas.  A  hatóság  az  apa  és  a  gyermek  közötti  kapcsolattartás 
időtartamának fokozatos meghosszabbítását ajánlotta. A gyámhatóság 2002. augusztus 16-án 
egy új kapcsolattartási rendet dolgozott ki, és ismételten  figyelmeztette a szülőket ismét e 
rendelkezések  tiszteletben  tartására.  Az  anya  azonban  továbbra  is  megtagadta  a  gyermek 
átadását. A kérelmező különféle hatóságoknál előterjesztett, a jogai érvényesítése érdekében 
szükséges intézkedések megtétele iránti ismételt panaszait követően, a Budapesti XI. Kerületi 
Gyámhivatal 2004. március 30-án ismét figyelmeztette az anyát, és 2003-ban nem biztosított 
látogatásra vonatkozó kilenc különálló határozatban összesen 260.000,-forint bírságot szabott 
ki  rá,  majd  2004.  június  23-án  kezdeményezte  a  gyermek  védelem  alá  helyezését.  Ezt 
követően,  2004.  szeptember  15-én  a  gyámhatóság  az  1999.  és  2003  között  elmulasztott 
látogatások miatt további 100.000,-forint bírságot szabott ki. A gyámhatóság 2004 folyamán 
két ízben is elrendelte karhatalom igénybevételét; ezt követően a kérelmezőnek az év végéig 
sikerült találkoznia a fiával.
A kérelmező 2002 februárjában a gyermekelhelyezés megváltoztatása iránt keresetet indított a 
Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság előtt,  és ideiglenes intézkedésként kérte a gyermek 
nála  való  ideiglenes  elhelyezését.  Mivel  ezt  követően semmilyen  intézkedés  nem történt, 
panasszal  élt  az  állampolgár  jogok  országgyűlési  biztosánál.  A  Fővárosi  Bíróság,  mint 
másodfokú bíróság 2005. március 23-án végül elutasította a kérelmező keresetét és a fentebb 
említett alapítványon keresztül történő a kapcsolattartás elrendelése iránti kérelmét elutasította 
Az Ifjúsági, Családügyi és Szociális Minisztérium 2005 áprilisában – a további fellebbezés 
lehetősége  nélkül  –  hatályon  kívül  helyezte  a  Budapesti  XI.  Kerületi  Gyámhivatal 
határozatait,  ezáltal  törölve  a  bírságokat  és  a  gyermek  védelembe  vételét  kezdeményező 
végzést. A minisztérium megállapította,  hogy a gyámhatóság határozatai  jogszabálysértőek 
voltak,  és  megszüntette  a  kérelmező  kapcsolattartási  joga  2004.  március  1-je  előtti 
gyakorlásával  kapcsolatos  közigazgatási  eljárásokat.  Mindazonáltal  utasította  a 
gyámhatóságot,  hogy  tegyen  hatékony  intézkedéseket  a  kérelmező  jogainak  biztosítása 
érdekében, használva a bírság kiszabásán kívül rendelkezésére álló egyéb eszközöket is. A 
minisztérium határozatában kárhoztatta  az elsőfokú hatóságok bírságok kiszabásában majd 
törlésében,  a  védelembe  vétel  iránti  kérelmet  elutasító  határozat  elleni  fellebbezés,  a 
gyermekelhelyezési  perbe  az  apa  oldalán  való  beavatkozás  hiányában  megnyilvánuló 
következetlenségét,  a  másodfokú  hatóságoknak  a  hatékony  jogalkalmazást  akadályozó 
intézkedéseit  és  mulasztásait  és  megállapította,  hogy  a  kapcsolattartási  jog  érvényesítése 
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körében az eljárt hatóságokat „vitathatatlanul” mulasztás terheli. A kérelmező kezdeményezte 
a Legfőbb Ügyészségtől a minisztérium határozat törvényességi felülvizsgálatát; a Legfőbb 
Ügyészség  2005.  augusztus  25-én  megállapította,  hogy  a  szóban  forgó  határozat  volt 
jogszabálysértő,  és erről értesítette a minisztériumot.  A kérelmező kapcsolattartási  jogait  a 
minisztérium  határozatának  meghozatalát  követően  sem  tudta  gyakorolni.  Számos 
végrehajtási eljárást kezdeményezett, amelyekben az anyára párszor kiszabták a törvényben 
meghatározott  legnagyobb  összegű  bírságot.  Ettől  kezdve  –  úgy  tűnik  –  a  kérelmező 
semmilyen kapcsolatot sem tudott fenntartani a fiával.
A kérelmező 2004. január 10-én büntetőfeljelentést tett az anya ellen kiskorú veszélyeztetése 
miatt.  A Pesti Központi Kerületi Bíróság 2007. szeptember 5-én az anyát bűnösnek találta, és 
pénzbüntetésre  ítélte.  Az ítélet  indokolásában a bíróság hangsúlyozta,  hogy:  "[a]  gyermek 
erkölcsi fejlődését nemcsak az úgynevezett erkölcstelen magatartás veszélyezteti … hanem az 
is, ha megfosztják a gyermeket az egészséges erkölcsi fejlődés lehetőségétől. Ilyen annak az 
anyának az a magatartása is, aki annak a ténynek a tudatában – amelyről a gyermek is tud –, 
hogy az apa csak meghatározott időpontban gyakorolhatja kapcsolattartási jogait, tudatosan 
megsérti  ezt  a  jogot  azzal,  hogy  az  említett  időpontra  a  gyermek  számára  vonzó  vidéki 
program szervez egy olyan helyre, ahonnan az apa távol van … Az anya bevonta a gyermeket 
az apával való konfliktusába, tájékoztatta a bíróságon az apa ellen vagy által indított perekről, 
becsmérlő megjegyzéseket tett rá, így érzelmileg negatív hatást gyakorolt a vele együtt élő, és 
ezért tőle fokozottan függő gyermekre.” Ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy a kérelmező: 
„… maga sem vitatta, hogy bizonyos alkalmakkor a kapcsolattartás a saját mulasztása miatt 
hiúsult meg”. 
A kérelmező  –  az  Egyezmény  8.  cikkére  hivatkozással  –  fiával  való  kapcsolattartásának 
megakadályozását  sérelmezte,  valamint  azt,  hogy  a  hatóságok  a  kapcsolattartási  jogának 
érvényesítése érdekében tett intézkedései elégtelenek voltak. 
A Bíróság először is megjegyezte, hogy az Egyezmény 8. cikke értelmében vett „családi élet” 
alapvető eleme a szülő és gyermek együttléte. A Bíróság emlékeztetett arra, hogy a 8. cikk 
alapvető célja az, hogy megvédje az egyént a hatósági szervek önkényes beavatkozásától. A 
családi  élet  hatékony  „tiszteletben  tartása”  azonban  magában  rejthet  tevőleges 
kötelezettségeket is. E kötelezettségek magukba foglalhatják olyan intézkedések elfogadását, 
amelyek biztosítják a családi élet  tiszteletben tartását még az egyének közötti  kapcsolatok 
körén  belül  is,  ideértve  mind  a  szabályozási  keretek  kialakítását,  mind  konkrét  lépések 
végrehajtását. Mind a tevőleges, mind a tartózkodási kötelezettség körében figyelembe kell 
venni az egyén és a közösség versengő érdekei között megteremtendő egyensúlyt és az állam 
mérlegelési jogkörét.
A  8.  cikk  magában  foglalja  a  szülőnek  jogát  a  gyermekével  való  újraegyesítését  célzó 
eszközökre,  a  szülő,  a  nemzeti  hatóságok  kötelezettségét,  hogy  alkalmazzák  ezeket  az 
eszközöket. Ez vonatkozik azokra az esetekre, amikor a gyermekekkel kapcsolatban a szülők 
között  merül  fel  vita.  A Bíróság  észrevételezte,  hogy bár  a  nemzeti  hatóságok  kötelesek 
minden  tőlük  telhetőt  megtenni  annak  érdekében,  hogy  megkönnyítsék  az  ilyen 
együttműködést, de a kényszerítés alkalmazásának kötelezettsége e körben korlátozott kell, 
hogy legyen, mivel minden érdekelt érdekeit, jogait és szabadságait figyelembe kell venni, 
különösen a gyermek legjobb érdekét, és az Egyezmény 8. cikke alapján őt megillető jogokat.  
Ha a szülővel való kapcsolat  fenyegetheti  ezeket az érdekeket vagy korlátozhatja ezeket a 
jogokat, akkor a nemzeti hatóság feladata, hogy azok között igazságos egyensúlyt teremtsen. 
A döntő az, hogy vajon a nemzeti  hatóságok az adott ügy különleges körülmények között 
ésszerűen  megkövetelhető  minden  szükséges  lépést  megtettek-e  az  újraegyesítés 
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megkönnyítése  érdekében.  Ebben  az  összefüggésben,  az  intézkedés  megfelelőségét  a 
végrehajtás  gyorsasága  alapján  kell  megítélni,  mivel  az  idő  múlásával  helyrehozhatatlan 
károkat okozhat a gyermek és a különélő szülő kapcsolatában. Végül a Bíróság úgy ítélte, 
hogy bár a gyermekkel szembeni kényszerítő intézkedések nem kívánatosak ezen a kényes 
területen,  az  együtt  élő  szülő  jogsértő  magatartása  esetén  a  szankciók  alkalmazása  nem 
zárható ki.
A Bíróság elismerte a nemzeti hatóságok erőfeszítéseit a kérelmező kapcsolattartási jogainak 
érvényesítése  érdekében,  és  tudatában  volt  annak,  hogy  a  kapcsolattartás  rendezésének 
nehézségei nagymértékben a szülők közötti gyűlöletnek köszönhető. Mindazonáltal a Bíróság 
nem fogadta el, hogy a tényleges kapcsolattartás iránti döntések és intézkedések meghiúsulása 
miatt  a  felelősség a  kérelmezőt  terheli  tudható  be.  Igaz,  hogy a hatóságok intézkedéseket 
tettek  a  kérelmező  kapcsolattartási  jogainak  érvényesítése  érdekében,  ideértve  a 
figyelmeztetéseket,  nevelési  tanácsadó segítségét,  a  békéltető  tárgyalás  megszervezését,  az 
anya  elleni  büntetőeljárás  lefolytatását,  és  a  bírságok  kiszabását.  Ezek  az  intézkedések 
azonban  hatástalannak  bizonyultak,  vagy  nem  voltak  elég  gyorsak,  így  előidézve  azt  a 
helyzetet, hogy az apa évekig (2000 májusa és 2002 februárja, valamint 2002 májusa és 2004 
márciusa között – nem találkozott a fiával.
A Bíróság megismételte, hogy általában a nemzeti hatóságok jobb helyzetben vannak az ilyen 
helyzetekben követendő eljárás  megítélésére,  és a Bíróság rendszerint  csak akkor állapítja 
meg  a  8.  cikk  megsértését,  ha  az  alkalmazott  intézkedések  elégtelensége  nyilvánvaló. 
Ugyanakkor az állami hatóságok nem teljesítik kötelezettségeiket,  ha a nemzeti  hatóságok 
maguk is elismerik, hogy az alkalmazott eljárások nem voltak kielégítőek, mégsem orvosolják 
az ilyen hiányosságokat, vagy ha maguk is hozzájárultak az egyébként kielégítő intézkedések 
végrehajtásának  elmaradásához.  A  Bíróság  nincs  meggyőződve  arról,  hogy  a  hatóságok 
hatékonyan használták fel a rendelkezésükre álló eszköztárat, a minisztériumnak a követendő 
lépésekre  vonatkozó  kifejezett  utasításai  ellenére.  A  Bíróság  kiemelte  különösen,  hogy  a 
gyermeket  nem helyezték el  ideiglenesen a kérelmezőnél,  nem kezdeményeztek  közvetítői 
eljárást  és nem avatkoztak be a gyermekelhelyezés  megváltoztatása iránti  eljárásba,  sőt,  a 
hatóságok visszavonták  a  kiszabott  bírságokat,  amelyek  elvileg  alkalmasak  lettek  volna  a 
kérelmező  kapcsolattartási  jogai  érvényesítésére,  és  két  alkalomtól  eltekintve  a  nem 
biztosítottak karhatalmat a látogatás lebonyolításához. A Bíróság tudatában van annak, hogy 
ezen  a  területen  korlátozni  kell  a  kényszert.  Ugyanakkor  az  egyetlen  időszak,  amikor  a 
kérelmező jogainak gyakorlás  zavartalannak tűnt,  2004 márciusától  2005 áprilisáig tartott, 
amikor a hatóságok kétszer is karhatalmat vett igénybe a láthatás biztosításához. 
A Bíróság ugyancsak megjegyezte, hogy az illetékes gyámhatóság csak 2004 szeptemberében 
döntött  az  1999  és  2003  elmulasztott  láthatás  szankcióiról,  így  megsértette  a  kellő 
gyorsasággal  cselekvés  kötelezettségét.  Az  egyetlen  alkalom,  amikor  úgy  tűnik,  hogy  a 
helyzet  javult,  az  volt,  amikor  az  ügy  2004-ben  átkerült  a  Budapesti  XI.  Kerületi 
Gyámhivatalhoz. Ez számos bírságot szabott ki, kezdeményezte a kiskorú védelembe vételét 
és segítséget  nyújtott  a  látogatásokhoz.  Az Ifjúsági,  Családügyi  és  Szociális  Minisztérium 
azonban 2005 áprilisában hatályon kívül helyezte ezeket az intézkedéseket, állandósítva azt a 
helyzet, hogy a kérelmező nem tud kapcsolatot tartani a gyermekével. 
A fentiekből a Bíróság csak arra következtethetett, hogy az illetékes hatóságok – tekintettel az 
érintett  érdekekre  –  nem  jártak  kellő  gyorsasággal  és  nem  tettek  meg  minden  ésszerű 
erőfeszítést  az  újraegyesítés  megkönnyítse  érdekében.  Éppen  ellenkezőleg,  a  hatóságok 
tétlensége a kérelmezőre hárította az időigényes, és végső soron eredménytelen jogorvoslatok 
igénybevételének  terhét.  A  hatóságok  évekig  eltűrték  az  anya  jogellenes  cselekményeit, 
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amelyeket  meg  kellett  volna  akadályozniuk.  Ennek megfelelően  a  Bíróság megállapította, 
hogy az illetékes hatóságok mérlegelési  jogköre ellenére a kérelmező kapcsolattartási  joga 
érvényesítésének elmaradása az Egyezmény 8. cikkében biztosított  családi élet  tiszteletben 
tartásához való jog megsértésének minősül, és a kérelmező javára 20.000,-Euro nemvagyoni 
kártérítést ítélt meg. 

4. Bodor Jenő Magyarország elleni ügye (31.181/07. sz. ügy)14

A kérelmezőt 2000. október 5-én tartóztatták le több rendbeli csalás és magánokirat-hamisítás 
gyanújával. A Budapest X-XVII. Kerületi Ügyészség a kérelmező és 42 másik vádlott elleni 
vádiratot 2003. június 19-én terjesztette elő. Számos elfogatóparancs kibocsátását követően a 
Pesti Központi Kerületi Bíróság több tárgyalást tartott; 2009. február 19-én tizenhat vádlott 
tekintetében  ítéletet  hozott.  Az  ügyész  fellebbezést  nyújtott  be  két  vádlott  esetében,  akik 
tekintetében a Kerületi Bíróság az ítélet indokolásában megállapította, hogy a büntetőeljárás 
hosszát enyhítő körülményként vette figyelembe. Az elsőfokú ítéletet a kérelmezőnek  2010. 
április 15-én kézbesítették.  A kérelmező bűnösnek találták - többek között - csalás minősített 
esetében,  és  egy év  szabadságvesztésre  ítélték,  amelynek  végrehajtását  két  év  próbaidőre 
felfüggesztették, és előzetesen mentesítették a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól. A 
kérelmező nem fellebbezett ítélet ellen, és ezért a Be. 259.§-a alapján egy rövidített ítéletet 
kapott, amely nem tartalmazott részletes indokolást.
A  kérelmező  azt  sérelmezte,  hogy  az  eljárás  hossza  már  nem  egyeztethető  össze  az 
Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdésében meghatározott "ésszerű idő" követelményével. 
A  Kormányzat  eljárási  kifogásai  kapcsán  a  Bíróság  emlékeztetett  arra,  hogy  az  eljárás 
elhúzódására tekintettel enyhített ítélet  elvben nem fosztja meg az érintett személyt az áldozat 
jogállásától  az  Egyezmény  34.  cikkének  értelmében.  Eme  általános  szabály  alóli  kivétel 
képez,  ha  a  nemzeti  hatóságok  a  kellően  egyértelmű  módon  elismerték  az  ésszerű  idő 
követelményének  be nem tartását,  és  orvoslást  nyújtanak  a  büntetés  kifejezett  és  mérhető 
módon való csökkentése révén. A jelen esetben azonban az enyhítés indokai nem állapíthatók 
meg teljes bizonyossággal, mert a Kerületi Bíróság egy rövidített ítéletet hozott. A fellebbezés 
hiányát illetően a Bíróság úgy ítélte, hogy nem róható fel a kérelmezőnek, hogy nem nyújtott 
be fellebbezést az ítélet ellen, hozzájárulva az eljárás további elhúzódásához. 
A figyelembe veendő időszak 2000. október 5-én kezdődött és 2010.április 15-én ért véget, 
így egyetlen bírósági szinten kilenc évig és hat hónapig tartott.  A Bíróság úgy ítélte, hogy 
mivel  a  Kormányzat  nem  terjesztett  elő  olyan  tényt  vagy  meggyőző  érvet,  amely  eltérő 
következtetésre vezetne, az eljárás hossza eltúlzott volt, és nem felelt meg az "ésszerű idő" 
követelményének, így az Egyezmény a 6. cikk 1. bekezdését megsértették.
Az Egyezmény 41. cikke alapján a kérelmező 12.000,-Euro nemvagyoni kártérítésre tartott 
igényt.  A  Kormányzat  vitatta  ezt,  arra  hivatkozva,  hogy  a  jogsértés  Bíróság  általi 
megállapítása  önmagában  igazságos  elégtételt  jelent  kérelmezőnek,  figyelembe  véve 
büntetése enyhítését;  igazságtalan lenne azokkal szemben, akik nem mondtak le e jogukról, 
hogy  kétszeres  jogorvoslatot  adjanak  azoknak,  akik  lemondtak  az  indokolással  ellátott 
határozathoz fűződő jogukról.  A Bíróság azon az állásponton volt,  hogy az enyhítés  okait 
felsoroló részletes indokolás hiányában a kérelmező enyhe ítéletének indokait nem lehet teljes 
bizonyossággal  megállapítani,  ezért  a  mérséklés  nem jelent  igazságos  elégtételt  az  eljárás 

14 Az ítéletet a Bíróság 2011. június 14-én hozta.
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elhúzódó időtartama miatt. Úgy ítélte, hogy a kérelmező szenvedett valamennyi nem vagyoni 
kárt, ezért ennek fejében részére 10.000,-Eurot ítélt meg.

5. Gubacsi Gábor Magyarország elleni ügye (44.686/07. sz. ügy)15

A kérelmezőt 2006. augusztus 19-én egy siófoki parkolóban történt kisebb autóbaleset után a 
rendőrök  ittas  vagy bódult  állapotban  való járművezetés  gyanújával  őrizetbe  vették,  és  - 
állítása szerint - súlyosan bántalmazták. Fogva tartása alatt a kérelmezőt - az alkohol, illetve 
kábítószer  kimutatása  céljából  -  négyszer  vizsgálta  meg  orvos.  A  vizsgálatok  során 
megállapították,  hogy lábán horzsolások vannak és  arca meg van duzzadva.  A kérelmező 
állítása szerint arcul-, oldalba és hasba ütötték, amikor rendőrségi kisteherautóval az egyik 
orvosi vizsgálatra szállították. Az utolsó szállítás után, amikor  kábítószer tesztet végeztek el 
rajta,  a  siófoki  rendőrkapitányság  fogdájában helyezték  el,  ahol  -  állítása  szerint  -  falhoz 
állították, és egész testét, többek között heréit is, ütlegelték és megrugdosták. A rendőrök a 
verést  csak  akkor  hagyták  abba,  amikor  összeesett.  A kérelmezőt  2006.  augusztus  20-án 
szabadlábra  helyezték,  egy  nappal  később  Budapesten  felkereste  háziorvosát.  Az  orvos 
megállapította, hogy arca és feje meg van duzzadva, horzsolások és zúzódások fedik testét, 
illetve  herezacskójában  bevérzés  történt.  Az  orvos  urológushoz  utalta,  aki  megállapította, 
hogy a bal heréje libatojás nagyságúra duzzadt.
A kérelmező ügyvédje 2006. augusztus 26-án panaszt tett rendőrségi bántalmazás miatt.  A 
nyomozás azonnal megindult: kihallgatták a kérelmezőt és számos rendőrt, azonosításokra és 
szembesítésekre került sor, szakértői véleményt szereztek be. A nyomozást 2007. február 20-
án  megszüntették  arra  hivatkozással,  hogy  az  érintettek  vallomásai  egymásnak 
ellentmondóak, és a kérelmező az adott időben alkohol és kábítószer hatása alatt állt, ezért 
vallomása megbízhatatlan és ellentmondásos volt. Az ügyészség megállapította: lehet,  hogy a 
heréin elszenvedett sérülést a kérelmező a siófoki őrizetbe vétele alatt elkövetett bántalmazás 
során szerezte, de az ellentmondó vallomások miatt nem lehet pontosan megállapítani, ki a 
felelős a sérülésekért. A kérelmező fellebbezését 2007. márciusában elutasították.
Az Egyezmény 3. cikkére hivatkozással a kérelmező rendőrségi bántalmazását és a megfelelő 
vizsgálat hiányát sérelmezte. 
A hivatalos  dokumentumok  szerint  a  kérelmező  lábán  sérülések  voltak  és  arca  meg  volt 
duzzadva, amikor őrizetbe vették. Az elengedését követő napon azonban még több sérülést 
állapítottak meg. A Bíróság hangsúlyozta, hogy amennyiben egy személyt  jó egészségügyi 
állapotban vesznek őrizetbe,  és elengedésekor sérüléseket észlelnek rajta, az államnak kell 
megfelelő  magyarázattal  szolgálnia  a  tekintetben,  hogy hogyan keletkeztek a sérülések.  A 
kérelmező esetében a Kormányzat nem tudta bebizonyítani, hogy a sérüléseket nem a rámért 
bántalmazás, hanem más okozta. Sőt, a nyomozás megszüntetéséről szóló határozatban - majd 
a Bíróság előtt folyó eljárásban a Kormányzat részéről is - elismerték, hogy a sérülést az a 
bántalmazás okozta, amelynek a kérelmező fogva-tartása alatt ki lehetett téve. A Bíróság ezért 
megállapította,  hogy  a  kérelmezőt  embertelen  és  megalázó  bánásmódnak  tették  ki,  ezzel 
megsértették az Egyezmény 3. cikkét. 
A Bíróság ugyanakkor elfogadta, hogy a nyomozás megfelelő volt annak ellenére, hogy az így 
nyert  bizonyítékok  egymásnak  ellentmondóak  voltak,  ezért  nem  kerülhetett  sor  egyéni 
felelősség megállapítására.

15 Az ítéletet a Bíróság 2011. június 28-án hozta.
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A bíróság a kérelmező részére 10.500,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei

Faruok Sabeh El Leil Franciaország elleni ügye (34.869/05. sz. ügy)16

A  kérelmező  francia  állampolgár,  akit  a  kuvaiti  nagykövetség  1980.  augusztus  25-étől 
határozatlan időre könyvelőként alkalmazott; 1985-ben előléptették főkönyvelővé.
A nagykövetség 2000 márciusában a kérelmező szerződését gazdasági okokból felmondta, 
hivatkozva  különösen  a  Nagykövetség  szervezeti  egységeinek  átalakítására.  minden.  A 
kérelmező  a  Párizsi  Munkaügyi  Bírósághoz  fordult,  amely  2000  novemberi  ítéletében 
82.224,60 Euróval  egyenértékű kártérítést  ítélt  meg javára.  A kártérítés  összegét  vitatva a 
kérelmező fellebbezést terjesztett elő. A Párizsi Fellebbviteli Bíróság a kártérítésre kötelező 
ítéletet hatályon kívül helyezte, mert úgy találta,  hogy a kérelmező keresete Kuvait Állam 
által  élvezett  igazságszolgáltatási  mentesség  miatt  elfogadhatatlan,  amelynek  alapján 
Franciaországban nem lehet bírósági eljárást indítani ellene. 
A kérelmező az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdésére hivatkozással azt sérelmezte, hogy 
megfosztották  a  bírósághoz  fordulás  jogától  annak  eredményeképpen,  hogy  a  francia 
bíróságok álláspontja szerint munkáltatója igazságszolgáltatási mentességet élvez. 
Az  elfogadhatóság körében a Bíróság emlékeztetett arra, hogy az államoknak meg kell adni 
azt a lehetőséget, hogy az emberi jogok megsértését otthon orvosolják, mielőtt álláspontjukat 
egy nemzetközi  bíróság előtt  kellene megvédeniük.  A kérelmező a francia  bíróságok előtt 
azzal érvelt,  hogy a Kuvait Állam igazságszolgáltatási mentessége nem merülhet fel, mert 
Kuvait Állam részéről nem hivatalosan cselekedtek, és nem az állami diplomáciai szolgálat 
érdekében gyakorolták egy funkciójukat. Következésképpen a kérelmező a hazai bíróságok 
elé vitte panasza érdemét, ezért a panasz ez okból nem volt elfogadhatatlan a Bíróság előtt. 
A Bíróság korábbi ítélkezési gyakorlatára hivatkozva kiemelte, hogy a kérelmező valódi vagy 
komoly ok nélkül való elbocsátása miatt kért kártérítést, és hogy a nagykövetségen betöltött 
feladata  nem tudta  igazolni  a  bírósághoz  fordulás  jogának  korlátozását  az  állam objektív 
érdekeire tekintettel, ezért esetében a 6. cikk 1. bekezdése alkalmazható. 
A Bíróság ezt követően megállapította, hogy az állami immunitás koncepciója a nemzetközi 
jogból ered, és célja a jó államközi kapcsolatok előmozdítása a másik állam szuverenitásának 
tiszteletben tartása révén. Az abszolút állami immunitás alkalmazása azonban néhány évbe 
már  egyértelműen  gyengült,  különösen  „Az  államok  és  a  tulajdonuk  jogalkalmazási 
mentességeiről”  szóló  2004-es  ENSZ-egyezmény  elfogadása  óta.  Ez  az  egyezmény  egy 
jelentős kivételt állapított meg az állami immunitás alól  azon elv bevezetése révén, hogy a 
mentesség nem vonatkozik a tagállamok és a diplomáciai külképviseletek személyzete közötti 
munkaszerződésekre,  kivéve  néhány  helyzetek,  amelyek  körébe  a  kérelmező  esete  nem 
vonható.  A kérelmező, aki nem volt sem Kuvait diplomáciai vagy konzuli képviselője, sem 
állampolgára, nem esik a 2004-es egyezményben felsorolt kivételek egyikébe sem. Őt nem 
arra  alkalmazták,  hogy  Kuvait  állam  nevében  hivatalosan  eljárjon,  és  nem  volt 
megállapítható,  hogy  bármiféle  veszélyt  jelentene  Kuvait  Állam  biztonsági  érdekeire.  A 
kérelmezőt  könyvelőnek  vették  fel  és  akként  is  dolgozott  2000-ben  gazdasági  okokból 
bekövetkezett  felmentéséig.  Két  rá  vonatkozó  okiratot  állítottak  ki,  a  főkönyvelővé  való 
előléptetéséről  szóló  1985-ös  hivatalos  feljegyzést,  és  egy  igazolást  2000-ben;  mindkettő 

16 Az ítéletet a Nagykamara 2011. június 29-én hozta.
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könyvelőként  utal  rá,  és  nem  említ  más  rábízott  szerepet  vagy  funkciót.  Noha  a  hazai 
bíróságok utaltak néhány más feladatra, amelyet a kérelmező állítólag magára vállalt, de nem 
részletezték,  mi  alapján  találták  úgy,  hogy  e  tevékenység  révén  Kuvait  Állam  hivatalos 
képviselőjeként járt el. 
A Bíróság megjegyezte továbbá, hogy bár Franciaország még nem ratifikálta „Az államok és 
a tulajdonuk jogalkalmazási mentességeiről” szóló 2004-es ENSZ-egyezményt, de 2007-ben 
aláírta  azt,  és  annak  becikkelyezése  a  francia  parlament  előtt  folyamatban  van.  Ezen 
túlmenően a Bíróság hangsúlyozta,  hogy a 2004-es egyezmény a szokásjog része, és mint 
ilyent  olyan  országok  is  alkalmazták,  amelyek  még  nem  cikkelyezték  be,  köztük 
Franciaország is. 
A  Bíróság  arra  a  következtetésre  jutott,  hogy  a  francia  bíróságok  a  kérelmező  panaszát 
megfelelő  és elegendő indok nélkül  utasították  el,  ami  összeegyeztethetetlen  a  bírósághoz 
fordulás  jogával,  így  megsértették  az  Egyezmény  6.  cikkének  (1)  bekezdését,  ezért  a 
kérelmező részére összesen 60.000,-Euro vagyoni és nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

A Legfelsőbb Bíróság emberi jogi  vonatkozású iránymutatásai

Büntető ügyszak

BKv 96.
I.  Házkutatás  a pótmagánvádra indult  bírósági  eljárásban a pótmagánvádló indítványára  
vagy hivatalból elrendelhető (Be. 75. § (1) bekezdés, 258. § (3) bekezdés c) pont).
II.  A  védett  intézményekben  (közjegyzői,  ügyvédi  iroda,  egészségügyi  intézmény)  elrendelt  
házkutatás elvégzése során az ügyész jelenléte (Be. 149. § (6) bekezdés) akkor is kötelező, ha  
az eljárás pótmagánvádra indult.
III. A házkutatás végrehajtására a bíróság a nyomozó hatóságot veheti igénybe (Be. 149. §  
(3) bekezdés).

A Legfelsőbb Bíróság emberi jogi vonatkozású határozatai

Büntető ügyszak

Bfv.II.37/2011/5.
Az  Emberi  Jogok  Európai  Bíróságának  egyedi  ügyben  hozott  döntése  önmagában  nem  
eredményezheti más ügyben a társadalomra veszélyesség hiányának megállapítását. 
A Btk.269/B.§-a tiltja az önkényuralmi jelképek használatát. A bűncselekménnyé nyilvánítás 
indoka a Btk.-t módosító törvény preambuluma szerint az volt, hogy a XX. század szélsőséges 
politikai  eszméi  Európában  és  Magyarországon  a  hatalom  erőszakos  megszerzése  és 
kizárólagos  birtoklása  útján  olyan  diktatúrákat  hoztak  létre,  amelyek  semmibe  vették  az 
emberi  jogokat  és  a  magyar  állampolgárok  tömeges  kiirtásához  vezettek.  Az  említett 
szélsőséges  eszméket  magukénak  valló  államok,  szervezetek,  mozgalmak  jelképeinek 
használata  fájó  sebeket  szaggat  fel,  és  összeegyeztethetetlen  alkotmányos  értékeinkkel.  A 
módosított  törvényjavaslat  indokolása  kiemelte,  hogy  a  tényállásban  leírt  cselekményeket 
azért  szükséges  büntetendővé  nyilvánítani,  mert  a  különböző  szélsőséges  (fasiszta  és 
bolsevista) szimbólumok tovább élése, újra felhasználása felháborítja, jogos érzékenységével 
sérti a társadalom jelentős részét. A leírt cselekmények rontják hazánk nemzetközi hírnevét is.
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A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága 14/2000. (V.12.) AB határozatában a Btk.269/B.§ 
(1)  bekezdése  nemzetközi  szerződésbe  ütközésére  vonatkozó  indítványokat  pedig 
visszautasította.  Az  elutasítás  alapjaként  az  Alkotmánybíróság  megállapította,  hogy  a 
Btk.269/B.§-a nem szükségtelenül és nem aránytalanul korlátozza a véleménynyilvánításhoz 
való jogot, ezért a kifogásolt rendelkezések alkotmányellenességére hivatkozó indítványokat 
elutasította.  A  visszautasítás  indoka  ugyanakkor  az  volt,  hogy  valamely  jogszabály 
nemzetközi  szerződésbe  ütközése  vizsgálatának  indítványozására  kizárólag  a  törvényben 
felsorolt személyek, illetve szervek jogosultak. Mivel az indítványozók nem tartoztak ebbe a 
körbe,  az  indítványok  e  részét  az  Alkotmánybíróság  –  mint  nem jogosulttól  származót  – 
visszautasította.
Az Emberi Jogok Európai Bírósága 2008. július 8-án kelt és 2008. október 8-án véglegessé 
vált ítéletében (33.629/06 szám) megállapította, hogy a Magyar Köztársaság megsértette az 
Emberi  Jogok  és  az  Alapvető  Szabadságok  védelméről  szóló  Római  Egyezménynek  a 
véleménynyilvánítás  szabadságára  vonatkozó  10.  Cikkét.  Ítélete  indokolásában  az  EJEB 
kiemelte:
A  vörös  csillag  nem  tekinthető  kizárólag  a  kommunizmust  reprezentáló  jelképnek,  az 
továbbra is  a tisztességesebb társadalomért  küzdő nemzetközi  munkásmozgalom,  valamint 
egyes – több tagállamban aktívan működő – törvényes politikai párt szimbóluma is (52. pont).
A  vörös  csillag  többértelműségére  figyelemmel  a  Btk.-ban  alkalmazott  tiltás  túlságosan 
széleskörű. Olyan tevékenységekre és eszmékre is kiterjed, amelyek egyértelműen a 10. Cikk 
védelme alá esnek, s az inkriminált  szimbólum különböző jelentéseinek a szétválasztására 
nincs kielégítő mód. Valójában a releváns magyar jog kísérletet sem tesz a különbségtételre 
(54. pont).
Egy  pusztán  spekulatív  veszélynek  a  demokráciát  védő  preventív  intézkedésként  történő 
visszaszorítása nem tekinthető nyomós társadalmi szükségletnek (55. pont).
A Magyar  Büntető Törvénykönyv 269/B.§-a nem kívánja meg annak bizonyítását,  hogy a 
tényleges használat önkényuralmi propagandának minősül, ehelyett a puszta használatot is – 
bizonyos  kivételekkel  – cáfolhatatlanul  önkényuralmi  propagandának tekinti.  A tiltás  ezen 
különbségtételt  nemismerő  vonása  megerősíti  azt  a  megállapítást,  hogy  elfogadhatatlanul 
széleskörű (56. pont).
A terhelt magatartását szankcionáló intézkedés ugyan relatíve enyhe volt, de a legsúlyosabb 
következményekkel járó büntetőjog szférájába tartozik,  ezért  nem arányos az elérni kívánt 
törvényes céllal (58. pont).
A  társadalomra  veszélyesség  hiányát  a  bíróság  egy  büntetőjogi  norma  vonatkozásában 
általánosságban, az ügyek tipikus előfordulásában és jelentős számában sohasem állapíthatja 
meg,  csak  kivételesen,  az  adott  eset  sajátságos,  a  normai  szabályozáskor  tipikusnak 
tekinthetőtől eltérő esetekben. Ettől eltérő értelmezés olyan normakontrollt jelentene, amely a 
büntetőügyekben  eljáró  bíróságoknak  nem  feladata,  és  eltérő  büntetőbírósági  döntés 
meghozatala  az Emberi  Jogok Európai  Bíróságának egyedi  ügyben hozott  döntéséből sem 
következik.
A társadalomra veszélyesség megítélése elsődlegesen a jogalkotó kompetenciája. Valamely 
cselekmény  bűncselekménnyé  nyilvánításának  oka  tulajdonképpen  az  adott  cselekmény 
törvényhozó  általi  társadalomra  veszélyessé  nyilvánítását  jelenti.  A  Btk.269/B.§ 
megalkotásakor  a  törvényjavaslatnál  hivatkozott  indokolásából  következik  a  törvényhozó 
állásfoglalása, mely szerint a törvényhelye (2) és (3) bekezdésében kiemelt célok kivételével 
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az  érintett  szimbólumok  részletezett  felhasználása  –  a  megjelölt  célokon  túlmenően  – 
veszélyes  a  társadalomra.  Ez a jogalkotói  állásfoglalás  a  büntetőbíróság számára  általános 
jelleggel  felülbírálhatatlan,  eltérő  álláspont  kialakítása  kizárólag  egyedi  esetekben,  azok 
speciális volta alapján lehetséges.
Egy büntetőjogi norma alkotmányellenességének vagy nemzetközi szerződésbe ütközésének 
megállapítása nem az ítélkező bíróság jogkörébe tartozó, arra az Alkotmánybíróság hivatott. 
A Btk.269/B.§-ával kapcsolatban mind annak alkotmányellenességét, mind pedig nemzetközi 
szerződésbe  ütközését  állító  indítványok  érkeztek  az  Alkotmánybíróságra.  Azonban  az 
Alkotmánybíróság  a  már  hivatkozott  14/2000.  (V.12.)  AB  határozatában  az 
alkotmányellenesség megállapítására és az adott jogszabályhely megsemmisítésére irányuló 
indítványokat elutasította, míg a nemzetközi szerződésbe ütközésre vonatkozó indítványokat 
visszautasította.  Az  indítványok  elutasítása  azzal  az  indokkal  történt,  hogy  az 
Alkotmánybíróság  a  269/B.§  alkotmányellenességét  nem  látta  megállapíthatónak,  míg  a 
nemzetközi szerződésbe ütközés megállapítására nem az arra feljogosított tett indítványt (az 
Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 21.§ (3) bekezdése alapján valamely 
jogszabály  nemzetközi  szerződésbe  ütközése  vizsgálatának  indítványozására  kizárólag  a 
törvényben felsorolt személyek, illetve szervek jogosultak).
Az Emberi Jogok Európai Bírósága határozatával kapcsolatban hangsúlyozni kell,  hogy az 
EJEB  egyedi  ügyeket  bírál  el,  és  nem  normakontrollt  végez,  határozatából  mégis 
egyértelműen  kitűnik,  hogy  az  egyezménysértés  a  jogalkotásból  fakad,  és  nem  a 
jogalkalmazás mikéntjére vezethető vissza. 
Az Emberi  Jogok Európai  Bíróságának eseti  döntésében foglaltakat  a  Legfelsőbb Bíróság 
jelen felülvizsgálati eljárásában – mintegy precedens jogként – nem alkalmazhatja, a magyar 
törvényi  szabályozás  erre  nem  jogosítja  fel.  Az  Emberi  Jogok  Európai  Bírósága  az 
egyezménysértés vonatkozásában konkrét ügyekben dönt, az egyezménysértés megállapítása 
esetén  felülvizsgálati  okot  az  egyezménysértés  arra  feljogosított  szerv  általi  megállapítása 
jelent  a  Be.416.§  (1)  bekezdés  g)  pontjában  foglaltak  szerint,  és  ilyen  esetben  az 
egyezménysértés  kiküszöbölését  a  Be.423.§  (3)  bekezdése  értelmében  a  Nemzetközi 
Szerződéssel ellentétes jogszabály adott ügybeni figyelmen kívül hagyása jelenti.  Minderre 
azonban értelemszerűen akkor kerülhet sor, ha az arra feljogosított szerv az adott  ügybeni 
egyezménysértést már megállapította.
A Legfelsőbb Bíróság rögzíti, hogy a Btk.269/B.§-át a jogalkotó az Emberi Jogok Európai 
Bírósága határozatának felülvizsgálati indítványban hivatkozott meghozatalát követően nem 
változtatta  meg,  alkotmányellenességét  vagy  nemzetközi  szerződésbe  ütközését  az 
Alkotmánybíróság  nem  állapította  meg,  ebből  következően  annak  rendelkezései 
alkalmazandók,  és  ennek  tükrében  a  terheltek  bűnössége  megállapítása  –  tekintettel  a 
Legfelsőbb Bíróságnak a cselekmény társadalomra veszélyességével kapcsolatban kialakított 
álláspontjára – törvényes.
Bt.III.419/2011/3.
I.  Külföldi  ítélettel  kiszabott  szabadságvesztés  végrehajtása  átvétele  feltételeinek  
megállapítása feltételezi a külföldi ítélet érvényének elismerését, ami fordítva nincs így. (Nbj. 
51. § (1) bekezdés)
II.  Külföldi  ítélet  érvénye  elismerésének nem feltétele  az  elítélt  hozzájárulása,  viszont,  ha  
külföldi bíróság a terhelt távollétében folytatott eljárásban hozta meg ítéletét, akkor az abban  
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kiszabott  szabadságvesztés  végrehajtásának  átvételéhez  az  elítélt  kifejezett  hozzájárulása  
szükséges /Nbj. 49.§ (3) bekezdés/. 

Gazdasági ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Munkaügyi ügyszak

Mfv.II.10.745/2010/4. 
A köztisztviselő  alaptalanul  hivatkozott  a   tisztességes  eljáráshoz  való,  az  Emberi  Jogok 
Európai  Egyezményének  6.  cikkének  1.  bekezdésében,  illetve  az  Alkotmány  57.  §-ában 
megtestesülő alkotmányos jogának sérelmére: 
1.  A  felperes  által  hivatkozott  8/2004.  (III.25.)  AB  határozat  a  tisztességes  eljárás 
követelményére hivatkozással a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati 
viszonyáról  szóló  1996.  évi  XLIII.  törvénynek  (Hszt.)  a  fegyelmi  eljárás  tekintetében  az 
ügyvédi  képviseletet  korlátozó  rendelkezéseit  semmisítette  meg,  a  14/2004  (V.7.)  AB 
határozat egyensúlyt teremtett az államnak az ismeretlen helyen tartózkodó vádlottal szemben 
lefolytatandó  eljárásra  vonatkozó  igénye  és  e  vádlott  jogainak  védelme  között.  E 
határozatokra a köztisztviselő a perbeli fegyelmi eljárás tekintetében alaptalanul hivatkozott.
2.  A  köztisztviselő  a  fegyelmi  eljárás  során  megfelelő  tájékoztatást  kapott  védekezési 
lehetőségeinek előterjesztése tekintetében, amit személyes meghallgatásán maga is elismert. 
Ezen kívül a vizsgálóbiztos a meghallgatás időpontjáról őt azzal a tájékoztatással értesítette, 
hogy a Ktv. 51/A. § (3) bekezdése alapján jogi képviseletet vehet igénybe. 
3. A 6/1998. (III.11.) AB határozat szerint a tisztességes eljárás követelménye akkor teljesül, 
ha az eljárás alá vont személy az iratbetekintés lehetőségén túl az iratok birtoklásának jogával 
is élhet. A köztisztviselő részére az ügyben keletkezett, iktatószámmal azonosított 18 darab 
irat 2009. március 23-án, majd további 6 darab irat 2009. április 6-án került átadásra. Ezen 
kívül  a  vizsgálóbiztos  által  meghallgatott  tanúk  vallomásáról  felvett  jegyzőkönyvekkel 
kapcsolatban  a  fegyelmi  tárgyaláson  feltett  kérdésre  válaszolva  a  köztisztviselő  úgy 
nyilatkozott, hogy azok szó szerinti ismertetését azért nem kéri, mert azokat okirat formájában 
kézhez  vette.  A  köztisztviselő  ekként  a  fegyelmi  tárgyalás  megkezdése  előtt  minden,  az 
üggyel kapcsolatosan készült, felhasznált okiratot megkapott.
4. A Ktv. 51/A.§ (6) bekezdése a vizsgálóbiztos számára azt a kötelezettséget írja elő, hogy a 
vizsgálat lezártától számított 8 napon belül - az ügy összes iratát, saját véleményével ellátva - 
a  munkáltatói  jogkör  gyakorlójának  adja  át.  A vizsgálat  alapján  készült  előkészítő  anyag 
rendeltetése eszerint a munkáltató tájékoztatása, a törvény rendelkezése ezért nem alapozta 
meg  az  eljárás  alá  vont  köztisztviselő  igényét  a  vizsgálóbiztos  jelentésének  teljes  körű 
megismerésére. 
5. A fegyelmi tanács mindkét tagja II. főelőadói fokozatba besorolt köztisztviselő volt, a Ktv. 
53.  §  (2)  bekezdésében  előírt  feltétel  ekként  teljesült.  A  köztisztviselő  azt  is  alaptalanul 
sérelmezte,  hogy  a  munkáltató  a  vizsgálóbiztossal,  illetőleg  a  fegyelmi  tanács  tagjaival 
szembeni kifogását nem az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok szerint bírálta el. 
6. A fegyelmi tanács akár a felek indítványára, akár saját belátása alapján egyes körülmények 
tisztázására további bizonyítást folytathat le, vagy az általa feleslegesnek ítélt indítványokat 
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elutasítja, indokolt esetben a fegyelmi tanács a kitűzött tárgyalás megtartását elhalaszthatja. 
Mivel  a  köztisztviselő  alappal  sérelmezte,  hogy  a  munkáltató  a  fegyelmi  tárgyalás 
időpontjáról szóló értesítést nem a törvény előírása szerinti határidőben közölte, a fegyelmi 
tanács  érdemi  tárgyalást  a  megjelölt  időpontban nem tartott,  és  azt  a  köztisztviselő  etikai 
kifogására is tekintettel Ktv. 54. § (3) bekezdése szerint elhalasztotta. 
7. A fegyelmi tanács elnökének felkérésére a vizsgálóbiztos szóban ismertette a keletkezett 
iratokat, a vizsgálat által feltárt tényeket, a felperes és a meghallgatott tanúk nyilatkozatait. A 
vizsgálóbiztos jelentésének szó szerinti ismertetésére a fegyelmi tárgyalás végén került sor, a 
köztisztviselő azonban erre észrevételt nem tett,  sem gondolkodási idő biztosítására, sem a 
fegyelmi tárgyalás elhalasztására nem tett indítványt. A köztisztviselő tehát a fegyelmi eljárás 
anyagát ismerte, a fegyelmi tárgyaláson a védekezési, észrevételezési jogát korlátozás nélkül 
gyakorolhatta (Ktv. 54. § (2) bekezdés). 

Polgári ügyszak

Pfv.IV.20.037/2011/7.
Az  önkormányzat  megsérti  az  egyenlő  bánásmód  követelményét,  ha  a  tulajdonában  álló  
iskolaépület  egy  részét  egy  tőle  jogilag  független  alapítvány  használatába,  tandíjköteles  
iskola működtetése céljából átad és ezáltal a saját iskolájában oktatott gyermekeket etnikai  
kisebbséghez való tartozásuk és vagyoni helyzetük alapján jogellenesen elkülöníti. 

Közigazgatási ügyszak

Kfv.II.38.073/2010/4., Kfv.III.38074/2010/4., Kfv.IV.38.075/2010/4. 
A Rtv.  33.§ (1)  bekezdése  a)  pontja  értelmében  a  rendőr  a  további  intézkedés  megtétele 
céljából  elfogja  és  az  illetékes  hatóság  elé  állítja  azt,  akit  szándékos  bűncselekmény 
elkövetésén tetten értek.
A  Btk.  2008.  december  21-én  hatályos  269/B.§-ának  rendelkezése  értelmében  aki 
horogkeresztet,  SS-jelvényt,  nyilaskeresztet,  sarló-kalapácsot,  ötágú  vörös  csillagot  vagy 
ezeket  ábrázoló  jelképet  terjeszt;  nagy  nyilvánosság  előtt  használ;  közszemlére  tesz,  ha 
súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el, és pénzbüntetéssel büntetendő 
[(1)bek.].
Nem büntethető az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt, aki azt ismeretterjesztő, 
oktatási,  tudományos,  művészeti  célból  vagy a történelem,  illetve  a jelenkor  eseményeiről 
szóló tájékoztatás céljából követi el [(2)bek.]. Az (1)-(2) bekezdés rendelkezései az államok 
hatályban lévő hivatalos jelképeire nem vonatkoznak [(3)bek.].
Kétségtelen  tény,  hogy  az  Emberi  Jogok  Európai  Bíróságának  (továbbiakban:  Bíróság) 
felperes  által  hivatkozott  ítélete  szerint  a  magyar  szabályozás  sérti  az  Emberi  Jogok  és 
Alapvető  Szabadságok  védelméről  szóló  Római  Egyezmény  véleménynyilvánítás 
szabadságára vonatkozó 10. cikkét, mivel nem számol azzal, hogy a vörös csillag nemcsak 
önkényuralmi  rendszert  reprezentáló jelkép, hanem a „tisztességesebb társadalomért  küzdő 
nemzetközi  munkásmozgalom”,  valamint  több  törvényes  politikai  párt  jelképe  is  lehet. 
Kimondta továbbá a Bíróság azt is,  hogy a jelkép többértelműsége miatt  a tiltás  túlzottan 
széles körű, és aggályos az is, hogy a szabályozás nem kívánja meg annak igazolását, hogy a 
jelkép használata ténylegesen önkényuralmi propagandának minősül. A Legfelsőbb Bíróság 
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álláspontja  szerint  a  Bíróság  ítélete  sem  zárja  ki,  hogy  ha  a  vörös  csillag  használatára 
önkényuralmi propaganda részeként kerül sor, akkor a véleménynyilvánítás szabadságának 
ezen nyomós okból történő korlátozása indokolt. 
A személyes meggyőződés és belső indíttatás vizsgálata, így annak felderítése, hogy a vörös 
csillag használatára önkényuralmi propaganda részeként került-e sor vagy sem, büntetőeljárás 
keretében a hatóság és nem a helyszínre kiérkező rendőr feladata. A büntetőjogilag kétséges 
magatartást  tanúsító  –  az  önkényuralmi  jelkép  használatának  alapos  gyanúját  felvető 
helyzetben lévő - személlyel szemben a tevékenység abbahagyására történő rendőri felhívás 
és a szándékait feltáró büntetőeljárás megindítását célzó azonnali rendőri intézkedés a Rtv. 
33.§ (1) bekezdés szerint jogszerű.
A rendőri intézkedés jogszerűségét nem befolyásolja, hogy a szándékot feltáró büntetőeljárás 
eredményeként bűncselekmény elkövetését végül nem állapította meg a büntető bíróság, mert 
a rendőri intézkedés épp a személyes indíttatás megismerését célzó büntetőeljárás kezdetét 
jelenti, az intézkedő rendőrnek sem lehetősége, sem ideje nincs a cselekmény lényegét érintő 
kérdés  valamennyi  körülményének  vizsgálatára,  az  intézkedés  minősítése  szempontjából 
elegendő,  hogy  az  adott  cselekmény  minősülhetett  volna  a  Btk.  269/B.§-ába  ütköző 
cselekménynek, azaz a bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja fennállt.

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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