
A Legfelsőbb Bíróság 
Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának 

Hírlevele
2011. szeptember 30.
II. évfolyam 9. szám

EURÓPAI UNIÓS JOGI KÖZLEMÉNYEK                                                                                         .....................................................................................  2  

KÖZZÉTETT ELŐZETES DÖNTÉSHOZATAL IRÁNTI KÉRELMEK.............................................................2
BÜNTETŐ ÜGYSZAK...................................................................................................................................2
GAZDASÁGI ÜGYSZAK...............................................................................................................................2
MUNKAÜGYI ÜGYSZAK.............................................................................................................................2
POLGÁRI ÜGYSZAK....................................................................................................................................3
KÖZIGAZGATÁSI ÜGYSZAK........................................................................................................................3
ELŐZETES DÖNTÉSHOZATAL TÁRGYÁBAN KÖZZÉTETT HATÁROZATOK............................................17
BÜNTETŐ ÜGYSZAK.................................................................................................................................17
GAZDASÁGI ÜGYSZAK.............................................................................................................................17
MUNKAÜGYI ÜGYSZAK...........................................................................................................................18
POLGÁRI ÜGYSZAK..................................................................................................................................19
KÖZIGAZGATÁSI ÜGYSZAK......................................................................................................................20
EGYÉB, MAGYAR VONATKOZÁSÚ ÜGYEK AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG ELŐTT............................................25
A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG UNIÓS JOGI TÁRGYÚ HATÁROZATAI..........................................................26
BÜNTETŐ ÜGYSZAK.................................................................................................................................26
GAZDASÁGI ÜGYSZAK.............................................................................................................................26
MUNKAÜGYI ÜGYSZAK...........................................................................................................................26
POLGÁRI ÜGYSZAK..................................................................................................................................26
KÖZIGAZGATÁSI ÜGYSZAK......................................................................................................................26

EMBERI JOGI KÖZLEMÉNYEK                                                                                                      ..................................................................................................  27  

AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁNAK MAGYAR VONATKOZÁSÚ ÍTÉLETEI............................27
AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁNAK KIEMELTEN FONTOS ÍTÉLETEI...................................27
A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG EMBERI JOGI VONATKOZÁSÚ HATÁROZATAI............................................28
BÜNTETŐ ÜGYSZAK.................................................................................................................................28
GAZDASÁGI ÜGYSZAK.............................................................................................................................28
MUNKAÜGYI ÜGYSZAK...........................................................................................................................28
POLGÁRI ÜGYSZAK..................................................................................................................................28
KÖZIGAZGATÁSI ÜGYSZAK......................................................................................................................29



Európai uniós jogi közlemények

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek

Büntető ügyszak

Az adott időszakban nem tettek közzé ilyen tárgyú kérdést.

Gazdasági ügyszak

Az adott időszakban nem tettek közzé ilyen tárgyú kérdést.

Munkaügyi ügyszak

1.  A  Tribunal  administratif  de  Rennes  (Franciaország)  által  2011.  május  23-án 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-251/11. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés
Amennyiben az állam úgy dönt, hogy megújítja a korábban hat éven keresztül határozott időtartamú 
szerződéssel  foglalkoztatott  alkalmazott  foglalkoztatását,  a  szerződés  határozatlan  időre  való 
megújítására vonatkozó, a 2005. július 26-i törvény 13. cikkében előírt kötelezettség a 1999. június 
28-i 1999/70 irányelv céljaira tekintettel szükségképpen azt jelenti-e, hogy azonos tartalommal át kell 
venni  az  új  szerződésben  az  utolsó  megkötött  szerződés  fő  kikötéseit,  különösen  a  munkakör 
megnevezésére és a munkabérre vonatkozókat?

2.  A  Consiglio  di  Stato  (Olaszország)  által  2011.  június  17-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelmek (C-302/11., C-303/11., C-304/11. és C-305/11. sz. ügy)1 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Az 1999/70/EK irányelv melléklete 4. szakaszának (4) bekezdésében foglalt előírással — amelynek 
értelmében „a sajátos munkafeltételekkel  kapcsolatos,  a vállalkozásnál  eltöltött  idő  alapján történő 
minősítés  [helyesen:  minősítés  szempontjai]  a  határozott  időre  alkalmazott  munkavállalók  és  az 
állandó munkavállalók esetében azonosak,  kivéve,  ha a vállalkozásnál  eltöltött  idő  alapján történő 
eltérő minősítést objektív okok indokolják” — összefüggésben értelmezve az 5. szakasszal, amelyet az 
Európai Unió Bírósága már értelmezett, és amely szerint jogszerű az az olasz szabályozás, amely tiltja 
a  közszférában a  határozott  idejű  munkaszerződések határozatlan  idejűvé alakítását,  ellentétes-e  a 
határozott  időre  alkalmazott  munkavállalók  állandósítására  vonatkozó  nemzeti  szabályozás  (a 
296/2006.  sz.  törvény  1.  cikkének  (519)  bekezdése),  amely  —  eltérve  a  nyilvános  pályáztatás  
szabályától, de a határozott idejű  munkaviszony alatt megszerzett szolgálati idő  eltörlése mellett — 
lehetővé teszi a már határozott időre alkalmazott munkavállalók határozatlan időre történő közvetlen 
felvételét,  vagy pedig a szolgálati  idő  nemzeti  jogalkotó által  előírt  elvesztése az „objektív okok” 
alapján történő eltérés alá tartozik, amely okok annak elkerülésének szükségességében állnak, hogy a 
határozott  időre  foglalkoztatott  munkavállalók  státuszba  helyezése  a  már  státusszal  rendelkező 
alkalmazottak  kárára  történjen,  amely  akkor  következne  be,  ha  a  határozott  időre  foglalkoztatott 
munkavállalók megtarthatnák a korábbi szolgálati idejüket? 

1 A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek.
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2.  Az  1999/70/EK  irányelv  melléklete  4.  szakaszának  (4)  bekezdésében  foglalt,  fent  hivatkozott 
előírással — amelynek értelmében „a sajátos munkafeltételekkel kapcsolatos, a vállalkozásnál eltöltött  
idő  alapján  történő  minősítés  [helyesen:  minősítés  szempontjai]  a  határozott  időre  alkalmazott 
munkavállalók és az állandó munkavállalók esetében azonosak, kivéve, ha a vállalkozásnál eltöltött  
idő  alapján történő  eltérő  minősítést objektív okok indokolják” — összefüggésben értelmezve az 5. 
szakasszal, amelyet az Európai Unió Bírósága már értelmezett, és amely szerint jogszerű az az olasz 
szabályozás,  amely tiltja  a közszférában a határozott  idejű  munkaszerződések határozatlan idejűvé 
alakítását,  ellentétes-e  azon  nemzeti  szabályozás,  amely  —  a  szolgálati  idő  határozott  idejű 
munkaviszony  alatt  történő  megszerzésének  sérelme  nélkül  —  előírja  a  határozott  időre  szóló 
munkaszerződés  megszüntetését  és  egy  új,  a  korábbitól  eltérő,  határozatlan  időre  szóló 
munkaszerződés létesítését  a  korábbi  szolgálati  idő  megtartása  nélkül  (a  296/2006.  sz.  törvény 1. 
cikkének (519) bekezdése)? 

Polgári ügyszak

1.  A Fővárosi Bíróság (Magyar Köztársaság) által 2011. április 18-án benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-180/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: magyar 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Összhangban van-e az Európai Unió jogával, ha használati mintaoltalom megsemmisítési 
kérelemmel  kapcsolatos  megváltoztatási  eljárásban  az  intézkedések,  eljárások  és 
jogorvoslatok olyan módon vannak alkalmazva, hogy a nemzeti bíróság nincs kötve a felek 
kérelmeihez vagy jognyilatkozataihoz, ideértve, hogy a bíróság az általa szükségesnek talált 
bizonyítást jogosult elrendelni hivatalból? 
2. Összhangban van-e az Európai Unió jogával, ha használati mintaoltalom megsemmisítési 
kérelemmel  kapcsolatos  megváltoztatási  eljárásban  az  intézkedések,  eljárások  és 
jogorvoslatok  olyan  módon  vannak  alkalmazva,  hogy  a  nemzeti  bíróság  határozata 
meghozatalában  nincs  kötve  a  megsemmisítési  kérelem  tárgyában  hozott  közigazgatási 
hatósági  döntéshez,  vagy az  abban  megállapított  tényálláshoz,  különösen  a  közigazgatási 
eljárás  során  megjelölt  megsemmisítési  okokhoz,  vagy  a  közigazgatási  eljárás  során 
előterjesztett nyilatkozatokhoz, állításokhoz vagy bizonyítékokhoz?
3. Összhangban van-e az Európai Unió jogával, ha használati mintaoltalom megsemmisítésére 
irányuló újabb kérelemmel kapcsolatos megváltoztatási eljárásban az intézkedések, eljárások 
és jogorvoslatok olyan módon vannak alkalmazva, hogy a nemzeti bíróság az újabb kérelem 
bizonyítékai  közül  — ideértve  a  technika  állására  vonatkozó bizonyítékokat  is  — kizárja 
azokat, amelyekre a használati mintaoltalom megsemmisítésére irányuló korábbi kérelemmel 
kapcsolatban már hivatkoztak? 

Közigazgatási ügyszak

1. Az Oberlandesgericht Düsseldorf (Németország) által 2011. február 18-án benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-72/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Szükséges-e  a  423/2007/EK rendelet  7.  cikke  (3)  bekezdésének  értelmében  vett  rendelkezésre 
bocsátáshoz, hogy a gazdasági forrás a listán szereplő személyek/jogalanyok által időben közvetlenül 
pénzeszközök vagy szolgáltatások megszerzésére fordítható legyen? Avagy úgy kell-e értelmezni a 
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423/2007/EK rendelet  7.  cikkének (3) bekezdését,  hogy a közvetett  rendelkezésre bocsátás tilalma  
magában foglalja egy olyan működőképes, azonban használatra még nem kész gazdasági forrásnak 
(jelen esetben: vákuumos olvasztókemence) harmadik személy részére történő szállítását és telepítését 
Iránban,  amellyel  a harmadik személy a rendelet  IV. és V. mellékletében felsorolt  jogi személyek,  
jogalanyok vagy szervek részére kíván egy későbbi időpontban termékeket előállítani? 

2.  Úgy kell  értelmezni  a 423/2007/EK rendelet 7. cikkének (4) bekezdését,  hogy kijátszásról  csak 
akkor lehet  szó,  ha eljárását a tettes formálisan — ugyanakkor csak látszólagosan — úgy igazítja 
hozzá a 423/2007/EK rendelet 7. cikkének (1)-(3) bekezdéséből eredő tilalmakhoz, hogy arra a tilalmi 
rendelkezések még a legtágabb értelmezés mellett sem terjednek ki? Kizárja-e egymást ennélfogva a  
kijátszás és a rendelkezésre bocsátás tilalma? Igenlő válasz esetén: egy olyan magatartás, amelyre a 
(közvetett) rendelkezésre bocsátás tilalma (még) nem terjedne ki, a 423/2007/EK rendelet 7. cikke (4) 
bekezdésének értelmében mégis kijátszásnak minősülhet-e? 

Avagy a  423/2007/EK rendelet  7.  cikkének (4) bekezdése gyűjtőszabálynak tekintendő,  amely alá 
minden olyan tevékenység besorolható, amely a gazdasági forrásnak a listán szereplő  személy vagy 
szerv részére történő rendelkezésre bocsátását eredményezi? 

3.  Megkívánja-e  a  423/2007/EK  rendelet  7.  cikkének  (4)  bekezdésében  szereplő  „tudatos  és 
szándékos” szubjektív tényállási elem egyrészről a rendelkezésre bocsátási tilalom — megvalósult 
vagy  célzott  —  kijátszásáról  történő  tényleges  tudomásulvételt,  és  ezen  felül  még  egy  további 
akaratlagos elemet, legalábbis abban az értelemben, hogy a tettes a tilalom kijátszásába belenyugszik? 
Vagy egyáltalán szükséges-e, hogy a tettes számára jelentőséggel bírjon a tilalom megkerülése, tehát 
hogy ennyiben szándékosan cselekedjék? 

Avagy a tudatos megkerülés nem követelmény,  hanem elegendő, hogy a tettes csak lehetségesnek 
tartja a tilalom megkerülését, és abba belenyugszik? 

2. A Commissione Tributaria Provinciale di Palermo (Olaszország) által 2011. február 
28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-97/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  A C-172/08.  sz.  ügyben  hozott  ítélet  fényében  megállapítható-e,  hogy  az  eljáró  bíróság  nem 
alkalmazhatja az 1995. december 28-i 549. sz. törvény 3. cikkének (26) és (31) bekezdését, mivel azok 
ellentétesek  az  1999/31/EK  irányelv  10.  cikkével,  valamint  a  2000/35/EK irányelv   1.,  2.  és  3. 
cikkével? 

3. A Fővárosi Ítélőtábla (Magyar Köztársaság) által 2011. május 11-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-218/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: magyar 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

1.  Értelmezhető-e  az  Európai  Közösségek  Tanácsa  (a  továbbiakban:  Tanács)  2004/18/EK 
Irányelve  (a  továbbiakban:  Irányelv)  44.  cikk  (2)  bekezdésében  előírt  minimális 
teljesítményszintnek a 47. cikk (1) bekezdés b) pontjával megkövetelt összhangja úgy, hogy 
az  ajánlatkérő  jogosult  a  minimális  teljesítményszintet  az  általa  a  gazdasági  pénzügyi 
kapacitás  ellenőrzésére  kiválasztott  számviteli  dokumentum  (mérleg)  egyetlen 
mutatószámához kötni? 
2. Amennyiben az első  kérdésre adott válasz igen, a Fővárosi Ítélőtábla további kérdése az, 
hogy  teljesíti-e  az  Irányelv  44.  cikk  (2)  bekezdésében  elvárt  összhang  követelményét  a 
minimális teljesítményszint megítélésre kiválasztott olyan adata (mérleg szerinti eredmény), 
amely az egyes tagállamok számviteli jogszabálya szerint eltérő tartalommal bír? 
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3. Elégséges-e a tagállamok közötti, kétség kívül meglévő különbözőségek korrekciójára, ha 
az  ajánlatkérő  a  gazdasági  és  pénzügyi  kapacitás  igazolására  választott  dokumentumok 
mellett külső erőforrás igénybevételének a lehetőségét biztosítja (47.cikk (3) bekezdése), vagy 
minden általa kiválasztott dokumentumra nézve az összhang érdekében az egyéb módon való 
megfelelést biztosítania kell (47. cikk (5) bekezdése)? 

4.  A  Bundesgerichtshof  (Németország)  által  2011.  május  11-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-219/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Az a cikk, amelyet a gyártó emberekkel kapcsolatos felhasználásra, élettani folyamat vizsgálatának 
céljára  szánt,  csak  akkor  minősül-e  a  93/42/EGK  irányelv  1.  cikke  (2)  bekezdése  a)  pontjának 
harmadik francia bekezdése értelmében vett orvostechnikai eszköznek, ha gyógyászati célra irányul? 

5. Az Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg (Németország) által 2011. május 11-
én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-221/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  A  szolgáltatásnyújtás  passzív  szabadsága  is  a  szolgáltatásnyújtás  szabadságának  az  Európai  
Gazdasági Közösség és Törökország közötti társulást létrehozó megállapodás 1970. november 23-i  
kiegészítő  jegyzőkönyve  (a  továbbiakban:  kiegészítő  jegyzőkönyv)  41.  cikkének  (1)  bekezdése 
értelmében vett fogalma alá tartozik-e? 

2.  Az  első  kérdésre  adandó  igenlő  válasz  esetén:  azokra  a  török  állampolgárokra  is  kiterjed-e  a 
kiegészítő jegyzőkönyv 41. cikkének (1) bekezdése szerinti szolgáltatásnyújtás passzív szabadságának 
a  társulási  megállapodásból  eredő  védelme,  akik  —  amint  a  felperes  —  nem valamely  konkrét 
szolgáltatás  igénybevétele,  hanem  rokonlátogatás  érdekében  kívánnak  három  hónapig  tartó 
tartózkodás  céljából  a  Németországi  Szövetségi  Köztársaságba  belépni,  és  akik  csupán  a 
szolgáltatások szövetségi területen való igénybevételének a lehetőségére hivatkoznak? 

6. Az Administrativen Sad Varna (Bulgária) által 2011. május 16-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-234/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: bolgár 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Miként kell  értelmezni az „eszköz megsemmisülésének” a 2006/112 irányelv 185.  cikkének (2)  
bekezdése értelmében vett  fogalmát,  és jelentőséggel  bírnak-e az eszköz beszerzésekor levont  adó 
korrekciója szempontjából a megsemmisülés okai és/vagy körülményei? 

2. Az adólevonás összegének meghatározásakor figyelembe vett tényezőknek a 2006/112 irányelv 185. 
cikkének (1) bekezdésének értelmében vett módosulásaként értelmezendő-e az eszközök megfelelően 
bizonyított megsemmisítése pusztán abból a célból, hogy azonos célra szolgáló új, modern eszközöket 
létesítsenek? 

3. Úgy kell-e értelmezni a 2006/112 irányelv 185. cikkének (2) bekezdését, hogy az lehetővé teszi a 
tagállamok  számára,  hogy  előírják  a  korrekciónak  az  eszköz  megsemmisülése  esetén  történő 
elvégzését akkor, ha annak beszerzése részben vagy egészben kifizetetlen ügyletnek minősült? 

4. Úgy kell-e értelmezni a 2006/112 irányelv 185. cikkének (1) és (2) bekezdését, hogy azzal ellentétes  
a HÉA-törvény 79. cikkének (3) bekezdése és 80. cikke (2) bekezdésének 1. pontja szerintihez hasonló  
olyan nemzeti szabályozás, amely az igénybe vett adólevonás korrekciójának elvégzését írja elő  az 
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olyan eszköz megsemmisülésének esetében, amelynek beszerzésekor az alapösszeg és a felszámított  
adó teljes megfizetésére sor került,  és amely az adólevonás korrekciójának mellőzését  a fizetéstől 
eltérő feltételhez köti? 

5.  Úgy  kell-e  értelmezni  a  2006/112  irányelv  185.  cikkének  (2)  bekezdését,  hogy az  kizárja  az 
adólevonás korrekciójának lehetőségét a pusztán abból a célból elvégzett épületbontás esetén, hogy a 
lebontott  épület  helyén  a  lebontottal  azonos  célra  és  adólevonásra  jogosultságot  teremtő  ügyletek 
végzésére szolgáló új, modern épületet emeljenek? 

7.  Az  Administrativen  Sad  Sofia-grad  (Bulgária)  által  2011.  május  19-én  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-249/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: bolgár 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Az alapügy tényállása tekintetében megköveteli-e az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkének 
az Európai  Unió működéséről  szóló szerződés 20.  és  21.  cikkével  összefüggésben értelmezett  (3) 
bekezdése szerinti lojális együttműködés elve, hogy valamely tagállamnak az alapügyben vitatotthoz 
hasonló  nemzeti  rendelkezése  —  amelynek  értelmében  lehetőség  van  a  jogerős  közigazgatási 
határozat  hatályon  kívül  helyezésére  az  Emberi  Jogok  Európai  Bíróságának  határozata  által 
megállapított, olyan alapjog megsértésének orvoslása érdekében, amelyet egyúttal az Európai Unió 
joga  is  elismer,  mint  például  a  tagállamok  állampolgárainak  szabad  mozgáshoz  való  joga  — az 
említett jog gyakorlását érintő korlátozásokra vonatkozó uniós jogi rendelkezéseknek az Európai Unió 
Bíróságának  a  határozatában  alkalmazott  értelmezése  tekintetében  is  alkalmazást  nyerjen,  ha  a  
jogsértés orvoslása a közigazgatási határozat hatályon kívül helyezését igényli? 

2.  Az következik-e 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  31. cikkének (1) és (3) bekezdéséből, hogy, ha 
valamely tagállam nemzeti joga az ezen irányelv 4. cikkének (1) bekezdéséből eredő jogot korlátozó 
közigazgatási határozat felülvizsgálatára irányuló eljárást írt elő, akkor a hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező  közigazgatási  hatóság  köteles  a  közigazgatási  határozat  címzettjének  kérelmére  azt 
felülvizsgálni  és  annak jogszerűségét  értékelni  oly módon,  hogy az Európai  Unió Bíróságának az 
uniós  jog  e  jog  gyakorlásának  feltételeit  és  korlátozásait  szabályozó  vonatkozó  rendelkezéseinek 
értelmezéséhez fűződő  ítélkezési gyakorlatát is figyelembe veszi,  ami biztosítja,  hogy az adott jog 
tekintetében  elrendelt  korlátozás  a  felülvizsgálati  határozat  meghozatalának  időpontjában  arányos 
legyen, ha a korlátozás elrendeléséről szóló közigazgatási határozat ezen időpontban már jogerős volt? 

3. Lehetővé teszi-e az Európai Unió Alapjogi Chartája 52. cikke (1) bekezdésének második mondata,  
illetve  a  2004/38  irányelv  27.  cikkének (1)  bekezdése  szerinti  rendelkezések,  hogy az  a  nemzeti  
rendelkezés, amely az Európai Unió egyik tagállamának állampolgárát megillető  szabad mozgáshoz 
való  jog  korlátozásának  elrendelését  az  Európai  Unió  keretei  között  pusztán  egy  jogszabályban 
meghatározott  összeget  meghaladó  és  nem  biztosított,  magánjogi  jogalannyal  (egy  gazdasági 
társasággal)  szembeni  kötelezettség  fennállása  miatt  írja  elő,  a  követelés  behajtására  irányuló, 
folyamatban  lévő  végrehajtási  eljárással  összefüggésben  és  az  uniós  jogban  biztosított  azon 
lehetőségre tekintet nélkül,  hogy a követelést valamely másik tagállam hatósága hajtsa be, nyerjen 
alkalmazást? 
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8.  A  Rechtbank  van  eerste  aanleg  te  Brussel  (Belgium)  által  2011.  május  20-
án/benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-243/11. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1. Ellentétes-e az életbiztosításról szóló, 2002. november 5-i 2002/83/EK európai parlamenti és tanácsi  
irányelv  50.  cikkével,  amelynek (1)  bekezdése értelmében minden további  összehangolás  sérelme 
nélkül, minden biztosítási szerződésre kizárólag a kötelezettségvállalás szerinti tagállamban lehet az  
életbiztosítási díjakra közvetett adókat és adójellegű járulékokat kivetni, és amelynek (3) bekezdése 
értelmében  a  további  összehangolásig  minden tagállam saját  nemzeti  rendelkezéseit  alkalmazza  a 
területükön kötelezettségeket  vállaló  biztosítóintézetekre  az  első  albekezdés  alapján  járó  közvetett  
adók és adójellegű járulékok beszedésének biztosítására, a Wetboek van diverse rechten en taksen 
(WDRT) 173. és 175/3. cikkében foglalthoz hasonló nemzeti szabályozás, amely szerint a biztosítási 
szerződések (az  életbiztosításokat  is  beleértve)  éves  adó alá  tartoznak akkor,  ha  a kockázat  helye  
Belgiumban található, különösen ha a biztosított szokásos tartózkodási helye vagy ha a biztosított jogi  
személy,  ez  utóbbinak  a  szerződéssel  érintett  telephelye  Belgiumban  található,  figyelem nélkül  a 
biztosított szerződéskötéskori tartózkodási helyére?

2. Ellentétes-e az akadályoknak a személyeknek és szolgáltatásoknak a Közösség tagállamai közötti 
szabad mozgása előli  elhárítására  vonatkozó,  az  EUMSZ 49.  és  56.  cikkből  eredő közösségi  jogi  
elvekkel a WDRT 173. és 175/3. cikkében foglalthoz hasonló nemzeti szabályozás, amely szerint a 
biztosítási szerződések (az életbiztosításokat is beleértve) éves adó alá tartoznak akkor, ha a kockázat  
helye  Belgiumban  található,  különösen  ha  a  biztosított  szokásos  tartózkodási  helye  vagy  ha  a 
biztosított jogi személy, ez utóbbinak a szerződéssel érintett telephelye Belgiumban található, figyelem 
nélkül a biztosított szerződéskötéskori tartózkodási helyére?

9.  A  Curte  de  Apel  Cluj  (Románia)  által  2011.  május  23-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-248/11. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: román
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1. Értelmezhető-e úgy a 2004/39/EK irányelv 4. cikke [(1) bekezdésének] 14. pontja, valamint 9-14. 
cikke,  hogy azokat  alkalmazni  kell  mind a  kereskedések Comisia Na ională a  Valorilor  Mobiliareț  
[Nemzeti  Értékpapír  Bizottság]  által  engedélyezett  elsődleges  piacára,  mind  a  kereskedések 
másodlagos  piacára,  amely  2005  óta  beolvadt  az  elsőbe,  de  amelyet  ugyanakkor  továbbra  is  a  
szabályozott piactól függetlennek tekintettek anélkül, hogy annak jogi természete jogszabályi szinten 
rendezésre került volna?

2.  Úgy kell-e értelmezni  a 2004/39/EK irányelv 4.  cikke [(1) bekezdésének] 14.  pontjában foglalt 
rendelkezéseket,  hogy  a  szabályozott  piac  fogalmába  nem  tartoznak  bele  azok  a  kereskedési 
rendszerek, amelyek nem felelnek meg a 2004/39/EK irányelv III. címének rendelkezéseinek?

3. Úgy kell-e értelmezni a 2004/39/EK irányelv 47. cikkében foglalt rendelkezéseket, hogy az a piac,  
amelyet a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok nem jelentettek be, és nem került a szabályozott  
piacok listájára, nem tartozik a szabályozott piacokra vonatkozó jogi szabályozás, így különösen a 
2003/6/EK irányelv által a piaci visszaélésekkel szemben meghatározott szabályok hatálya alá?
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10. A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Magyar Köztársaság) által 2011. 
május 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-254/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: magyar 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Az  Európai  Parlament  és  Tanács  2006.  december  20-i  1931/2006/EK  rendelete 
továbbiakban:  kishatárforgalmi  rendelet/5.  cikke  szerinti  legfeljebb  három  hónapos 
folyamatos tartózkodást  engedő  rendelkezését  — különösen a  kishatárforgalmi  rendelet  2. 
cikk a/pontjára és a 3. cikk. 3. pontjára figyelemmel — úgy kell-e értelmezni, hogy a rendelet 
lehetővé  teszi  a  13.  cikk  szerinti  tagállamok  és  harmadik  országok  közötti  kétoldalú 
megállapodások alapján a többszöri ki- és belépést és a legfeljebb folyamatos három hónapos 
tartózkodást  akként,  hogy  a  tartózkodásra  nyitva  álló  három  hónap  lejárta  előtt  a 
kishatárforgalmi  igazolvánnyal  rendelkező  határ  menti  lakos  megszakíthatja  a  folyamatos 
tartózkodást, majd az ismételt határátlépést követően ismételten három hónapos folyamatos 
tartózkodásra jogosult? 
2. Amennyiben az első  kérdésre a válasz igenlő, akkor a kishatárforgalmi rendelet 5. cikke 
szerinti  folyamatos tartózkodás megszakításának tekinthető-e a[z ugyanazon] napon belüli, 
illetve az egymást követő napokon történő ki- és belépés? 
3. Amennyiben az első  kérdésre a válasz igenlő, de a második kérdésre nemleges, akkor a 
folyamatos tartózkodás megszakításának megállapításához milyen időintervallum, vagy más 
mérlegelési szempont figyelembevételére van szükség, a kishatárforgalmi rendelet 5. cikke 
alapján? 
4. Amennyiben az első kérdésre a válasz nemleges, akkor a kishatárforgalmi rendelet 5. cikke 
szerinti legfeljebb három hónapos folyamatos tartózkodást engedélyező  rendelkezést lehet-e 
úgy értelmezni, hogy a többszöri ki- és belépés során eltöltött időt egybe kell számítani, és a 
Schengeni  megállapodás  végrehajtásáról  szóló  1985.  június  4-én  kötött  Egyezmény 
[Schengeni  Végrehajtási  Egyezmény,  HL  L.  239.,  2000.  szeptember  22.,  19.old./, 
továbbiakban: SVE] 20. cikk/1/bekezdésére — vagy más schengeni jogra vonatkozó bármely 
szabályra — figyelemmel, ha az összeadott napok száma eléri a 93 napot/3 hónapot/, akkor az 
első beutazástól számított 6 hónapon belül a kishatárforgalmi engedély további tartózkodásra 
nem jogosít? 
5.  Amennyiben  a  negyedik  kérdésre  a  válasz  igenlő,  akkor  az  egybeszámítás  során,  a[z 
ugyanazon] napon belüli többszöri ki- és belépést, illetve egyszeri napon belüli ki- és belépést 
is figyelembe kell-e venni, és milyen számítási módszerrel? 

11. A Curtea de Apel Bucure ti (Románia) által 2011. május 26-án benyújtott előzetesș  
döntéshozatal iránti kérelem (C-257/11. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: román
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1. Lebontásra váró építményeknek a földterülettel együtt, a HÉA hatálya alá tartozó gazdasági társaság  
által,  valamely  lakónegyed  e  földrészleten  történő  felépítése  céljából  történő  megvásárlása  az  
építmények  megvásárlására  vonatkozó  HÉA levonásához  való  jogosultság  megszerzése  céljából 
tekinthető-e  előzetes  tevékenységnek,  azaz  a  lakónegyed  megvalósításához  szükséges  beruházási  
ráfordításnak  a  közös  hozzáadottértékadó-rendszerről  szóló,  2006.  november  28-  i  2006/112/EK 
irányelv 167. és 168. cikke értelmében?
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2.  A közös hozzáadottértékadó-rendszerről  szóló,  2006.  november 28-i  2006/112/EK irányelv 185. 
cikkének  (2)  bekezdésére  figyelemmel,  a  földterülettel  együtt  megvásárolt,  lebontásra  váró 
építményeknek valamely lakónegyed e  földrészleten történő felépítése céljából  történő lebontására 
vonatkozik-e az építmények megvásárlására vonatkozó HÉA korrekció?

12.  A Hoge  Raad  der  Nederlanden  (Hollandia)  által  2011.  május  26-án  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-259/11. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1. Úgy kell-e értelmezni a hatodik irányelv 13. cikke B. része d) pontjának 5. alpontját, hogy kizárólag 
azért  tartoznak  annak  hatálya  alá  a  kötelezett  által  végzettekhez  hasonló,  lényegében  az  érintett 
társaságok tulajdonában lévő ingatlanokra és  azok (közvetett)  átruházására  vonatkozó ügyletek is, 
mert ezen ügyletek a társasági részvények átruházására irányultak, és ezzel az eredménnyel jártak?

2. Arra az esetre is vonatkozik-e a mentesség alól a hatodik irányelv 13. cikke B. része d) pontja 5. 
alpontjának második francia bekezdésében előírt kivétel, ha a tagállam nem élt az ezen irányelv 5. 
cikke (3) bekezdésének c) pontja által biztosított azon lehetőséggel, hogy materiális javaknak tekintse 
azokat a részvényeket vagy ezzel egyenértékű érdekeltségeket, amelyek az ingatlanra tulajdon- vagy 
birtokjogot biztosítanak?

3. Az előző kérdésre adandó igenlő válasz esetén: az azon társaságokban meglévő részvények is az 
előzőekben említett  részvényeknek vagy ezzel  egyenértékű érdekeltségeknek tekintendők-e,  amely 
társaságok  közvetlenül  vagy  közvetve  (leány-,  illetve  a  vállalati  láncban  lejjebb  elhelyezkedő 
leányvállalatok révén) ingatlanok tulajdonjogával rendelkeznek, függetlenül attól, hogy e társaságok 
ezen ingatlanokat önmagukban hasznosítják vagy valamely más vállalkozás keretében használják?

13.  Az Administrativen sad Sofia-grad (Bulgária)  által  2011.  május  26-án benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-262/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: bolgár 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Alkalmazandók-e  az  Európa-megállapodás  és  különösen  az  EU–Bulgária  Társulási  Tanács 
határozatainak rendelkezései a Bolgár Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozását megelőzően 
az Európa-megállapodás rendelkezéseinek és különösen a 2. jegyzőkönyv 9. cikke (4) bekezdésének 
megfelelően  nyújtott  állami  támogatásokra,  ha  az  ily  módon  nyújtott  állami  támogatás 
összeegyeztethetetlenségének  értékelésére  a  Bolgár  Köztársaság  Európai  Unióhoz  történő 
csatlakozását  követően kerül  sor?  Az  e  kérdésre  adandó igenlő  válasz  esetén  az  alábbiak  szerinti 
értelmezés szükséges: 

a) Úgy kell-e értelmezni az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Bolgár 
Köztársaság közötti társulás létesítéséről szóló Európa-megállapodás 2. jegyzőkönyve 9. cikkének (4) 
bekezdésében  meghatározott  időszak  meghosszabbításáról  készített  kiegészítő  jegyzőkönyv  3. 
cikkének második bekezdését,  hogy csak az Európai  Bizottság határozhat  arról,  hogy a kiegészítő 
jegyzőkönyv  2.  cikke  szerinti  szerkezetátalakítási  programot  és  terveket  teljes  mértékben 
végrehajtották-e és hogy azok megfelelnek-e az Európa-megállapodás 2. jegyzőkönyve 9. cikke (4) 
bekezdése  követelményeinek?  Az  e  kérdésre  adandó  nemleges  válasz  esetén  az  alábbiak  szerinti  
értelmezés szükséges: 

b) Úgy kell-e értelmezni az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Bolgár 
Köztársaság közötti társulás létesítéséről szóló Európa-megállapodás 2. jegyzőkönyve 9. cikkének (4) 
bekezdésében  meghatározott  időszak  meghosszabbításáról  készített  kiegészítő  jegyzőkönyv  3. 
cikkének harmadik bekezdését, hogy a Bolgár Köztársaság hatáskörrel rendelkező  nemzeti hatósága 
jogosult az Európa-megállapodás 2. jegyzőkönyve 9. cikkének (4) bekezdése szerinti feltételeket nem 
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teljesítő  állami támogatás visszatéríttetésére vonatkozó határozatot hozni? Amennyiben a Bíróság e 
kérdésre nemleges választ ad, úgy a következő kérdés értelmezését kell kérni: 

2. Úgy kell-e értelmezni a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának 
feltételeiről szóló okmány V. melléklete versenyszabályokat érintő részének (1) bekezdésében foglalt 
rendelkezést,  hogy  a  szóban  forgó  állami  támogatás  az  e  melléklet  (1)  bekezdésének  második 
albekezdése  értelmében  vett  „új  támogatásnak”  minősül?  Ha  igen,  akkor  ebben  az  esetben 
alkalmazandók-e az efféle „új támogatásokra” az EUMSZ 107. és 108. cikk (az EK 87. és 88. cikk)  
szerinti, az állami támogatásokra vonatkozó, valamint a 659/1999 rendeletben foglalt rendelkezések? 

a) Az e kérdésre adandó nemleges válasz esetén a következő kérdésre szükséges választ adni: úgy kell-
e értelmezni a csatlakozási okmány V. mellékletének (1) bekezdése szerinti rendelkezéseket, hogy a  
hatáskörrel  rendelkező  nemzeti  hatóságok  nem tehetnek  az  alapeljárás  szerintihez  hasonló  állami 
támogatás visszatéríttetésére irányuló intézkedéseket, mielőtt a Bizottság nem hozott a szóban forgó 
állami támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek minősítő határozatot? 

b) Az előző  kérdésre adandó igenlő  válasz esetén:  a 659/1999 rendelet 14.  cikke értelmében vett, 
jogellenes támogatás esetén hozott elutasító határozatnak kell-e tekinteni a Varhoven administrativen 
sadnak (legfelsőbb közigazgatási bíróság) bemutatott 2009. december 15-i bizottsági határozatot? 

14.  A Symvoulio  tis  Epikrateias  (Államtanács,  Görögország)  által  2011.  május  31-én 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-271. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: görög 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  A 2042/2003 rendelet  I.  melléklete B.  szakasza I.  alrésze M.B.902.  b)  pontjának 1.  alpontjával  
összefüggésben értelmezett 2. cikke értelmében, valamint az EASA-nak a 2042/2003 rendelet szerinti  
elfogadható igazolási eljárásról szóló, 2003. november 28-i 2003/19/RM. sz. határozata I. melléklete 
B. szakasza A. alrésze AMC M.B.102. c) pontjának 1. alpontja alapján (1.1–1.4., 1.6. és 1.7. pont) a  
rendelet  végrehajtására  szolgáló  további  intézkedések  elfogadása  során  a  nemzeti  jogalkotó 
feloszthatja-e a légi járművekre vonatkozó — a légi alkalmasság területén hatályos követelményeknek 
való  megfelelésük  megállapítására  irányuló  —  felügyeleti  tevékenységet  több  felügyelői 
kategóriára/szakosított feladatra, amelyek mindegyike kizárólag a légi járművek légi alkalmasságának 
valamely  meghatározott  szektorra  vonatkozó  ellenőrzése  tekintetében  rendelkezik  hatáskörrel? 
Különösen  összhangban  van-e  a  2042/2003  rendelettel  a  jelen  ügyben  szereplőhöz  hasonló  azon 
nemzeti szabályozás, amely rendelkezik a légi alkalmassági felügyelőkről (Airworthiness and Avionics 
Inspectors), a légiközlekedési műveletekkel foglalkozó felügyelőkről (Flight Operations Inspectors), 
az  utaskabin-biztonsággal  foglalkozó  felügyelőkről  (Cabin  Safety  Inspectors)  és  az  egyetemi 
oklevelekkel és engedélyekkel foglalkozó felügyelőkről(Licensing Inspectors)? 

2.  Az előző  kérdésre adott igenlő  válasz esetén,  a 2042/2003 rendelet  I.  melléklete B.  szakasza I.  
alrésze M.B.902.  b)  pontjának 1.  alpontja szerinti  rendelkezést  úgy kell-e  értelmezni,  hogy a  légi  
járművek  légi  alkalmasságának  biztosítására  irányuló  valamennyi  terület  tekintetében  ötéves 
tapasztalattal  kell  rendelkeznie  a  személyzet  azon tagjának,  akit  egyetlen  meghatározott  szektorra  
vonatkozóan  bíztak  meg  a  légi  járművek  légi  alkalmassági  felügyeletéhez  kapcsolódó  feladatok 
elvégzésével, vagy elegendő, ha az ötéves tapasztalat azon meghatározott feladatok tekintetében áll 
fenn, amelyek elvégzésével megbízták, és amelyek megszerzett szakképesítésének megfelelnek? 

3. Amennyiben a kérdésre adott válasz az, hogy elegendő, ha a felügyelettel foglalkozó személyek 
ötéves  tapasztalata  azon  meghatározott  feladatok  tekintetében  áll  fenn,  amelyek  elvégzésével 
megbízták, úgy a jelen ügyben szereplőhöz hasonló azon nemzeti szabályozás, amelynek értelmében a 
repülési  műszerek  felügyeletéért  és  ellenőrzéséért,  illetve  a  karbantartó  szervezetek,  valamint  a 
légijármű- üzemeltetők  jóváhagyásáért  felelős  légi  alkalmassági  felügyelőknek (Airworthiness  and 
Avionics Inspectors) az ICAO 9860. sz. dok. kézikönyvben foglalt iránymutatásokkal összhangban 
legalább  ötéves  légijármű-karbantartó  üzemben  szerzett  tapasztalattal  kell  rendelkezniük,  és  e 
járművek karbantartását kellett korábban végezniük, megfelel-e a 2042/2003 rendelet I. melléklete B.  
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szakasza I. alrésze M.B.902. b) pontjának 1. alpontja szerinti rendelkezés követelményeinek, amely 
rendelkezés  szerint  a  felügyelettel  foglalkozó  személyeknek  „legalább  ötéves  tapasztalattal  kell 
rendelkezniük a légi alkalmasság fenntartása terén”? 

4. Az előző  kérdésre adott igenlő  válasz esetén a 2042/2003 rendelettel összhangban van-e a jelen 
ügyben szereplőhöz hasonló azon nemzeti rendelkezés, amely a szóban forgó rendelet 66. része (III.  
melléklet)  szerinti  légijármű-karbantartói  engedéllyel  rendelkező  személyeket  azonosan  kezeli  a 
légiközlekedési  ágazatban felsőoktatási  oklevéllel  rendelkezőkkel,  mivel  előírja,  hogy e személyek 
mindkét kategóriájának rendelkeznie kell légijármű-karbantartó üzemben szerzett tapasztalattal ahhoz, 
hogy légi alkalmassági felügyelőnek minősülhessenek? 

5.  A 2042/2003 rendelet  I.  melléklete B.  szakasza I.  alrésze M.B.902.  b)  pontjának 1.  alpontjával  
összhangban — továbbá az EASA-nak a 2042/2003 rendelet szerinti elfogadható igazolási eljárásról 
szóló, 2003. november 28-i 2003/19/RM. sz. határozata I. melléklete B. szakasza A. alrésze MAC 
M.B.102.  c)  pontja  1.  alpontjának  1.4.  és  1.5.  pontjára  is  figyelemmel  —  a  légi  alkalmasság  
fenntartása  terén  szerzett  ötéves  tapasztalatba  beleszámít-e  az  egyetemi  oklevél  megszerzéséhez 
szükséges képzés során adott  esetben megszerzett  gyakorlati  tapasztalat,  vagy kizárólag az ezen a  
területen a tanulmányok befejezését és a vonatkozó oklevél megszerzését követően szerzett tapasztalat 
számít a tanulmányoktól függetlenül? 

6. A 2042/2003 rendelet ugyanezen rendelkezése értelmében továbbá a légi alkalmasság fenntartása 
terén  szerzett  ötéves  tapasztalatnak  számít-e  a  légi  járművek  légi  alkalmassági  vizsgálatával 
összefüggő  feladatok  esetleges  ellátásával  korábban  és  a  szóban  forgó  rendelet  hatálybalépését 
megelőzően szerzett tapasztalat is? 

7.  A 2042/2003  rendelet  I.  melléklete  B.  szakasza  I.  alrésze  M.B.902.  b)  pontjának  2.  alpontja  
értelmében  a  66.  rész  (a  2042/2003  rendelet  III.  melléklete)  szerinti  légijármű-  karbantartói 
engedéllyel  rendelkező  személynek  első  alkalommal  való  felügyelővé  választása  érdekében 
szükséges-e, hogy a kiválasztása előtt a légi alkalmasság biztosítása terén kiegészítő képzésen vegyen 
részt  vagy  elegendő,  ha  első  kiválasztását  követően,  de  felügyelői  feladatainak  megkezdését 
megelőzően végzi el a szóban forgó képzést? 

8.  A 2042/2003  rendelet  I.  melléklete  B.  szakasza  I.  alrésze  M.B.902.  b)  pontjának  3.  alpontja  
értelmében,  amely  előírja,  hogy  a  felügyelő  személynek  „hivatalos  repüléstechnikai  karbantartói 
szakképesítéssel”  kell  rendelkeznie,  tekinthető-  e  úgy,  hogy ilyen képesítésnek minősül  a  nemzeti 
jogalkotó által létrehozott azon képzési rendszer, amely a következő  jellemzőkkel rendelkezik: i.  a 
képzésre azt követően kerül sor, hogy a felügyelőknek a kizárólag a képesítés megszerzéséről szóló 
tanúsítványokon  alapuló  első  kiválasztása  megtörtént;  ii.  a  képzés  nem  változik  a  felügyelőnek 
kiválasztott  személyeknek  a  képesítés  megszerzéséről  szóló  tanúsítványai  szerint;  és  iii.  ebben  a 
képzési  rendszerben  a  képzés  befejezését  követően  a  hallgatók  vonatkozásában  nincs  előírva 
semmilyen  értékelési  eljárás  és  szempont,  valamint  a  megfelelő  ismeretekkel  való  rendelkezés 
megállapítására szolgáló záróvizsga? 

9.  A 2042/2003  rendelet  I.  melléklete  B.  szakasza  I.  alrésze  M.B.902.  b)  pontjának  4.  alpontja  
értelmében,  amely  előírja,  hogy  a  légi  alkalmassági  felügyelőnek  „megfelelő  beosztással  és  a 
vonatkozó felelősségi körrel” kell rendelkeznie, azt jelenti-e, hogy ez a pozíció olyan képesítést alkot,  
amellyel a felügyelővé minősítéshez az adott személynek rendelkeznie kell abban az értelemben, hogy 
korábbi tevékenysége során magas beosztást kell  betöltenie vagy a 2042/2003 rendelet hivatkozott  
rendelkezését az EASA 2005. november 28-i 2003/19/RM. sz. határozata I. melléklete B. szakasza A. 
alrésze AMC M.B.902. b) pontjának 3. alpontjára is figyelemmel úgy kell-e értelmezni, hogy valamely 
személynek a felügyelőként való, első alkalommal történő kiválasztását követően az utóbbi részére a 
légi  járművek  légi  alkalmassága  felülvizsgálatának  elvégzésére  hatáskörrel  rendelkező  hatóságnál 
olyan beosztást kell biztosítani, amely az e hatóság nevében való aláírásra jogosít?

10. Amennyiben a rendelet I. melléklete B. szakasza I. alrésze M.B.902. b) pontjának 4. alpontját a  
fent kifejtett második értelemben kell érteni, ennek alapján tekinthető-e úgy, hogy a rendelet szerinti 
követelményeknek  megfelel  az  a  nemzeti  jogi  szabályozás,  amely  előírja,  hogy  a  felügyelővé 
minősítésre  az  elméleti  és  gyakorlati  képzés  elvégzését  követően  kerülhet  sor,  amely  időponttól 
kezdődően a felügyelő jogosult a légi járművek légi alkalmassága felülvizsgálatának elvégzésére oly 
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módon, hogy a felülvizsgálatra vonatkozó dokumentumokat önállóan írja alá, eljárása pedig köti az  
illetékes hatóságot? 

11. Ezen túlmenően abban az esetben, ha a 2042/2003 rendelet I. melléklete B. szakasza I. alrésze 
M.B.902. b) pontjának 4. alpontját a fent kifejtett két lehetséges értelmezés közül az első értelemben 
kell érteni,  összhangban van-e azzal a jelen ügyben szóban forgóhoz hasonló nemzeti rendelkezés,  
amely  pusztán  előnyben  részesíti  a  légi  alkalmassági  felügyelő  személyének  kiválasztásánál  „a 
korábbi előléptetést, illetve a légijármű-karbantartó üzemben viselt felelősségi kört”? 

12. A 2042/2003 rendelet értelmében, amely nem szabályozza azt, hogy aki a rendelet hatálybalépését 
megelőzően végezte a légi  járművek légi  alkalmassága felügyelők által  lefolytatandó ellenőrzését, 
jogosult-e  — és  ha  igen,  milyen  feltételek  mellett  — e  tevékenység  folytatására  a  szóban forgó  
rendelet hatálybalépését követően, a nemzeti jogalkotó köteles-e előírni, hogy aki e tevékenységet a 
szóban forgó rendelet hatálybalépése időpontjában (vagy — adott esetben — korábban) gyakorolta, 
automatikusan  jogosult  felügyelővé  minősítésre  anélkül,  hogy  előzetes  kiválasztási  és  értékelési 
eljárásnak  vetnék  alá  vagy  a  2042/2003  rendeletet  —  amelynek  célja  a  légijármű-üzemeltetők 
biztonságának  javítása,  és  nem  a  légi  járművek  légi  alkalmassági  felülvizsgálatának  elvégzésére 
hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságoknál dolgozó személyek szakmai jogainak megállapítása —, 
úgy  kell-e  értelmezni,  hogy  az  a  tagállamok  számára  lehetőséget  biztosít  arra,  hogy  —  ha  azt 
szükségesnek tartják — a légi  járművek légi  alkalmassági  felülvizsgálata  tekintetében továbbra is 
felügyelőként  foglalkoztassák azokat  a személyeket,  akik e tevékenységet  a szóban forgó rendelet 
hatálybalépése előtt végezték, és minderre annak ellenére kerülhet sor, hogy ezek a személyek nem 
rendelkeznek  a  szóban  forgó  rendeletben  —  az  EASA 2003.  november  28-i  2003/19/RM.  sz.  
határozata I. melléklete B. szakasza A. alrésze M.B.902. b) pontjának 4. alpontjában e tekintetben 
előírtakra is figyelemmel — előírt képesítésekkel? 

13. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a 2042/2003 rendelet értelmében a tagállamok kiválasztási 
eljárás  lefolytatása  nélkül  kötelesek  ismételten  és  automatikusan  felügyelővé  minősíteni  azokat  a 
személyeket, akik a szóban forgó rendelet hatálybalépését megelőzően ezt a tevékenységet végezték, 
összhangban van-e a rendelettel a jelen ügyben szóban forgóhoz hasonló nemzeti rendelkezés, amely 
előírja, hogy az ismételt felügyelővé minősítéshez e személyeknek a felügyelői tevékenységet nem a 
szóban  forgó  rendelet  hatálybalépése  időpontjában,  hanem  a  szóban  forgó  nemzeti  rendelkezés 
hatálybalépését követően kell ténylegesen végezniük? 

15.  A Varhoven  Administrativen  Sad  (Bulgária)  által  2011.  június  8-án  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-284/11. 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 179. cikkének (1) bekezdését, 180. és 273. cikkét, valamint a Bíróság C-
95/07.  és  C-96/07.  sz.,  Ecotrade  egyesített  ügyekben  2008.  május  8-án  hozott  ítéletében  tárgyalt 
tényleges  érvényesülés  elvét  a  közvetett  adók  területén,  hogy  azokkal  nem  ellentétes  az  olyan 
jogvesztő  határidő, mint amelyet a hozzáadottérték-adóról szóló törvény (2008. évi változata) jelen 
ügyben tárgyalt 72. cikkének (1) bekezdése előír, és amelyet a hozzáadottérték-adóról szóló törvény 
módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény átmeneti és záró rendelkezéseinek 18. §-a csak azon 
vevők vonatkozásában hosszabbított  meg 2009 április  végéig,  amelyek tekintetében az  adófizetési  
kötelezettség 2009. január 1-jét megelőzően keletkezett, és figyelemmel az alapügy körülményeire, 
mégpedig 

—  a  nemzeti  jog  azon  követelményére,  hogy  a  Közösségen  belüli  beszerzést  végző  és  a 
hozzáadottérték-adóról  szóló  törvény  szerint  nyilvántartásba  nem vett  személynek  önként  kell  
magát nyilvántartásba vetetnie annak ellenére, hogy nem teljesíti az adólevonási jog gyakorlásának 
feltételét képező kötelező nyilvántartásba vétel feltételeit; 
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—  a hozzáadottérték-adóról  szóló  törvény 73a.  cikke  szerinti  (2009.  január  1-je  óta  hatályos)  új 
szabályozásra,  amely  szerint  az  adólevonási  jogot  attól  függetlenül  kell  biztosítani,  hogy  a 
hozzáadottérték-adóról szóló törvény 72. cikkének (1) bekezdése szerinti határidőt betartották- e, 
ha az adófizetési kötelezettség a vevőt terheli, amennyiben az értékesítést nem titkolták el, és a 
könyvelés tartalmazza az arra vonatkozó adatokat;

— a hozzáadottérték-adóról szóló törvény 72. cikke (1) bekezdésének (2010. január 1-je óta hatályos) 
későbbi  módosítására,  amely szerint  az  adólevonási  jog  abban az  adómegállapítási  időszakban 
gyakorolható, amelyben e jog keletkezett,  vagy az ezt követő  tizenkét adómegállapítási időszak 
valamelyikében? 

2.  Úgy  kell-e  értelmezni  az  adósemlegesség  elvét  mint  a  közös  hozzáadottértékadó-rendszer 
létrehozásában  és  működésében  jelentős  szerepet  játszó  alapvető  elvet,  hogy az  a  felülvizsgálati 
kérelmet előterjesztő  fél  tekintetében fennálló konkrét körülmények között  lehetővé teszi az olyan 
adóellenőrzési  gyakorlatot,  mint  amely  az  alapügyben  szerepel,  és  amely  alapján  jelentőséget 
tulajdonítanak  a  HÉA  késedelmes  elszámolásának,  és  azzal  összefüggésben  szankcióként 
kamatfizetési kötelezettséget állapítanak meg, valamint ezenkívül az adólevonási jog megtagadásában 
megnyilvánuló  szankciót  alkalmaznak,  figyelemmel  arra,  hogy  az  ügyletet  nem  titkolták  el,  a 
könyvelés  tartalmazza  az  arra  vonatkozó  adatokat,  az  adóhatóság  rendelkezik  a  szükséges 
információkkal, nem áll fenn visszaélés esete, és a költségvetést nem érte kár? 

16.  A Varnenski  administrativen  sad  (Bulgária)  által  2011.  június  8-án  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-285/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: bolgár 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Levezethető-e értelmezés útján a 2006/112 irányelv 178. cikkének a) és b) pontjából, valamint 14.,  
62., 63., 167. és 168. cikkéből a „tényleges értékesítés hiányának” fogalma, és ha igen, meghatározása 
szempontjából megegyezik-e a „tényleges értékesítés hiányának” fogalma az „adócsalás” fogalmával,  
vagy azt e fogalom magában foglalja-e? Mit ölel fel az irányelv értelmében az „adócsalás” fogalma? 

2.  Megkívánja-e  az  irányelv  az  „adócsalás”  fogalmának  meghatározása,  valamint  a  178.  cikk  b) 
pontjával  összefüggésben  értelmezett  (26)  és  (59)  preambulumbekezdés  fényében,  hogy az  alaki  
követelményeket kifejezetten jogalkotás útján a tagállam legfelsőbb szintű jogalkotó szervének aktusa 
állapítsa meg, vagy az lehetőséget biztosít arra, hogy ezen alaki követelményeket ne jogalkotás útján 
állapítsák  meg,  hanem  azok  közigazgatási  (adóellenőrzési),  valamint  ítélkezési  gyakorlatot 
képezzenek?  Bevezethetők-  e  alaki  követelmények  a  közigazgatási  hatóságok  jogalkotási  aktusai 
és/vagy közigazgatási utasítások útján? 

3. Abban az esetben, ha annak fogalma eltér az „adócsalás” fogalmától, és azt e fogalom nem foglalja  
magában, a „tényleges értékesítés hiánya” olyan, az irányelv 178. cikkének b) pontja szerinti alaki  
követelményt  vagy  annak  (59)  preambulumbekezdése  szerinti  intézkedést  képez-e,  amelynek 
bevezetése az adólevonási jog megtagadását eredményezi, és megkérdőjelezi a HÉA semlegességét, a 
közös  hozzáadottértékadó-rendszernek  a  vonatkozó  közösségi  jog  által  bevezetett  egyik  lényeges 
elvét? 

4. Előírhatók-e az adóalanyok számára olyan alaki követelmények, amelyek szerint igazolniuk kell a  
közöttük (az utolsó megrendelő és az értékesítő között) teljesített értékesítést megelőző értékesítéseket 
ahhoz,  hogy az  értékesítés  ténylegesen  teljesített  értékesítésnek  legyen  tekinthető,  amennyiben  a 
hatóság nem vitatja, hogy az érintettek (az utolsó értékesítők) későbbi megrendelők számára később 
azonos termékeket azonos mennyiségben értékesítettek? 

5.  A  közös  hozzáadottértékadó-rendszer  és  a  2006/112  irányelv  168.  és  178.  cikke  szerinti 
rendelkezések  körében  a  kereskedőnek  a  valamely  meghatározott  ügylet  utáni  HÉA-befizetések 
elismeréséhez való jogát 

a) kizárólag azon konkrét ügylet vonatkozásában kell-e értékelni, amelyben a kereskedő  részt vesz, 
figyelembe véve a kereskedőnek az ügyletben való részvételre irányuló szándékát, és/vagy 
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b)  az  ügyletek  összességére  figyelemmel  kell-e  értékelni,  beleértve  azokat  a  korábbi  és  későbbi 
ügyleteket is, amelyek a kérdéses ügyletet magában foglaló értékesítési láncot alkotják, figyelembe 
véve a lánc egyéb — a kereskedő  által nem ismert és/vagy nem megismerhető  — résztvevőinek 
szándékait, illetve a számlát kiállító személynek és a lánc egyéb résztvevőinek, mégpedig a számlát 
kiállító személy azon előszállítóinak cselekményeit és/vagy mulasztásait, akiket a megrendelő nem 
ellenőrizhet, és akiktől a megrendelő nem követelheti bizonyos magatartás tanúsítását, és/vagy 

c) a lánc azon más résztvevőinek csalárd cselekményeire és szándékaira figyelemmel kell-e értékelni, 
akiknek részvételéről a kereskedő  nem tudott, és akiknek cselekményeit vagy szándékait illetően 
nem állapítható meg, hogy azokról a kereskedő tudomást szerezhetett-e, mégpedig attól függetlenül, 
hogy e cselekmények és szándékok valamely adott ügyletet megelőzték vagy követték-e?

6.  Az  ötödik  kérdésre  adandó  választól  függően:  a  2006/112  irányelv  2.  cikke  értelmében  vett 
ellenszolgáltatás  fejében  teljesített  értékesítésnek,  illetve  az  irányelv  9.  cikkének  (1)  bekezdése  
értelmében  vett  adóalany  által  végzett  gazdasági  tevékenység  részének  kell-e  tekinteni  az 
alapeljárásban szóban forgókhoz hasonló ügyleteket? 

7. Lehetőség van-e arra, hogy ne a 2006/112 irányelv 2. cikke értelmében vett ellenszolgáltatás fejében 
teljesített  értékesítésnek tekintsék az alapeljárásban szóban forgókhoz hasonló, az értékesítő  által a 
HÉA  megállapítása  céljából  megfelelően  dokumentált  és  bevallott  azon  ügyleteket,  amelyek 
tekintetében a megrendelő  ténylegesen megszerezte a kiszámlázott termék tulajdonjogát, és nem áll 
rendelkezésre  arra  vonatkozó  adat,  hogy  a  megrendelő  a  terméket  valójában  olyan  személytől 
szerezte-e be, aki nem azonos a számlát kiállító személlyel, pusztán azért, mert az értékesítőt nem 
találták  a  megadott  címen,  és  az  értékesítő  nem  nyújtotta  be  az  adóellenőrzés  során  kért 
dokumentumokat,  vagy az adóhatóságok előtt  nem igazolta  az  értékesítések teljesítésének minden 
körülményét, köztük az értékesített termék származását? 

8.  Az  adóbeszedés  biztosítását  és  az  adócsalás  megelőzését  szolgáló  megengedett  intézkedésnek 
tekintendő-e az, hogy az adólevonási jogot az értékesítőnek és/vagy az értékesítő  előszállítójának a 
magatartásától teszik függővé? 

9.  A  második,  harmadik  és  negyedik  kérdésre  adandó  válaszoktól  függően:  ellentétesek-e  az 
arányosság, az egyenlő  bánásmód és a jogbiztonság közösségi jogi elvével az adóhatóságoknak az 
alapeljárásban szóban forgókhoz hasonló olyan intézkedései,  amelyek a jóhiszemű  kereskedő  által 
kötött ügyletek vonatkozásában a HÉA-szabályozás alkalmazásának kizárását eredményezik? 

10.  Az előző  kérdésekre  adandó válaszoktól  függően:  az  alapügy tárgyát  képező  körülményekhez 
hasonló körülmények között megilleti-e a megrendelőt a vele szemben az értékesítők által felszámított 
adó levonásához való jog? 

17. A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2011. június 9-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-291/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Úgy kell-e értelmezni a Harmonizált Rendszer 35. árucsoportjához tartozó 1. kiegészítő megjegyzés b) 
pontjával összefüggésben értelmezett 30. árucsoportjához tartozó 1. kiegészítő megjegyzés g) pontját, 
hogy a  terápiás  vagy megelőző  hatással  önmagában  nem rendelkező,  de  terápiás  vagy megelőző 
hatással  bíró  termékek  előkészítéséhez  előállított,  ehhez  nélkülözhetetlen,  és  jellegénél  fogva  e 
felhasználási  célra  korlátozódó véralbumin a  kiegészítő  megjegyzés  értelmében vett  terápiás  vagy 
megelőzési célra lett előkészítve?
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18.  A Corte  suprema  di  cassazione  (Olaszország)  által  2011.  június  9-én  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-294/11. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés
„Jogvesztő  jellegű-e,  vagyis  a  visszatérítéshez  való  jog  megszűnésének  terhe  mellett  került-e 
meghatározásra a hozzáadottérték-adónak az ország területén nem honos adóalanyok részére történő  
visszatérítésére  irányuló  kérelem  benyújtása  tekintetében  az  1979.  december  6-i  79/1072/EGK 
nyolcadik tanácsi irányelv 7. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében megállapított, azon naptári  
év végétől számított hat hónapos határidő, amelyben az adó felszámíthatóvá vált?”

19. Az Administrativen sad Varna (Bulgária) által 2011. június 14-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-298/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: bolgár 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Úgy  kell-e  értelmezni  a  közös  hozzáadottértékadó-rendszerről  szóló,  2006.  november  28-i 
2006/112/EK tanácsi irányelv 80. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontját, hogy a kapcsolt személyek 
közötti termékértékesítés esetén, amennyiben az ellenérték alacsonyabb, mint a szabadpiaci forgalmi  
érték, az adóalap csak akkor egyezik meg az ügylet szabadpiaci forgalmi értékével, ha az értékesítő 
vagy a kedvezményezett nem teljes mértékben jogosult a termékértékesítés tárgyát képező termékek 
adásvétele, illetve előállítása után előzetes felszámított adó levonására? 

2. Úgy kell-e értelmezni  a 2006/112 irányelv 80. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontját,  hogy a  
tagállam,  ha az értékesítő  gyakorolta a  kapcsolt  személyek között  a szabadpiaci  forgalmi  értéknél 
alacsonyabb  értéken  egymás  után  végrehajtott  termékértékesítések  tárgyát  képező  termékek  és 
szolgáltatások után előzetesen felszámított  adó teljes  levonásához való jogot,  és  ezen adólevonási 
jognak az irányelv 173–177. cikke szerinti korrekciójára nem került sor, és a termékértékesítés nem 
tartozik az irányelv 132., 135., 136., 371., 375., 376., 377. cikke, 378. cikkének (2) bekezdése vagy 
380–390. cikke szerinti adómentesség hatálya alá, nem hozhat olyan intézkedést, amely adóalapként  
kizárólag a szabadpiaci forgalmi értéket határozza meg? 

3. Úgy kell-e értelmezni  a 2006/112 irányelv 80. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontját,  hogy a  
tagállam,  ha  a  kedvezményezett  gyakorolta  a  kapcsolt  személyek  között  a  szabadpiaci  forgalmi 
értéknél alacsonyabb értéken egymás után végrehajtott termékértékesítések tárgyát képező  termékek 
és szolgáltatások után előzetesen felszámított adó teljes levonásához való jogot, és ezen adólevonási 
jognak az irányelv 173–177. cikke szerinti korrekciójára nem került sor, nem hozhat olyan intézkedést, 
amely adóalapként kizárólag a szabadpiaci forgalmi értéket határozza meg? 

4. Kimerítően sorolja-e fel a 2006/112 irányelv 80. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja azokat az 
eseteket,  amelyek  feltételét  képezik  annak,  hogy  a  tagállamok  olyan  intézkedéseket  hozzanak, 
amelyek alapján az adóalapot termékértékesítés esetén az ügylet szabadpiaci forgalmi értéke képezi? 

5.  Megengedhető-e  a  Zakon za  danak varhu dobavenata  stoynost  [a  hozzáadottérték-adóról  szóló 
törvény]  27.  cikke  (3)  bekezdésének  1.  pontjában  foglalthoz  hasonló  nemzeti  jogi  szabályozás  a 
2006/112 irányelv 80. cikke (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában felsorolt körülményektől eltérő 
körülmények között?

6. Közvetlen hatállyal bír-e a 2006/112 irányelv 80. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti  
rendelkezés a jelenlegihez hasonló esetben, és azt a nemzeti bíróság közvetlenül alkalmazhatja-e? 
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20. A Court of Appeal (England & Wales) (Civil  Division) (Egyesült Királyság) által 
2011. június 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-300/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: angol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
A 2004/38 irányelv 30. cikkének (2) bekezdésében szereplő  hatékony bírói jogvédelem elve — az 
Európai  Unió  működéséről  szóló  szerződés  346.  cikke  (1)  bekezdése  a)  pontjának  fényében 
értelmezve — megköveteli-e azt, hogy uniós polgárt a 2004/38 irányelv VI. fejezete alapján közrendi  
vagy közbiztonsági okból valamely tagállamból kiutasító határozattal szembeni fellebbezést vizsgáló 
igazságszolgáltatási  fórum gondoskodjon arról,  hogy az érintett  uniós  polgárt  tájékoztassák a  vele  
szemben hivatkozott  okok lényegéről,  függetlenül  attól,  hogy a tagállam hatóságai  és  az  illetékes 
nemzeti  bíróság  az  uniós  polgárral  szemben  a  tagállam  hatóságai  által  hivatkozott  valamennyi 
bizonyíték  mérlegelését  követően  arra  a  következtetésre  jutott,  hogy az  uniós  polgárral  szemben 
hivatkozott okok lényegének közlése ellentétes lenne a nemzetbiztonsági érdekekkel? 

21. Az Administrativen Sad Varna (Bulgária) által 2011. június 27-én és 2011. június 29-
én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-320/11. és C-330/11. sz. ügy)2 
Az eljárás nyelve: bolgár 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Miként értelmezendő  az Európai Közösségek 2009. évi Kombinált  Nómenklatúrájának (a 2008. 
szeptember 19-i 1031/2008 bizottsági rendelet ) — a 2008. május 30-i Hivatalos Lapban (C 133., 1.  
o.) közzétett (a 8528 90 00, a 8528 71 13 és a 8528 71 90 vámtarifa-alszámot érintő módosítás) — 
magyarázata  értelmében  vett  „Internet”  fogalma  az  áruk  8528  71  13  00  Taric-kód  alá  történő 
besorolása esetén? 

2.  Miként értelmezendő  az Európai Közösségek 2009. évi Kombinált  Nómenklatúrájának (a 2008. 
szeptember 19-i 1031/2008 bizottsági rendelet) — a 2008. május 30-i Hivatalos Lapban (C 133., 1. o.)  
közzétett  (a 8528 90 00,  a 8528 71 13 és a 8528 71 90 vámtarifa-alszámot  érintő  módosítás)  — 
magyarázata  értelmében  vett  „modem”  fogalma  az  áruk  8528  71  13  00  Taric-kód  alá  történő 
besorolása esetén? 

3.  Miként értelmezendő  az Európai Közösségek 2009. évi Kombinált  Nómenklatúrájának (a 2008. 
szeptember 19-i 1031/2008 bizottsági rendelet) — a 2008. május 30-i Hivatalos Lapban (C 133., 1. o.)  
közzétett  (a 8528 90 00,  a 8528 71 13 és a 8528 71 90 vámtarifa-alszámot  érintő  módosítás)  — 
magyarázata értelmében vett „moduláció” és „demoduláció” fogalma az áruk 8528 71 13 00 Taric-kód 
alá történő besorolása esetén? 

4. Mely a TF6100DCC megjelölésű set-top box készüléknek a tarifális besorolás szempontjából alapul 
veendő  irányadó (fő) funkciója — a televíziós jelek vétele vagy az Internethez történő  csatlakozás 
céljából interaktív információcserét lehetővé tevő modemként történő használat? 

5. Ha a TF6100DCC megjelölésű set-top box készülék irányadó (fő) funkciója az Internethez történő 
csatlakozás  céljából  interaktív információcserét  lehetővé tevő  modemként  történő  használat,  akkor 
releváns-e  a  tarifális  besorolás  szempontjából  a  modem által  végzett  moduláció  és  demoduláció,  
illetve  a  használt  modem  típusa,  vagy  elegendő,  hogy  a  modem  révén  az  Internethez  történő 
csatlakozás jön létre? 

6. Mely vámtarifa-alszám és mely kód alá kell besorolni azt a készüléket, amelynek árumegnevezése 
megfelel a TF6100DCC megjelölésű készülék árumegnevezésének? 

7. Abban az esetben, ha a TF6100DCC megjelölésű set-top boxot a Kombinált Nómenklatúra 8521 90 
00 vámtarifa- alszáma alá kell besorolni, a közösségi jog jogszerű alkalmazása lenne-e erre a termékre 
vámfizetési  kötelezettséget  megállapítani,  ha  e  besorolás  sértené  a  Közösségnek  az  informatikai 
termékek kereskedelméről  szóló megállapodás [és]  az  1994.  évi  Általános Vám-  és  Kereskedelmi 

2 A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek.
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Egyezmény  II  b)  része  alapján  fennálló  kötelezettségét,  vagy  a  8521  vámtarifaszám  alá  történő 
besorolás  egyben  azt  is  jelenti,  hogy  a  TF6100DCC  megjelölésű  set-top  box  nem  tartozik  az 
informatikai termékek kereskedelméről szóló megállapodás vonatkozó rendelkezéseinek hatálya alá? 

22. A Korkein hallinto-oikeus (Finnország) által 2011. június 28-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-322/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: finn 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Úgy  kell-e  értelmezni  az  EUMSZ  63.  és  65.  cikket,  hogy  azokkal  ellentétes  az  olyan  nemzeti  
szabályozás,  amelynek  értelmében  a  Finnországban  teljes  körű  adókötelezettséggel  rendelkező 
adóalany a Franciaországban fekvő ingatlan elidegenítéséből származó veszteséget nem vonhatja le a 
részvényeladásból  származó,  Finnországban  adóköteles  nyereségből,  míg  a  Finnországban  fekvő, 
ennek  megfelelő  ingatlan  elidegenítéséből  származó  veszteséget  meghatározott  feltételek  mellett 
levonhatja az ilyen elidegenítésből származó nyereségből? 

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok

Büntető ügyszak

1. A Bíróság elnökének 2011. június 21-i  végzése (a Tribunale di Ivrea (Olaszország) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-50/11. sz. ügy) 3

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

2. A Bíróság elnökének 2011. június 21-i végzése (a Tribunale di Ragusa (Olaszország) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-60/11. sz. ügy)4

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

3. A Bíróság elnökének 2011. június 21-i végzése (a Tribunale di Bergamo (Olaszország) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-94/11. sz. ügy)5 
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

4.  A Bíróság  első  tanácsa  elnökének  2011.  június  29-i  végzése  (a  Corte  suprema  di 
cassazione (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-140/11. sz. ügy)6  
A Bíróság első tanácsának elnöke elrendelte az ügy törlését.

Gazdasági ügyszak

1.  A Bíróság  2011.  március  24-i  végzése  (a  Landgericht  München  I  (Németország) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-194/10. sz. ügy)7 

Az  Európai  Unió  Bírósága  nem rendelkezik  hatáskörrel  a  Landgericht  München  I  által  előzetes  
döntéshozatalra előterjesztett első kérdés megválaszolására. 

3 A kérdés: Hírlevél II. évf. 5. sz., Büntető ügyszak,  4. szám alatt.
4 A kérdés: Hírlevél II. évf. 5. sz., Büntető ügyszak,  5. szám alatt.
5 A kérdés: Hírlevél II. évf. 6. sz., Büntető ügyszak,  2. szám alatt.
6 A kérdés: Hírlevél II. évf. 6. sz., Büntető ügyszak,  4. szám alatt.
7 A kérdés: Hírlevél I. évf. 3. sz., Gazdasági ügyszak, 1. szám alatt.
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Munkaügyi ügyszak

1.  A Bíróság második  tanácsa elnökének 2011.  május 23-i  végzése (az Arbeitsgericht 
Siegburg (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-86/10. sz. ügy)8 

A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

2.  A  Bíróság  elnökének  2011.  június  8-i  végzése  (a  Tribunal  d'instance  de  Dax 
(Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) (C-97/10–C-99/10. sz. egyesített 
ügyek)9

A Bíróság elnöke elrendelte az ügyek törlését.

3.  A Bíróság  (nagytanács)  2011.  június  14-i  ítélete  (az  Európai  Iskolák  felülbírálati 
bizottságának  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  — Paul  Miles  és  társai  kontra 
Európai Iskolák (C-196/09. sz. ügy) 
Az Európai Unió Bírósága nem rendelkezik hatáskörrel arra, hogy választ adjon az Európai Iskolák  
felülbírálati bizottságától eredő előzetes döntéshozatal iránti kérelemre. 

4. A Bíróság (negyedik tanács) 2011. június 22-i ítélete (a Nejvyšší správní soud (Cseh 
Köztársaság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Marie Landtová kontra  Česká 
správa sociálního zabezpečení (C-399/09. sz. ügy) 
1.  Az 1996. december 2-i 118/97/EK tanácsi rendelettel módosított és naprakésszé tett, valamint a  
2006.  április  5-i  629/2006/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  III.  melléklete  A.  része  6.  
pontjának  —  a  rendelet  7.  cikke  (2)  bekezdésének  c)  pontjával  együttesen  értelmezett  —  
rendelkezéseivel nem ellentétes az olyan nemzeti szabály, mint amely az alapeljárásban szerepel, és  
amelynek értelmében az öregségi ellátást ki kell egészíteni, amennyiben annak a Cseh Köztársaság és  
a  Szlovák  Köztársaság  között  1992.  október  29-én  megkötött,  a  Cseh  és  Szlovák  Szövetségi  
Köztársaság  1992.  december  31-i  kettéválása  utáni  helyzet  rendezésére  szánt  intézkedésekre  
vonatkozó kétoldalú megállapodás 20. cikke alapján meghatározott összege alacsonyabb, mint az az  
összeg, amelyet akkor nyújtottak volna, ha az öregségi nyugdíjat a Cseh Köztársaság jogszabályai  
alapján számították volna ki. 

2.  A 629/2006 rendelettel módosított  1408/71 rendelet 3. cikke (1) bekezdésének és a 10. cikkének  
együttesen értelmezett rendelkezéseivel ellentétes az alapeljárásban szereplő  olyan nemzeti szabály,  
amely kizárólag a Cseh Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező cseh állampolgárok tekintetében 
teszi lehetővé az öregségi ellátás kiegészítésének nyújtását, ám ennek az uniós jog szempontjából nem  
szükségszerű következménye az, hogy az e két feltételnek megfelelő személytől megvonják az említett  
kiegészítést. 

5. A Bíróság (második tanács) 2011. június 30-i ítélete (a Bundessozialgericht Kassel — 
Németország  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  — Joao  Filipe  da  Silva  Martins 
kontra Bank Betriebskrankenkasse — Pflegekasse (C-388/09. sz. ügy)
A 2001. június 5-i 1386/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított 1996. december  
2-i 118/97/EK tanácsi rendelettel módosított és naprakésszé tett, a szociális biztonsági rendszereknek  
a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és önálló vállalkozókra, illetve családtagjaikra történő 
alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 15. és 27. cikkét akként kell  

8 A kérdés: Hírlevél I. évf. 1. sz., Munkaügyi ügyszak 2. szám alatt.
9 A kérdés: Hírlevél I. évf. 1. sz., Munkaügyi ügyszak 3. szám alatt.
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értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes, hogy egy, az alapeljárás tárgyát képező helyzethez hasonló  
helyzetben  lévő  személy,  aki  öregségi  nyugdíjban  részesül  mind  a  származása  szerinti  tagállam  
öregségi  nyugdíjbiztosító  pénztárától,  mind  azon  tagállam  öregségi  nyugdíjbiztosító  pénztárától,  
amely szakmai pályafutása nagy részének helyszíne volt, és aki az utóbbi tagállamból átköltözött a  
származása szerinti  tagállamba, az azon tagállam önálló ápolási biztosítási rendszerében fennálló  
szabadon  választható  folytatólagos  tagsága  folytán,  amely  szakmai  pályafutása  nagy  részének  
helyszíne volt, továbbra is részesülhet e tagságnak megfelelő pénzbeli ellátásban, különösen abban az  
esetben,  ha  a  lakóhely  szerinti  tagállamban  nem léteznek  az  ápolásra  való  rászorultság  különös  
kockázatát fedező  pénzbeli ellátások, amely eset tényleges voltának vizsgálata a kérdést előterjesztő 
bíróság feladata. 

Ha ugyanakkor, az ilyen esettel szemben, a lakóhely szerinti tagállam szabályozása rendelkezik az  
ápolásra  való  rászorultság  kockázatára  vonatkozó  pénzbeli  ellátásokról,  de  azt  alacsonyabb  
összegben  határozza  meg,  mint  amilyenek  a  nyugdíj  folyósításáért  felelős  másik  tagállam  által  
ugyanezen  kockázat  vonatkozásában  meghatározott  ellátások,  az  1408/71  rendelet  27.  cikkét,  az  
1386/2001  rendelettel  módosított  118/97  rendelettel  módosított  és  naprakésszé  tett  változatában,  
akként kell értelmezni, hogy az ilyen személy jogosult — ezen utóbbi állam illetékes intézménye terhére  
— az e két összeg különbségének megfelelő kiegészítő ellátásra. 

Polgári ügyszak

1.  A Bíróság  elnökének  2011.  június  6-i  végzése  (a  Trubunal  Judicial  de  Póvoa  de 
Lanhoso (Portugália) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-363/10. sz. ügy)10 
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

2. A Bíróság (nagytanács) 2011. június 14-i ítélete (az Amtsgericht Bonn (Németország) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Pfleiderer AG kontra Bundeskartellamt (C-
360/09. sz. ügy)
A kartellekre vonatkozó uniós jogi rendelkezéseket, és különösen az EUMSZ 101. cikkben és EUMSZ  
102. cikkben meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK  
tanácsi rendeletet úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes, hogy valamely uniós versenyjogi  
jogsértés károsultja, aki egyben kártérítési igényt érvényesíteni szándékozó személy hozzáférhessen az  
ilyen jogsértésben részt vevővel kapcsolatosan valamely nemzeti engedékenységi program keretében  
átadott dokumentumokhoz. Mindazonáltal a tagállamok nemzeti bíróságainak feladata, hogy nemzeti  
joguk alapján meghatározzák azokat a feltételeket, amelyek értelmében — az uniós jog által védett  
érdekek közötti mérlegelés révén — ezt a hozzáférést engedélyezni kell vagy el kell utasítani. 

3.  A Bíróság  elnökének  2011.  június  15-i  végzése  (a  Tribunal  Judicial  de  Amares 
(Portugália) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-299/10. sz. ügy)11 
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

4. A Bíróság (harmadik tanács) 2011. június 16-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden 
(Hollandia)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme) — Stichting de Thuiskopie  kontra 
Opus Supplies Deutschland GmbH, Mijndert van der Lee,  Hananja van der Lee (C-
462/09. sz. ügy) 
1.  Az  információs  társadalomban  a  szerzői  és  szomszédos  jogok  egyes  vonatkozásainak  
összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet és  
különösen annak 5.  cikke (2) bekezdésének b) pontját  és (5) bekezdését  úgy kell  értelmezni,  hogy  
főszabály szerint azt a végső felhasználót kell az említett (2) bekezdés b) pontjában előírt méltányos  

10 A kérdés: Hírlevél I. évf. 6. sz., Polgári ügyszak,  4. szám alatt.
11 A kérdés: Hírlevél I. évf. 4. sz., Polgári ügyszak,  5. szám alatt.
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díjazás kötelezettjének tekinteni, aki magáncélból többszörözi a védelem alatt álló művet. Azonban a  
tagállamok  bevezethetik  a  magáncélú  másolat  utáni  díjat  azon  személyek  terhére,  akik  e  végső 
felhasználók  rendelkezésére  bocsátanak  többszörözésre  alkalmas  berendezéseket,  készülékeket  és  
adathordozókat,  mivel ezen személyek e díj  összegét  beépíthetik az említett  rendelkezésre bocsátás  
végső felhasználó által fizetett árába. 

2. A 2001/29 irányelvet és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésének b) pontját és (5) bekezdését úgy  
kell  értelmezni,  hogy azon tagállam, amely magáncélú másolat  utáni,  a védelem alatt  álló művek 
többszörözésére alkalmas adathordozók gyártóját vagy importőrét terhelő  díjra vonatkozó rendszert  
vezetett  be,  és  amelynek  a  területén  a  szerzőket  a  műveik  e  tagállamban  lakóhellyel  rendelkező 
vásárlók általi  magáncélú felhasználásán keresztül hátrány éri,  köteles biztosítani,  hogy e szerzők 
ténylegesen megkapják az e hátrány megtérítésére szolgáló méltányos díjazást.  E tekintetben ezen  
eredménykötelemre nincs  hatással  az  a körülmény,  hogy a többszörözésre  alkalmas berendezések,  
készülékek és adathordozók hivatásos eladója azon tagállamtól eltérő tagállamban telepedett le, mint  
amelyben a vásárlók lakóhellyel rendelkeznek. Amennyiben lehetetlen a méltányos díjazás vásárlóktól  
való beszedésének biztosítása, a nemzeti bíróság feladata a nemzeti jog értelmezése annak érdekében,  
hogy  lehetőség  legyen  e  díjazásnak  a  kereskedőként  eljáró,  díjfizetésre  kötelezett  személytől  való 
beszedésére. 

5. A Bíróság (harmadik tanács) 2011. június 30-i ítélete (a Raad van State van België 
(Belgium)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Vereniging  van  Educatieve  en 
Wetenschappelijke Auteurs (VEWA) kontra Belgische Staat (C-271/10. sz. ügy) 

A bérleti jogról és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi tulajdon területén a szerzői joggal  
szomszédos bizonyos jogokról szóló, 1992. november 19-i 92/100/EGK tanácsi irányelv 5. cikkének  
(1) bekezdésével ellentétes az alapügyben szereplőhöz hasonló, olyan rendszert bevezető  jogszabály,  
mely  szerint  a  nyilvános  haszonkölcsönbe  adás  esetén  a  szerzőket  megillető  díjazást  kizárólag  a  
közintézményekbe  beiratkozott  kölcsönvevők  számától  függően,  kölcsönvevőnként  megállapított  évi  
átalányösszeg alapján kell kiszámítani. 

Közigazgatási ügyszak

1. A Bíróság elnökének 2011. február 15-i végzése (a Tribunal administratif de Montreuil 
(Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-269/10. sz. ügy)12 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

2. A Bíróság elnökének 2011. február 16-i végzése (a Tribunal administratif de Rennes 
(Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-487/10. sz. ügy)13 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

3.  A Bíróság  (hetedik  tanács)  2011.  április  15-i  végzése  (a  Commissione  tributaria 
provinciale  di  Parma (Olaszország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  — Danilo 
Debiasi kontra Agenzia delle Entrate, Ufficio di Parma (C-613/10. sz. ügy)14 

A Commissione  tributaria  provinciale  di  Parma  (Olaszország)  által  2010.  július  7-én  benyújtott  
előzetes döntéshozatal iránti kérelem nyilvánvalóan elfogadhatatlan. 

12 A kérdés: Hírlevél I. évf. 4. sz., Közigazgatási ügyszak,  6. szám alatt.
13 A kérdés: Hírlevél II. évf. 1. sz., Közigazgatási ügyszak,  14. szám alatt.
14 A kérdés: Hírlevél II. évf. 4. sz., Közigazgatási ügyszak,  13. szám alatt.
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4.  A  Bíróság  (első  tanács)  2011.  június  16-i  ítélete  (a  Rechtbank  ’s-Gravenhage 
(Hollandia)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Fatma  Pehlivan  kontra 
Staatssecretaris van Justitie (C-484/07. sz. ügy) 
A Európai Gazdasági Közösség és Törökország közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodással  
létesített Társulási Tanács által elfogadott, a társulás fejlesztéséről szóló, 1980. szeptember 19-i 1/80  
határozat 7. cikke első bekezdésének első francia bekezdését a következőképpen kell értelmezni: 

— e rendelkezéssel ellentétes az olyan tagállami szabályozás, amely szerint az olyan családtag, aki —  
miután  megfelelően  engedélyezték  számára,  hogy  csatlakozzon  a  már  az  e  tagállam  rendes  
munkaerőpiacához  tartozó  török  migráns  munkavállalóhoz  —  az  ugyanezen  rendelkezés  alapján  
családegyesítés címén szerzett jogait pusztán amiatt, mert nagykorúvá válva házasságot köt, annak  
ellenére elveszíti, hogy a fogadó tagállamban való tartózkodásának első három éve alatt továbbra is e  
munkavállalóval együtt lakott; 

—  az  alapeljárás  felpereséhez  hasonló  török állampolgár,  aki  az  említett  rendelkezés  hatálya alá  
tartozik,  érvényesen  hivatkozhat  arra,  hogy  őt  e  rendelkezés  alapján  megilleti  a  fogadó tagállam  
területén tartózkodáshoz való jog, attól függetlenül, hogy az első bekezdés első francia bekezdésében 
előírt  hároméves  időszak  lejárta  előtt  házasságot  kötött,  ha  ezen  időszak  alatt  ténylegesen  egy  
háztartásban élt  a török migráns munkavállalóval,  akinek révén családegyesítés címén e tagállam  
területére léphetett. 

5. A Bíróság (hetedik tanács) 2011. június 16-i  ítélete (az Upravno sodišče Republike 
Slovenije (Szlovén Köztársaság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Marija Omejc 
kontra Republika Slovenija (C-536/09. sz. ügy) 

1.  A  közös  agrárpolitika  keretébe  tartozó  közvetlen  támogatási  rendszerek  közös  szabályainak  
megállapításáról  és  a  mezőgazdasági  termelők  részére  meghatározott  támogatási  rendszerek  
létrehozásáról  szóló,  2003.  szeptember  29-i  1782/2003/EK tanácsi  rendelet  által  előírt  kölcsönös  
megfeleltetés,  moduláció,  valamint  integrált  igazgatási  és  ellenőrzési  rendszer  végrehajtására  
vonatkozó  részletes  szabályok  megállapításáról  szóló,  2004.  április  21-i  796/2004/EK  bizottsági  
rendelet 23. cikkének (2) bekezdésében szereplő „megakadályozza a helyszíni ellenőrzés lefolytatását” 
kifejezés az uniós jog olyan önálló fogalmát képezi, amelyet valamennyi tagállamban egységesen kell  
értelmezni, úgy hogy az magában foglal a szándékos magatartáson kívül bármely olyan cselekményt,  
illetve mulasztást is, amely a mezőgazdasági termelő vagy képviselője gondatlanságának tudható be,  
amelyek következtében nem lehetséges a helyszíni ellenőrzés teljes lefolytatása, ha e mezőgazdasági  
termelő  vagy  képviselője  nem  hozott  meg  a  tőle  ésszerűen  elvárható  minden  intézkedést  ezen  
ellenőrzés teljes lefolytatásának biztosítása érdekében. 

2. Az érintett támogatási kérelemnek a 796/2004 rendelet 23. cikkének (2) bekezdése alapján történő 
elutasítása nem függ attól, hogy a mezőgazdasági termelőt vagy képviselőjét megfelelően értesítették-e  
a helyszíni ellenőrzés azon részéről, amelynél szükséges a közreműködése. 

3. A 796/2004 rendelet 23. cikkének (2) bekezdésében szereplő „képviselő” fogalma az uniós jog olyan 
önálló  fogalmát  képezi,  amelyet  valamennyi  tagállamban  egységesen  kell  értelmezni  úgy,  hogy  e  
fogalom magában foglal a helyszíni ellenőrzések során minden cselekvőképes nagykorú személyt, aki  
a  mezőgazdasági  üzem  területén  él,  és  akit  legalább  részben  megbíztak  e  mezőgazdasági  üzem 
igazgatásával, amennyiben a mezőgazdasági termelő egyértelműen kifejezte azon szándékát, hogy őt  
kívánja a képviseletével meghatalmazni, következésképpen vállalta a felelősséget e személy minden  
cselekményéért és mulasztásáért. 

4.  A 796/2004 rendelet 23. cikkének (2) bekezdését úgy kell  értelmezni,  hogy az a mezőgazdasági  
termelő, aki nem él a felelőssége alá tartozó üzem területén, nem köteles olyan képviselőt kijelölni, aki  
főszabály szerint bármely időpontban elérhető az üzemben. 
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6.  A Bíróság  (hetedik  tanács)  2011.  június  16-i  ítélete  (a  Højesteret  (Dánia)  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelme) — Unomedical A/S kontra Skatteministeriet (C-152/10. sz. 
ügy)15 

A vám és  a  statisztikai  nómenklatúráról,  valamint  a  Közös  Vámtarifáról  szóló,  1987.  július  23-i  
2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében szereplő, az alapügyben alkalmazandó változat szerinti  
Kombinált Nómenklatúrát akként kell értelmezni, hogy azt a műanyagból készült, dialízishez használt  
gyűjtőzsákot, amelyet kifejezetten dializáló berendezéshez (műveséhez) való felhasználásra terveztek,  
és amely kizárólag így használható, 2001 májusa és 2003 decembere között mint „műanyagokat és  
ezekből  készült  árukat” e nómenklatúra 3926 90 99 vámtarifaalszáma alá kellett  besorolni,  azt  a  
műanyagból  készült  vizeletgyűjtő  zsákot  pedig,  amelyet  kifejezetten  katéterhez  való felhasználásra  
terveztek, és amely emiatt csak így használható, ugyanezen időszakban mint „műanyagokat és ezekből  
készült árukat” az említett nómenklatúra 3926 90 99 vámtarifaalszáma alá kellett besorolni. 

7.  A  Bíróság  (negyedik  tanács)  2011.  június  16-i  ítélete  (a  Wojewódzki  Sąd 
Administracyjny w Gliwicach (Lengyelország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — 
Logstor  ROR Polska  sp.  z  o.o.  kontra  Dyrektor  Izby  Skarbowej  w Katowicach  (C-
212/10. sz. ügy)16 

Az  1985.  június  10-i  85/303/EGK  tanácsi  irányelvvel  módosított,  a  tőkeemelést  [helyesen:  
tőkefelhalmozást] terhelő  közvetett adókról szóló, 1969. július 17-i 69/335/EGK tanácsi irányelv 4.  
cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, ha valamely tagállam a tőkeilleték  
kivetéséről  történő  korábbi  lemondása  esetén  újra  bevezeti  a  társaság  nyereségéből  részesedésre  
jogosult hitelező által a tőketársaságnak nyújtott hitelre kivetett tőkeilletéket. 

8. A Bíróság elnökének 2011. június 21-i végzése (a Tribunale di Rovereto (Olaszország) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-63/11. sz. ügy)17 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

9. A Bíróság (második tanács) 2011.  június 22-i  ítélete  (a Gerechtshof ’s-Gravenhage 
(Hollandia)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  — Staat  der  Nederlanden  kontra 
Denkavit Nederland BV és társai (C-346/09. sz. ügy) 

Az  uniós  joggal,  és  különösen  az  egyes  élőállatok  és  állati  termékek  Közösségen  belüli  
kereskedelmében  a  belső  piac  megvalósításának  céljával  alkalmazandó  állat-egészségügyi  és  
tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvvel, valamint  
a  szarvasmarhák  szivacsos  agyvelőbántalmára  és  az  emlősökből  nyert  fehérjéket  tartalmazó  
takarmányokra  vonatkozó  egyes  védekezési  intézkedésekről  szóló,  1994.  június  27-i  94/381/EK  
bizottsági  határozattal,  és  a  fertőző  szivacsos  agyvelőbántalmakkal  szembeni  egyes  
védőintézkedésekről és az állati fehérjének állati takarmányként történő felhasználásáról szóló, 2000.  
december 4-i 2000/766/EK tanácsi határozattal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely a  
szarvasmarhák  szivacsos  agyvelőbántalma  elleni  védelem  érdekében  a  haszonállatok  
takarmányozására szolgáló feldolgozott állati fehérjék előállítására és az azokkal való kereskedelemre  
vonatkozó ideiglenes tilalmat ír elő, amennyiben az érintett tagállam — jelentős állat-egészségügyi  
vagy közegészségügyi kockázat miatt — az ilyen intézkedések azonnali elfogadását igazoló sürgető 
helyzetben  volt.  E  feltétel  teljesülését  és  az  arányosság  elvének  betartását  a  kérdést  előterjesztő 
bíróságnak kell megvizsgálnia. 

15 A kérdés: Hírlevél I. évf. 2. sz., Közigazgatási ügyszak, 9. szám alatt.
16 A kérdés: Hírlevél I. évf. 3. sz., Közigazgatási ügyszak,  8. szám alatt.
17 A kérdés: Hírlevél II. évf. 5. sz., Közigazgatási ügyszak,  16. szám alatt.
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10.  A  Bíróság  (nyolcadik  tanács)  2011.  június  24-i  végzése  (az  Unabhängiger 
Verwaltungssenat  des  Landes  Vorarlberg  (Ausztria)  előzetes  döntéshozatal  iránti 
kérelme) — A projektart Errichtungsgesellschaft mbH, Eva Maria Pepic, Herbert Hilbe 
által indított eljárás (C-476/10. sz. ügy) 18

Az Európai Gazdasági Térségről szóló, 1992. május 2-i megállapodás 40. cikkét úgy kell értelmezni,  
hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint amely az alapügyben szerepel, illetve amely a  
Szerződés 67. cikkének [az Amszterdami Szerződés által hatályon kívül helyezett cikk] végrehajtásáról  
szóló, 1988. június 24-i 88/361/EGK tanácsi irányelv 6. cikke (4) bekezdésének alapján megtiltja a  
Liechtensteini Hercegség állampolgárának az Európai Unió valamely tagállamában lévő másodlagos  
lakóhely megszerzését, így a nemzeti hatóság nem alkalmazhatja e nemzeti szabályozást. 

11.  A  Bíróság  (nyolcadik  tanács)  2011.  június  30-i  ítélete  (a  Conseil  d'État 
(Franciaország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  — Société  Zetruf  Ltd  kontra 
Premier ministre (C-212/08. sz. ügy)  
1. Az EK 49. cikket úgy kell értelmezni, hogy: 

a)  az a tagállam, amely a szerencsejáték-ágazatban a fogyasztók különösen magas szintű  védelmét  
kívánja biztosítani, megalapozottan vélheti úgy, hogy csak a hatóságok szigorú ellenőrzése alatt álló,  
egyetlen  szervezetnek  biztosított  kizárólagos  jogok  teszik  lehetővé  az  ezen  ágazathoz  kapcsolódó  
veszélyek ellenőrzés alatt tartását, valamint a játékhoz kapcsolódó túlzott kiadások ösztönzésének a  
megelőzésére és a játékfüggőség elleni küzdelemre irányuló célok kellőképpen hatékony követését; 

b) a kérdést előterjesztő bíróság feladata annak vizsgálata, hogy: 

—  az alapjogvita tényállásának időpontjában a nemzeti hatóságok valóban ilyen különösen magas  
szintű  védelmet kívántak-e biztosítani, és hogy az elérni kívánt ezen védelmi szintre tekintettel a  
monopólium bevezetése ténylegesen szükségesnek tekinthető-e, és 

—  ténylegesen  koherens  és  szisztematikus  módon  kerül-e  sor  a  főszabály  szerint  a  kizárólagos  
jogokkal rendelkező  szervezet tevékenységei felett gyakorolt állami ellenőrzésekre az e szervezet  
számára kitűzött célok követése során; 

c)  a bűnözés  elleni  küzdelemre,  valamint  a  játéklehetőségek csökkentésére irányuló  célokkal  való  
összhang  érdekében  egy  olyan  nemzeti  szabályozásnak,  amely  monopóliumot  hoz  létre  a  
szerencsejátékok területén: 

—  azon  a  megállapításon  kell  alapulnia,  miszerint  a  szerencsejátékokhoz  kapcsolódó  
bűncselekmények  és  csalások,  valamint  a  játékfüggőség  problémát  okoz  az  érintett  tagállam  
területén, amelyet az engedélyezett és szabályozott tevékenységek terjesztése orvosolhat, és 

—  kizárólag  mértéktartó  és  szigorúan  a  fogyasztóknak  az  ellenőrzött  játékok  rendszere  felé  
orientálásához szükséges mértékre korlátozódó reklámot tehet lehetővé. 

2. A szolgáltatásnyújtás szabadsága olyan rendszer általi megsértésének megítélése céljából, amely a  
lóversenyfogadások  szervezésére  vonatkozóan kizárólagosságot  biztosít,  a  nemzeti  bíróságoknak  e  
fogadások valamennyi egymást helyettesítő forgalmazási csatornáját figyelembe kell venniük, hacsak  
az  internet  igénybevétele  nem  jár  azzal  a  következménnyel,  hogy  az  érintett  szerencsejátékokkal  
kapcsolatos  kockázatokat  a  hagyományos  csatornákon  értékesített  szerencsejátékok  már  meglévő 
kockázatain felül növeli. Egy olyan nemzeti szabályozás esetén, amely egyformán alkalmazandó az on-
line  fogadások  kínálatára  és  a  hagyományos  csatornákon  megtett  fogadások  kínálatára,  a  
szolgáltatásnyújtás  szabadságának  megsértését  az  érintett  ágazat  egészét  érintő  korlátozások  
szempontjából kell megítélni. 

18 A kérdés: Hírlevél II. évf. 1. sz., Közigazgatási ügyszak,  11. szám alatt.
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12. A Bíróság (első tanács) 2011. június 30-i ítélete (a Finanzgericht Köln (Németország) 
előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Wienand  Meilicke,  Heidi  Christa  Weyde, 
Marina Stöffler kontra Finanzamt Bonn-Innenstadt (C-262/09. sz. ügy) 

1.  Azon  adójóváírás  összegének  a  kiszámítása  során,  amelyre  valamely  tagállamban  teljes  körű 
adókötelezettség alá eső  részvényes  egy  másik  tagállamban letelepedett  tőketársaság által  fizetett  
osztalékkal  kapcsolatban jogosult,  az  EK 56.  cikkel  és  EK 58.  cikkel  ellentétes  az  első  tagállam 
jogszabálya  által  előírt  bizonyítékok  benyújtásának  hiányában  az  olyan  rendelkezés  —  mint  a  
jövedelemadóról szóló törvény (Einkommensteuergesetz) 36. §-a (2) bekezdése második mondatának  
3. pontja — alkalmazása, amelynek értelmében a külföldi forrású osztalékot terhelő társasági adó az  
első tagállamban honos társaságok által fizetett bruttó osztalékot terhelő társasági adó hányadának 
az erejéig beszámítható a részvényes jövedelemadójába. 

Az  adójóváírás  kiszámítását  a  felosztott  nyereségre  vonatkozó,  az  osztalékot  fizető  társaságra  a 
letelepedése szerinti tagállam joga alapján alkalmazandó társaságiadó-kulcs alapján kell elvégezni,  
anélkül azonban, hogy a beszámítandó összeg meghaladja a részvényes által kapott osztalék után az  
azon tagállamban fizetendő jövedelemadó összegét, amelyben teljes körű adókötelezettség alá esik. 

2.  A pontosság azon mértéket  illetően,  amelynek az  attól  a  tagállamtól  eltérő  másik  tagállamban 
letelepedett  tőketársaság  által  fizetett  osztalékkal  kapcsolatos  adójóváírásra  való  jogosultsághoz  
megkövetelt bizonyítékoknak meg kell felelniük, amelyben az osztalékban részesülő személy teljes körű 
adókötelezettség alá esik, az EK 56. cikkel és EK 58. cikkel ellentétes az olyan rendelkezés — mint az  
1993. szeptember 13-i törvénnyel módosított, a jövedelemadóról szóló 1990. szeptember 7-i törvény  
36. §-a (2) bekezdése második mondata 3. pontja negyedik mondatának b) pontja — alkalmazása,  
amelynek  értelmében  az  osztalékban  részesülő  ilyen  személy  által  szolgáltatandó  bizonyítékok  
részletessége  mértékének,  valamint  benyújtási  formájának  meg  kell  egyeznie  azon  mértékkel  és  
formával,  amelyet  akkor  követelnek  meg,  amikor  az  osztalékot  fizető  társaság  az  e  személy  
adóilletősége szerinti tagállamban honos. 

Ezen utóbbi tagállam adóhatóságainak jogában áll, hogy az osztalékban részesülő említett személytől  
megköveteljék az általuk annak egyértelmű és pontos vizsgálatát lehetővé tévő igazoló dokumentumok 
benyújtását, hogy a nemzeti jogszabályban előírt adójóváírás megszerzésének feltételei teljesülnek-e,  
anélkül hogy az említett adójóváírást meg kellene becsülniük. 

3.  A tényleges érvényesülés elvével  ellentétes az olyan nemzeti  szabályozás — mint amely az EU-
irányelvek  nemzeti  adójogba  történő  átültetéséről  és  további  rendelkezések  módosításáról  szóló  
törvénnyel (Gesetz zur Umsetzung von EU-Richtlinien in nationales Steuerrecht und zur änderung  
weiterer Vorschriften) módosított, az adózás rendjéről szóló törvénynek (Abgabenordnung) módosított,  
az  adózás  rendjéről  szóló  törvény  hatálybalépéséről  szóló,  1976.  december  14-i  törvény  
(Einführungsgesetz zur Abgabenordnung) 97. cikke 9. §-a (3) bekezdésének harmadik albekezdésével  
összefüggésben  értelmezett  175.  §-a  (2)  bekezdésének  második  mondatából  adódik  —,  amely  
visszaható hatállyal és átmeneti időszak biztosítása nélkül megakadályozza azon külföldi társasági  
adó  beszámításának  elérését,  amely  a  másik  tagállamban  letelepedett  tőketársaság  által  fizetett  
osztalékot terheli, vagy az azon tagállamnak, amelyben az ezen osztalékban részesülő adóalany teljes  
körű  adókötelezettség alá esik,  az  ezen adóra vonatkozó jogszabályának megfelelő  igazolás,  vagy 
olyan  igazoló  dokumentumok  benyújtásán  keresztül,  amelyek  e  tagállam  adóhatóságai  számára  
lehetővé teszik annak egyértelmű és pontos vizsgálatát, hogy ezen adókedvezmény megszerzésének a  
feltételei  teljesülnek-e.  A kérdést  előterjesztő  bíróság  feladata  annak  meghatározása,  hogy  mi  az  
említett igazolás vagy igazoló dokumentumok benyújtásának ésszerű határideje. 

13. A Bíróság (hatodik tanács) 2011. június 30-i  ítélete (a Finanzgericht Hamburg — 
Németország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Viamex Agrar Handels GmbH 
kontra Hauptzollamt Hamburg-Jonas (C-485/09. sz. ügy) 

1.  Az  1995.  június  29-i  95/29/EK  tanácsi  irányelvvel  módosított,  az  állatok  szállítás  közbeni  
védelméről, valamint a 90/425/EGK és a 91/496/EGK irányelv módosításáról szóló, 1991. november  
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19-i 91/628/EGK tanácsi irányelv melléklete VII. fejezete 48. pontjának 5. alpontja többek között a  
vasúti szállításra is vonatkozik. 

2.  Abban az esetben, ha a 95/29 irányelvvel módosított 91/628 irányelv megsértése nem vezetett a  
szállított állatok elpusztulásához, a tagállamok illetékes hatóságai és bíróságai az ellenőrzésük során 
az  élő  szarvasmarhafélék  szállítás  közbeni  kíméletével  kapcsolatos  export-visszatérítési  előírások 
alkalmazására vonatkozó különleges részletes szabályok megállapításáról szóló, 1998. március 18-i  
615/98/EK bizottsági rendelet 5. cikkének (3) bekezdését az arányosság elvével összhangban kötelesek  
alkalmazni  úgy,  hogy meg kell  tagadniuk az  export  visszatérítés  kifizetését  azon állatok esetében,  
amelyek  vonatkozásában  megsértették  az  említett  irányelvnek  az  állatok  egészségére  vonatkozó  
rendelkezéseit. 

14. A Bíróság (első  tanács) 2011. június 30-i végzése (a Rechtbank van Koophandel te 
Dendermonde (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Wamo BVBA kontra 
JBC NV, Modemakers Fashion NV (C-288/10. sz. ügy)19 

A belső  piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi  
gyakorlatairól,  valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK  
európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi  
rendelet módosításáról szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet  
(„a  tisztességtelen  kereskedelmi  gyakorlatokról  szóló  irányelv”)  úgy  kell  értelmezni,  hogy  azzal  
ellentétes az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló olyan nemzeti rendelkezés, amely a kiárusítás idejét  
megelőző  időszakra vonatkozóan általános tilalmat ír elő  az árengedményről szóló vagy azt sejtető  
hirdetésekre,  amennyiben e  rendelkezés  a  fogyasztók  védelmére irányuló  célokat  követ.  A nemzeti  
bíróságnak kell értékelnie, hogy az alapügyben ez a feltétel teljesül-e. 

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai bíróság előtt

2011. június 17-én benyújtott kereset: Magyarország kontra Bizottság (T-320/11. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: magyar
Kérelmek
A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

— semmisítse meg a Speciális Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Csatlakozási Program (SAPARD) 
keretében Magyarország által 2004-ben teljesített egyes kiadásoknak az uniós finanszírozásból való  
kizárásáról szóló, 2011. március 28-i 2011/192/EU bizottsági határozatot,

— kötelezze a Bizottságot az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek
Keresete alátámasztása érdekében a felperes három jogalapra hivatkozik.

A kereset indokolásában a felperes az első jogalap keretében az uniós jog Bizottság általi megsértésére 
hivatkozik. A felperes a Bizottság által az előírt három hónapos határidő túllépése miatt alkalmazott  
pénzügyi  korrekció  jogszerűtlenségét  emeli  ki,  mivel  állítása  szerint  a  SAPARD-kifizetések 
teljesítésére  vonatkozóan az uniós  jogban — és  különösen a  2222/2000/EK bizottsági  rendelet  9.  
cikkének (6) bekezdésében, illetve az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság között 2001. június 
15-én megkötött  Többéves Pénzügyi Megállapodás A. melléklete 8. cikkének (6) bekezdésében — 
előírt  három hónapos  határidő  kezdőidőpontja  a  Bizottság  álláspontjával  szemben  az  az  időpont,  
amikor  a  szabályszerű  kifizetések  teljesítéséhez  szükséges  valamennyi  dokumentum  a  hatóság 
rendelkezésére  áll.  Ennek  alapján,  amennyiben  bizonyos  okból  kiegészítő  dokumentumokra  van 
szükség, akkor a határidő csak akkor kezdődik el,  amikor az utolsó ilyen,  pótlólagosan beszerzett  
dokumentumot  is  megküldték.  Ezenkívül,  a  felperes  álláspontja  szerint,  a  Bizottság megsértette  a 
jóhiszemű együttműködés és bizalomvédelem elvét is, amikor pénzügyi korrekciót alkalmazott egy 

19 A kérdés: Hírlevél I. évf. 5. sz., Közigazgatási ügyszak,  2. szám alatt.
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olyan helyzetben, amikor a magyar hatóságok alappal bízhattak abban, hogy kifizetési eljárásuk az 
uniós joggal összhangban áll.

Második  jogalapként  a  felperes  arra  hivatkozik,  hogy  a  Bizottság  nyilvánvaló  mérlegelési  hibát  
követett el a megtámadott határozat meghozatala során, amikor nem vett figyelembe olyan kivételes 
körülményeket,  illetve  alapos  indokokat,  amelyek  a  pénzügyi  korrekció  elhagyását,  illetve 
csökkentését  indokolták  volna.  Ilyen  körülménynek  minősül  különösen  a  SAPARD  Program 
„tanulóprogram” jellege, illetve a magyar hatóságoknak az EU pénzügyi érdekei védelmére vonatkozó 
elsődleges  célja.  A felperes  hangsúlyozza,  hogy a  határidő túllépése miatt  a  Bizottságot  nem érte 
hátrány.

A harmadik, az indokolási kötelezettség megsértésére alapított jogalap szerint a megtámadott határozat  
indokolása  nem  megfelelően  ad  számot  azon  okokról,  amelyek  alapján  a  Bizottság  a  korrekció 
alkalmazását,  illetve annak konkrét mértékét  eldöntötte,  különösen a tekintetben,  hogy a Bizottság 
miért tért el az ügyben eljárt Egyeztető Testület azon véleményétől, hogy jelen ügyben olyan kivételes  
körülmények állnak fenn, amelyeket a korrekció alkalmazása során figyelembe kell venni.

A Legfelsőbb Bíróság uniós jogi tárgyú határozatai

Büntető ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Gazdasági ügyszak

Gfv.X.30.047/2011/3.
A  vezető  Cstv.  33/A.  §  szerinti  felelősségének  megállapítása  során  nem  annak  van 
jelentősége, hogy valamely hitelezőt milyen összegű kár érte, vagy az adós vagyonából ki 
lehetett-e  elégíteni  igényét,  hanem  annak,  hogy  a  vezető  nem  hitelezői  érdekek  szerinti 
eljárása milyen vagyoncsökkenést eredményezett az adós vagyonában.

Munkaügyi ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Polgári ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Közigazgatási ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.
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Emberi jogi közlemények

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei
Az adott időszakban nem született ilyen határozat.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei

A Pravoye Delo Szerkesztősége és Shtekel Ukrajna elleni ügye (33014/05 sz. ügy)20

A  kérelmezők  a  Pravoye  Delo  ukrajnai  újság  és  annak  főszerkesztője.  Az  újsághetente 
háromszor tárgyalt politikai és társadalmi kérdéseket, mely során pénzügyi okokból gyakran 
támaszkodott más médiában megjelent forrásokra. 2003 szeptemberében az újság leközölt egy 
olyan  névtelen  levelet,  melyet  állítólag  az  ukrajnai  Nemzetbiztonsági  Szolgálat  egyik 
munkatársa írt, és melyet egy hírportálról töltöttek le. A levél a Nemzetbiztonsági Szolgálat 
Odesszai Megyei Kirendeltségének egyik főtisztviselőjét korrupcióval és bűncselekményben 
való  részvétellel,  többek  között  bűnszervezetekkel  való  kapcsolatokkal  vádolta.  Az  újság 
hivatkozott  az  információ  forrására,  és  a  szerkesztőség  közölte  álláspontját,  miszerint 
lehetséges, hogy a levél hamis lehet, továbbá észrevételeket és bármely forrásból származó, az 
ügyhöz kapcsolódó információkat kért. 
Egy hónappal később, a Thai Boksz Szövetség elnöke, akit a levél egy bűnszervezet tagjaként 
nevesített,  rágalmazásért  mindkét  kérelmező  ellen  eljárást  indított,  különösen  azt  azt 
sérelmezte,  hogy  a  rá  vonatkozó  állítások  valótlanok  és  megsértik  a  méltóságát  és  a  jó 
hírnevét.  A  bíróság  2004  májusában  elmarasztalta  a  Pravoye  Delo  szerkesztőségét  és 
főszerkesztőjét,  és  arra  kötelezte,  hogy  nyilvánosan  vonja  vissza  az  írásnak  azt  a  részét, 
amelyben a Boksz Szövetség elnökét különösen súlyos vádakkal illeték. A bíróság továbbá 
együttesen  2.394,-Euró  nemvagyoni  kártérítés  megfizetésére  kötelezte  őket,  és  elrendelte, 
hogy az újság főszerkesztője kérjen nyilvánosan bocsánatot azért, mert engedte leközölni a 
szóban forgó cikket.  A kérelmezők  fellebbezése  sikertelen  volt,  2006 júliusában  azonban 
megegyeztek  a  Boksz  Szövetség  elnökével,  amelynek  eredményeképpen  nem  kellett 
megfizetniük a bíróság által megítélt kártérítési összeget, csak a perköltséget. A kérelmezők 
vállalták azt is, hogy a Szövetség elnökének kívánsága szerint leközölnek bizonyos reklám- és 
tájékoztatóanyagokat  a  megítélt  kártérítésnek  megfelelő  hirdetési  értékben.  A kérelmezők 
2008-ban megszüntették a Pravoye Delo kiadását.
Az Egyezmény 10. cikkére hivatkozással azt sérelmezte, hogy a kérdéses közlemény miatt a 
bíróságok által  kiszabott  jogkövetkezmények  eredményeként  a  szólásszabadsághoz fűződő 
jogukat sérült.
A  kérelmezők  által  leközölt  levél  –  minden  bizonyítékot  mellőzve  –  olyan  állítást 
tartalmazott, miszerint egy közszereplő, a nemzeti Thai Boksz Szövetség elnöke, egy bűnözői 
csoport tagja és gyilkosságokat támogatott anyagilag. Abban az időben az ukrán jog csak azt 
biztosította,  hogy  a  jó  hírnevében  sértett  fél  a  jó  hírnevét  sértő  anyag  visszavonását  és 
kártérítést  kérhesse.  A kérelmezőkkel  szemben mindkét  eszközt  alkalmazták.  A bíróságok 
azonban  elrendelték  azt  is,  hogy  az  újság  főszerkesztője  tegyen  közzé  egy  hivatalos 
bocsánatkérést,  amit  a  nemzeti  jog  nem  ismert.  Továbbá,  a  nemzeti  bírák  későbbi 
joggyakorlatukban  a  bíróság  által  kiszabott,  sajtóközlemény  miatti  bocsánatkérési 
kötelezettséget  az  Ukrán  Alkotmányban  biztosított  szólásszabadság  biztosítékaival 
ellentétesnek találták.  Következésképpen a Bíróság megállapította,  hogy a főszerkesztővel 

20 Az ítélet 2011. augusztus 5-én vált véglegessé.
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szemben elrendelt bocsánatkérés nem a törvénnyel összhangban történt, ezért az Egyezmény 
10. cikket megsértették.
A  szóban  forgó  írás  egy  a  nyilvánosság  számára  szabadon  hozzáférhető  internetes 
folyóiratban  megjelent  anyag  szó  szerinti  utánközlése  volt.  Az  írás  utalt  az  információ 
forrására, és tartalmazta a szerkesztőség hozzászólását,  amely világosan kifejezte az anyag 
tartalmával  szembeni  távolságtartást.  Az ukrán  jog,  különösen a  sajtótörvény,  felmenti  az 
újságírókat az olyan anyag utánközléséért való felelősség alól, amely a sajtóban már máshol 
megjelent.  A Bíróság hangsúlyozta, hogy ez az újságírók mások állításainak terjesztéséhez 
való  szabadsága  tekintetében  megegyezik  saját  következetes  álláspontjával.  Az  ukrán 
bíróságok ugyanakkor úgy találták,  hogy a  felelősség alól nem mentesülnek az újságírók 
abban az esetben, ha a forrás olyan internetes oldal, mely nincs az ukrán sajtótörvény szerint 
nyilvántartásba  véve.  Ugyanakkor  az  internetes  média  állami  nyilvántartásba  vételéről 
rendelkező jogszabály nincs. A Bíróság az internetnek a általában a médiatevékenységben és 
a véleménynyilvánítás szabadságában játszott fontos szerepére tekintettel úgy találta, hogy a 
jogi  szabályozás  hiánya,  amely  lehetővé  tenné  az  újságírók  számára,  hogy a  világhálóról 
származó anyagokat a jogkövetkezményektől való félelem nélkül felhasználhassák, korlátozza 
a sajtót alapvető „közösségi őrkutya” szerepének ellátásában. Továbbá, az ukrán jogszabályok 
szerint az újságírókat mentesíteni lehet  a kártérítés fizetése alól, ha jóhiszeműen jártak el, 
ellenőrizték az információt és nem terjesztett szándékosan valótlan információt. A kérelmezők 
mindezekre az érvekre hivatkoztak, de a nemzeti bíróságok ezeket figyelmen kívül hagyták. A 
Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a világhálóról származó információkat felhasználó 
újságírókra vonatkozó egyértelmű jogszabályok hiányában a kérelmezők nem láthatták előre 
tettük  következményeit.  Ezért  az  Egyezménynek  az  a  kívánalma,  miszerint  a 
véleménynyilvánítás  bármiféle  korlátozásának  olyan  törvényen  kell  alapulnia,  amely 
egyértelmű,  hozzáférhető  és  előrelátható,  nem teljesült,  ez  által  az  Egyezmény  10.  cikkét 
megsértették. 
A Bíróság a kérelmezőknek 6.000,-Euró nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

A Legfelsőbb Bíróság emberi jogi vonatkozású határozatai

Büntető ügyszak

Bkf.III.911/2011/2.
A vádban felrótt  bűncselekmények kiemelkedő tárgyi  súlyára,  sorozatjellegére tekintettel  a 
különös  és  többszörös  visszaeső  vádlottak  előzetes  letartóztatásának  további  fenntartása 
indokolt.

Gazdasági ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Munkaügyi ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Polgári ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.
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Közigazgatási ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

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