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Európai uniós jogi közlemények

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek

Büntető ügyszak

1. A Tribunale di Rovigo (Olaszország) által 2011. augusztus 18-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-430/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  A  jóhiszemű  együttműködés  és  az  irányelvek  hatékony  érvényesülésének  elve  fényében  a 
2008/115/EK irányelv 2., 4., 6., 7. és 8. cikkébe ütközik-e azon lehetőség, amely szerint egy harmadik 
ország  valamely  tagállamban  jogellenesen  tartózkodó  állampolgára  büntetőjogi  szankcióként  — 
pusztán a jogellenes belépése és tartózkodása miatt  — pénzbüntetés helyébe lépő  lakhelyelhagyási 
tilalommal büntethető már a hatóság által hozott kiutasítási határozat be nem tartását megelőzően is? 

2.  A  jóhiszemű  együttműködés  és  az  irányelvek  hatékony  érvényesülésének  elve  fényében  a 
2008/115/EK irányelv  2.,  15.  és  16.  cikkébe  ütközik-e  azon lehetőség,  amely szerint  az  irányelv 
meghozatalát követően a tagállam kiadhat olyan szabályt, amely rögzíti, hogy egy harmadik ország 
valamely tagállamban jogellenesen tartózkodó állampolgára  büntetőjogi  szankcióként  pénzbüntetés 
helyébe  lépő,  azonnal  végrehajtható  kiutasítással  büntethető  az  irányelv  által  előírt  eljárás  és  a 
külföldit az irányelv alapján megillető jogok figyelmen kívül hagyásával? 

3. Az EUSZ 4. cikk (3) bekezdésében szereplő jóhiszemű együttműködés elvébe ütközik-e az irányelv 
átültetésére  előírt  határidőn  belül  elfogadott  nemzeti  szabály,  amely  megkerüli,  vagy  egyébként 
korlátozza az irányelv alkalmazási [körét], és a bíróságnak milyen határozatokat kell hoznia abban az  
esetben, ha ez a helyzet áll fenn? 

Gazdasági ügyszak

1.  A Tribunalul  Comercial  Cluj  (Románia)  által  2011.  november  14-én  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-571/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: román 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Tekintettel  arra,  hogy  a  93/13/EGK  irányelv  4.  cikkének  (2)  bekezdése  alapján  a  feltételek 
tisztességtelen  jellegének  megítélése  nem  vonatkozik  sem  a  szerződés  elsődleges  tárgyának  a 
meghatározására, sem pedig az ár vagy díjazás megfelelésére az ellenértékként szállított áruval vagy 
nyújtott szolgáltatással, amennyiben ezek a feltételek világosak és érthetőek, 

és 

mivel a 2008/48/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének [helyesen: (2) bekezdésének] a) pontja alapján 
a hitel fogyasztó által viselt teljes költségének a 2008/48/EK irányelv 3. cikkének g) pontja szerinti  
fogalommeghatározása — amely szerint  a  szóban forgó költség magában foglal  minden jutalékot, 
amelyet  a  fogyasztónak a  fogyasztói  hitelmegállapodás vonatkozásában meg kell  fizetnie  — nem 
alkalmazható  az  ingatlanfedezetű  jelzáloggal  biztosított  hitelmegállapodások  tárgyának 
meghatározására,

fel kell tenni a kérdést, hogy 

a „tárgynak” és/vagy az „árnak” a 93/13/EGK irányelv 4. cikkének (2) bekezdése szerinti fogalmát 
lehet-e  úgy  értelmezni,  hogy  a  felek  által  „kockázati  jutaléknak”  nevezett,  a  hitelmegállapodás  
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érvényességének  teljes  ideje  alatt  a  lejáratkor  havonta  fizetendő  jutalék,  amelyet  egy  olyan 
hitelmegállapodás tartalmaz, amelynek fedezete ingatlanfedezetű jelzálog, és amely a hitel összegének 
0,22%-át  teszi  ki,  az  ingatlanfedezetű  jelzáloggal  biztosított  hitelmegállapodás  „tárgyába”  és/vagy 
„árába” tartozik? 

Munkaügyi ügyszak

1.  A Landesgericht  Salzburg (Ausztria)  által  2011.  október 21-én benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-538/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Úgy kell-e  értelmezni  a 883/2004/EK rendeletet,  különösen annak 7.  cikkét  és  III.  címének 1.  
fejezetét (Betegségi ellátások [helyesen: betegségbiztosítási ellátások]), és a 987/2009/EK rendeletet,  
hogy  az  osztrák  nyugdíjban  részesülő  ápolásra  szoruló  személy  a  Németországi  Szövetségi 
Köztársaságban  található  fő  lakóhelyétől  függetlenül  pénzbeli  betegségbiztosítási  ellátásként 
igényelheti  a  Bundespflegegeldgesetz  (az  ápolási  díjról  szóló  osztrák  szövetségi  törvény;  a 
továbbiakban: BPGG) szerinti ápolási díjat, amennyiben megfelel a BPGG jogosultságra vonatkozó 
egyéb feltételeinek, és így e rendeletekkel ellentétes-e a BPGG 3. §-ában szereplő nemzeti rendelkezés 
alkalmazása? 

2. Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

Úgy  kell-e  értelmezni  a  883/2004/EK  rendeletet,  különösen  annak  10.  cikkét,  11.  cikke  (3) 
bekezdésének  e)  pontját,  valamint  21.,  29.  és  34.  cikkét,  továbbá  III.  címének  1.  fejezetét  
(Betegségbiztosítási ellátások), illetve a 987/2009/EK rendeletet, hogy a kettős nyugdíjban, egészen 
pontosan osztrák és német nyugdíjban részesülő ápolásra szoruló személy a Németországi Szövetségi 
Köztársaságban  található  fő  lakóhelyétől  függetlenül  pénzbeli  betegségbiztosítási  ellátásként 
igényelheti  a BPGG szerinti  ápolási  díjat,  amennyiben megfelel  a BPGG jogosultságra vonatkozó 
egyéb feltételeinek, és így ezekkel a rendeletekkel ellentétes-e a BPGG 3. §-ában szereplő  nemzeti 
rendelkezés alkalmazása? 

3. A második kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

Hogyan kell értelmezni a 883/2004/EK rendeletet, különösen annak 10., 34. és 31. cikkét, valamint a 
987/2009/EK  rendeletet  az  ápolásra  szorulás  kockázatát  fedező  társadalombiztosítási  ellátások 
halmozódása és beszámítása — a jelen ügyben a német ápolási díjat alkotó kombinált (természetbeni 
és pénzbeli) ellátásra és az osztrák ápolási díjra való jogosultság — esetén, konkrétan: 

3.1. A BPGG szerinti,  külföldre folyósítani kért osztrák ápolási díj tekintetében a lakóhely szerinti 
német  állam által  biztosított  ápolási  ellátások közül  csak a  pénzbeli  ellátást,  csak a  természetbeni  
ápolási ellátást, vagy a teljes ápolási ellátást (az ápolási díj és a természetbeni ápolási ellátás értékének  
összege) kell-e beszámítani, és ennek során jelentőséggel bír-e az érintett tagállamok árszintje közötti 
különbség? 

3.2. Az alkalmazandó beszámítás során figyelembe kell-e venni azt, hogy a lakóhely szerinti állam 
biztosít-e azonos kockázatot fedező ápolási ellátásokat, vagy a beszámítás során figyelmen kívül kell 
hagyni  a lakóhely szerinti  állam olyan ápolási  ellátásait,  amelyeket  csak a lakóhely szerinti  állam 
társadalombiztosítási rendszere biztosít az ápolásra szorulás kockázatainak fedezésére? 

3.3.  Annak a  bíróságnak,  amelyhez  az  ápolásra  szoruló  személy fordult,  meg  kell-e  vizsgálnia  a 
beszámítás tartalmi feltételeit  abban az esetben, ha az alperes döntéshozó szerv nem folytatta le a  
987/2009/EK rendelet 31. cikke szerinti  eljárást,  nem adott tájékoztatást azonos kockázatot fedező 
ellátások kérdésében,  különösen  pedig nem tájékoztatta  az  ápolásra  szoruló személyt  az  ellátások 
halmozásának tilalmáról? 
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2. A Højesteret (Dánia) által 2011. október 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti 
kérelem (C-546/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: dán 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni a foglalkoztatási irányelv 6. cikkének (2) bekezdését, hogy a tagállamok csak 
azt írhatják elő, hogy a foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben a rendszerbe történő belépés, 
továbbá  az  ellátásra  való  jogosultság  korhatárhoz  kötése  csak  akkor  nem  jelent  hátrányos 
megkülönböztetést,  ha  e  szociális  biztonsági  rendszerek  a  nyugdíjra  vagy  rokkantsági  ellátásra 
vonatkoznak? 

2. Úgy kell-e értelmezni a foglalkoztatási irányelv 6. cikkének (2) bekezdését, hogy csak a rendszerbe 
történő  belépést  lehet  korhatárhoz  kötni,  vagy  úgy  kell-e  értelmezni  a  rendelkezést,  hogy  az  e  
rendszerek szerinti ellátás kifizetésére való jogosultságot is lehet korhatárhoz kötni? 

3. Ha az 1. kérdésre nemleges válasz adandó: 

A 6. cikk (2) bekezdésében foglalt „foglalkoztatási biztonsági rendszer” fogalmába tartozhat-e a dán 
köztisztviselői  törvény  (Tjenestemandslov)  32.  cikkének  (1)  bekezdésében  foglalt  rådighedsløn-
rendszerhez (rendelkezése állási díj) hasonló olyan rendszer, amelynek értelmében egy köztisztviselő, 
a  munkahelye  megszűnésekor  járó  végkielégítés  esetén,  különös  védelemként,  három  évig 
megtarthatja az akkori fizetését és ezt az időt is beszámítják a nyugdíjhoz szükséges szolgálati éveibe, 
feltéve, hogy rendelkezésre áll egy másik megfelelő állásra? 

4. Úgy kell-e értelmezni a foglalkoztatási irányelv 6. cikkének (1) bekezdését, hogy nem zárja ki a  
Tjenestemandslov  32.  cikke  (4)  bekezdésének 2.  pontjához hasonló olyan  rendelkezést,  amelynek 
értelmében  munkahelyének  megszűnése  esetén  nem  jár  rendelkezésre  állási  díj  annak  a 
köztisztviselőnek, aki már betöltötte az állami nyugellátás kifizetéséhez szükséges korhatárt? 

3. Az Arbeidshof te Antwerpen (Belgium) által 2011. október 31-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-548/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Fennáll-e  a  szociális  biztonsági  rendszereknek  a  Közösségen  belül  mozgó  munkavállalókra  és 
családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet 6. cikkének sérelme, ha valamely 
migráns munkavállaló nyugdíjának kiszámítása során a keresőképtelenség olyan időszakát, amelyben 
e munkavállaló keresőképtelenségi ellátásban részesült, és AOW-járulékot fizetett, nem ismerik el az e 
rendelet 1. cikkének r) pontja szerinti „biztosítási időnek”? 

4.  A Juzgado  Contencioso-Administrativo  de  Valladolid  (Spanyolország)  által  2011. 
november 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-556/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: spanyol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
A  határozatlan  időre  szóló  köztisztviselői  kinevezés  ténye  és  következésképpen  egy  olyan, 
határozatlan időre kinevezett köztisztviselőket tömörítő testület tagsága, amely az oktatói közszolgálat  
rendszerének alapja, kellően objektív igazolása-e annak, hogy a „továbbképzési” célpótlék egyetlen 
eleme  —  amely  közönséges  nevén  hatévente  járó  juttatásként  is  ismert  —  kizárólag  az  előírt 
követelményeket  teljesítő,  az  oktatói  közszolgálatba határozatlan időre  kinevezett  köztisztviselőket 
illeti meg? 
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5.  A Symvoulio  tis  Epikrateias  (Görögország)  által  2011.  november 16-án benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-575/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: görög 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 43. cikke értelmében és az arányosság elvére tekintettel, a 
magas  színvonalú  egészségügyi  szolgáltatások  biztosításának  szándéka  elegendő-e  a  szabad 
letelepedésre vonatkozó azon korlátozás igazolására, amely valamely meghatározott tagállamban (a 
fogadó tagállamban) hatályos azon jogszabályi rendelkezésekből ered, amelyek

a) kizárólag azon személyek számára teszik lehetővé bizonyos szakmai tevékenységek végzését, akik 
a tagállamban szabályozott fizioterapeuta szakma gyakorlására jogosultak; 

b) kizárják e szakma gyakorlása megkezdésének részleges engedélyezését, és 

c) ily módon azzal a következménnyel járnak, hogy a fogadó tagállam állampolgára — aki valamely 
másik tagállamban (a származási tagállam) szerezte meg azon tanúsítványát, amely feljogosítja őt 
az  egészségügyi  szolgáltatások  nyújtásához  kapcsolódó,  ez  utóbbi  tagállamban  szabályozott 
szakma  gyakorlására  (amely  azonban  a  89/48/EGK  irányelvet  kiegészítve,  a  szakoktatás  és 
szakképzés  elismerésének második általános rendszeréről  szóló 92/51/EGK tanácsi  irányelvben 
(HL L 209.;  magyar nyelvű  különkiadás 5. fejezet, 2. kötet, 47. o.) foglalt  feltételek fennállása 
hiányában a fogadó tagállamban nem jogosítja fel  őt a fizioterapeuta szakma gyakorlására — a 
fogadó tagállamban egyáltalán nem jogosult a fizioterapeuta szakma gyakorlása megkezdésének 
részleges  engedélyezése  útján  az  e  szakmával  összefüggő  egyes  tevékenységek,  azaz  azon 
tevékenységek  gyakorlására,  amelyek  gyakorlására  az  érdekelt  a  származási  tagországban 
jogosult?

Polgári ügyszak

1.  A Gerechtshof  te  Amsterdam (Hollandia)  által  2011.  szeptember 23-án benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-488/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  A  93/13  irányelv  szerinti  eladónak  vagy  szolgáltatónak  tekinthető-e  az  a  lakást  üzleti 
tevékenységként bérbeadó személy, aki magánszemélynek ad bérbe lakást? Ezen irányelv hatálya alá 
esik-e az üzleti tevékenység keretében bérbeadó személy és a nem üzleti tevékenység keretében bérlő 
személy közötti bérleti szerződés? 

2. Az a körülmény, miszerint a 93/13 irányelv 6. cikke a nemzeti jogrendben kötelező jellegű nemzeti 
előírásokkal  egyenértékű  normának  tekintendő,  azt  jelenti-e,  hogy  a  magánszemélyek  közötti 
jogvitában kötelező  jellegűnek tekintendők a tisztességtelen kikötésekre vonatkozó nemzeti átültető 
rendelkezések, ezért a nemzeti bíróság mind az első fokú, mind a fellebbezési eljárásban jogosult és 
köteles  a  nemzeti  átültető  rendelkezések  alapján  hivatalból  (és  ezzel  a  kifogásokon  túlmenően) 
vizsgálni a kikötést és annak semmisségét megállapítani, amennyiben arra az eredményre jut, hogy a  
kikötés tisztességtelen? 

3.  Összeegyeztethető-e  a  közösségi  jog  hatékony  érvényesülésével,  hogy  amennyiben  valamely 
magánszemély  a  bíróság  kötbércsökkentésre  vonatkozó  hatáskörére  hivatkozik  és  nem a  kikötés 
megtámadhatóságára,  akkor  a  nemzeti  bíróság  nem tekinti  alkalmazhatatlannak  a  93/13  irányelv 
értelmében tisztességtelen feltételnek minősülő kötbérkikötést, hanem a nemzeti jogszabályok alapján 
csupán csökkenti a kötbér mértékét? 
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2.  Az  Oberster  Gerichtshof  (Ausztria)  által  2011.  október  12-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-521/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. A 2001/29/EK irányelv 5. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében vett „méltányos díjazásról” 
van-e szó akkor, ha 

a) a 2001/29/EK irányelv 2. cikke értelmében vett jogosultakat kizárólag jogkezelő  szervezet útján 
érvényesíthető  jogosultság  illeti  meg  a  megfelelő  díjazásra  azzal  szemben,  aki  a  műveik 
többszörözésére  alkalmas  hordozóanyagot  belföldön  elsőként  hozza  forgalomba  visszterhesen, 
üzletszerű jelleggel, 

b) e jogosultság nem függ attól, hogy a forgalomba hozatalra közbenső értékesítők, természetes vagy 
jogi személyek részére nem magáncélú felhasználás céljából vagy természetes személyek részére  
magáncélú felhasználás céljából kerül-e sor, 

c) azt azonban, aki a hordozóanyagot a jogosult beleegyezése alapján használja fel többszörözésre,  
vagy  azt  a  végső  fogyasztók  részére  történő  értékesítés  előtt  újra  exportálja,  a  jogkezelő 
szervezettel szemben a díjazás visszatérítéséhez való jog illeti meg? 

2. Az 1. kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 

2.1.  A  2001/29/EK  irányelv  5.  cikke  (2)  bekezdésének  b)  pontja  értelmében  vett  „méltányos 
díjazásról” van e szó akkor, ha az 1.  kérdés a)  pontja szerinti  jogosultság csak a hordozóanyagot  
magáncélú  többszörözésre  felhasználó  természetes  személyek  részére  történő  forgalomba  hozatal 
esetén áll fenn? 

2.2. A 2.1. kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

A természetes személyek részére történő forgalomba hozatal esetén azt kell-e feltételezni az ellenkező 
igazolásáig,  hogy  a  természetes  személyek  a  hordozóanyagot  magáncélú  többszörözésre  fogják 
felhasználni? 

3. Az 1. vagy a 2.1. kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

Levezethető-e a 2001/29/EK irányelv 5. cikkéből vagy az uniós jog valamely más rendelkezéséből, 
hogy a jogkezelő  szervezet által érvényesítendő, méltányos díjazásra való jogosultság nem áll fenn 
akkor, ha a jogkezelő szervezetet törvény kötelezi arra, hogy a bevétel felét ne a jogosultaknak fizesse 
ki, hanem azt szociális és kulturális intézményekre fordítsa? 

4. Az 1. vagy a 2.1. kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

Ellentétes-e a 2001/29/EK irányelv 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjával vagy az uniós jog valamely 
más rendelkezésével a jogkezelő szervezet által érvényesítendő, méltányos díjazásra való jogosultság, 
ha a hordozóanyag forgalomba hozatala ellenében valamely másik tagállamban — jóllehet alkalmasint 
az uniós joggal ellentétes jogalapon — már sor került a megfelelő díj megfizetésére?

3.  A  Vrhovno  Sodišče  Republike  Slovenije  (Szlovénia)  által  2011.  október  25-én 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-541/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: szlovén 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
A 2000/26/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének első  mondatában foglalt rendelkezést úgy kell-e 
értelmezni, hogy a károsult személy lakóhelye szerinti  tagállamban lévő  kártérítési testület passzív 
anyagi  jogi  perbeli  legitimációval  rendelkezik az olyan polgári  jogi  eljárásban,  amelyet  a károsult  
személy — akinek a kára  a  nem a lakóhelye  szerinti  tagállamban történt  olyan  közúti  balesetből 
származik,  amelyet  tagállamban biztosítással  rendelkező,  tagállamban üzemben tartott  gépjárművel 
okoztak — kárának megtérítése érdekében indít  abban az esetben, ha attól az időponttól számított 
három hónapon belül, amikor e fél a szóban forgó igényét bejelentette a balesetet okozó gépjármű 
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biztosítóintézetének vagy ez utóbbi kárrendezési megbízottjának, azok egyike sem adott indokolással  
ellátott választ a szóban forgó kérelemre? 

4. A Juzgado de lo Mercantil  de Alicante (Spanyolország) által  2011. november 8-án 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem(C-561/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: spanyol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Valamely közösségi védjegy oltalma által biztosított kizárólagos jog megsértése miatt indult eljárásban 
a  közösségi  védjegyről  szóló,  2009.  február  26-i  207/2009/EK  tanácsi  rendelet  9.  cikkének  (1) 
bekezdésében  említett,  a  gazdasági  tevékenység  körében  történő  használat  harmadik  személyek 
részére történő megtiltásához való jog kiterjed-e bármely harmadik személyre, aki olyan megjelölést 
használ,  amely összetéveszthető  (a  közösségi  védjegy hasonlósága és  az  áruk vagy szolgáltatások 
[hasonlósága] miatt),  vagy ellenkezőleg,  ki  kell  zárni  azt a harmadik személyt,  aki  ilyen,  a javára 
közösségi  védjegyként  lajstromozott  [összetéveszthető]  megjelölést  használ,  ameddig  a  későbbi 
védjegyet nem törlik? 

5.  A  Tribunalul  Sibiu  (Románia)  által  2011.  november  10-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-565/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: román 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Lehet-e  úgy értelmezni  a  közösségi  jog  — e  joggal  ellentétes  szabály alkalmazásával  történő  — 
megsértésével  magánszemélyeknek  okozott  kár  megtérítése  iránti  kártérítési  igény  tényleges 
érvényesülésének,  egyenértékűségének és  arányosságának az  Európai  Unió  Bíróságának ítélkezési 
gyakorlatából  eredő,  az  Európai  Unióról  szóló  szerződés  6.  cikke  és  az  Európai  Unió  Alapjogi 
Chartájának  17.  cikke  által  oltalmazott,  tulajdonhoz  való  joggal  kapcsolatos  elvét,  hogy  azzal 
ellentétesek azok a nemzeti jogi rendelkezések, amelyek korlátozzák azon kártérítés összegét, amelyet  
a jogsértést elszenvedett magánszemély kaphat?

Közigazgatási ügyszak

1.  A Krajowa  Izba  Odwoławcza  (Lengyel  Köztársaság)  által  2011.  szeptember  9-én 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-465/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: lengyel 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló  
közbeszerzési  szerződések  odaítélési  eljárásainak  összehangolásáról  szóló,  2004.  március  31-i 
2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai  
ágazatban működő  ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 
2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 53. cikkének (3) bekezdésével és 54. cikkének (4) 
bekezdésével  összefüggésben  értelmezendő  45.  cikke  —  „[a]  közbeszerzési  eljárásban  való 
részvételből  kizárható minden gazdasági  szereplő,  aki,  illetve amely […] súlyos kötelességszegést 
követett  el,  amely  bármely,  az  ajánlatkérő  szerv  rendelkezésére  álló  bizonyítási  eszközzel 
bizonyítható”  szövegű  —  (2)  bekezdésének  d)  pontját,  hogy  ilyen  súlyos  kötelességszegésnek 
tekinthető, ha az ajánlatkérő olyan körülmények miatt, amelyekért a gazdasági szereplő felelős, elállt a 
gazdasági szereplővel kötött közbeszerzési szerződéstől, vagy felmondta azt, illetve visszalépett attól, 
amennyiben a szerződéstől való elállásra vagy annak felmondására, illetve az attól való visszalépésre a 
közbeszerzési eljárás megindítását megelőző hároméves időszakon belül került sor, és a szerződés nem 
teljesített részének értéke a szerződés értékének legalább 5 %-át teszi ki? 

2. Az első  kérdésre adandó nemleges válasz esetén: ha a tagállamnak lehetősége van arra, hogy a 
2004/18/EK irányelv 45. cikkében felsorolt okoktól eltérő — a tagállam által a közérdek védelme, az 
ajánlatkérő  jogos  érdeke,  valamint  a  gazdasági  szereplők  közötti  tisztességes  verseny fenntartása 
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szempontjából  igazolhatónak vélt  — okokat  határozzon meg  a  gazdasági  szereplők  közbeszerzési 
eljárásban való részvételből történő kizárására, akkor összeegyeztethető-e az említett irányelvvel és az 
Európai Unió működéséről szóló szerződéssel azon gazdasági szereplő eljárásból való kizárása, akivel, 
illetve amellyel szemben az ajánlatkérő  olyan körülmények miatt,  amelyekért a gazdasági szereplő 
felelős,  elállt  a  közbeszerzési  szerződéstől,  vagy  felmondta  azt,  illetve  visszalépett  attól,  ha  a 
szerződéstől való elállásra vagy annak felmondására, illetve az attól való visszalépésre a közbeszerzési 
eljárás megindítását megelőző  hároméves időszakon belül került  sor,  és a szerződés nem teljesített 
részének értéke a szerződés értékének legalább 5 %-át teszi ki? 

2. A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2011. szeptember 30-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-509/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről 
szóló, 2007. október 23-i 1371/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 
14.  o.)  30.  cikke  (1)  bekezdésének  első  albekezdését,  hogy az  e  rendelet  végrehajtásáért  felelős 
nemzeti szervnek akkor is kötelező  jelleggel elő  kell írnia az alkalmazandó kártérítési szabályzatok 
pontos  tartalmát  azon  vasúttársaság  részére,  amelynek  a  menetjegy  árára  vonatkozó  kártérítési 
szabályzatai nem felelnek meg az e rendelet 17. cikkében meghatározott kritériumoknak, ha a nemzeti  
jog  csupán  azt  teszi  lehetővé  számára,  hogy  érvénytelennek  minősítse  az  ilyen  kártérítési 
szabályzatokat? 

2. Úgy kell-e értelmezni a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről 
szóló, 2007.  október 23-i 1371/2007/EK európai  parlamenti és tanácsi rendelet  17. cikkét,  hogy a 
vasúttársaság  vis maior  esetén kizárhatja a menetjegy árára vonatkozó kártérítési kötelezettséget, és 
ezt  a  261/2004/EK rendelet,  az  1177/2010/EU rendelet,  illetve  a  181/2011/EU rendeletben  előírt 
kizárási okok analóg alkalmazásával, vagy a 32. cikk (2) bekezdésében szereplő, nemzetközi vasúti 
személyszállítási szerződésre vonatkozó egységes szabályok (CTV, a rendelet I. melléklete) szerinti 
mentesülésre hivatkozással a menetjegy árára vonatkozó kártérítés eseteiben is megteheti? 

3. A Gerechtshof te Amsterdam (Hollandia) által 2011. október 10-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-518/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  [Az  elektronikus  hírközlő  hálózatok]  új  keretszabályozásának  tárgyi  hatálya  alá  tartozik-e  a 
szabadon elérhető  rádiós  és  televíziós  műsorok kábelen  keresztül  történő  sugárzásából  álló  olyan 
szolgáltatás,  amelynek  nyújtásáért  a  közvetítési  költségek  mellett  a  tartalmaik  közzétételével 
összefüggésben a műsorsugárzóknak és a közös jogkezelő szervezeteknek fizetett díjakkal (illetve az 
azok továbbhárításával) kapcsolatos összeget is felszámítják? 

2. A. A távközlési ágazat liberalizációjára és az új keretszabályozás céljaira — az említett szabályozás  
által  előírt  szigorú  koordinációs  és  konzultációs  eljárás  céljait  is  beleértve,  amely  eljárást  azt 
megelőzően  kell  lefolytatni,  hogy  valamely  nemzeti  szabályozó  hatóság  (kizárólagos)  hatáskört  
szerezne  arra,  hogy  árszabályozási  intézkedés  útján  beavatkozzon  a  végfelhasználói  díjakba  — 
tekintettel  arra  is  lehetősége van-e  a  alperesnek (illetve az  a  feladat  is  terheli-e  a  alperest),  hogy 
lakóinak  általános  érdekeit  a  végfelhasználói  díjakba  díjkorlátozási  kikötés  útján  történő 
beavatkozással védje? 

B.  Nemleges  válasz  esetén:  ellentétes-e  az  új  keretszabályozással  a  alperes  által  kábelhálózat-
vállalkozásának értékesítésekor tett díjkorlátozási kikötés alkalmazása? 

3. A 2. A. és B. kérdésre adandó nemleges válasz esetén az alábbi kérdés merül fel: 

Olyan helyzetben, mint a jelenlegi, kötelesek-e a alpereshez hasonló állami szervek az Unió iránt (is)  
hűséget  tanúsítani  akkor,  ha  a  díjkorlátozási  kikötésben  történő  megállapodás  és  annak  későbbi 
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alkalmazása során nem valamely közfeladat ellátása keretében, hanem polgári jogi jogkörben járnak el 
(lásd a 6. A. kérdést is)? 

4.  Az  új  keretszabályozás  alkalmazandósága  és  a  alperes  uniós  hűség  tanúsítására  vonatkozó 
kötelezettségének fennállása esetén: 

A.  Ellentétes-e  az  uniós  hűség tanúsítására  vonatkozó — az új  keretszabályozással  (illetve annak 
céljaival), az említett szabályozás által előírt szigorú koordinációs és konzultációs eljárást is beleértve, 
amely eljárást azt megelőzően kell lefolytatni, hogy valamely nemzeti szabályozó hatóság hatáskört 
szerezne  arra,  hogy  árszabályozási  intézkedés  útján  beavatkozzon  a  végfelhasználói  díjakba,  
összefüggésben értelmezett — kötelezettséggel a díjkorlátozási kikötés alperes általi alkalmazása?

B.  Nemleges  válasz  esetén:  másként  kell-e  válaszolni  a  4.  A.  kérdésre  az  azt  követő  időszak 
tekintetében, hogy a Bizottság levelében komoly kétségeinek adott hangot azzal kapcsolatban, hogy az 
OPTA által javasolt árszabályozás összeegyeztethető-e az új keretszabályozásnak a keretirányelv 8. 
cikkében említett céljaival, és az OPTA erre tekintettel mellőzte ezen intézkedés meghozatalát? 

5. A. A közrend területére vonatkozó rendelkezésről van-e szó az EUMSZ 101. cikk esetében, amely 
rendelkezést  a  nemzeti  bíróságnak az  Rv 24.  és  25.  cikke  értelmében a  jogvita  keretein  kívül  is  
hivatalból kell alkalmaznia? 

B. Igenlő válasz esetén: az eljárásban előadott mely tényekre tekintettel kell a nemzeti bíróságnak az 
EUMSZ 101.  cikk alkalmazhatóságát  hivatalból  megvizsgálnia? Akkor is  köteles-e erre a nemzeti  
bíróság,  ha  e  vizsgálat  azt  követően,  hogy  a  felek  lehetőséget  kaptak  az  ezzel  kapcsolatos 
nyilatkozattételre,  (alkalmasint)  a  tényállásnak  az  Rv  149.  cikke  értelmében  vett  kiegészítéséhez 
vezet? 

6.  Amennyiben  az  EUMSZ  101.  cikk  a  jogvita  felek  által  meghatározott  keretein  kívül  is  
alkalmazandó, az új keretszabályozásra (illetve annak céljaira), az új keretszabályozásnak az OPTA és 
az Európai Bizottság általi alkalmazására, valamint az új keretszabályozásban használt fogalmaknak 
—  például  a  „jelentős  piaci  erő”  és  az  „érintett  piacok  elhatárolása”  fogalmának  —  az  európai 
versenyjog  hasonló  fogalmaihoz  történő  hozzáigazítására  tekintettel  az  alapeljárásban  előadott 
tényállás alapján az alábbi kérdések merülnek fel: 

A.  Az  EUMSZ  101.  cikk  értelmében  vett  vállalkozásnak  minősül-e  az  alperes  a  kábelhálózat-
vállalkozásának értékesítése és az értékesítéssel összefüggő  díjkorlátozási  megállapodás megkötése 
során (lásd a 3. kérdést is)? 

B.  Az  EUMSZ  101.  cikk  (1)  bekezdésének  a)  pontja  értelmében  vett  súlyos  korlátozásnak 
(nyilvánvaló  korlátozásnak)  tekintendő-e  a  díjkorlátozási  kikötés  a  versenyt  érzékelhetően  nem 
korlátozó, csekély jelentőségű  (de minimis) megállapodásokról szóló bizottsági közlemény (2001/C 
368/07., 11. pont) alapján? Igenlő válasz esetén: már pusztán ezen okból is az EUMSZ 101. cikk (1) 
bekezdése  értelmében  vett  érezhető  versenykorlátozás  valósul-e  meg?  Nemleges  válasz  esetén: 
jelentőséggel bírnak-e a válasz szempontjából a 6. D. kérdésben említett körülmények (lásd lentebb)? 

C.  Amennyiben  a  díjkorlátozási  kikötés  nem képez  súlyos  korlátozást,  az  a  verseny korlátozását 
célozza (már pusztán) azért (is), mert: 

—  a nemzeti versenyhatóság arra a következtetésre jutott,  hogy a felperes az alapcsomag kábelen 
keresztül  történő  sugárzásával  azonos  szolgáltatások  nyújtása  ellenében  (magasabb)  díjak 
ugyanazon piacon történő felszámítása révén nem élt vissza erőfölényével; 

—  a  Bizottság  az  általa  írt  letter  of  serious  doubtban  komoly  kétségeinek  adott  hangot  azzal 
kapcsolatban, hogy az alapcsomag kábelen keresztül történő, felperes általi sugárzásához hasonló 
szolgáltatásokért  fizetendő  végfelhasználói  díjak  (árszabályozás  útján  történő)  (előzetes) 
szabályozása összeegyeztethető-e a keretirányelv 8. cikkében említett célokkal? Jelentőséggel bír-e 
a  válasz  szempontjából  az  a  körülmény,  hogy az  OPTA a  letter  of  serious  doubtra  tekintettel 
mellőzte az árszabályozást? 

D.  Az  EUMSZ  101.  cikk  (1)  bekezdése  értelmében  vett  érezhető  versenykorlátozást  képez-e  a 
díjkorlátozási kikötést tartalmazó szerződés azon tényre (is) tekintettel, hogy: 
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—  a felperes-t  az új  keretszabályozás alapján jelentős piaci  erővel  rendelkező  vállalkozásnak kell 
tekinteni (a de minimis közlemény 7. pontja), 

—  az  adásvételi  szerződésekben  a  kábelhálózat-vállalkozását  a  90-es  években  kábeltelevízió-
üzemeltetők  —  köztük  a  felperes  —  részére  értékesítő  szinte  valamennyi  holland  település 
fenntartotta  magának  az  alapcsomagért  fizetendő  díjak  megállapításának  jogát  (a  de  minimis 
közlemény 8. pontja)? 

E. Az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdése értelmében és a Szerződés 81. és 82. cikkében szereplő, a 
kereskedelemre gyakorolt hatás fogalmáról szóló iránymutatás (HL 2004. C 101., 81. o.) alapján a 
tagállamok közötti  kereskedelmet (potenciálisan) érezhetően korlátozó jellegűnek kell-e tekinteni a 
díjkorlátozási kikötést tartalmazó szerződést azon tényre tekintettel, hogy: 

—  a felperes-t  az új  keretszabályozás alapján jelentős piaci  erővel  rendelkező  vállalkozásnak kell 
tekinteni, 

—  az  OPTA az  alapcsomag  felpereshez  hasonló,  jelentős  piaci  erővel  rendelkező  kábeltelevízió-
üzemeltetők  általi,  kábelen  keresztül  történő  sugárzásához  hasonló  szolgáltatásokra  vonatkozó 
árszabályozási  intézkedéssel  kapcsolatban  lefolytatta  az  új  keretszabályozás  alapján  akkor 
lefolytatandó  európai  konzultációs  eljárást,  ha  a  tervezett  intézkedés  befolyásolni  fogja  a 
tagállamok közötti kereskedelmet, 

— a szerződés értéke akkoriban 51 millió NLG-t (körülbelül 23 millió eurót) tett ki,

—  az  adásvételi  szerződésekben  a  kábelhálózat-vállalkozását  a  90-es  években  kábeltelevízió-
üzemeltetők  —  köztük  a  felperes  —  részére  értékesítő  szinte  valamennyi  holland  település 
fenntartotta magának az alapcsomagért fizetendő díjak megállapításának jogát? 

7. Az új keretszabályozásra és a Bizottság által a  letter of serious doubtban  a végfelhasználói díjak 
(előzetes)  szabályozásának  a  versenyjog  céljaival  való  összeegyeztethetőségével  kapcsolatban 
megfogalmazott komoly kétségekre tekintettel lehetősége van-e még a nemzeti bíróságnak arra, hogy 
az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdése értelmében tilos díjkorlátozási kikötést az EUMSZ 101. cikk (3) 
bekezdése alapján alkalmazhatatlannak nyilvánítsa? Jelentőséggel bír-e a válasz szempontjából az a 
körülmény, hogy az OPTA a letter of serious doubtra tekintettel mellőzte a tervezett árszabályozást? 

8. A szerződéskötés időpontjában (a távközlési ágazat liberalizációjának kezdeti  szakasza) fennálló 
körülmények és  a  távközlési  ágazat  — az új  keretszabályozás  hatálybalépését  és  a  Bizottság erre 
visszavezetendő,  az  árszabályozási  intézkedés  meghozatalával  kapcsolatos  komoly  kétségeit  is 
magába foglaló — későbbi alakulása fényében lehetővé teszi-e az EUMSZ 101. cikk (2) bekezdése 
szerinti európai semmisségi szankció a saját időbeli hatályának relativizálását? 

4. A Verwaltungsgericht Hannover (Németország) által 2011. október 13-án benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-523/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Az  uniós  polgárok  számára  az  EUMSZ  20.  és  21.  cikk  által  biztosított  szabad  mozgáshoz  és 
tartózkodáshoz való jog közösségi jog tekintetében nem igazolható korlátozását valósítja-e meg az, ha 
egy belföldön fekvő állandó lakóhellyel rendelkező és az Európai Unió egyik tagállamában található 
oktatási  intézményben tanuló német állampolgárnak a Bundesausbildungsförderungsgesetz (képzési 
támogatásról szóló szövetségi törvény; továbbiakban: BAföG) alapján a külföldi oktatási intézmény 
látogatására tekintettel csupán egy évig biztosítanak képzési támogatást, mivel az állampolgár külföldi  
tartózkodása kezdetén még nem rendelkezett legalább 3 éve belföldön fekvő állandó lakóhellyel? 
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5.  A Hoge  Raad  der  Nederlanden  (Hollandia)  által  2011.  október  17-én  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-524/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Miként kell értelmezni a KN 6209 20, 6211 42 és 9404 30 vámtarifaalszámot olyan, csecsemőknek és 
kisgyermekeknek  szánt  áruk  tarifális  besorolása  szempontjából,  mint  amelyek  a  jelen  ügyben 
szerepelnek? 

6. Az Augstākās tiesas Senāts (Lett Köztársaság) által 2011. október 17-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-525/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: lett 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
A közös hozzáadottértékadó–rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 
183. cikke lehetővé teszi-e a tagállamok számára, hogy bármilyen külön vizsgálat nélkül, kizárólag 
matematikai műveletre alapozva mindaddig ne térítsék vissza az adókülönbözet azon részét, amely 
meghaladja  az  érintett  havi  adómegállapítási  időszakokban  végzett  adóköteles  tevékenység 
összértékének 18 %-át (a hozzáadottérték-adó általános mértékét), amíg az adóalany hozzáadottérték-
adóra vonatkozó éves adóbevallása meg nem érkezik az állami adóhatósághoz? 

7. Az Oberlandesgericht Düsseldorf (Németország) által 2011. október 18-án benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-526/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Az  építési  beruházásra,  az  árubeszerzésre  és  a  szolgáltatásnyújtásra  irányuló  közbeszerzési 
szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikke (9) bekezdése második albekezdésének c) pontja értelmében 
„többségi részben az állam által finanszírozottnak” minősül-e valamely közjogi intézmény (a jelen 
esetben egy szakmai kamara), illetve az „irányítása” az állam „felügyelete alatt” áll-e, ha 

— az intézmény a törvény erejénél fogva jogosult tagjaitól tagdíjat szedni, azonban a törvény sem a 
tagdíj mértékét, sem a tagdíjakból finanszírozandó szolgáltatások körét nem határozza meg, 

— ugyanakkor a tagdíjszabályzathoz állami jóváhagyás szükséges? 

8. Az Augstākās tiesas Senāts (Lett Köztársaság) által 2011. október 10-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-527/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: lett 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Úgy  kell-e  értelmezni  a  közös  hozzáadottértékadó-rendszerről  szóló,  2006.  november  28-i 
2006/112/EK tanácsi irányelvet, hogy az kizárja az adóalany nyilvántartásba vételére szolgáló egyedi  
adószám azon az alapon való megtagadását, hogy az adóalanyban részesedéssel rendelkező személy 
korábban  többször  szerzett  egyedi  adószámot  olyan  más  vállalkozások  számára,  amelyek  nem 
végeztek valódi  gazdasági  tevékenységet,  és amelyekben fennálló részesedését  az egyedi  adószám 
megszerzését követően azonnal átruházta más személyekre? 

2. Úgy kell-e értelmezni az említett irányelv 273. cikkével összefüggésben értelmezett 214. cikkét, 
hogy az lehetővé teszi a Valsts ieņēmumu dienests számára, hogy az egyéni adószám kiadása előtt 
meggyőződjön  az  adóalanynak  az  adóköteles  gazdasági  tevékenysége  folytatására  vonatkozó 
képességéről, ha ez ellenőrzés az adó pontos behajtását és az adóscsalás elkerülését szolgálja? 
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9. A Hessisches Landessozialgericht (Németország) által 2011. október 19-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-531/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Úgy kell-e értelmezni az 1408/71/EGK rendelet 68. cikke (1) bekezdésének első  mondatát, hogy a 
lakóhely szerinti állam illetékes intézménye az ellátások kiszámításakor akkor is köteles figyelembe 
venni az 1408/71/EGK rendelet 71. cikke (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontja szerinti nem valódi  
határ menti ingázó azon bérét vagy jövedelmét, amelyet legutolsó munkaviszonyában másik tagállam 
területén  kapott,  ha  később  a  lakóhely  szerinti  tagállamban  nem  áll  foglalkoztatásban,  és  ott  a 
munkanélküliként  való  nyilvántartásba  vételre  is  csupán  11  hónappal  a  másik  tagállam területén 
létesített munkaviszony megszüntetését követően kerül sor? 

10.  Az  Oberlandesgericht  Köln  (Németország)  által  2011.  október  19-én  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-532/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 13. cikke B. részének b) pontját, hogy 
az ingatlan lízingjének [helyesen: haszonbérbe adásának] és bérbeadásának fogalma magában foglalja 
az olyan lakóhajó — beleértve a hozzá tartozó kikötőhely és stégrendszer — bérbeadását, amelyet 
kizárólag  helyhez  kötött  és  hosszú  távra  kialakított  használat  céljából  étteremként/diszkóként 
üzemeltetnek egy körülhatárolt és azonosítható vízi kikötőhelyen? Ennek értékelése függ-e a lakóhajó 
szárazföldhöz  kapcsolódásának  módjától  vagy  a  hajó  rögzítésének  eloldásához  szükséges 
ráfordításoktól? 

2.  Amennyiben az előzetes döntéshozatalra előterjesztett  első  kérdés első  mondatára igenlő  válasz 
adandó: 

Úgy kell-e értelmezni az 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 13. cikke B. részének 
b) pontját, hogy a Bíróság C-428/02. sz. ügyben 2005. március 3-án hozott ítélete értelmében a hajókat  
is magában foglaló „járművek” fogalom nem alkalmazható olyan bérbe adott lakóhajóra, amely nem 
rendelkezik saját hajtóművel (motorral), és amelyet kizárólag és az adott helyen való tartós használat, 
nem pedig helyváltoztatás céljából adnak bérbe? A hajó és a stégrendszer, valamint a hozzá tartozó  
szárazföldi és vízi terület bérbeadása egységet képező adómentes szolgáltatást valósít-e meg, vagy a 
hozzáadottérték-adó szempontjából adott esetben különbséget kell tenni a lakóhajó és a stégrendszer 
bérbeadása között? 

11. A Landgericht Hamburg (Németország) által 2011. október 20-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-535/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére 
vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról  
szóló 726/2004/EK rendelet mellékletének 1. pontja szerinti „kifejlesztés” fogalma magában foglalja-e 
azokat  az  eljárásokat  is,  amelyek  során  a  hivatkozott  rendelet  szerint  kifejlesztett  és  legyártott  
gyógyszert  az  orvos  rendelvényére  és  megbízásából  valamely  másik  tárolóeszközbe  töltenek  át,  
amennyiben  ezáltal  nem  változik  a  gyógyszer  összetétele,  azaz  különösen  a  rendelet  szerint  
engedélyezett gyógyszert tartalmazó előretöltött injekciók létrehozását? 
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12. Az Oberlandesgerichts Wien (Ausztria) által 2011. október 20-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-536/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Ellentétes-e az uniós szabályozással, különösen a Bíróság C-360/09. sz. Pfleiderer-ügyben 2011.  
június 4-én hozott ítéletére tekintettel,  azon nemzeti kartelljogi rendelkezés, amely a Kartellgericht  
(kartellbíróság)  rendelkezésére  álló  iratokba az  eljárásban részt  nem vevő  harmadik  személy által 
történő  betekintést,  a  kartell  résztvevője  ellen  kártérítés  iránti  kereset  előkészítése  céljából,  az 
1/2003/EK rendelettel összefüggésben értelmezett EUMSZ 101. cikk vagy 102. cikk alkalmazására 
vonatkozó  eljárásban  (is),  csak  az  eljárásban  részt  vevő  valamennyi  fél  hozzájárulásától  függően 
engedélyezi,  és  nem  teszi  lehetővé  a  bíróság  számára,  hogy  az  iratokba  való  betekintés 
engedélyezésére vagy elutasítására  vonatkozó feltételeket  az  uniós  jog által  védett  érdekek esetről 
esetre történő mérlegelésével állapítsa meg? 

Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 

2. Ellentétes-e az uniós szabályozással az ilyen nemzeti rendelkezés akkor, ha ugyan tisztán nemzeti  
kartelleljárásra  is  vonatkozik,  és  az  engedékenység  iránti  kérelmet  benyújtó  által  rendelkezésre 
bocsátott  dokumentumok  tekintetében  sem  ír  elő  különleges  szabályozást,  ám  az  egyéb 
eljárástípusokban,  különösen  a  peres  és  nemperes  polgári-,  valamint  a  büntetőeljárásra  vonatkozó 
hasonló nemzeti rendelkezések a bírósági iratokba való betekintést a felek hozzájárulása nélkül, azzal 
a  feltétellel  teszik  az  eljárásban  részt  nem  vevő  harmadik  személy  részére  lehetővé,  hogy  az 
valószínűsítse az iratokba való betekintéshez fűződő jogos érdekét, és a betekintés az adott esetben ne 
sértsen nyomós magán- vagy közérdeket? 

13. A Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgium) által 2011. október 24-én 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-540/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
A tagállam tiszteletben tartja-e a közösségi jogot, különösen az EK-Szerződés 56. cikkét annak 10. 
cikkével, 57. cikkének (3) bekezdésével és 293. cikkével együttesen értelmezve, amennyiben a más 
tagállammal  kötött,  kettős  adóztatás  elkerüléséről  szóló  egyezményben  kötelezettséget  vállal  arra, 
hogy  felszámolja  az  osztalék  azon  kettős  adóztatását,  amely  az  adóztatási  joghatóságnak  az 
egyezményben rögzített  megosztásából ered, majd ezután olyan módon módosítja belső  szabályait, 
hogy ez a kettős adóztatás nem kerül enyhítésre? 

14.  A Hoge  Raad  der  Nederlanden  (Hollandia)  által  2011.  október 24-én  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-542/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Mely időpontban rendeződik  az  „átmeneti  megőrzés”  ideje  alatt  a  közösségi  külső  árutovábbítási 
eljárás alá vonás céljából bejelentett nem közösségi árunak a Vámkódex 50. cikke értelmében vett  
vámjogi sorsa? 

15.  A Hoge  Raad  der  Nederlanden  (Hollandia)  által  2011.  október 24-én  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-543/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Úgy kell-e  értelmezni  a  2006/112  irányelv  12.  cikkének  (1)  és  (3)  bekezdésével  összefüggésben 
értelmezett  135.  cikke  (1)  bekezdésének  k)  pontját,  hogy  semmiképpen  nem  mentesíthető  a 
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hozzáadottérték-adó alól az olyan beépítetlen földterület értékesítése, amely úgy keletkezett, hogy a  
rajta álló épületet új épület létesítése céljából lebontották? 

16. A Finanzgericht Rheinland-Pfalz (Németország) által 2011. október 24-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-544/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Összeegyeztethető-e az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződés (2001. február 26-án aláírt 
Nizzai  Szerződés szerinti  változatának) 49.  cikkével  (jelenleg az Európai  Unió működéséről  szóló 
szerződés  56.  cikke)  az  a  jogszabály,  amely  a  belföldi  adóalany  munkavállalóként  végzett  
tevékenységéből származó jövedelmét attól függően mentesíti az adó alól, hogy a munkaadó belföldi 
székhellyel rendelkezik-e, azonban nem ír elő ilyen adómentességet abban az esetben, ha a munkaadó 
székhelye az Európai Unió valamely másik tagállamában van? 

17.  A Verwaltungsgericht  Frankfurt  (Oder)  (Németország)  által  2011.  október 24-én 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-545/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Érvényes-e a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott 
közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők 
részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK 
tanácsi rendelet 7. cikkének (1) bekezdése annyiban, amennyiben e rendelkezés a 2009–2012-es évek 
vonatkozásában a közvetlen kifizetések 5 %-nál nagyobb arányú csökkentését írja elő? 

2. Érvényes-e a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott 
közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők 
részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK 
tanácsi rendelet 7. cikkének (2) bekezdése? 

18.  A Varhoven Administrativen Sad (Bulgária) által 2011. november 2-án benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-549/11. 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  63.  cikkét,  hogy  az  nem  enged  olyan  eltérést,  amely  szerint  az 
adóztatandó tényállás az önálló ingatlanok épületen belüli kialakítására irányuló építési szolgáltatás 
nyújtása esetén az építési szolgáltatás tényleges teljesítésének időpontja előtt valósul meg, és ez (az 
adóztatandó tényállás) az ellenszolgáltatásként teljesítendő — az említett épületen belüli egyéb önálló 
ingatlanokra  vonatkozó  és  egyúttal  az  építési  szolgáltatás  ellenértékét  is  képező  ráépítési  jog 
alapításában álló — ügylet adóztatandó tényállása megvalósulásának időpontjához igazodik? 

2. Összeegyeztethető-e a 2006/112 irányelv 73. és 80. cikkével az olyan nemzeti rendelkezés, amely 
azt írja elő, hogy minden olyan esetben, amelyben az ellenérték teljesen vagy részlegesen termékekben 
és szolgáltatásokban van kifejezve, az adóalap az ügylet esetében az értékesített termék vagy a nyújtott  
szolgáltatás szabadpiaci forgalmi értéke? 

3. Úgy kell-e értelmezni a 2006/112 irányelv 65. cikkét, hogy e rendelkezés alapján nem keletkezik az 
előleg értékét terhelő HÉA-fizetési kötelezettség akkor, ha a fizetésre nem pénzben kerül sor, vagy e 
rendelkezés tágan értelmezendő, és feltételezendő, hogy ezekben az esetekben is  keletkezik HÉA-
fizetési kötelezettség, és az adó az ellenszolgáltatásként teljesítendő  ügylet pénzbeli  ellenértékének 
megfelelő mértékben számítandó fel? 
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4.  Amennyiben a  harmadik  kérdés  esetében a  másodikként  ismertetett  változat  a  helytálló,  úgy a  
konkrét  körülményekre  tekintettel  a  2006/112  irányelv  65.  cikke  értelmében  vett  előlegfizetésnek 
tekinthető-e a jelen ügyben alapított ráépítési jog?

5. Közvetlen hatállyal bír-e a 2006/112 irányelv 63., 65. és 73. cikke? 

19.  Az  Administrativen  Sad  Varna  (Bulgária)  által  2011.  november  2-án  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-550/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: bolgár 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Mikor áll fenn a 2006/112 irányelv 185. cikkének (2) bekezdése szerinti megfelelően bizonyított 
vagy igazolt lopás esete, és ehhez szükséges-e, hogy megállapítsák az elkövető  kilétét és jogerősen 
elítéljék őt? 

2. Az első  kérdésre adandó választól függően: a „megfelelően bizonyított vagy igazolt lopásnak” az 
irányelv 185. cikkének (2) bekezdése szerinti fogalma magában foglalja-e az olyan esetet, mint az  
alapügybeli, amikor lopás miatt nyomozás indult ismeretlen személy ellen, miközben ezt a körülményt 
nem vitatja az adóhatóság, és amelynek alapján megállapítást nyert, hogy készlethiányról van szó? 

3.  A  2006/112  irányelv  185.  cikkének  (2)  bekezdésével  ellentétesek-e  az  olyan  nemzeti  jogi  
rendelkezések,  mint  a  HÉA-  törvény 79.  cikkének  (3)  bekezdése  és  80.  cikkének  (2)  bekezdése,  
valamint  az  olyan  adózási  gyakorlat,  mint  amely az  alapügyben szerepel,  amelynek értelmében a 
később ellopott termékek beszerzése tekintetében érvényesített  adólevonást korrigálni kell, noha az 
állam nem élt azzal a lehetőséggel, hogy lopás esetére kifejezetten előírja az adólevonás korrekcióját? 

20. A Symvoulio tis Epikrateias (Államtanács, Görögország) által 2011. november 3-án 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-555/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: görög 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Úgy  kell-e  értelmezni  a  2002/92/EK  irányelv  3.  cikke  [helyesebben:  2]  3.  pontjának  második 
albekezdését,  amelynek  értelmében  „[e]zek  a  tevékenységek  nem  tekintendők  biztosítási 
közvetítésnek, amikor azokat egy biztosítóintézet [ugyanezen rendelkezés első  pontjában megjelölt] 
fejti  ki  vagy  olyan  biztosítóintézet  alkalmazottja,  akinek  a  tevékenységéért  a  biztosítóintézet 
felelősséget  visel”,  hogy  ez  a  rendelkezés  akkor  is  lehetővé  teszi  az  irányelv  4.  cikkének  (1) 
bekezdésében meghatározott képességekkel nem rendelkező  valamely biztosítóintézeti munkavállaló 
számára, hogy eseti jelleggel és nem főfoglalkozásként biztosítási közvetítői tevékenységet folytasson, 
ha e munkavállaló nem áll munkaviszonyban a vállalkozással, amely azonban felügyeli jogügyleteit,  
illetve hogy az irányelv csak akkor teszi-e lehetővé e tevékenység végzését, ha arra munkaviszony 
keretében kerül sor? 

21. A Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyel Köztársaság) által 2011. november 4-én 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-557/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: lengyel 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Az utazási szolgáltatás szükséges részeként az utazási szolgáltatásra vonatkozó általános adómérték 
vagy  a  közös  hozzáadottértékadó-rendszerről  szóló,  2006.  november  28-i  2006/112/EK  tanácsi 
irányelv  III.  mellékletének  5.  pontjával  összefüggésben  értelmezett  98.  cikke  alapján  az  utasok 
szállításával összefüggő szolgáltatásra vonatkozó kedvezményes adómérték szerinti adóztatandó-e az 
utazási  iroda által  az  utas  számára  nyújtott  — az  említett  irányelv  306–310.  cikkében foglalt,  az  
utazási  irodákra  vonatkozó  különös  HÉA-szabályozás  alapján  adóztatott  —  utazási  szolgáltatás 
ellenében az utastól kapott részvételi díj keretében az utazási iroda által nyújtott saját személyszállítási  
szolgáltatás? 
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22. Az Augstākās tiesas Senāts (Lett Köztársaság) által 2011. november 7-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-558/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: lett 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i  
2658/87/EGK  tanácsi  rendelet  I.  mellékletében  foglalt  Kombinált  Nómenklatúra  5607  49  11 
vámtarifaalszáma alá tartoznak–e a jelen ügyben érintetthez hasonló, polipropilénből és acélhuzalból 
készült sodronyok? 

2. A jelen ügyben érintetthez hasonló sodronyok besorolásához szükséges–e a vám- és a statisztikai  
nómenklatúráról,  valamint  a  Közös  Vámtarifáról  szóló,  1987.  július  23-i  2658/87/EGK  tanácsi  
rendelet értelmezésére kidolgozott általános szabályok 3. b) szabályának alkalmazása? 

3. Amennyiben a jelen ügyben érintetthez hasonló, polipropilénből és acélhuzalból készült kombinált 
sodronyok, amelyek legnagyobb keresztmetszeti kiterjedése meghaladja a 3 mm-t, ennek ellenére a  
vám-  és  a  statisztikai  nómenklatúráról,  valamint  a  Közös  Vámtarifáról  szóló,  1987.  július  23-i 
2658/87/EGK  tanácsi  rendelet  I.  mellékletében  foglalt  Kombinált  Nómenklatúra  7312  90  98 
vámtarifaalszáma  alá  tartoznak,  az  említett  sodronyok  a  Cseh  Köztársaságból,  Oroszországból, 
Thaiföldről  és  Törökországból  származó  egyes  vas-  vagy  acélkötelek  és  -kábelek  behozatalára  
végleges dömpingellenes vám kivetéséről és az ideiglenes dömpingellenes vám végleges beszedéséről 
szóló, 2001. augusztus 2-i 1601/2001/EK tanácsi rendelet 1. cikkének hatálya alá is tartoznak-e?

4. A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i  
2658/87/EGK  tanácsi  rendelet  I.  mellékletében  foglalt  Kombinált  Nómenklatúra  7317  00  90 
vámtarifaalszáma alá tartoznak–e a recézett hevederek, kerek végekkel, amelyeket csavaros szöggel  
kapcsolnak össze? 

23. A Commissione Tributaria Provinciale di Parma (Olaszország) által 2011. november 
7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-560/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Van-e ellentmondás a nemzeti szabályozás és a közösségi jog, pontosabban egyrészről a 633/72. sz. 
köztársasági  elnöki  rendelet  19.  cikkének (5)  bekezdése és  19a.  cikke,  másrészről  a  77/388/EGK 
irányelv 17. cikke (2) bekezdésének a) pontja, valamint a 2001. május 23-i COM(2001) 260 végleges 
és 2000. június 7-i COM(2000) 348 végleges dokumentumok között,  továbbá fennáll-e az Európai 
Unió  tagállamai  között  „eltérő  bánásmód”  a  HÉA-szabályozást  illetően,  tekintettel  arra,  hogy 
ugyanazon egészségügyi szolgáltatásokra eltérő HÉA-mértékek vonatkoznak? 

24. Az Augstākās tiesas Senāts (Lett Köztársaság) által 2011. november 9-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-563/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: lett 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Úgy  kell-e  értelmezni  a  hatodik  irányelv  17.  cikke  (2)  bekezdésének  a)  pontját,  hogy  a 
termékbeszerzés esetén fizetendő hozzáadottérték-adó levonásához való jogot meg lehet tagadni attól 
az adóalanytól, amely a hozzáadottérték-adó levonásához szükséges valamennyi lényeges feltételnek 
megfelel,  anélkül,  hogy visszaélésszerű  magatartását  meg lehetne állapítani,  ha az ügyletben részt 
vevő  másik fél ténybeli vagy jogi okból nem értékesíthette a termékeket (az ügyletben részt vevő 
másik fél fiktív, vagy annak képviselője tagadja a gazdasági tevékenység vagy a konkrét ügylet létét, 
és nem képes a szerződés teljesítésére)? 

2.  A hozzáadottérték-adó levonásához való jog megtagadását  lehet-e arra  a körülményre alapítani,  
hogy az ügyletben részt vevő  másik fél (a számlán feltüntetett személy) fiktívnek bizonyul (vagyis 
működésének  nincs  valós  gazdasági  célja)?  Megtagadható-e  továbbá  a  hozzáadottérték-adó 
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levonásához való jog akkor, ha az előzetesen felszámított adó levonását kérő  személy részéről nem 
bizonyítható visszaélésszerű magatartás? 

25.  A  Vestre  Landsret  (Dánia)  által  2011.  november  14-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-568/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: dán 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  A  Kombinált  Nómenklatúrának  a  vám-  és  statisztikai  nómenklatúráról,  valamint  a  Közös 
Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2005. október 
27-i  1719/2005/EK  bizottsági  rendelet  I.  melléklete  szerinti  2309  vámtarifaszáma,  2922 
vámtarifaszáma  vagy  3284  vámtarifaszáma  alá  kell-e  besorolni  azt  a  terméket,  amelyet  coryne-
bacterium  glutamicummal  való  fermentálással  állítanak  elő  cukorból,  és  amely  —  az  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem 1. mellékletében részletesebben meghatározottak szerint — az előállítási 
folyamatból fakadó szennyeződések (változatlan nyersanyagok, a gyártási folyamat során felhasznált 
reagensek és melléktermékek) mellett körülbelül 65 %-ban lizin-szulfátból áll? 

Ezzel  összefüggésben  jelentőséggel  bír-e,  ha  a  szennyeződéseket  annak  érdekében  tartják  meg 
tudatosan,  hogy  a  termék  különösen  alkalmas  legyen  takarmánygyártásra,  vagy  az  erre  való 
alkalmasság fokozása érdekében, vagy ha azért tartják meg a szennyeződéseket,  mert eltávolításuk 
nem szükséges vagy nem kifizetődő? Ezen esetekben milyen iránymutatásokat kell ennek értékelése 
során alkalmazni? 

A válasz szempontjából jelentőséggel bír-e az, hogy olyan lizintartalmú termékeket is elő lehet állítani, 
beleértve a „tiszta” (>98%) lizint és a lizin-HCl-termékeket, amelyek lizintartalma magasabb, mint a  
fent  bemutatott  lizin-szulfáté,  és  ezzel  összefüggésben jelentőséggel  bír-e,  hogy a  fent  bemutatott 
lizin-szulfát  termék  lizinszulfát-  és  szenynyeződéstartalma  megfelel  a  más  gyártók  lizin-szulfát 
termékeiben található mennyiségnek? Ezen esetekben milyen iránymutatásokat kell ennek értékelése 
során alkalmazni? 

2.  Amennyiben  a  jogszerűség  elve  értelmében  feltételezzük,  hogy  a  gyártás  nem  tartozott  a 
visszatérítési  rendszer  hatálya  alá,  akkor  ellentétes-e  az  uniós  joggal,  ha  a  nemzeti  hatóságok  a 
jogbiztonság  és  a  bizalomvédelem nemzeti  elvével  összhangban  a  jelen  ügyhöz  hasonló  esetben 
eltekintenek  azon  visszatérítési  összegek  visszafizetésének  elrendelésétől,  amelyeket  a  gyártó 
jóhiszeműen fogadott el? 

3.  Amennyiben  a  jogszerűség  elve  értelmében  feltételezzük,  hogy  a  gyártás  nem  tartozott  a 
visszatérítési  rendszer  hatálya  alá,  akkor  ellentétes-e  az  uniós  joggal,  ha  a  nemzeti  hatóságok  a 
jogbiztonság  és  a  bizalomvédelem nemzeti  elvével  összhangban  a  jelen  ügyhöz  hasonló  esetben 
tiszteletben tartják azokat a kötelezettségeket (visszatérítési bizonyítványokat), amelyek határidőhöz 
kötöttek, és amelyeket a gyártó jóhiszeműen fogadott el? 

26.  Az  Administrativen  Sad  Veliko  Tarnovo  (Bulgária)  által  2011.  november  11-én 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-572/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: bolgár 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Úgy  kell-e  értelmezni  a  közös  hozzáadottértékadó-rendszerről  szóló,  2006.  november  28-i 
2006/112/EK tanácsi irányelv 168. cikkének a) pontjával összefüggésben értelmezett 203. cikkét az 
alapügy  szerintihez  hasonló  esetekben  és  az  adósemlegesség,  valamint  a  bizalomvédelem elvére 
figyelemmel, hogy az adólevonás az adóbevétel-kiesés veszélyének elhárítása ellenére megtagadható,  
ha  e  veszélyt  csak  a  szolgáltató  számláján  feltüntetett  HÉA államkincstárral  történő  elszámolása 
tekintetében hárították el  anélkül,  hogy az adóbevétel-kiesés veszélyének elhárítása befolyásolná a 
szolgáltató csalárd tartalmú, a HÉA-t az e szolgáltató által fizetendőként feltüntető számla kiállítását 
eredményező cselekedeteit vagy szándékait? 
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Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok

Büntető ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Gazdasági ügyszak

1. A Bíróság (első  tanács) 2011.  november 17-i  ítélete  (a Hof van Cassatie  (Belgium) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Procureur-generaal bij het hof van beroep te 
Antwerpen kontra Zaza Retail BV (C-112/10. sz. ügy)1 

1.  A fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2000. május 29-i 1346/2000/EGK tanácsi rendelet 3. cikke  
(4) bekezdésének a) pontjában foglalt „olyan feltételeket állapít meg” fordulatot, amely az adós fő  
érdekeltségeinek központja szerinti tagállam jogszabályain alapuló, a fizetésképtelenségi főeljárás e  
tagállam területén történő  megindításának  akadályát  képező  feltételekre  utal,  úgy kell  értelmezni,  
hogy az nem a meghatározott személyeknek az ilyen eljárás megindításának kérelmezésére jogosult  
személyek köréből történő kizárására vonatkozó feltételekre vonatkozik.

2.  Az említett rendelet 3. cikke (4) bekezdésének b) pontjában szereplő  „hitelező” fogalmát, amely  
azon  személyek  körének  megjelölésére  szolgál,  akik  független  területi  fizetésképtelenségi  eljárás  
megindítására  jogosultak,  úgy  kell  értelmezni,  hogy  az  nem  foglalja  magában  azt  a  tagállami  
hatóságot,  amelynek  e  tagállam  nemzeti  joga  alapján  feladata  közérdekből  eljárni,  de  nem 
hitelezőként vagy a hitelezők képviseletében lép fel. 

2.  A Bíróság (első  tanács)  2011.  november 17-i  ítélete  (Okresní  soud v  Chebu (Cseh 
Köztársaság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Hypoteční banka a.s. kontra Udo 
Mike Lindner (C-327/10. sz. ügy)2 

1.  A polgári  és  kereskedelmi  ügyekben a  joghatóságról,  valamint  a  határozatok  elismeréséről  és  
végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendeletet úgy kell értelmezni, hogy  
az e rendeletben megállapított szabályok alkalmazásának feltétele, hogy az adott tagállam bírósága  
elé  terjesztett  jogvitában  szóban  forgó  helyzet  alkalmas  legyen  az  e  bíróság  joghatóságának  
meghatározására vonatkozó kérdések felvetésére. Ilyen helyzet áll fenn abban az esetben, amikor —  
mint  az  alapeljárás  tárgyát  képező  ügyben  —  valamely  tagállam  bírósága  elé  olyan  keresetet  
terjesztenek,  amely  másik  tagállam állampolgárságával  rendelkező,  e  bíróság számára ismeretlen  
helyen tartózkodó személy ellen irányul.

2. A 44/2001 rendeletet úgy kell értelmezni, hogy 

—  olyan  helyzetben,  mint  amelyről  az  alapeljárásban  szó  van,  és  amelyben  a  hosszú  lejáratú  
ingatlankölcsönre vonatkozó szerződést kötő fogyasztó, aki ennek keretében tájékoztatni köteles a  
másik szerződő felet a lakcíme bármilyen megváltozásáról, az ellene a szerződéses kötelezettségei  
nemteljesítése miatt indított kereset előterjesztése előtt megszünteti lakóhelyét, a fogyasztó utolsó  
ismert lakóhelye szerinti tagállam bíróságai az említett rendelet 16. cikkének (2) bekezdése alapján  
joghatósággal  rendelkeznek  e  kereset  elbírálására,  amennyiben  ugyanezen  rendelet  59.  cikke  
alapján nem tudják meghatározni az alperes aktuális lakóhelyét, továbbá nem rendelkeznek olyan  
bizonyítékkal  sem,  amely  alapján  azt  állapíthatnák  meg,  hogy  e  fogyasztónak  ténylegesen  az  
Európai Unió területén kívül van a lakóhelye; 

— e rendelettel nem ellentétes olyan tagállami belső  eljárásjogi rendelkezés alkalmazása, amely az  
igazságszolgáltatás  megtagadásának  elkerülése  érdekében  lehetővé  teszi,  hogy  az  ismeretlen  
helyen  tartózkodó  személlyel  szemben  a  távollétében  folytassanak  eljárást,  amennyiben  az  a  

1 A kérdés: Hírlevél I. évf. 1. sz., Gazdasági ügyszak, 2. sz. alatt.
2 A kérdés: Hírlevél I. évf. 5. sz., Polgári ügyszak, 6. sz. alatt.
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bíróság, amely elé a jogvitát terjesztették, az arról való döntést megelőzően meggyőződik arról,  
hogy  az  alperes  felkutatása  érdekében  a  gondosság  és  a  jóhiszeműség  elve  által  megkövetelt  
minden intézkedést megtettek. 

Munkaügyi ügyszak

1. A Bíróság (negyedik tanács) 2011. november 17-i ítélete (a Centrale Raad van Beroep 
(Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — J. C. van Ardennen kontra Raad 
van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (C-435/10. sz. ügy)3 
A  2002.  szeptember  23-i  2002/74/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelvvel  módosított,  a  
munkáltató  fizetésképtelensége  esetén  a  munkavállalók  védelméről  szóló,  1980.  október  20-i  
80/987/EGK tanácsi irányelv 3. és 4. cikkét úgy kell  értelmezni, hogy ezekkel ellentétes egy olyan  
nemzeti  szabályozás,  amely  a  munkavállalókat  munkáltatójuk  fizetésképtelensége  esetén  az  olyan  
munkabérre  vonatkozó  fennálló  követeléseik,  mint  az  alapügyben  szereplők,  kifizetése  iránti  
jogosultságuk  teljes  körű  érvényesítéséhez  arra  kötelezi,  hogy  magukat  munkakeresőként  
nyilvántartásba vetessék. 

2.  A Bíróság (nagytanács) 2011. november 22-i  ítélete  (a Landesarbeitsgericht Hamm 
(Németország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  KHS  AG  kontra  Winfried 
Schulte (C-214/10. sz. ügy)4

A  munkaidő-szervezés  egyes  szempontjairól  szóló,  2003.  november  4-i  2003/88/EK  európai  
parlamenti  és  tanácsi  irányelv  7.  cikkének  (1)  bekezdését  úgy  kell  értelmezni,  hogy  azzal  nem  
ellentétes az olyan nemzeti rendelkezés vagy gyakorlat,  mint  például  valamely kollektív szerződés,  
amely  tizenöt  hónapos  átviteli  időszakra  — amelynek  lejártakor  megszűnik  a  fizetett  éves  rendes  
szabadsághoz való jog — korlátozza a munkaképtelen munkavállaló több egymást követő referencia-
időszak alatti ilyen szabadságra való jogosultságának felhalmozását. 

Polgári ügyszak

1. A Bíróság (hatodik tanács) 2011. szeptember 9-i végzése (a Corte d'appello di Milánó 
— (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Cassina S.p.A kontra Alivar 
Srl, Galliani Host Arredamenti Srl (C-198/10. sz. ügy)
A formatervezési minták oltalmáról szóló, 1998. október 13-i 98/71/EK európai parlamenti és tanácsi  
irányelv 17. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes egy olyan tagállami szabályozás, amely  
az e szabályozás hatálybalépését megelőzően a közkincs részévé vált formatervezési mintákat kizárja  
akár teljes egészében, akár a korábbi használat keretén belül az e tagállam szerzői jogi jogszabályai  
által  biztosított  védelem  alól  valamennyi  harmadik  személlyel  szemben,  akik  ezen  időpontot  
megelőzően az ország területén már gyártottak és/vagy forgalmaztak az e formatervezési mintáknak  
megfelelően előállított termékeket. 

2.  A Bíróság (negyedik  tanács)  2011.  november 17-i  ítélete  (a  High  Court  of  Justice 
(Queen's Bench Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — 
Deo Antoine Homawoo kontra GMF Assurances SA (C-412/10. sz. ügy)5

A szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról szóló, 2007. július 11-i 864/2007/EK  
európai  parlamenti  és  tanácsi  rendeletnek  („Róma  II”-rendelet)  az  EUMSZ  297.  cikkel  
összefüggésben értelmezett 31. és 32. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a nemzeti bíróság csupán a  

3 A kérdés: Hírlevél I. évf. 7. sz., Munkaügyi ügyszak, 4. sz. alatt.
4 A kérdés: Hírlevél I. évf. 4. sz., Munkaügyi ügyszak, 8. sz. alatt.
5 A kérdés: Hírlevél I. évf. 7. sz., Polgári ügyszak, 1. sz. alatt.
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2009.  január  11-én  vagy  azt  követően  bekövetkezett  károkozó  eseményekre  köteles  a  rendeletet  
alkalmazni,  és hogy a kártérítés iránti  eljárás megindításának,  illetve az alkalmazandó jog eljáró  
bíróság  általi  meghatározásának  időpontja  nem  befolyásolja  a  rendelet  időbeli  hatályának 
meghatározását. 

3. A Bíróság (harmadik tanács) 2011. november 24-i ítélete (a Cour d’appel de Bruxelles 
(Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Scarlet Extended SA kontra Société 
belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM) (C-70/10. sz. ügy)6

Az  együttesen  és  az  alkalmazandó  alapvető  jogok  védelméből  eredő  követelményekre  tekintettel  
értelmezett, 
— a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus  

kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti és  
tanácsi irányelv („elektronikus kereskedelemről szóló irányelv”); 

—  az  információs  társadalomban  a  szerzői  és  szomszédos  jogok  egyes  vonatkozásainak  
összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv; 

— a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai parlamenti  
és tanácsi irányelv; 

— a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad  
áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, és 

—  az  elektronikus  hírközlési  ágazatban  a  személyes  adatok  kezeléséről,  feldolgozásáról  és  a  
magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv  
(„elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv”) 

akként értelmezendő, hogy azokkal ellentétes az internet-hozzáférést nyújtó szolgáltatónak az olyan  
szűrőrendszer létrehozására való kötelezése, amely 
—  a  szolgáltatásain  —  különösen  a  „peer-to-peer”  szoftvereken  útján  —  áthaladó  valamennyi  

elektronikus adatátvitelt érinti; 
— teljes ügyfélkörére, megkülönböztetés nélkül alkalmazandó; 
— megelőző jellegű; 
— költsége kizárólag a szolgáltatót terheli, 
— időbeli korlátozás nélküli, és 
alkalmas arra, hogy e szolgáltató hálózatán azonosítsa az olyan zeneművet, filmet vagy audiovizuális  
alkotást  tartalmazó  fájlok  mozgását,  amelyekre  nézve  a  felperes,  állítása  szerint,  szellemi  
tulajdonjogokkal  rendelkezik,  annak érdekében,  hogy blokkolja azon fájlok továbbítását,  amelynek  
cseréje sérti a szerzői jogot. 

4. A Bíróság (harmadik tanács) 2011. november 24-i ítélete (az Înalta Curte de Casație și 
Justiție (Románia) előzetes döntéshozatal  iránti kérelme) — Circul Globus București 
(Circ & Variete Globus București) kontra Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din 
România — Asociația pentru Drepturi de Autor (UCMR — ADA) (C-283/10. sz. ügy)7

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  3.  cikke  (1)  bekezdését  úgy  kell  értelmezni,  hogy  azok  kizárólag  azon  
nyilvánossághoz  közlésekre  vonatkoznak,  amelyen  a  nyilvánosság  nincs  jelen  a  közlés  
kiindulópontjául szolgáló helyszínen, kizárva ebből a körből a mű bármely más, a közönség számára  
nyitva  álló  helyen  közvetlenül  — a  mű  előadásának  vagy  közvetlen  bemutatásának  bármely  más  
nyilvános formájában — megvalósuló érzékelhetővé tételét. 

6 A kérdés: Hírlevél I. évf. 1. sz., Közigazgatási ügyszak, 3. sz. alatt.
7 A kérdés: Hírlevél I. évf. 4. sz., Polgári ügyszak, 4. sz. alatt.
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5. A Bíróság (negyedik tanács) 2011. november 24-i ítélete (a Court of Appeal (England 
& Wales) (Civil Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — 
Medeva  BV kontra  Comptroller  General  of  Patents,  Designs  and  Trade  Marks  (C-
322/10. sz. egyesített ügyek)8

1.  A gyógyszerek  kiegészítő  oltalmi  tanúsítványáról  szóló,  2009.  május  6-i  469/2009/EK európai  
parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az, hogy  
egy tagállam illetékes  iparjogvédelmi  hatósága olyan hatóanyagokra vonatkozó kiegészítő  oltalmi  
tanúsítványt  adjon,  amelyek  nincsenek  megemlítve  az  ilyen  kérelem  alátámasztására  hivatkozott  
alapszabadalom igénypontjainak szövegében. 

2. A 469/2009 rendelet 3. cikkének b) pontját úgy kell értelmezni — feltéve, hogy az e cikkben előírt  
többi feltétel is teljesül —, hogy az említett cikkel nem ellentétes az, ha valamely tagállam illetékes  
hatósága két hatóanyag kombinációjára vonatkozó kiegészítő  oltalmi tanúsítványt ad a hivatkozott  
alapszabadalom  igénypontjai  szövegében  szereplő  kombinációnak  megfelelően,  amikor  az  a  
gyógyszer, amelynek a forgalombahozatali engedélyét a kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti kérelem 
alátámasztására bemutatták, nem kizárólag e két hatóanyag kombinációját tartalmazza, hanem más  
hatóanyagokat is. 

6.  A Bíróság (negyedik  tanács)  2011.  november 24-i  ítélete  (a  High Court  of  Justice 
(England & Wales),  Chancery Division (Patents  Court)  (Egyesült  Királyság)  előzetes 
döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Georgetown  University,  University  of  Rochester, 
Loyola University of Chicago kontra Comptroller General of Patents, Designs and Trade 
Marks (C-422/10. sz. ügy)9 

A  gyógyszerek  kiegészítő  oltalmi  tanúsítványáról  szóló,  2009.  május  6-i  469/2009/EK  európai  
parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének b) pontját úgy kell értelmezni, — feltéve, hogy az e cikkben  
előírt  többi  feltétel  is  teljesül  —, hogy az említett  cikkel  nem ellentétes az,  ha valamely tagállam  
illetékes  hatósága  a  hivatkozott  alapszabadalom  igénypontjai  szövegében  szereplő  hatóanyagra 
vonatkozó kiegészítő oltalmi tanúsítványt ad, amikor az a gyógyszer, amelynek a forgalombahozatali  
engedélyét a kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti kérelem alátámasztására bemutatták, nem kizárólag  
e hatóanyagot tartalmazza, hanem más hatóanyagokat is. 

7.  A Bíróság  (harmadik  tanács)  2011.  november  24-i  ítélete  (a  Tribunnal  Supremo 
(Spanyolország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Asociación  Nacional  de 
Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) , Federación de Comercio Electrónico 
y Marketing Directo  (FECEMD) kontra Administración del  Estado (C-468/10.  és  C-
469/10. sz. egyesített ügyek) 10

1. A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad  
áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkének f)  
pontját  úgy kell  értelmezni,  hogy azzal  ellentétes  az  olyan nemzeti  szabályozás,  amely  az  érintett  
hozzájárulásának hiányában, és annak érdekében, hogy lehetővé tegye az érintett személyes adatainak  
feldolgozását  — ami  az  adatkezelő  vagy azon harmadik személyek jogos érdekének kielégítéséhez  
szükséges, akikkel az adatokat közlik —, azt is előírja azonfelül, hogy ne sérüljenek a személy alapvető 
jogai és szabadságai, hogy adatai a nyilvánosság számára hozzáférhető  forrásokban szerepeljenek,  
kategorikusan és általánosan kizárva ily módon az ilyen forrásokban nem szereplő  adatok bármely 
kezelését. 

2. A 95/46 irányelv 7. cikke f) pontjának közvetlen hatálya van. 

8 A kérdés: Hírlevél I. évf. 5. sz., Polgári ügyszak, 5. sz. alatt.
9 A kérdés: Hírlevél I. évf. 7. sz., Polgári ügyszak, 2. sz. alatt.
10 A kérdés: Hírlevél II. évf. 1. sz., Polgári ügyszak, 4. sz. alatt.
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Közigazgatási ügyszak

1.  A Bíróság  (ötödik  tanács)  2011.  szeptember  22-i  végzése  (Tribunal  de  première 
instance de Liège (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-314/10. sz. ügy)
Az Európai  Unió Bíróságának nyilvánvalóan nincs  hatásköre a Tribunal  de première instance de  
Liège (Belgium) által előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés megválaszolására. 

2.  A Bíróság  (ötödik  tanács)  2011.  szeptember  22-i  végzése  (Tribunal  de  première 
instance de Liège (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-538/10. sz. ügy)11

Az Európai  Unió Bíróságának nyilvánvalóan nincs  hatásköre a Tribunal  de première instance de  
Liège (Belgium) által előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés megválaszolására. 

3.  A  Bíróság  (hetedik  tanács)  2011.  szeptember  29-i  végzése  (Consiglio  di  Stato 
(Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Angelo Grisoli kontra Regione 
Lombardia (C-315/08. sz. ügy) 
Az EUMSZ 49.  cikkel  nem ellentétes az olyan nemzeti  szabályozás,  mint  az alapügyben szereplő,  
amely korlátozza új gyógyszertárak létrehozását, előírva, hogy 

— a 4 000 főnél kevesebb lakossal rendelkező községekben egyetlen gyógyszertár létesíthető, és

— a 4 000 főnél több lakossal rendelkező községekben az új gyógyszertár létesítése olyan feltételekhez  
van kötve, mint az egy gyógyszertár tekintetében meghatározott népesség számának legalább 50 %-
kal történő meghaladása, és a már meglévő gyógyszertáraktól való minimális távolság tiszteletben  
tartása, 

feltéve hogy az ehhez hasonló szabályozás — az alapvető  szabályoktól eltérve — lehetővé teszi  a  
sajátos demográfiai vagy földrajzi jellemzőkkel rendelkező  területek tekintetében elegendő  számú, a 
megfelelő  gyógyszertári  szolgáltatás  biztosítására  alkalmas  gyógyszertárak  létesítését,  aminek  
vizsgálata a nemzeti bíróság feladata. 

4.  A  Bíróság  (ötödik  tanács)  2011.  november  10-i  ítélete  (a  Supremo  Tribunal 
Administrativo  (Portugália)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Foggia  — 
Sociedade Gestora de Participações Sociais SA kontra Secretário de Estado dos Assuntos 
Fiscais (C-126/10. sz. ügy)12

A  különböző  tagállamok  társaságainak  egyesülésére,  szétválására,  eszközátruházására  és  
részesedéscseréjére alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló, 1990. július 23-i 90/434/EGK 
tanácsi  irányelv  11.  cikke  (1)  bekezdésének  a)  pontját  úgy  kell  értelmezni,  hogy  az  ugyanazon  
csoportba tartozó két társaság egyesülése esetén azon tény alapján, hogy az egyesülés időpontjában a 
beolvadó társaság nem végez semmiféle tevékenységet, semmiféle pénzügyi részesedéssel nem bír, és  
kizárólag  jelentős  összegű,  meghatározatlan  eredetű  elhatárolható  veszteséget  ad  át  a  beolvasztó  
társaságnak, vélelmezhető, hogy ezt a műveletet nem az e rendelkezés értelmében vett „valós üzleti  
okokból”  hajtották  végre,  akkor  is,  ha  az  kedvező  hatással  járt  e  csoport  strukturális  költségei  
tekintetében. Az előtte folyamatban lévő ügy valamennyi körülményére tekintettel a kérdést előterjesztő 
bíróság feladata annak vizsgálata, hogy az adókijátszásnak vagy az adóelkerülésnek a hivatkozott  
rendelkezés szerinti vélelmét alátámasztó elemek fennállnak-e ebben a jogvitában. 

11 A kérdés: Hírlevél II. évf. 3. sz., Közigazgatási ügyszak, 2. sz. alatt.
12 A kérdés: Hírlevél I. évf. 1. sz., Közigazgatási ügyszak, 17. sz. alatt.
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5. A Bíróság (harmadik tanács) 2011. november 10-i ítélete (a Court of Appeal (England 
& Wales)  (Civil  Division)  (Egyesült  Királyság),  Upper Tribunal  (Tax  and  Chancery 
Chamber) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Commissioners 
for Her Majesty’s Revenue and Customs kontra The Rank Group PLC (C-259/10. és C-
260/10. sz. egyesített ügyek)13

1.  Az  adósemlegesség  elvét  úgy  kell  értelmezni,  hogy  elegendő  ezen  elv  megsértésének  a  
megállapításához  az,  ha  a  hozzáadottérték-adó  szempontjából  eltérő  bánásmódot  alkalmaznak  a 
fogyasztó  szemszögéből  azonos  vagy  hasonló,  illetve  annak  ugyanazon  igényeit  kielégítő  két  
szolgáltatásnyújtással szemben. Ezen elv megsértésének megállapításához tehát nem szükséges, hogy  
ezenfelül  bizonyítsák  a  szóban  forgó szolgáltatások  közötti  verseny  tényleges  fennállását  vagy  az  
említett eltérő bánásmód miatti versenytorzulást. 

2.  A  két  szerencsejátékkal  szemben  a  tagállamok  forgalmi  adóra  vonatkozó  jogszabályainak  
összehangolásáról  — közös  hozzáadottértékadó-rendszer:  egységes  adóalap-megállapításról  szóló,  
1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 13. cikke B. részének f) pontja alapján történő 
hozzáadottértékadó- mentességben való részesítésük tekintetében alkalmazott eltérő bánásmód esetén  
úgy kell értelmezni az adósemlegesség elvét, hogy nem kell figyelembe venni azt a tényt, hogy e két  
játék különböző  engedélyezési kategóriákba, valamint a felügyelet és szabályozás terén eltérő  jogi  
rendszer alá tartozik. 

3. Annak az adósemlegesség elvére tekintettel történő értékelése céljából, hogy a pénznyerő automaták 
két típusa hasonló-e, és azokat a hozzáadottérték-adó szempontjából ugyanolyan elbánásban kell-e  
részesíteni, meg kell vizsgálni, hogy az automaták említett típusainak használata az átlagos fogyasztó  
szemszögéből hasonló-e, és annak ugyanazon igényeit elégíti-e ki, amelynek során az e tekintetben  
figyelembe vehető elemek többek között a tétek és nyeremények minimuma és maximuma, valamint a  
nyerési esélyek. 

4.  Az adósemlegesség elvét úgy kell értelmezni, hogy az adóalany ezen elv megsértésére hivatkozva  
nem  kérheti  a  bizonyos  szolgáltatásnyújtások  után  befizetett  hozzáadottérték-adó  visszatérítését,  
amennyiben  az  érintett  tagállam  adóhatóságai  hasonló  szolgáltatásnyújtásokat  a  gyakorlatban  
adómentes  szolgáltatásokként  kezeltek,  holott  azok  a  vonatkozó  nemzeti  szabályozás  alapján  nem  
hozzáadottértékadó-mentesek. 

5. Az adósemlegesség elvét úgy kell értelmezni, hogy azon tagállam, amely a 77/388 hatodik irányelv  
13.  cikke  B.  részének  f)  pontja  által  biztosított  mérlegelési  jogkört  gyakorolta,  és  mentesítette  a  
hozzáadottérték-adó  alól  a  szerencsejáték  űzésére  szolgáló  bármely  berendezés  rendelkezésre  
bocsátását, kizárva e mentesség alól az automaták bizonyos kritériumoknak megfelelő  kategóriáját,  
nem  utasíthatja  el  a  hozzáadottértékadó-visszatérítésre  irányuló,  ezen  elv  megsértésére  alapított  
kérelmet arra hivatkozva, hogy kellő  gondossággal reagált az e kritériumoknak meg nem felelő, új  
típusú automata kifejlesztésére. 

6.  A  Bíróság  (negyedik  tanács)  2011.  november  10-i  ítélete  (Rechtbank  Haarlem 
(Hollandia)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelmei)  —  X  kontra  Inspecteur  van  de 
Belastingdienst/Y (C-319/10.),  X  BV kontra  Inspecteur van de  Belastingdienst  P (C-
320/10.)14

Az alapeljárásban szereplő körülmények között, amelyek során a szabad forgalomba bocsátás iránti  
kérelmeket 2005. szeptember 27-e előtt nyújtották be, nem lehetséges a Kereskedelmi Világszervezet (a  
továbbiakban:  WTO)  Vitarendezési  Testületének  a  WTO  fellebbviteli  testülete  jelentését  
(WT/DS269/AB/R, WT/DS286/AB/R) és a WTO vizsgálóbizottság fellebbviteli  testületének jelentése  
által  módosított  két  jelentését  (WT/DS269/R  és  WT/DS286/R)  elfogadó  2005.  szeptember  27-i  
határozatára hivatkozni sem a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról  
szóló,  1987.  július 23-i 2658/87/EGK tanácsi  rendelet  I.  mellékletének módosításáról szóló,  2004.  

13 A kérdés: Hírlevél I. évf. 3. sz., Közigazgatási ügyszak, 14-15. sz. alatt.
14 A kérdés: Hírlevél I. évf. 5. sz., Közigazgatási ügyszak, 8. sz. alatt.
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szeptember  7-i  1810/2004/EK  bizottsági  rendeletben  szereplő  Kombinált  Nómenklatúra  2.  
árucsoportjához  fűzött  7.  kiegészítő  megjegyzésének  az  értelmezésekor,  sem  pedig  a  kiegészítő 
megjegyzés érvényességének az értékelésekor. 

7. A Bíróság (második tanács) 2011. november 10-i ítélete (az Augstākās tiesas Senāts 
(Lettország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Norma-A SIA és  Dekom  SIA 
kontra Latgales  plānošanas reģions,  a  Ludzas novada dome jogutódja (C-348/10.  sz. 
ügy)15 

1.  A  vízügyi,  energiaipari,  közlekedési  és  postai  ágazatban  működő  ajánlatkérők  beszerzési  
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi  
irányelvet akként kell értelmezni, hogy az ezen irányelv 1. cikke (2) bekezdésének d) pontja értelmében  
vett  „szolgáltatásnyújtásra  irányuló  szerződésnek”  minősül  az  olyan  szerződés,  amely  alapján  a  
szerződő  fél  a  szolgáltatás  nyújtására  vonatkozó  közjogi  szabályok  és  szerződéses  feltételek  
értelmében  nem  viseli  az  ajánlatkérőre  háruló  kockázatok  jelentős  részét.  A  kérdést  előterjesztő 
bíróság feladata az említett ügylet valamennyi jellemzőjét figyelembe véve annak megítélése, hogy az  
alapügy  tárgyát  képező  ügylet  szolgáltatási  koncessziónak  vagy  szolgáltatásnyújtásra  irányuló  
közbeszerzési szerződésnek minősül-e. 

2. A 2007. december 11-i 2007/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a vízügyi,  
energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásairól szóló  
közösségi  szabályok  alkalmazására  vonatkozó  törvényi,  rendeleti  és  közigazgatási  rendelkezések  
összehangolásáról szóló, 1992. február 25-i 92/13/EGK tanácsi irányelv 2d. cikke (1) bekezdésének b)  
pontja nem alkalmazandó a 2007/66 irányelv átültetési  határidejének lejártát  megelőzően odaítélt  
közbeszerzési szerződésekre. 

8.  A Bíróság (negyedik tanács)  2011.  november 10-i  ítélete  (az Amtsgericht  Bruchsal 
(Németország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Özlem  Garenfeld  elleni 
büntetőeljárás (C-405/10. sz. ügy)16 
A hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet  
36.  cikke  (1)  bekezdése  f)  pontjának  és  37.  cikkének,  valamint  a  2008.  július  29-i  740/2008/EK  
bizottsági rendelettel módosított, az 1013/2006 rendelet III. vagy IIIA. mellékletében felsorolt egyes  
hulladékoknak  a  hulladékok  határokat  átlépő  szállításának  felügyeletéről  szóló  OECD-határozat  
hatálya alá nem tartozó egyes országokba történő hasznosítási célú kiviteléről szóló, 2007. november  
29-i  1418/2007/EK  bizottsági  rendeletnek  az  előbbi  rendelet  említett  cikkeivel  összefüggő 
rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy az 1013/2003 rendelet V. melléklete 1. részének B. listáján  
szereplő,  B1120  kódszám  alá  tartozó,  hasznosításra  szánt  hulladékoknak  az  Európai  Unióból  
Libanonba történő kivitele tilos. 

9.  A  Bíróság  (második  tanács)  2011.  november  10-i  ítélete  (a  Bundesfinanzhof 
(Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Finanzamt Lüdenscheid kontra 
Christel Schriever (C-444/10. sz. ügy)17 

A  tagállamok  forgalmi  adóra  vonatkozó  jogszabályainak  összehangolásáról  —  közös  
hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK  
hatodik tanácsi irányelv 5. cikkének (8) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy e rendelkezés értelmében  
az egész  vagyon vagy annak egy része átruházásának minősül,  ha valamely kiskereskedelmi üzlet  
árukészletének és kereskedelmi felszerelésének tulajdonjogát azzal egyidejűleg ruházzák át, hogy az  
említett üzlet helyiségeit az átruházás kedvezményezettje részére határozatlan időre, de bármelyik fél  

15 A kérdés: Hírlevél I. évf. 5. sz., Közigazgatási ügyszak, 9. sz. alatt.
16 A kérdés: Hírlevél I. évf. 6. sz., Közigazgatási ügyszak, 15. sz. alatt.
17 A kérdés: Hírlevél I. évf. 7. sz., Közigazgatási ügyszak, 12. sz. alatt.
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rövid  határidejű  felmondási  joga  mellett  bérbe  adják,  amennyiben  az  átruházott  vagyontárgyak  
elegendők ahhoz, hogy az átruházás e kedvezményezettje számára lehetővé tegyék az önálló gazdasági  
tevékenység tartós folytatását. 

10.  A Bíróság  (harmadik  tanács)  2011.  november  10-i  ítélete  (a  Højesteret  (Dánia) 
előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Partrederiet  Sea  Fighter  kontra 
Skatteministeriet (C-505/10. sz. ügy)18  

Az 1994. december 22-i 94/74/EK tanácsi irányelvvel módosított, az ásványi olajok jövedéki adója  
szerkezetének összehangolásáról szóló, 1992. október 19-i 92/81/EGK tanácsi irányelv 8. cikke (1)  
bekezdésének c) pontját úgy kell értelmezni, hogy a hajóhoz tartósan rögzített és a hajót meghajtó  
motortól függetlenül működő — saját motorral és saját üzemanyagtartállyal rendelkező — kotrógép 
működtetéséhez használt ásványi olaj nem mentes a jövedéki adó alól. 

11.  A  Bíróság  (nagytanács)  2011.  november  15-i  ítélete  (a  Verwaltungsgerichtshof 
(Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Murat Dereci, Vishaka Heiml, Alban 
Kokollari,  Izuna Emmanuel  Maduike,  Dragica  Stevic  kontra Bundesministerium für 
Inneres (C-256/11. sz. ügy)19 

1.  Az  uniós  jog,  és  különösen  annak  az  uniós  polgárságra  vonatkozó  rendelkezései  akként  
értelmezendők,  hogy  azokkal  nem  ellentétes,  ha  egy  tagállam  harmadik  ország  állampolgárával  
szemben  megtagadja  a  területén  való  tartózkodást  annak  ellenére,  hogy  ez  az  állampolgár  
családtagjával  kíván együtt  élni,  aki  uniós polgár,  lakóhelye abban a tagállamban van,  amelynek  
állampolgára,  és  aki  soha  nem  gyakorolta  a  szabad  mozgáshoz  való  jogát,  amennyiben  ez  a  
megtagadás nem fosztja meg az érintett uniós polgárt az uniós polgár jogállással összefüggő jogok 
lényegének tényleges élvezetétől, aminek vizsgálata a nemzeti bíróság feladata. 

2.  A Brüsszelben  1970.  november  23-án  aláírt  —  a  Közösség  nevében  az  1972.  december  19-i  
2760/72/EGK tanácsi rendelettel megkötött, jóváhagyott és megerősített — kiegészítő jegyzőkönyv 41.  
cikkének (1) bekezdése akként értelmezendő, hogy az e rendelkezés értelmében vett „új korlátozásnak”  
kell  tekinteni  az  előzőnél  szigorúbb  új  szabályozás  kibocsátását,  amely  előző  szabályozás  e  
jegyzőkönyvnek  az  érintett  tagállam  területén  történt  hatálybalépése  időpontjában  a  letelepedés  
szabadságának  török  állampolgárok  általi  gyakorlására  vonatkozó  feltételeket  érintő  korábbi  
szabályozás könnyítését jelentette. 

12.  A Bíróság  (negyedik  tanács)  2011.  november 17-i  ítélete  (az  Administrativen sad 
Sofia-grad (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Hristo Gaydarov kontra 
Direktor na  Glavna  direktsia  „Ohranitelna  politsia”  pri  Ministerstvo  na  vatreshnite 
raboti (C-430/10. sz. ügy)20 

1.  Az EUMSZ 21. cikkel és 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 27. cikkével nem ellentétes az olyan nemzeti  
szabályozás, amely lehetővé teszi valamely tagállam állampolgára azon jogának korlátozását, hogy  
egy  másik  tagállam  területére  léphessen,  különösen  azért,  mert  korábban  egy  másik  államban  
kábítószer-kereskedelem miatt büntetőítéletet hoztak vele szemben, azzal a feltétellel, hogy egyrészt  
ezen  állampolgár  személyes  magatartása  valódi,  közvetlen  és  kellően  súlyos  veszélyt  jelent  a  
társadalom valamely alapvető érdekére, másrészt a tervezett korlátozó intézkedés alkalmas arra, hogy  

18 A kérdés: Hírlevél II. évf. 2. sz., Közigazgatási ügyszak, 7. sz. alatt.
19 A kérdés: Hírlevél II. évf. 8. sz., Közigazgatási ügyszak, 27. sz. alatt.
20 A kérdés: Hírlevél I. évf. 7. sz., Közigazgatási ügyszak, 9. sz. alatt.
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biztosítsa az általa követett célkitűzés megvalósulását, és nem lépi túl az ennek eléréséhez szükséges  
mértéket,  harmadrészt  pedig  ugyanezen  intézkedés  hatékony  bírósági  felülvizsgálat  tárgya  lehet,  
amelynek során lehetőség van az intézkedés jogszerűségének az uniós jog követelményeire tekintettel  
történő ténybeli és jogi vizsgálatára. 

13.  A Bíróság  (negyedik  tanács)  2011.  november 17-i  ítélete  (az  Administrativen sad 
Sofia-grad (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Petar Aladzhov kontra 
Zamestnik direktor na Stolichna direktsia na vatreshnite raboti kam Ministerstvo na 
vatreshnite raboti (C-434/10. sz. ügy)21

1.  Az uniós joggal nem ellentétes valamely tagállam olyan jogszabályi rendelkezése, amely lehetővé 
teszi  a  közigazgatási  hatóságnak,  hogy  azzal  az  indokkal  tiltsa  meg  e  tagállam  valamely  
állampolgárának  e  tagállam  elhagyását,  hogy  nem  fizették  meg  azon  társaság  adótartozását,  
amelynek e személy  az egyik  ügyvezetője,  azonban azzal  a kettős  feltétellel,  hogy a szóban forgó  
intézkedés célja az, hogy — bizonyos kivételes körülmények között, amelyek többek között e tartozás  
jellegéből vagy jelentőségéből adódhatnak — reagáljon a közrend olyan valódi, közvetlen és kellően 
súlyos veszélyeztetésére, amely sérti a társadalom valamely alapvető érdekét, és az ily módon kitűzött  
cél  nem  kizárólag  gazdasági  céloknak  felel  meg.  A  nemzeti  bíróság  feladata  e  kettős  feltétel  
teljesülésének vizsgálata. 

2. Feltételezve akár, hogy az alapügyben a P. Aladzhovval szemben elrendelt intézkedéshez hasonló, a  
terület  elhagyásának  tilalmára  vonatkozó  intézkedést  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 27. cikkének (1) bekezdésében foglalt  feltételek mellett fogadták el, az ugyanezen cikk (2)  
bekezdésében foglalt feltételekkel ellentétes ez az intézkedés, 

—  ha  kizárólag  azon  társaság  adótartozásának  létén  alapul,  amelynek  e  felperes  az  egyik  
társügyvezetője, és pusztán e minősége indokolja azt, továbbá nem tartalmaz az érintett személyes  
magatartására vonatkozóan semmilyen egyedi értékelést, vagy bármilyen utalást arra a veszélyre,  
amelyet a közrendre jelent, és 

— ha a terület elhagyására vonatkozó tilalom nem alkalmas arra, hogy biztosítsa az általa követett  
célkitűzés megvalósulását, és túllépi az ennek eléréséhez szükséges mértéket. 

A kérdést  előterjesztő  bíróság  feladata  annak  vizsgálata,  hogy  e  feltételek  fennállnak-e  az  előtte 
folyamatban lévő eljárásban. 

14.  A  Bíróság  (második  tanács)  2011.  november  17-i  ítélete  (a  Bundesfinanzhof 
(Németország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Oliver  Jestel  kontra 
Hauptzollamt Aachen (C-454/10. sz. ügy)22 

A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 202.  
cikke (3) bekezdésének második francia bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az áruknak az Európai  
Unió vámterületére történő  jogellenes bejuttatásakor keletkező  vámtartozás adósának kell tekinteni  
azt a személyt, aki a bejuttatásban való közvetlen közreműködés nélkül közvetítőként járt el az érintett  
árukra vonatkozó adásvételi szerződés megkötésében, amennyiben e személynek tudomása volt vagy  
tudomása kellett legyen arról, hogy az említett bejuttatás jogellenes, amely kérdés eldöntése a kérdést  
előterjesztő bíróság feladata. 

21 A kérdés: Hírlevél I. évf. 7. sz., Közigazgatási ügyszak, 10. sz. alatt.
22 A kérdés: Hírlevél I. évf. 7. sz., Közigazgatási ügyszak, 13. sz. alatt.
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15.  A Bíróság (nyolcadik tanács) 2011. november 24-i ítélete (a Finanzgericht Hamburg 
(Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Gebr. Stolle GmbH & Co. KG, 
Doux Geflügel  GmbH kontra  Hauptzollamt  Hamburg-Jonas  (C-323/10–C-326/10.  sz. 
egyesített ügyek)
1.  A  mezőgazdasági  termékek  2006-ban  érvényes  export-visszatérítési  nómenklatúrájának  
létrehozásáról szóló 3846/87/EGK rendelet nyilvánosságra hozataláról szóló, 2005. december 15-i  
2091/2005/EK  bizottsági  rendelettel  módosított,  a  mezőgazdasági  termékek  export-visszatérítési  
nómenklatúrájának  létrehozásáról  szóló,  1987.  december  17-i  3846/87/EGK bizottsági  rendelet  I.  
mellékletében  foglalt  0207  12  90  vámtarifaalszámot  akként  kell  értelmezni,  hogy  az  ezen  
vámtarifaalszám alá tartozó baromfitestnek teljesen bontottnak kell  lennie, így tarifális besorolása  
szempontjából hátrányos, ha a belek egy része vagy például a légcső  még rajta maradt a hasított  
testen a gépi zsigerelési eljárást követően. 

2.  Az  1999.  december  16-i  2765/1999/EK  bizottsági  rendelettel  módosított  3846/87  rendelet  I.  
mellékletében foglalt  0207 12 90 9990 termékkódot  akként  kell  értelmezni,  hogy  a  „szabálytalan  
összetétel”  kifejezés  egy  hasított  testben  az  ott  megjelölt  belsőségek  közül  —  egyesével  vagy  
többszörösen — összesen legfeljebb négy jelenlétét teszi lehetővé. 

3.  A  2765/1999  rendelettel  módosított  3846/87  rendelet  I.  mellékletében  foglalt  0207  12  10  
vámtarifaalszámot  akként  kell  értelmezni,  hogy  nem  tartozik  ezen  vámtarifaalszám alá  az  olyan  
baromfitest, amelyben az e vámtarifaalszám alatt megjelölt belsőségek, vagyis a nyak, szív, máj és  
zúza közül valamelyik több példányban van jelen. 

4.  A  2765/1999  rendelettel  módosított  3846/87  rendelet  I.  mellékletében  foglalt  0207  12  10  
vámtarifaalszámot  akként  kell  értelmezni,  hogy  az  export-visszatérítés  céljából  történő  besorolás  
tekintetében ezen vámtarifaalszám alá tartozik az olyan baromfitest, amelyhez a gépi tisztítási eljárást  
követően még néhány kis  evezőtoll,  toll,  tollvég  és  pihe  is  tapad,  amennyiben e  tollmaradványok  
összeegyeztethetők  a  sütésre  kész  csirke  jellemzővel,  valamint  az  egészségügyileg  megfelelő,  a  
jogszabályi követelményeket kielégítő, kereskedelmi minőséggel. 

5.  A 2765/1999 rendelettel  módosított  3846/87 rendelet  I.  mellékletében foglalt  0207 12 90 9990  
termékkódot akként kell értelmezni, hogy nem tartozik e termékkód alá az olyan baromfitest, amelyben  
a légcső még a nyakon maradt. 

6.  Azon  kérdés  vámhivatali  vizsgálata  során,  hogy  a  bemutatott  áruk  megfelelnek-e  a  kiviteli  
nyilatkozatban feltüntetett vámtarifaszámnak, az ugyanazon nyilatkozatban foglalt áruk csupán egy  
részét érintő  vizsgálat eredményeit, a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i  
2913/92/EGK tanácsi  rendelet  70.  cikke  (1)  bekezdésének  megfelelően,  a  nyilatkozatban  szereplő 
összes árura alkalmazni kell. Nem biztosítható tűréshatár, amely lehetővé tenné annak megállapítását,  
hogy valamely szabálytalanság nem befolyásolja hátrányosan a visszatérítést. 

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt
A Törvényszék (második tanács) T-451/10. sz., Fuchshuber Agrarhandel GmbH kontra 
Bizottság  ügyben  2011.  július  21-én  hozott  végzése  ellen  a  Fuchshuber Agrarhandel 
GmbH által 2011. szeptember 26-án benyújtott fellebbezés  (C-491/11. P. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
A fellebbező kérelmei 
— A Bíróság tartson tárgyalást; 

— kötelezze az Európai Bizottságot, hogy a felperesnek fizessen meg 14 napon belül 2 623 282,31 
euró  összeget  1  641 372,50  euró  2007.  szeptember  24-étől  számított  6  %-os  éves  kamatával, 
valamint 981 909,81 euró 2007. október 16-tól számított 6 %-os éves kamatával együtt; 

—  állapítsa  meg,  hogy az Európai  Bizottság köteles  a  felperesnek megtéríteni  bármely más  kárt,  
amely  a  2007.  szeptember  3-án  odaítélt  KUK459  tételszámmal  és  a  2007.  szeptember  17-én 
odaítélt KUK465 tételszámmal összefüggésben keletkezett; 
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—  állapítsa meg, hogy az Európai Bizottság köteles 14 napon belül a felperesi képviselő  számára 
megtéríteni a felperesnél felmerült eljárási költségeket. 

Jogalapok és fontosabb érvek 
A fellebbezés  azon  végzés  ellen  irányul,  amelyben  a  Törvényszék  jogi  megalapozatlanság  miatt  
elutasította a felperes keresetét azon kár megtérítése iránt, amely a felperesnél, egyben fellebbezőnél 
állítólag  amiatt  keletkezett,  hogy a  Bizottság nem ellenőrizte  a  gabonafélék  — a  jelen esetben a 
magyar intervenciós hivatal birtokában lévő  kukorica — közösségi piacon történő  viszonteladására 
vonatkozó folyamatos pályázati felhívás végrehajtási feltételeit. 

A  Törvényszék  jogi  álláspontja  —  amely  szerint  a  Bizottsággal  szemben  nem  lehet  jogsértő 
magatartást  felróni  —  téves,  mivel  a  Törvényszék  által  hivatkozott  ítélkezési  gyakorlat  nem 
alkalmazható a jelen ügyre. 

A Törvényszék álláspontjával szemben az irányadó rendelkezésekből az következik, hogy a tagállami 
intervenciós hivatalok birtokában lévő gabonafélék viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati 
felhívások szervezése a Bizottság hatáskörébe tartozik. Ennek során a Bizottságnak döntési jogköre és 
ellenőrzési kötelezettsége is van. Az említett intervenciós hivataloknak nem maradt mozgástere. 

A Bizottság ellenőrzési kötelezettsége nemcsak az Unió pénzügyi érdekeinek, hanem az egyes piaci 
szereplők  érdekeinek  védelmét  is  szolgálja.  A  884/2006  rendelet  úgy  pontosítja  az  ellenőrzési 
kötelezettséget, hogy a kifizető ügynökségeknek minden intervenciós raktárat évente legalább egyszer 
ellenőrizniük kell az intervenciós készletek megfelelő  állapotban való megőrzése és hiánytalansága 
szempontjából, majd az ellenőrzésről készített jegyzőkönyvek másolatát a Bizottságnak kell átadniuk. 
A jogvita tárgyát képező esetben súlyosan megsértették ezeket az előírásokat. 

Ennélfogva az, hogy a jogvita tárgyát  képező  pályázati  felhíváshoz kapcsolódóan a Bizottság nem 
gyakorolta ellenőrzési jogkörét, a kötelezettségszegés súlyos, minősített esetét meríti ki. 

Ezen túlmenően a Törvényszék eljárási hibát vétett, mivel a felperes tényállás-ismertetését bizonyítási  
eljárás nélkül minősítette tévesnek és tárgyaláson kívül bírálta el. 

A Kúria uniós jogi tárgyú határozatai

Büntető ügyszak

Bfv.III.680/2011/6. 
Uniós állampolgár kiutasítható, ha az általa elkövetett bűncselekményre a törvény öt évi, vagy azt  
meghaladó tartamú szabadságvesztés kiszabását rendeli. 

Gazdasági ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Munkaügyi ügyszak

Mfv.I.10.302/2011/5.
A munkavállaló  közalkalmazotti  jogviszonyának  a  munkáltató  egyetem  által  felmentéssel  történt  
megszüntetésére a Kjt. 25/A. § rendelkezéseit alkalmazni kellett, s emiatt a megszüntetés jogellenesen  
történt. 

Törvénysértés nélkül állapította meg a másodfokú bíróság, hogy a munkáltató a 2001/23/EK irányelv 
1. cikk (1) bekezdés a) és b) pontjai alapján is olyan szerződést kötött a ... Kft-vel, amely az irányelv 
hatálya alá tartozik, és arra az irányelv munkavállalók védelmére vonatkozó szabályait alkalmazni kell 
[Kjt. 94. § c) pont]. 
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Mfv.II.10.858/2010/9. 
Az eljárt bíróságok a perbeli időszak tekintetében – a 2005. július 1-től 2005. december 31-ig terjedő 
idő kivételével  –  egyezően állapították meg a munkavállaló által  teljesített  túlszolgálat  óraszámát,  
ugyanakkor annak ellenértékét eltérő módon számolt távolléti díj figyelembevételével határozták meg. 

A  hathavi  munkaidőkeret  tekintetében  számított  heti  48  órát  meghaladó  szolgálatteljesítés  
(túlszolgálat)  óraszáma  akként  került  meghatározásra,  hogy a  teljesített  munkavállalói  szolgálatok 
számát a váltási időt is magába foglaló 24,5 órával megszorozták. Az így megállapított óraszámhoz 
számították hozzá az eljárt bíróságok a szabadsággal érintett szolgálati napokat 24 órával számítva, és  
megállapították, hogy az így meghatározott óraszám hány órával haladja meg az adott hat hónapos 
munkaidőkeretben  ledolgozható  szolgálati  időt.  Azon  hathavi  időszakban  pedig,  amikor  a 
munkavállaló egészségügyi  szabadságon volt,  az irányadó munkaidőkeret óraszámát arányosan – a  
heti 48 óra szolgálatteljesítési kötelezettségre figyelemmel – napi 6,86 órával csökkentették. 

Az előbbiek szerint számított szolgálatteljesítési idő nem jogsértő, nem áll ellentétben a 2003/88/EK 
irányelv munkaidő fogalmával,  valamint  a 16. cikk b) pontjában foglaltakkal,  és megfelel a 2010.  
január 1-től hatályos jogi szabályozásnak is. 

A  93/104/EK irányelvből  és  az  annak  helyébe  2004.  augusztus  2-án  hatályba  lépett  2003/88/EK 
irányelvből  a  referencia-időszak  perbeli  esetben  irányadó  hat  hónapos  időtartamát  tekintve  a 
munkaidőkeret  pontos  óraszámára  nem  vonható  le  következtetés.  Az  irányelvek  munkaidő  és 
pihenőidő fogalom meghatározásából sem következik az alperesi álláspont, csupán az, hogy az adott  
félév munkaidőkeretének óraszámát a hét napos időtartamokban irányadó teljes munkaidő (48 óra) 
alapulvételével  kell  meghatározni,  melyet  azonban  különböző  munkából  távol  töltött  idők 
terhelhetnek. 

Ilyen idő – többek között – a perbeli esetben vitatott évi rendes szabadságon, valamint egészségügyi  
szabadságon  töltött  idő  is,  amely  idők  óraszámát  a  túlmunkavégzés  (túlszolgálat)  számításának  
kialakult következetes bírói gyakorlata szerint vagy hozzá kell  adni a ténylegesen ledolgozott órák 
számához, vagy az irányadó munkaidőkeretet korrigálva levonásba kell helyezni. A perbeli szakértői  
megállapítás szerint  is  mindkét  módszer  azonos eredményre  vezet,  és lehetővé teszi  a túlszolgálat  
óraszámának  megállapítását  olyan  esetben  is,  amikor  a  munkavállalónak  ugyan  nem  volt  
szolgálatteljesítési kötelezettsége, de az annak megfelelő illetményt  megkapta, illetve egészségügyi  
szabadságon volt. 

Ezen értelmezés az alperes érvelésével szemben nem azt jelenti, hogy a szabadság és az egészségügyi  
szabadság szolgálatteljesítési időnek minősül. Annak figyelmen kívül hagyása azonban a munkaügyi  
bíróság  helytálló  megállapítása  szerint  azt  eredményezné,  hogy  a  munkavállalónak  a 
keresőképtelensége  miatt  mulasztott  szolgálata,  illetve  a  szabadsága  időtartamát  is  le  kellene 
dolgoznia. 

A 2003/88/EK irányelv 16. cikk b) pontjának azon rendelkezése, miszerint az éves szabadság és a  
betegszabadság  időtartamát  nem  lehet  figyelembe  venni  az  átlagszámításnál,  vagy  azt  annak 
szempontjából semlegesnek kell tekinteni, nem azt jelenti, hogy ezeket az alperes és a beavatkozó által  
pihenőidőhöz  számított  időtartamot  -  „0  órával”  kell  figyelembe  venni  a  munkaidőkeret 
vonatkozásában. 

Az irányelv hivatkozott cikke konkrét számítási módot ugyan nem határoz meg arra nézve, hogy a  
szabadság  és  a  betegszabadság  miként  mellőzhető,  illetve  milyen  módon  tekinthető  semlegesnek. 
Helyes  értelmezés  szerint  azonban  a  tényleges  munkaidő  (szolgálatteljesítési  idő)  tartamát  nem 
befolyásolhatja.  A munkaidőkeret  arányos  csökkentése  pedig épp azt  alkalmas  biztosítani,  hogy e 
távollétek  a  munkaidőkeret  szempontjából  semlegesnek  legyenek  tekinthetők.  Ez  az  értelmezés 
megfelel az irányelvben a munkaidő megszervezése tekintetében célként kitűzött minimális biztonsági 
és egészségvédelmi követelményeknek [1. cikk (1) bekezdés], valamint biztosítja azt az elszámolást is,  
hogy a tűzoltó valóban a ténylegesen teljesített szolgálata után járó díjazást kapja meg. 
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Az előbbiekből következően a ténylegesen teljesített túlszolgálat óraszáma meghatározása érdekében a  
referencia-időszaknak  tekintett  hat  hónapra  eső  szolgálati  idő  csökkentése  a  fizetett,  illetve 
egészségügyi szabadságon töltött idővel nem jogszabálysértő. 

Mfv.II.10.889/2011/4. 
Az irányadó,  nem vitatott  tényállás  szerint  a  munkavállalók 50 km-t  meg  nem haladó menetrend 
szerinti autóbusz-vezetők voltak. Ezért munkaidejüket a per tárgyát képező, 2004. szeptember 30-tól  
2010. decemberéig terjedő időszakban 2007. december 31-ig a Munka Törvénykönyve (Mt.), 2008. 
január 1-től a 1988. évi I. törvény 18/K. §-a, valamint az Ágazati Kollektív Szerződés és a Kollektív  
Szerződés rendelkezései szerint kellett elbírálni. 

Megállapíthatóan a rendelkezésre állási idő fogalmát az Ágazati Kollektív Szerződés és a Kollektív  
Szerződés  a  speciális  közösségi  szabályokra  figyelemmel  a  tagállami  nemzeti  szabályozást,  így a 
2005. március 23-tól hatályos rendelkezést (1988. évi I. törvény 18/B. § b) megelőzően bevezette az  
„50 km vonalhosszt meg nem haladó menetrend szerint közlekedő” autóbusz-vezetőre is, jóllehet a 
közúti szállításra vonatkozó 3820/85/EGK rendelete és a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól  
szóló 2003/88/EK irányelvvel szemben elsőbbséget élvező, a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet  
végző személyek munkaidejéről szóló 2002/15/EK irányelv, valamint a 2007. április 11-től hatályos 
561/2006/EK rendelet hatálya e munkavállalói csoportra nem terjed ki. Ezért a munkavállalók járatok 
közötti  várakozási idejét,  az úgynevezett  kiállási időket 2008. január 1-jét megelőzően kizárólag a 
Munka Törvénykönyve rendelkezései szerint kell megítélni. 

A munkaügyi bíróság abban tévedett, miszerint a 2002/15/EK irányelv hatálya alól kizárt (olyan jármű 
vezetője, amelynek menetrend szerinti útvonala az 50 km-t nem haladja meg) utazó munkavállalóra 
irányadó  lehet  a  93/104/EK  irányelv  helyébe  lépő,  2004.  augusztus  2-ától  hatályos  2003/88/EK 
irányelv,  mert  az  –  az  uniós  rendeletek  hatályától  eltérően  –  közvetlenül  a  gazdasági  társasággal 
szemben nem alkalmazható, az kizárólag a tagállammal szemen érvényesül és közvetlenül nem hat ki  
a felek jogviszonyára. 

Az Mt. 117. § (1) bekezdés a) pontja szerint munkaidő a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak 
befejezéséig tartó  időtartam,  amibe  be kell  számítani  a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő  és  
befejező tevékenység időtartamát. 

A  perbeli,  átalányidőben  munkaidőként  el  nem számolt  kiállási  időkre  munkavégzés  nem volt  a  
munkavállalók részére előírva. Önmagában az a körülmény, hogy – saját választásuk szerint – a két 
járat  közötti  időben  az  autóbuszt  esetlegesen  nem  hagyták  el,  és  mintegy  készenlétben  álltak  a  
következő  járat  megkezdésére,  ezeket  a  kiállási  időket,  az  irányadó  tényállás  szerint  30  percet  
meghaladó  időket  nem  minősíti  munkaidőnek.  A  kiállási  idővel  a  munkavállalók  szabadon 
rendelkezhettek,  munkavégzési  kötelezettségük  nem  volt,  a  menetrend  és  a  fordabeosztás  adatai  
alapján ezen időszakok előttük előre ismertek voltak. 

Az a körülmény, hogy a munkaidőként számításba vett és 100 %-os alapbérrel elszámolt napi 30 perc 
munkaközi szünetet, valamint egyéb tevékenységek átalányidejét a munkáltató a fordákba nem építette 
be, az előbbieket nem cáfolja. Épp ellenkezőleg, a munkaközi szünet és az átalányidő fordákba történt 
előírása  sem értelmezhető  akként,  hogy a  munkavállaló a  különböző,  vezetésen kívüli  munkaköri  
feladatait  (például  karbantartás,  takarítás)  csak  és  kizárólag  az  előírt  időben  végezheti  el.  Ebből  
következően a munkáltató terhére nem eshet,  hogy a munkavállalókra bízta, hogy az általuk előre  
ismert  menetrend szerinti  kiállási  időkben az egyéb tevékenységeket  a kiállási időkön belül  mikor 
végzik  el,  illetve  a  további  munkavégzés  megkezdésére  a  kiállási  idő  mely  részében  állnak 
rendelkezésre a munkáltató által nem meghatározott helyen. 

Ezen  időket  a  Kollektív  Szerződés  rendelkezésre  állási  időnek  nevezte,  amely  tartalma  szerint  a 
munkaügyi bíróság helytálló minősítése alapján készenléti idő (Mt. 129. § (1) bekezdés), és a személyi  
alapbér  65  %-ával  díjazta,  mely  nem áll  ellentétben  az  Mt.  alkalmazható  rendelkezéseivel.  Nem 
hagyható  figyelmen  kívül,  hogy  a  1988.  évi  I.  törvény  18/I.  §-a  értelmében  a  munkavállalót  a 
rendelkezésre állási időre az Mt. 148. § (1) bekezdésében az ügyelet esetén meghatározott munkabér  
illeti. Ily módon a perbeli időkre az ügyeleti időre előírt díjazás alkalmazása azt eredményezi, hogy a 
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díjazás tekintetében a két megkülönböztetett munkavállalói csoport (50 km-t meghaladó, illetve 50 
km-t meg nem haladó járatot vezető) kiállási idejének megítélése végeredményében az Mt. és a 1988. 
évi  I.  törvény  alkalmazásával  is  azonos  mértékű  díjazást  eredményez,  amennyiben  a  Kollektív 
Szerződés  magasabb  mértékű  díjazást  nem ír  elő.  Ezért  nem jogszabálysértő,  hogy a  munkaügyi  
bíróság a perbeli időket a tartalmuk szerint készenléti időnek minősítette. 

A 1988. évi I. törvény 2008. január 1-től hatályos 18/K. §-a szerint az 50 km távolságot meg nem 
haladó járathosszon menetrend szerinti  személyszállítási szolgáltatást végző gépjármű vezetőinek a 
munkabeosztását – a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 
3821/85/EGK és  a  2135/98/EK tanácsi  rendelet  módosításáról,  valamint  a  3820/85/EGK rendelet 
hatályon kívül  helyezéséről  szóló 2006.  március  15-ei  561/2006/EK európai  parlamenti  és tanácsi  
rendelet alapulvételével – úgy kell meghatározni, hogy a vezetési szünetek (megszakítások), valamint 
a vezetési- és pihenőidők mértéke és aránya a gépjármű vezetőjének biztonságos vezetésre alkalmas  
állapotát folyamatosan biztosítsa. 

Az Mt. 117. § (1) bekezdés c) pontja 2007. július 1-től az itt meghatározott körben lehetővé tette, hogy 
a közúti közlekedésben a menetrend szerinti helyi,  valamint 50 km-t meg nem haladó útszakaszon 
végzett  helyközi  menetrend  szerinti  személyszállítást  végző,  és  a  zavartalan  közlekedést  biztosító 
munkakörben  foglalkoztatott  munkavállaló  tekintetében  a  Kollektív  Szerződés  az  Mt.-ben  foglalt 
rendelkezésektől eltérjen. Az Ágazati Kollektív Szerződés 2007. május 30-ai módosítása szerint az 
Ágazati Kollektív Szerződés-t kötő felek abban állapodtak meg, hogy az 561/2006/EK rendelet 3. cikk 
a)  pontja  alá  tartozó  gépjárművek  vezetőire  a  hivatkozott  rendelet  15.  cikkében előírtakat  az  Mt. 
117/A. §-a rendelkezéseit és ezen cikk (12.) szabályait figyelembe véve – a végleges szakmai szintű  
szabályozás kialakításáig – a munkahelyi Kollektív Szerződésben szabályozható. 

A  munkavállalók  foglalkoztatása  megállapíthatóan  megfelelt  a  Kollektív  Szerződésnek,  annak 
rendelkezései pedig az előbbi normákat nem sérti, ezért a munkavállalók megalapozatlanul vitatták,  
hogy a munkáltató nem biztosítja az egészséges és biztonságos munkavégzést. 

Polgári ügyszak

Pfv.II.20.504/2011/5. 
I. Elhunyt személy apaságának megállapítása iránti perben a magyar bíróság megkeresése folytán egy  
másik uniós tagállam bírósága által elrendelt szakértői bizonyítás értékelése. 

Ami  most  már  az  elhunyt  kihantolásával,  azonosításával  és  az  elhunyttól  DNS  minta  vételével 
kapcsolatos Németországban foganatosított eljárást illeti, ezek jogszerűségéről a Münsteri Járásbíróság 
volt köteles gondoskodni. A másodfokú bíróság az általa foganatosított részbizonyítás keretében az 
1206/2001.  EK Rendelet  4.  cikke  alapján  a  vonatkozó bizonyítás  felvétele  érdekében a  Münsteri 
Járásbíróságot csupán megkereste.

A kihantolást  külön határozatával  a Münsteri  Járásbíróság rendelte el,  ahogyan a perben szakértői  
véleményt  adó genetikai szakértőt is az említett bíróság rendelte ki. Önmagában pedig a jogsegély 
nyújtása  körében adott  szakvélemény aggálytalanságát  az  a  tény,  hogy az  elhunyt  kihantolásával,  
azonosításával  kapcsolatos  dokumentáció  (amelynek  megküldésére  a  magyar  bíróság  megkeresése 
nem is terjedt ki) a perben nem ismert, a szakértői vélemény aggálytalanságának a megkérdőjelezésére 
nem alkalmas. 

P. H. genetikai szakértőnek a másodfokú bíróság kérdéseire adott írásbeli válasza-átirata pedig, bár  
formálisan  a  második  kihantolással  kapcsolatos,  de  tartalma  szerint  az  elhunyt  maradványait  is 
magában foglaló kettős sír tévesnek bizonyult  első kihantolására vonatkozó aggályokat  és az ezzel 
összefüggő szakértői tevékenységgel  kapcsolatos kifogásokat tartalmazza. Az a tény pedig, hogy a 
második  kihantolást  –  amelynek  eredményeként  az  elhunyttól  DNS  mintát  sikerült  venni  – 
megelőzően a német genetikai szakértő a kihantolás során számos kérdésben rendkívül körültekintően 
kívánt eljárni, éppen nem a második kihantolás jogszerűtlenségére, hanem annak aggálytalanságára 
mutat. Ha egy személy vagy valamely intézmény az általa korábban elkövetett hibát utóbb beismeri és 
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annak  jövőbeni  elkerülésére  törekszik,  még  nem  járhat  együtt  a  jövőbeni  tevékenysége  eleve  
jogszerűtlennek minősítésével. 

Közigazgatási ügyszak

Kfv.I.35.167/2011/9. 
Az Európai Unió Tanácsának a közös hozzáadott-értékadó-rendszerről szóló 2006/112. EK Irányelve  
(továbbiakban  Irányelv)  138.  Cikk  (1)  bekezdés  alapján  a  tagállamok  mentesítik  az  adó  alól  a 
termékértékesítést, ha a termékeket az eladó vagy a beszerző vagy megbízásukból más személy adta 
fel  vagy  fuvarozta  el  az  érintett  állam  területén  kívülre,  de  a  Közösség  területére,  és  ha  a 
termékértékesítés megrendelője a termékek feladásának vagy elfuvarozásának indulása helye szerinti 
tagállamtól  eltérő  tagállamban  adóalanyként  eljáró  személy  vagy  nem  adóalany  jogi  személy.  
Ugyanezt fogalmazza meg az Áfa tv. 89. § (1) bekezdése, mely szerint mentes az adó alól – a (2) és  
(3)  bekezdésben  meghatározott  eltéréssel  -  a  belföldön  küldeményként  feladott  vagy  belföldről  
fuvarozott termék értékesítése igazoltan belföldön kívülre, de a Közösség területére, függetlenül attól,  
hogy  a  küldeménykénti  feladást  vagy  a  fuvarozást  akár  az  értékesítő,  akár  a  beszerző  vagy  -  
bármelyikük javára - más végzi, egy olyan másik adóalanynak, aki (amely) ilyen minőségében nem 
belföldön, hanem a Közösség más tagállamában jár el, vagy szintén a Közösség más tagállamában  
nyilvántartásba vett adófizetésre kötelezett, nem adóalany jogi személynek.

Az adóhatóság által  feltárt  tényállás  alapján megállapítható volt,  hogy az adózó termékértékesítési  
szerződést  kötött  a  szlovák  céggel,  amelyet  az  továbbértékesített  romániai  cégek  felé.  A  termék 
Magyarországról  a  Közösség  más  tagállamába  került,  de  nem Szlovákiába  és  onnan  Romániába, 
hanem közvetlenül Romániába. A szlovák cég megfelel az Áfa tv. 89. § (1) bekezdése szerinti másik  
adóalany fogalmának. Azt a körülményt, hogy az Áfa tv. 89. § (1) bekezdése alkalmazható-e az adózó  
esetében,  az  dönti  el,  megállapítható-e,  hogy  a  fuvarozást  az  adózó  vagy  a  szlovák  cég  javára  
végezték-e vagy sem. Amennyiben a végső vevők a román cégek megbízásából és javára végezték a  
fuvarozást,  abban  az  esetben  az  adózót  nem  illeti  meg  az  Áfa  tv.  89.  §  (1)  bekezdése  szerinti  
mentesség, hiszen közte és a romániai cégek között nem volt gazdasági kapcsolat.

Kfv.V.35.326/2011/5. 
A bizonyítás  az adóhatóság törvényben előírt  kötelezettsége,  amelynek eredményessége érdekében 
maga dönti el, hogy azt milyen eszközökkel és eljárással folytatja le. az adózó nem jelölt meg olyan  
jogszabályhelyet,  amely szerint  a  külföldi  társhatóság megkeresését  az  adóhatóság hivatalból  nem 
kezdeményezhette, hogy e megkeresésről az adózót előzetesen értesítenie kellett volna, és a kérdéseket  
csak az  adózóval  megbeszélten tehette  volna fel.  az  adózó által  hivatkozott,  az  Art.  1.§-2.§-aiban  
rögzített alapelvek, továbbá Art. 97.§-ában az ellenőrzés meghatározott szabályai nem tartalmaznak 
ilyen előírásokat. Az adózónak a nemzetközi megkeresések körében előterjesztett eljárási kifogásainak 
jogszabályi alapja nincsen.

Ténykérdés,  hogy a jogerős határozat  meghozatalát megelőzően az adózó a külföldi adóhatóságok 
megkereséseivel  és  válaszaival  kapcsolatos  iratokat  megkapta,  azok  tartalmát  megismerte,  így 
birtokukban és ismeretükben cselekedhetett,  az Art. 100.§-ának /3/ bekezdésében szabályozott irat-
megismerési joga nem sérült.

E  pertípusban,  az  úgynevezett  vagyonosodási  eljárásban  meghozott  adóhatározatok  bírósági 
felülvizsgálata iránti perben is a /Pp. 324.§-ának /1/ bekezdése szerint alkalmazandó/ Pp. 164.§-ának /
1/ bekezdése alapján a per eldöntéséhez szükséges tényeket általában annak a félnek kell bizonyítania, 
akinek érdekében áll,  hogy azokat  a bíróság valónak fogadja el.  A perben az adózó nem kérte a  
nemzetközi  megkereséssel  érintett  személyek  tanúkénti  meghallgatását  annak  ellenére,  hogy  e 
bizonyítás során mindazokat a kérdéseket, amelyet az adóhatóság részéről hiányolt, feltehette volna,  
illetve, hogy a négy személy közül három a közeli rokona: apja, anyja, nagyapja volt. 
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Kfv.V.35.342/2011/10. 
Az adóhatóság csak az utólagos ellenőrzés során tárhatja fel a tartalmilag hiteltelen, bizonylatokat az  
egyes adókötelezettség teljesítésére irányuló ellenőrzés során nem. A jogvita eldöntésére mindig a  
határozatokkal érintett időszaka vonatkozó hatályos szabályokat kell alkalmazni, nemcsak a számla,  
hanem az egyszerűsített számla esetében is. (2006/112/EK tanácsi irányelv 226. b.) cikke )

Az egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló ellenőrzés során – amely nem teremt ellenőrzéssel  
lezárt időszakot - az adóhatóság az Art. 87.§ (1)-(2) bekezdései,118.§ (1)-(2) bekezdései értelmében  
azt  ellenőrzi,  hogy az adózó eleget  tesz-e  a törvényben előírt  egyes  adókötelezettségeinek,  ezeket  
határidőben, illetőleg az adó megállapítására, bevallására, megfizetésére alkalmas módon teljesíti-e. 
Az ilyen ellenőrzés keretében az adóhatóság különösen a bejelentésre, bevallásra, adatszolgáltatásra, 
nyilvántartásra,  bizonylat  kiállításra,  megőrzésre,  könyvvezetésre,  adóelőleg  levonásra,  beszedésre  
vonatkozó előírások megtartását ellenőrzi. Az adóhatóság csak az utólagos ellenőrzés során tárhatja fel 
a tartalmilag hibás bizonylatokat, illetőleg ezekkel kapcsolatos téves adólevonást. Bevallások utólagos 
vizsgálatára  irányuló  ellenőrzést  pedig  csak  a  keresetben  vitatott  határozatok  alapjául  szolgáló  
ellenőrzést  tekintetében  valósult  meg,  tehát  az  egyes  adókötelezettségek  teljesítésére  irányuló 
ellenőrzés során nem.

Az előzőekben részletezettek miatt csak a számla jogszerű helyesbítése illetve módosítására folytán  
lett volna lehetősége a adózónak az adólevonási jog gyakorlására. A adózó által utóbb becsatolt CO8... 
és CO8... számú készpénzfizetési számlák (a továbbiakban: CO számlák) azonban tartalmukat tekintve 
nem minősíthetők az Áfa tv. szerinti helyesbítő számlának, és a 2008. január 1. napjától hatályos 2007. 
évi  CXXVII.  törvény (a  továbbiakban:  új  Áfa  tv.)  szerinti  módosító  számlának  sem,  mivel  nem 
felelnek meg az Áfa tv. 45. § (2) bekezdésében és az új Áfa tv. 170. § (1) bekezdés e) pontjában  
foglalt tartalmi követelményeknek. Nem tartalmazzák ugyanis az eredeti tételeket és a különbözetet, 
csak a módosított tételeket. 

Ha a CO számlák megfeleltek volna a helyesbítő számla kritériumainak, akkor sem eredményezhették 
volna vizsgált időszaki adólevonást, még az új Áfa tv. rendelkezései szerint sem, mivel nem elégítik ki  
az új Áfa tv. 170. § (2) bekezdése szerinti követelményeket. A CO számlák keltezése ugyanis 2010.  
február  16.  és  ezeknek  valamint  az  eredeti  számlák  kiállítási  időpontjának  egybevetése  alapján 
egyértelműen  az  állapítható  meg,  hogy  a  helyesbítésre,  illetve  módosítására  az  eredeti  számlák  
kiállítását követően majdnem négy év elteltével került sor, ami nem nevezhető „ésszerű időn belüli”-
nek. A revízió kérdésére a adózó meghatalmazottja és könyvelője, aki egyben a Bt. könyvelője is volt,  
2010.  május  5-én  még  úgy nyilatkozott,  hogy „Ezeket  a  hibákat  nem tudjuk  javítani.  Helyesbítő 
számlákat nem kérünk ezekhez a számlákhoz.” A CO számlák ezt követően, az első fokú határozat  
elleni  fellebbezéshez  kerültek  csatolásra,  2010.  június  18-án.  A CO jelű  számlák  és  a  képviselői 
nyilatkozat  dátumának  egybevetése  és  a  becsatolásuk  időpontja  miatt  az  adóhatóság  –  okszerű 
bizonyítékértékeléssel  -  CO  számlák  hitelességét  még  azért  is  alappal  kérdőjelezte  meg,  mert  a 
számlakibocsátó Bt. adószáma 2010. február 23. napjával felfüggesztésre került, és jogerős törlésének 
időpontja 2010. április 28.. 

Az előbbiekben ismertetett rendelkezésre álló adatokból okszerű bizonyítékértékeléssel az a ténybeli  
és  jogkövetkeztetés  vonható  le,  hogy  a  CO  számlák  utólagosan,  az  adóhatósági  megállapítások 
ismeretében kiállított  ugyancsak  hiteltelen  bizonylatok.  A adózónak tudnia  kellett,  hogy az  általa  
befogadott - Kúria ítéletében megállapított tényállás szerinti Bt. számlák – nem felelnek meg az Áfa 
tv. szerinti követelményeknek, így nem áll rendelkezésére olyan hiteles számla, amelyre adólevonási 
jogot alapíthat, bevallásaiban azonban ennek ellenére gyakorolta az adólevonási jogát.

A 2006/112/EK Irányelv, illetve ennek szabályai a határozatokkal érintett időszakokban nem voltak 
hatályban.  A perben e körben vitatott  bizonylatok továbbá nem a megyei  bíróság által hivatkozott 
2007. január 1-el hatályba lépő 2006/112/EK Irányelv 226. cikke, hanem 226b. cikke alá tartoznak, és 
ez utóbbi értelmében pedig a „fizetendő HÉA összege vagy az annak kiszámításához szükséges adatok  
feltüntetése” az egyszerűsített számla kötelező adattartalma. E követelményeknek pedig a Bt. számlái  
– a Kúria által iratokból megállapított tényállás szerint - nem felelnek meg. Az adóhatóság tehát nem 
alkalmazott  közösségi  joggal  ellentétes  nemzeti  jogot,  megalapozottan  és  jogszerűen  írta  elő  az  
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adókülönbözetet  és  az  ehhez  kapcsolódó jogkövetkezményeket  a  Bt.  számlái  kapcsán  is  a  adózó 
terhére.

Kfv.VI.37.052/2011/7. 
Az  egységár  az  áralapú  összehasonlítás  eszköze,  ajándékmennyiséggel  növelt  termék  esetében  az  
egységárat a termék teljes - ajándékrészt is tartalmazó - mennyiségére számítva kell megadni. A nem  
így  számított  egységár a  megtévesztéstől  függetlenül  jogsértés.  Az  ésszerűen tájékozott  és  tudatos  
fogyasztó magatartása nem vizsgálható. 

Az  egységár  a  fogyasztók  számára  kínált  termékek  árának  feltüntetésével  kapcsolatos 
fogyasztóvédelemről szóló 98/6/EK irányelv (a továbbiakban: irányelv) preambulum /6/ bekezdésében 
megfogalmazottak szerint azt a célt  szolgál-ja,  hogy a fogyasztói tájékoztatást javítsa, „mivel  ez a  
legkönnyebb módja annak, hogy a fogyasztók a lehető legjobban tudják értékelni és összehasonlítani a 
termékek árát és ily módon egyszerű összehasonlítások alapján megalapozott döntést hozhassanak”.  
Az egységár tehát az áralapú összehasonlítás érdekében szolgáltat adatot az adott termék egységnyi  
részére vetített áráról. Amennyiben a termék ingyenes, ajándékrészt, ajándékmennyiséget is tartalmaz,  
akkor az egységárnak tükröznie kell a nagyobb mennyiség változatlan ár elve alapján a kedvezőbb 
egységnyi  árat.  Az 1997.  évi  CLV.  törvény 2.§ n)  pontja  szerinti  egységár,  azaz a termék (kávé, 
mosogatógép tabletta, tisztasági betét) egy tömegegységére, darabjára vonatkozó ár tehát az 1997. évi 
CLV. törvény 14.§ (5) bekezdése előírásából következően a ténylegesen fizetendő ár alapul vételével  
számítható  ki  és  tüntethető  fel,  amelynek  során  az  ingyenesen  juttatott  termékrész  vagy 
termékmennyiség alapul vételével vett teljes termékmennyiségre kell vetíteni a ténylegesen fizetendő 
árat  és  így  kell  az  egységárat  kiszámítani.  Csak  az  így  számított  egységár  alkalmas  az  áralapú 
összehasonlításra az irányelv értelmében, amely irányelvet az 1997. évi CLV. törvény 57.§ b) pontja  
szerint a hazai jogba átültettek és a perben alkalmazandó 1997. évi CLV. törvény és együttes rendelet  
rendelkezései az irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaznak. Helytállóan mutatott rá az elsőfokú 
bíróság, hogy az ilyen módon számított egységár esetében az ajándékba adott termékrész az ingyenes  
jellegét nem veszíti el, a termék ára nem változik, az ajándékért nem kell további vételárat fizetnie a  
fogyasztónak.

Az ésszerűen tájékozott, elvárható körültekintéssel eljáró fogyasztóra vonatkozó szabályok a perbeli  
jogsértés  vizsgálatánál  nem  vehetők  figyelembe,  az  egységár  feltüntetésének  módja  nem  az 
átlagfogyasztó  szempontjából  került  vizsgálatra,  hanem  az  1997.  évi  CLV.  törvény  konkrét 
jogszabályi  előírásai  kapcsán.  Az  egységár  objektív adat,  árinformáció  szolgáltatására  vonatkozik,  
nem vizsgálható, hogy tévesen feltüntetett egységár esetében a fogyasztó kellően tájékozottan tud-e a 
termékek között választani. Az alperes megtévesztést e körben nem vizsgált, nem is feltételezett. Az 
Fttv.  4.§  (1)  bekezdésében meghatározott,  ésszerűen  tájékozott  és  körültekintően  eljáró  fogyasztó 
magatartását  csak  a  tisztességtelen  kereskedelmi  gyakorlat  során  kell  vizsgálni,  a  szabálytalannak 
minősülő egységár-feltüntetési gyakorlat a megtévesztésre alkalmasság nélkül jogsértő, az elsőfokú 
bíróság  az  ítéletében  az  ésszerűen  tájékozott  és  körültekintően  eljáró  fogyasztóra  vonatkozó 
magatartást emiatt tévesen vizsgálta, ezért a Kúria ezt az ítélet indokolásából mellőzte. A felperes által 
hivatkozott,  az európai bírósági gyakorlatból idézett  jogesetek mindegyike a megtévesztés kapcsán 
utalt  az ésszerűen tájékozott  és körültekintően eljáró fogyasztóra,  ezért  ezek a jogesetek a perbeli  
esetben, megtévesztés hiányában, nem voltak figyelembe vehetők.

Kfv.VI.37.139/2011/9. 
Egységár az áralapú összehasonlítás eszköze, ajándékmennyiséget tartalmazó szét nem választható  
termék  esetében  az  egységárat  a  teljes  -  ajándékmennyiséget  is  tartalmazó  -  mennyiség  adott  
egységére vetítve kell feltüntetni. Ettől még az ajándékrész ingyenessége nem változik, sem a termék  
ára. Az ésszerű és tudatos fogyasztó magatartása nem vizsgálható. 

Az  egységár  a  fogyasztók  számára  kínált  termékek  árának  feltüntetésével  kapcsolatos 
fogyasztóvédelemről  szóló  98/6/EK  irányelv  (a  továbbiakban:  irányelv)  preambulum  (6) 
bekezdésében megfogalmazottak szerint azt a célt szolgálja, hogy a fogyasztói tájékoztatást javítsa,  
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„mivel  ez  a  legkönnyebb  módja  annak,  hogy a  fogyasztók  a  lehető legjobban tudják értékelni  és 
összehasonlítani  a  termékek  árát  és  ily  módon  egyszerű  összehasonlítások  alapján  megalapozott  
döntést hozhassanak”.  Az egységár tehát  az áralapú összehasonlítás érdekében szolgáltat  adatot  az 
adott  termék  egységnyi  részére  vetített  áráról.  Amennyiben  a  termék  ingyenes,  ajándékrészt, 
ajándékmennyiséget  is  tartalmaz,  akkor  az  egységárnak  tükröznie  kell  a  nagyobb  mennyiség 
változatlan ár elve alapján a kedvezőbb egységnyi  árat.  Az 1997.  évi CLV. törvény 2.§ n) pontja 
szerinti egységár, azaz a termék (üdítő) egy literére vonatkozó ár tehát az 1997. évi CLV. törvény 14.§  
(5) bekezdése előírásából következően a ténylegesen fizetendő ár alapul vételével számítható ki és 
tüntethető  fel,  amelynek  során  az  ingyenesen  juttatott  termékrész  vagy  termékmennyiség  alapul  
vételével  vett  teljes  termékmennyiségre  kell  vetíteni  a  ténylegesen  fizetendő  árat  és  így  kell  az 
egységárat  kiszámítani.  Csak  az  így  számított  egységár  alkalmas  az  áralapú  összehasonlításra  az  
irányelv értelmében, amely irányelvet az 1997. évi CLV. törvény 57.§ b) pontja szerint a hazai jogba 
átültettek és a perben alkalmazandó 1997. évi CLV. törvény és együttes rendelet rendelkezései az  
irányelvnek  megfelelő  szabályozást  tartalmaznak.  A felperes  felvetésére  a  Kúria  hangsúlyozza  az 
egységár ilyen módon történő számítása mellett az ajándék ingyenessége nem vész el, mert az eladási  
árat az ingyenesen juttatott árurész után nem kell megfizetni.

A  Kúria  megállapította  továbbá,  hogy  az  ésszerűen  tájékozott,  elvárható  körültekintéssel  eljáró 
fogyasztóra  vonatkozó  szabályok  a  perbeli  jogsértés  vizsgálatánál  nem  vehetők  figyelembe,  az 
egységár  feltüntetésének módja  nem az átlagfogyasztó szempontjából  került  vizsgálatra,  hanem az 
1997.  évi  CLV.  törvény  konkrét  jogszabályi  előírásai  kapcsán.  Az  egységár  objektív  adat,  
árinformáció szolgáltatására vonatkozik, nem vizsgálható, hogy tévesen feltüntetett egységár esetében 
a fogyasztó kellően tájékozottan tud-e a termékek között választani. Az alperes megtévesztést e körben 
nem  vizsgált,  nem  is  feltételezett.  Az  ésszerűen  tájékozott  és  körültekintően  eljáró  fogyasztó  
magatartását  csak  a  tisztességtelen  kereskedelmi  gyakorlat  során  kell  vizsgálni,  a  szabálytalannak 
minősülő  egységár-feltüntetési  gyakorlat  a  megtévesztésre  alkalmasság  nélkül  jogsértő,  ezért  az 
elsőfokú bíróság az ítéletében az ésszerűen tájékozott és körültekintően eljáró fogyasztóra vonatkozó 
magatartást tévesen vizsgálta.  A felperes által hivatkozott,  az európai bírósági gyakorlatból idézett  
jogesetek mindegyike a megtévesztés kapcsán hivatkozott az ésszerűen tájékozott és körültekintően 
eljáró  fogyasztóra,  ezért  ezek  a  jogesetek  a  perbeli  esetben,  megtévesztés  hiányában,  nem voltak  
figyelembe vehetők.

Kfv.III.37.145/2011/7. 
Az  1996.  évi  I.  törvény  2.  §-ának  4.  pontja  értelmében  burkolt  reklám: az  a  műsorszám  vagy 
műsorszámon belüli tájékoztatás, amely semleges információ látszatát keltve ösztönöz áru vásárlására, 
vagy szolgáltatás igénybevételére, vagy bármely más üzleti magatartásra. Ez a definíció összhangban 
van a perbeli időszakban hatályban volt 1989. október 3. napján kelt 89/552/EGK tanácsi irányelv 1.  
cikk  c/  pontjában  foglalt  burkolt  reklám  fogalmával.  E  fogalomból  nem  vonható  le  olyan  
következtetés,  hogy amennyiben  az  ellenszolgáltatás  nem bizonyítható,  akkor  nincs  reklámozásra 
irányuló szándék,  ekként  burkolt  reklámról  sem beszélhetünk.  Az Irányelv 1.  cikk c/  pontja ezzel  
szemben  azt  mondja,  hogy  a  burkolt  reklám  formai  követelményeinek  megfelelő  bemutatást 
szándékosnak kell tekinteni különösen akkor, ha fizetésért vagy hasonló ellenszolgáltatásért cserébe  
nyújtják. Ebből a megfogalmazásból következik, hogy mindenféle ellenszolgáltatás hiányában is lehet  
szándékos a bemutatás.

Indokolatlanul tüntették fel R. P. neve alatt a „főszerkesztő” titulus mellett a lap konkrét nevét is a  
riportban. Ez nyilvánvaló abból, hogy a műsorszerkesztők maguk is úgy értelmezték az 1996. évi I. 
törvény 2. §-ának 4. pontját és 10. §-ának /5/ bekezdését, hogy a magazin nevének említése burkolt  
reklám lenne,  ezért  nem is említették,  hanem „legnagyobb férfi  magazinként” jelölték meg.  R.  P.  
főszerkesztőként történő megjelölése ehhez képest megfelelő tájékoztatás lett volna, a néző pontosan 
tudta volna, hogy a „legnagyobb férfi  magazin” főszerkesztőjéről van szó. A lap konkrét nevének 
feltüntetése viszont teljes mértékben értelmetlenné tette a korábbi burkolt reklámozás elkerülését célzó 
„titkolózást”. Mindezért szó sincs a szerkesztői szabadság sérelméről, indokolatlan volt a lap konkrét  
nevének említése, a riport semmilyen szerkesztési megoldásán nem kellett volna változtatni ahhoz, 
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hogy a burkolt reklámozás elkerülhető legyen, mindezért sérült az 1996. évi I. törvény 10. §-ának /5/  
bekezdése. A Kúria ebből következően nem osztotta az elsőfokú bíróság azon álláspontját, hogy a  
„hiteles tájékoztatás” bármilyen módon sérült volna azzal, ha a R. P. neve mellett - a riport korábbi 
részeivel összhangban - csak a „főszerkesztő” titulus szerepel, ami értelemszerűen a „legnagyobb férfi 
magazinra” vonatkoztatható.

Kfv.IV.37.188/2011/6. 
A házassági  életközösség hiánya vagy formális volta megalapozza a tartózkodási kártya kiállítása  
iránti kérelem elutasítását. 
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Emberi jogi közlemények

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei

1.  Szerdahelyi  Szabolcs  Magyarország  elleni  ügye (30385/07 sz.  ügy)  és  Patyi  István 
Magyarország elleni (2. sz.) ügye (35127/08 sz. ügy)23

Az első ügyben a kérelmező 2006-ban, a második ügyben 2007-ben akart tüntetést szervezni a 
budapesti  Kossuth téren az Országház előtt.  A második  ügyben a tüntetés  olyan emberek 
helyzetére  hívta  volna  fel  a  figyelmet,  akik  egy  nagyobb  felszámolási  ügy  miatt  kárt 
szenvedtek. A Budapesti Rendőr-főkapitányság mindkét esetben hatáskör hiányában utasította 
el  a  kérelmet,  mivel  a  szóban  forgó  területet  „műveleti  területnek”  nyilvánították.  A 
kérelmezők  e  határozatokat  sikertelenül  támadták  a  bíróságon;  az  első  ügyben  a  bírósági 
határozatokat a Legfelsőbb Bíróság hatályon kívül helyezte, és a megyei bíróságot új eljárásra 
utasította,  ahol – a kérelmező halála miatt bekövetkező félbeszakadás folytán – jelenleg is 
folyamatban van; a második ügyben a kérelmező keresetét a megyei bíróság 2008 januárjában 
elutasította. Egy harmadik személy 2007 januárjában megtámadta a Kossuth teret „ műveleti 
területté”  nyilvánító  rendőrségi  határozatot.  Miután  a  Legfelsőbb  Bíróság  hatályon  kívül 
helyezte  a  vonatkozó  döntéseket,  a  helyi  hatóság  (a  budapesti  rendőrfőkapitány)  2011. 
áprilisában megállapította, hogy az intézkedés arányossága nem volt bizonyítható.
A kérelmezők azt sérelmezték, hogy a rendőrség intézkedése akadályozta őket az Egyezmény 
11. cikke szerinti békés gyülekezés jogának gyakorlásában.
A  Bíróság  mindkét  esetben  elutasította  a  magyar  Kormányzat  azon  érvelését,  hogy  a 
kérelmezők nem merítették ki a hazai jogorvoslati lehetőségeket. A Kormányzat azzal érvelt, 
hogy a kérelmezők csak a rendőrségnek a hatáskör hiányára való hivatkozását kifogásolták, és 
nem  magát  az  eredeti  döntést,  melynek  értelmében  az  Országház  előtti  zónát  „műveleti 
területté” nyilvánították.  A Bíróság azonban nem volt meggyőződve arról, hogy a bírósági 
eljárások  ebben  a  tekintetben  hatékony  jogorvoslatnak  tekinthetők.  Egy  politikai 
demonstráció  azonnali  jellegéből  adódóan  egy  bírósági  eljárás,  amely  –  ahogyan  az  a 
harmadik személy által indított ügyben is megmutatkozott – hosszadalmas, és több mint négy 
év múlva végződött a felperes javára szóló határozattal,  nem tekinthető megfelelőnek, és a 
gyülekezési jog gyakorlására bénító hatással kellett lennie.
A Bíróság megjegyezte továbbá, hogy miután a magyar bíróságok hatályon kívül helyezték a 
rendőrségi  határozatokat,  az  illetékes  hatóságok a  szükséges  vizsgálatot  folytatták  le  más 
felperesek ügyében, és 2011. áprilisában úgy találták, hogy a „műveleti területté” minősítő 
határozat arányossága nem volt  bizonyított.  A Bíróság szerint e rendelkezés ténylegesen – 
még ha visszaható hatállyal is – megvonták az intézkedés törvényes alapját.  E megfontolások 
elegendőek  voltak  ahhoz,  hogy  a  Bíróság  levonhassa  a  következtetést:  a  Kossuth  téri 
demonstrációk  tilalmának  nem volt  alapja  a  magyar  jogban,  ezért  nem szükséges  annak 
vizsgálatára,  hogy  az  intézkedésnek  volt-e  legitim  célja  vagy  szükséges  volt-e  egy 
demokratikus társadalomban. Ezzel összhangban az Egyezmény 11. cikkét mindkét ügyben 
megsértették. 
A Bíróság  az  első  ügyben  a  kérelmező  örököse  javára  2.400,-Euro,  a  második  ügyben  a 
kérelmező javára 2.400,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

23 A Bíróság az ítéleteket 2012. január 17-én hozta.
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2. Kovács Gábor István Magyarország elleni ügye (15707/10 sz. ügy)24

A kérelmezőt 2008. január 8-án vették őrizetbe, 2008. január 11-től előzetes letartóztatását 
töltötte  a Szegeden jövedéki orgazdaság vádjával.  2009. október 9-én a Csongrád Megyei 
Bíróság az ellene felhozott vádpontokban bűnösnek találta. A Szegedi Ítélőtábla 2010. június 
9-én hozott jogerős ítéletében a bíróság három és fél év szabadságvesztésre ítélte, melyet a 
Szegedi Fegyház és Börtönben, fegyház-fokozatban töltött le. A Szegedi Fegyház és Börtön 
két különálló egységből áll: az I. objektum a börtönre vagy fegyházra ítéltek őrzésére, a II.  
objektum az előzetesen letartóztatottak őrzésére szolgál.  A panasz tárgyát  képező előzetes 
letartóztatást a II. objektum különböző zárkáiban hajtották végre, 2010. június 10-e után pedig 
az I. objektumban tartották fogva. 
A  kérelmező  előadta,  hogy  egy  átlagosan  16  m2 alapterületű  zárkán  –  nem  számítva  a 
bútorzatot - 5-7 személlyel osztozott, és naponta csak egy órát tölthettek a zárkán kívül. Azt is 
állította,  hogy havonta egy óráig fogadhatott  látogatókat  (kivéve a bátyját,  akinek havonta 
háromszor két órát engedélyeztek), a látogatások alkalmával azonban családtagjait egyáltalán 
nem  érinthette  meg.  Sőt,  kérelme  ellenére  a  büntetés-végrehajtás  nem  látta  el  ingyenes 
tisztálkodási  eszközökkel,  a  védekezésre  való  felkészülésre  tekintettel  sem  engedélyezte 
számára  személyi  számítógép  birtoklását  a  zárkában  használatát  számára,  annak  ellenére, 
noha nem lett volna hozzáférése a világhálóhoz. Végül előadta, hogy a fegyintézet nem látta 
el  ingyenes  írószerrel,  így  nem  tudott  beadványokat  készíteni  az  ügyében  akkor  eljáró 
hatóságok  számára.  Előadta,  hogy  a  fentiekkel  és  az  étkezéssel  kapcsolatos,  többszöri 
kérelmei és panaszai a büntetés-végrehajtási szervezetnél hiábavalók voltak. A számítógép-
birtoklás engedélyezésének megtagadása ügyében alakszerű jogorvoslatot vett egy igénybe. 
Míg  a  Kormányzat  előadta,  hogy  a  Szegedi  Fegyház  és  Börtönt  kéthetente  ellenőrizte  a 
büntetés-végrehajtási ügyész, a kérelmező azt állította,  hogy ottléte alatt a II. objektumban 
nem volt ilyen látogatás.
Az  Országos  Büntetés-végrehajtási  Szervezet  világhálón  (www.bvop.hu)  elérhető 
statisztikája szerint a magyar büntetés-végrehajtási intézetek átlagtelítettsége 2008-ben 118%, 
2009-ben 124% és 2010-ben 133% volt.
A kérelmező – az  Egyezmény 3. és 8. cikkére hivatkozással – azt sérelmezte, hogy előzetes 
letartóztatása alatt  túlzsúfolt  cellákban tartották,  és havonta csak egy alkalommal,  egy óra 
hosszat tudott látogatókat fogadni. 
A Bíróság emlékeztetett, hogy már számos alkalommal kimondta: az Egyezmény 3. cikke a 
demokratikus társadalom egyik legalapvetőbb értékét rögzíti;  abszolút jelleggel  megtiltja a 
kínzást  és  az  embertelen  vagy  megalázó  bánásmódot  vagy  büntetést,  függetlenül  a 
körülményektől és az áldozat viselkedésétől.  A Bíróság emlékeztet  arra is, hogy ítélkezési 
gyakorlatának  megfelelően  a  rossz  bánásmódnak  el  kell  érnie  a  súlyosság  egy  bizonyos 
szintjét ahhoz, hogy az Egyezmény 3. cikkének hatálya alá essék. A súlyosság e szintjének 
meghatározása viszonylagos, az eset körülményeitől függ, például a bánásmód időtartamától, 
a  fizikai  és  lelki  hatásoktól,  egyes  esetekben az  áldozat  nemétől,  életkorától  és  egészségi 
állapotától. Továbbá, annak megállapítása során, hogy a bánásmód „megalázó”-e a 3. cikk 
értelmében,  a  Bíróság  tekintettel  van  arra,  hogy  az-e  a  célja,  hogy  megalázzák  és 
kiszolgáltatottá  tegyék  az  érintett  személyt,  és  –  ami  a  következményeket  illeti  –  ez 
hátrányosan befolyásolta-e személyiségét a 3. cikkel  összeegyeztethetetlen módon. Egy ilyen 
célzat hiánya azonban nem zárhatja ki véglegesen a 3. cikk megsértésének megállapítását. A 

24 A Bíróság az ítéletet 2012. január 17-én hozta.

http://www.bvop.hu/


Bíróság  következetesen  hangsúlyozta,  hogy  az  Egyezmény  3.  cikkének  megsértése  az 
általában  egy  jogszerű  bánásmód  vagy  büntetés  adott  formájához  elkerülhetetlenül 
kapcsolódón túlmenő szenvedést és megaláztatást foglal magában. A személyes szabadságától 
megfosztó  intézkedések  gyakran  foglalhatnak  magukba  ilyen  elemeket.  Így  e  rendelkezés 
alapján, az Állam köteles biztosítani, hogy a személyt  olyan körülmények között tartsanak 
őrizetben,  amelyek  összeegyeztethetőek  az  emberi  méltóság  tiszteletével,   az  intézkedés 
végrehajtásának jellege és a módja ne tegye ki az egyént az őrizetben elkerülhetetlenül benne 
rejlő  szintet  meghaladó  erősségű  szorongásnak  és  nehézségnek,  és  -  az  őrizet  gyakorlati 
követelményeiből adódóan - az őrizetes egészsége és jóléte megfelelően biztosított legyen. 
A Bíróság megjegyezte, hogy a Szegedi Fegyház és Börtön II. objektumában a kérelmezőt 67 
napig egy kevesebb 4 m2/fő bruttó alapterületű zárkában helyezték el. Észlelte, hogy a Kínzás 
és  embertelen  vagy  megalázó  büntetések  vagy  bánásmód  megelőzésére  alakult  Európai 
Bizottság  (CPT) ezzel  szemben úgy ítélte,  hogy a többszemélyes  cellák  esetén  a  4 m2/fő 
élettér az elfogadható minimum. A Bíróság ezért úgy találta, hogy a kérelmező fogva tartása a 
túlzsúfolt szegedi börtönben, együttvéve azzal, hogy a fogvatartottaknak szinte az egész napot 
a cellákban kellett tölteniük, megsértette az emberi méltósághoz való jogot, és hátrányosan 
befolyásolta a kérelmező testi  és lelki  állapotát.  Ennek megfelelően arra a következtetésre 
jutott, hogy a túlzsúfolt körülmények között történő fogva tartás az Egyezmény 3. cikkének 
megsértésével embertelen és megalázó bánásmódnak minősül. 
Végül, szem előtt tartva azt a tényt, hogy a büntetés-végrehajtási intézetek túlzsúfoltságának, 
és az abból eredő elégtelen élet- és higiéniai feltételek problémájának súlyosságát a nemzeti 
hatóságok  is  elismerték,  a  Bíróság  úgy  ítélte,  hogy  a  szükséges  igazgatási  és  gyakorlati 
intézkedések megtétele révén a kérdésre hatékony orvoslás kínálható. A Bíróság álláspontja 
szerint  a  hatóságoknak gyorsan  kell  cselekedniük  annak érdekében,  hogy a  fogvatartottak 
számára megfelelő fogvatartási körülményeket biztosítsanak. 
A Bíróság a 8. cikk sérelmének vizsgálata során emlékeztetett, hogy az őrizet, akárcsak más 
szabadságkorlátozó intézkedés, a magán- és családi élet elkerülhetetlen korlátozásával jár. Az 
őrizetes családi élethez való jogának lényeges része azonban az, hogy a hatóságok lehetővé 
tegyék, vagy ha szükséges, segítsék a közeli családtagjaival való kapcsolattartást. Az olyan 
korlátozásoknak,  mint  a  családi  látogatások  számának  korlátozása,  a  látogatás  feletti 
felügyelet,  és - ha a bűncselekmény jellege indokolja – az őrizetes különleges fogvatartási 
rendnek vagy különleges látogatási rendelkezéseknek való alávetése, beavatkozást jelentenek 
ugyan az Egyezmény 8. cikke szerinti jogaiba, de önmagukban nem jelentik e rendelkezés 
megsértését. Mindazonáltal, minden ilyen jellegű korlátozást "a törvénnyel összhangban" kell 
alkalmazni, a 2. bekezdésben felsorolt  egy vagy több törvényes célt kell követnie, továbbá, 
igazolni kell, hogy "szükséges egy demokratikus társadalomban".
A  kérelmező  előadta,  és  a  Kormányzat  sem  vitatta,  hogy  a  kérelmező  az  előzetes 
letartóztatása alatt a családi látogatások egy havi egyórás találkozóra korlátozódtak (kivéve a 
kérelmező fivérének három rendkívüli látogatását. A Bíróság úgy találta, hogy ez a korlátozás 
a kérelmező családi életének tiszteletben tartásához való jogba való beavatkozásnak minősült. 
A  fogvatartottak  számára  biztosított  családi  látogatások  gyakoriságának  és  időtartamának 
korlátozását a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11.  törvényerejű 
rendelet   118.§-a (1)  bekezdésének  d)  pontja  és  a  Szegedi  Fegyház  és  Börtön házirendje 
szabályozta, így annak törvényes alapja volt. A Bíróság azt is elfogadta, hogy a korlátozás a 
közbiztonság védelmének valamint a zavargás és a bűnözés megelőzésének törvényes célját 
követte.



Ami egy demokratikus társadalomban szükségességet illeti,  a Bíróság megjegyezte, hogy a 
Kormányzat  nem terjesztett  elő  semmilyen  érvet  a  korlátozás  igazolására   a  törvényerejű 
rendelet  alkalmazandó szakaszára  utaláson túl.  A Bíróság aggodalommal  vette  tudomásul, 
hogy ez utóbbi  a  családi  látogatások gyakoriságát  általános  jelleggel   havi  egy alkalomra 
korlátozza, anélkül, hogy elegendő rugalmasságot biztosítana annak meghatározására, hogy 
az  ilyen  korlátozás  arányos  vagy valóban szükséges  volt-e  minden  egyes  esetben.  Ami  a 
kérelmező személyes helyzetét illeti, a Bíróság nem tudta megállapítani a családi látogatások 
gyakorisága és időtartama ilyen szigorú korlátozásának szükségességét, figyelembe véve azt a 
tényt, hogy a kérelmezőt jobbára előzetes letartóztatásban tartották a viszonylag enyhe súlyú 
jövedéki adócsalás vádjával.  Ilyen körülmények között, tekintettel kifogásolt időszak (ami 
2008 januárjától 2010 júniusáig tartott) időtartamára, a Bíróság arra a következtetésre jutott, 
hogy a korlátozás túlment azon, ami szükséges egy demokratikus társadalomban "a zavargás 
és  a  bűnözés  megelőzése  érdekében".  Valójában,  a  szóban  forgó  intézkedés  a  kérelmező 
családi  élet  olyan  mértékben  csökkentette,  amely  nem  indokolható  sem  az  őrizettel 
szükségképpen együtt  járó korlátozásokkal,  sem a Kormányzat  által  hivatkozott  törvényes 
céllal.  A  Bíróság  ezért  úgy  ítélte,  hogy  a  hatóságok  elmulasztották  megteremteni  a 
tisztességes és arányosság egyensúlyt az alkalmazott eszközök és az elérendő célok között, 
így a családi látogatások gyakorisága és időtartamának korlátozására tekintettel megsértették 
az Egyezmény 8. cikkét. 
A Bíróság a kérelmező részére10.000,-Euró nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei

1. Emre Svájc elleni (II.) ügye (5056/10. sz. ügy)25

A kérelmező  török állampolgár,  Németországban  él.  1986-ban érkezett  szüleivel  Svájcba. 
Miután 1994 és 2000 között  elkövetett  bűncselekményekért  (könnyű és súlyos testi sértés, 
lopás, rablás, rongálás, orgazdaság, fenyegetés és zaklatás, zavargás, lőfegyverrel visszaélés 
és súlyos közlekedési kihágás miatt) többször elítélték,  Neuchatel Kanton Idegenrendészeti 
Hivatala  2003-ban elrendelte  határozatlan  időre szóló  kiutasítását.  A döntést  a  Szövetségi 
Bíróság  hatályában  fenntartotta.  A  kérelmező  először  2004-ben  nyújtotta  be  kérelmét  a 
Bíróságra arra hivatkozással, hogy Svájcból határozatlan ideig tartó kiutasítása az Egyezmény 
8. cikkébe ütközik; a Bíróság  2008 augusztusában véglegessé vált döntésében megállapította, 
hogy  a  8.  cikket  megsértették.  Ezt  követően,  2009  júliusában  a  kérelmező  a  Szövetségi 
Bíróságnál kérte az eredeti ítélet felülvizsgálatát. A Szövetségi Bíróság a kiutasítást 10 évre 
korlátozta. A kérelmező 2009 szeptemberében egy német állampolgárral kötött házasságot, és 
német tartózkodási engedélyt kapott. Ezt követően sikertelenül fellebbezett a kiutasítás alóli 
mentesítéséért, hogy letelepedhessen Svájcban.
A  kérelmező  az  Egyezmény  8.  cikkére  hivatkozással  azt  sérelmezte,  hogy  a  Szövetségi 
Bíróság 10 évre kitiltotta Svájcból. Az Egyezmény 46. cikkére hivatkozással azt is állította, 
hogy a Szövetségi  Bíróság döntése,  amely  a  határozatlan  ideig  tartó  kiutasítást  határozott 
idejű  intézkedéssel  helyettesíti,  nem  egyeztethető  össze  a  Bíróság  korábbi  döntésének 
szellemével.
A Bíróság nem vonta kétségbe, hogy a kérelmező kiutasítása a törvénnyel összhangban állt, és 
a  zavargás  vagy bűncselekmények  megelőzésének  törvényes  célját  szolgálta.  Ugyanakkor 
azon  az  állásponton  volt,  hogy  a  Szövetségi  Bíróságnak  az  ügy  minden  tényezőjére 
figyelemmel kellett volna lennie, amint azt a Bíróság is tette az első döntése meghozatalánál 
25 Az ítélet 2012. január 11-én vált véglegessé.



(ideértve az elkövetett bűncselekmények - amelyek közül némelyik a fiatalkorú bűnözés alá 
sorolható -  természetét,  a kiszabott  büntetések súlyosságát,  a kérelmező Svájcban eltöltött 
éveinek számát, a fogadó országgal és a célországgal fennálló társadalmi, kulturális és családi 
kapcsolatai  erősségét,  egészségügyi  problémáit,  azt  a  tényt,  hogy magatartása  javult  és  a 
kiutasító döntés véglegességét). A Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy az Állam nem 
találta meg a kockán forgó magánérdek (a kérelmező és családjának érdeke) és a közérdek 
(közrend  és  közbiztonság  valamint  a  további  vétségek  veszélye)  közötti  egyensúlyt.  A 
Bíróság úgy ítélte, hogy a kiutasítás, amely 10 évre, egy személy életében jelentős időtartamra 
szól,  nem mondható  szükségesnek egy demokratikus  társadalomban.  A Bíróság ítéletének 
végrehajtása és a 8. cikk sérelmének orvoslása érdekében a Szövetségi Bíróságnak azonnali 
hatállyal  hatályon  kívül  kellett  volna  helyeznie  a  kérelmezővel  szemben  hozott  kiutasító 
végzést, így az Egyezmény 46. cikkét a 8. cikkel összefüggésben megsértették.
A Bíróság a kérelmező részére 5.000,-Euró nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

2. Ruszi Konyev Sztanyev Bulgária elleni ügye (36.760/06. sz. ügy)26

A  bolgár  bíróságok  2000-ben  és  2001-ben  úgy  találták,  hogy  a  kérelmező  korlátozottan 
cselekvőképes azon az alapon, hogy 1975 óta skizofréniában szenved, és nem képes  saját 
ügyeit  megfelelően  ellátni,  illetve  tettei  következményeit  felismerni.  2002-ben  hivatásos 
gondnokot rendeltek ki neki, mert családja nem vállalta a gondnokságot.
Gondnoka 2002. december 10-én, anélkül, hogy a kérelmezőt megkérdezte vagy tájékoztatta 
volna,  elhelyezte  őt a  pastrai  férfi  elmeszociális  otthonba,  egy távoli  helyen,  közel Pastra 
hegyi  faluhoz;  a  kérelmező  azóta  is  ott  él.  Ezt  követően  az  igazgató  lett  a  gondnoka.  A 
kérelmező  csak  az  igazgató  engedélyével  hagyhatja  el  az  intézményt.  Egy  alkalommal, 
amikor nem tért vissza időben az engedélyezett eltávozásról, az igazgató kapcsolatba lépett a 
rendőrséggel, aki felkutatta; ezt követően a személyzet tagjai vitték vissza. 
Az 1920-as években épült intézményben fennálló körülményeket az Európa Tanács Kínzás és 
embertelen  vagy  megalázó  büntetések  vagy  bánásmód  megelőzésére  alakult  Európai 
Bizottsága (CPT) 2003-as és 2004-es hivatalos látogatások során embertelen vagy megalázó 
bánásmódot megvalósítónak ítélte. A CPT megállapította, hogy az épületek lepusztultak, nem 
volt  folyóvíz  az  épületekben,  az  illemhelyek  elavultak  és  pocsék  állapotban,  az  udvaron 
voltak. A rendelkezésre álló fűtés nem volt megfelelő, ahogy a lakók étrendje sem, amely nem 
tartalmazott  tejet vagy tojást, és csak ritkán gyümölcsöt vagy zöldséget. Nem biztosítottak 
terápiás tevékenységeket, és lakók tétlen, egyhangú életet éltek. Ezen felül az otthon mosás 
után nem ugyanazoknak adta vissza a ruhákat. Az otthon fejlesztését  2009-ig nem hajtották 
végre.
A  kérelmező  2004  novemberében  megpróbálta  cselekvőképességét  visszanyerni.  Az 
ügyészség 2005-ben a keresetindítástól elzárkózott, úgy találva, hogy nem boldogul  egyedül, 
és  az  intézmény  a  legalkalmasabb  hely  a  számára,  miután  egy  2005.  június  15-ei 
orvosszakértői  vélemény  szerint  skizofrénia  tüneteit  mutatta.  A  kérelmező  Rila 
polgármestertől  a  kereset  megindítását  kérve  sikertelenül  próbálta  a  cselekvőképességet 
kizáró gondnokság megszüntetését  elérni.  A polgármester  elutasító  döntése elleni  bírósági 
felülvizsgálati kérelmét elutasították azon az alapon, hogy a kérelmet gondnoka terjesztheti 
elő. A kérelmező számos alkalommal kérte szóban a gondnokát, hogy kérje a megszüntetést, 
de ettől az elzárkózott.

26 Az ítéletet a Nagykamara 2012. január 17-én hozta.



Egy 2006. augusztus 31-ei magán-pszichiátrai szakvélemény úgy találta, hogy 2005. június 
15-én  a  kérelmezőnél  tévesen  diagnosztizálták  skizofréniát,  de  hajlamos  a  túlzott 
alkoholfogyasztásra,  aminek  tünetei  összetéveszthetők  a  skizofréniáéval.  Azt  is 
megállapították, hogy mentális egészsége javult, és nem áll fenn a romlás veszélye, valamint 
azt,  hogy  az  otthon  igazgatója  úgy  véli,  hogy  képes  a  társadalomba  való  újbóli 
beilleszkedésre.  Másrészt,  az  egészsége  az  otthonban  tartózkodás  miatt  romlik,  ahol  e 
kockázat intézményesül. 
A kérelmező az Egyezmény 3. és 13. cikke alapján sérelmezte a Pastrai szociális otthonban 
fennálló életkörülményeket; az Egyezmény 5. cikkének 1., 4. és 5. bekezdése alapján azt is 
sérelmezte,  hogy  az  intézmény  akarata  ellenére  történő  elhelyezés  eredményeként 
szabadságától jogellenesen és önkényesen fosztották meg,  és a bolgár jog szerint lehetetlen 
volt a szabadságelvonás jogszerűségét vizsgálni vagy bírósági úton kártérítést követelni. Az 
Egyezmény 6. cikkére hivatkozással sérelmezte, hogy a gondnokság megszüntetése érdekében 
nem fordulhat bírósághoz. Végül, az Egyezmény 8. és 13. cikkére hivatkozással azt állította,  
hogy  a  gondnoksági  rendszerből  fakadó  korlátozások,  beleértve  intézményi  elhelyezését, 
megsértette a magánélet tiszteletben tartásához való jogát.
Az  5.  cikk  1.  bekezdésének  sérelmét  vizsgálva  a  Bíróság  észlelte,  hogy  a  kérelmező 
elhelyezése  a  pastrai  szociális  otthonban  betudható  a  bolgár  hatóságoknak,  mert  az  a 
hatóságok és közintézmények tisztviselői által az elhelyezése iránti eredeti kérelemtől annak 
végrehajtásáig tett különböző lépések eredménye volt. A kérelmező egy lakóegységben volt 
elhelyezve,  amelyet  elhagyhatott,  de  az  intézménytől  távol  töltött  idő  és  a  hely,  ahova 
elmehetett,  mindig szigorú ellenőrzésnek és korlátozásoknak volt  alávetve.  A Bíróság úgy 
ítélte,  hogy az  eltávozás  rendszere  és  az  a  tény,  hogy az  igazgatóság  magánál  tartotta  a 
kérelmező  személyazonosító  iratait,  jelentősen  korlátozta  a  személyes  szabadságát.  Bár 
vállalkozhatott bizonyos utakra, mégis állandó felügyelete alatt állt, és nem engedély nélkül 
nem hagyhatta el az otthont akkor, amikor akarta. Ezen kívül a Kormányzat nem bizonyította,  
hogy egészségi állapota közvetlenül veszélyeztette volna őt, vagy az ő védelmében bármilyen 
különleges  korlátozásra  lett  volna  szükség.  A  pastrai  szociális  otthonban  való  elhelyezés 
időtartama nem volt megadva, így határozatlan időtartamú volt, minthogy az önkormányzati 
nyilvántartásokban állandó lakosként szerepel, és ma is ott él. Minthogy több mint 8 éve él 
ott,  éreznie  kellett  a  rá  vonatkozó  korlátozások  minden  hátrányos  hatását.  A  kérelmező 
véleményét  nem kérték ki az intézményben  való elhelyezéséről,  és soha sem járult  hozzá 
kifejezetten.  A  hazai  jogban  bizonyos  súlyt  fektetett  kívánságaira,  és  úgy  tűnik,  hogy  ő 
tisztában  volt  a  helyzettel.  Legalábbis  2004-ben  nyíltan  kifejezte  azt  a  kívánságát,  hogy 
elhagyja  az  intézményt,  mind  a  pszichiátereknek  és  cselekvőképességének  helyreállítása 
érdekében a hatóságokhoz címzett kérelmei révén.  A Bíróság nem volt meggyőződve arról, 
hogy valaha is – akárcsak hallgatólagosan is hozzájárult volna az elhelyezéséhez. Figyelembe 
véve  a  bolgár  hatóságok  érintettségére  a  kérelmező  intézményi  elhelyezésére  vonatkozó 
döntésben,  az  eltávozás  szabályaira,  az  elhelyezés  időtartamára  és  a  kérelmező 
beleegyezésének  hiányára,  a  Bíróság  arra  a  következtetésre  jutott,  hogy  az  5.  cikk  1. 
bekezdése alkalmazandó.
Minthogy  a  kérelmező  gondnokának  a  kérelmező  elmeszociális  intézményben  való 
elhelyezésre  vonatkozó  döntése  a  kérelmező  előzetes  beleegyezésének  megszerzése 
hiányában érvénytelen volt a bolgár jog szerint, a kérelmező szabadságtól való megfosztása 
ellentétes  volt  az  5.  cikkel.  Mindenesetre,  ez  az  intézkedés  jogellenes  volt  az  5.  cikk  1. 
bekezdése értelmében, mivel e cikk alapján egyetlen kivétel sem alkalmazható, ideértve az 5. 
cikk 1. bekezdés e) pontját, vagyis az "elmebetegek" törvényes őrizetbe vételét. Egy újabb 



orvosi  vizsgálat  hiánya  önmagában  elegendő  lett  volna,  hogy  arra  következtessenek:  az 
otthonban való elhelyezése törvénytelen. Ezen kívül azt sem állapították meg, hogy ön- vagy 
közveszélyes volna. A Bíróság kiemelte a korlátozásra okot adó betegség fennállta  tárgyában 
elvégzett értékelés hiányosságait. Valójában a vonatkozó jogszabályok nem is rendelkeztek 
ilyen értékelésről. A Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmező elhelyezése az 
otthonban törvénytelen volt, és nem volt igazolható az 5. cikk 1. bekezdés e) pontja alapján; a 
bolgár  Kormányzat  pedig  nem hivatkozott  semmilyen  más,  az  5.  cikk  1.  bekezdés  a)-f) 
pontjában foglalt kivételre, így az 5. cikk 1. bekezdését megsértették.
Az 5. cikk 4. bekezdésének sérelmét vizsgálva a Bíróság észlelte, hogy a bolgár Kormányzat 
nem jelölt meg olyan hazai jogorvoslatot, amely a kérelmező számára közvetlen lehetőséget 
adhatott  volna  intézeti  elhelyezése  és  ezen  intézkedés  folytatólagos  végrehajtása 
jogszerűségének vitatására.  Azt is  megjegyezte,  hogy a bolgár bíróságok soha,  semmilyen 
módon nem vettek részt az elhelyezésben és a bolgár jogszabályok nem biztosítják az elme-
szociális  otthonban való  elhelyezés  időszakos bírósági  felülvizsgálatát.  Továbbá,  mivel  a 
kérelmező intézményi  elhelyezését a bolgár jogban nem ismerték el szabadságelvonásként, 
ezért nem volt olyan elérhető nemzeti jogorvoslati lehetőség, amellyel vitathatta volna annak 
jogszerűségét.  Ezen  túlmenően  a  Bíróság  megjegyezte,  hogy az  elhelyezési  megállapodás 
érvényességét  az  engedély  hiánya  miatt  csak a  gondnok kezdeményezésére  lehetett  volna 
vitatni. Az Egyezmény az 5. cikkének 4. bekezdését tehát megsértették.
Az 5.  cikk  5.  bekezdésének  sérelmét  vizsgálva  a  Bíróság  úgy ítélte  nem látszik,  hogy a 
kérelmezőnek lett volna vagy lenne akár a jelen ítélet előtt, akár azt követően lehetősége a 
törvénytelen  fogvatartása, illetve szabadságának elvesztése miatt kártérítési igénye, ami sérti 
az 5. cikk 5. bekezdését.  
A 3. cikk sérelmét vizsgálva Bíróság megállapította,  hogy a 3. cikk megtiltja a hatóságok 
gondozásában  állókkal  szembeni  embertelen  vagy megalázó  bánást,  akár  a  büntetőeljárás 
keretében rendelték el fogvatartásukat, akár az érintett személy élete vagy egészsége védelme 
céljával utalták be egy intézménybe. 
A Bíróság megjegyezte, hogy az nem volt vitatott, hogy az épületet, amelyben a kérelmező él  
2009 végén újították fel, ami életkörülményeit javította. A Bíróság ezért úgy ítélte meg, hogy 
panasza  a  2002  és  2009  közötti  időszakra  vonatkozik.  A  Bíróság  úgy  találta,  hogy  az 
élelmiszer  elégtelen  és  rossz  minőségű  volt.  Az  épület  fűtése  nem  volt  megfelelő,  a 
kérelmezőnek  télen  kabátban  kellett  aludni.  Hetente  csak  egyszer  tudott  zuhanyozni  egy 
koszos és lepusztult fürdőszobában. Az illemhelyek pocsék állapotban voltak, és az azokhoz 
való hozzáférés veszélyes volt a CPT megállapításai szerint. Ezen felül az otthon mosás után a 
ruhákat nem ugyanazok az embereknek adta vissza,  amely valószínűleg a kisebbrendűségi 
érzését keltette a lakókban. A kérelmező is jelentős ideig - körülbelül hét évig - volt kitéve az 
említett  körülményeknek.  A CPT,  miután  meglátogatta  az  otthont,  arra  a  következtetésre 
jutott, hogy az akkori életkörülmények embertelen és megalázó bánásmódnak minősíthetők. E 
megállapítások ismerte, a bolgár Kormányzat 2002 és 2009 között eltelt időszakban nem tett 
eleget  azon  vállalásának,  hogy  bezárja  az  intézményt.  A  Bíróság  úgy  ítélte,  hogy  a 
Kormányzat  által  hivatkozott  pénzügyi  forráshiány  nem  volt  megfelelő  érv  a  kérelmező 
fentebb írt életkörülmények között tartásának igazolásához. Még ha nem is utalt semmi arra, 
hogy  a  bolgár  hatóságok  szándékosan  bántak  volna  a  kérelmezővel  a  megalázó  módon, 
egészében  véve,  a  körülbelül  hét  évig  tartó  időszakban  az  életkörülményei  megalázó 
bánásmódnak minősíthetők, ami sérti a 3. cikket.



A Bíróság megállapította,  hogy a kérelmező elhelyezése a pastrai szociális otthonban nem 
tekinthető őrizetnek a bolgár jog szerint.  Ő tehát nem lett  volna jogosult  a kártérítésre  az 
intézményben tapasztalható rossz életkörülmények  miatt  az állam kártérítési  felelősségéről 
szóló  1988-as  törvény  1.§-ának  (1)  bekezdése  alapján,  amelyet  a  bolgár  bíróságok  úgy 
értelmeznek, mint amely a fogvatartottak által a fogvatartás rossz körülményei eredményeként 
elszenvedett károkra alkalmazandó. Sőt, ezt a rendelkezés soha nem találták alkalmazandónak 
a szociális otthonokban tapasztalható rossz körülményekre vonatkozó állításokra. A Bíróság 
tehát  megállapította,  hogy  a  kérdéses  jogorvoslatok  nem  voltak  hatékonyak  a  13.  cikk 
értelmében.  Vagyis,  még  ha  a  kérelmező  vissza  is  nyerte  volna  cselekvőképességét  és 
elhagyta  volna  az  intézményt,   akkor  sem  kapott  volna  semmilyen  kártérítést  az  ottani 
elhelyezése alatt  tapasztalt  bánásmódért.  Az Egyezmény 13. cikkét tehát megsértették a 3. 
cikk  vonatkozásában  a  megalázó  körülmények  között  történő  fogvatartás  miatt  járó 
kártérítéshez való hozzáférés hiánya miatt.
A  6.  cikk  1.  bekezdésének  sérelmét  vizsgálva  a  Bíróság  úgy  találta,  hogy  a  kérelmező 
cselekvőképessége  helyreállítását  csak  gondnoka  vagy  a  Be.  277.  cikkében  felsorolt 
személyek egyike útján tudta kérelmezni.   Azt is megjegyezte,  hogy a bolgár jog szerint, 
jogilag  nem  tettek  különbséget  a  cselekvőképtelenek  és  a  korlátozottan  cselekvőképesek 
között,  és  nincs  lehetőség  annak  automatikus,  időszakos  felülvizsgálatára,  hogy  vajon  a 
gondnokság  alá  helyezés  indokai  továbbra  is  fennállnak-e.  Ezen  túlmenően,  a  kérelmező 
esetében a szóban forgó intézkedés határozatlan időtartamú volt. Noha a bírósághoz fordulás 
joga  nem  abszolút  és  a  személyek  eljárási  jogainak  korlátozása  –  akkor  is,  ha  csak 
korlátozottan  cselekvőképessé  nyilvánították  –  indokolt  lehet,  az  a  jog,  hogy  a  bíróság 
vizsgálja  felül  a  cselekvőképtelenségre  vonatkozó  megállapítást,  egyike  a  korlátozottan 
cselekvőképessé nyilvánított személyeket védő alapvető eljárási jogoknak. Ebből következik, 
hogy az ilyen embereknek elvben közvetlenül kellene biztosítani a bírósághoz fordulás jogát. 
A Bíróság észlelte, hogy egy újabb keletű tanulmány szerint 20-ból 18-ből európai nemzeti  
jogrendszer biztosít közvetlen hozzáférést a bírósághoz minden korlátozottan cselekvőképes 
személy számára, aki állapotát felül kívánja vizsgáltatni. 17 országban ez a lehetőség még a 
cselekvőképtelenek  számára  is  nyitva  áll.  Van  tehát  egy  európai  irányzat,  amely  a 
cselekvőképtelen  emberek  számára  közvetlen  hozzáférést  biztosít  a  bírósághoz,  ha  a 
cselekvőképesség  helyreállítását  kérik  A  Bíróság  hangsúlyozta  továbbá  annak  növekvő 
fontosságát, amelyet a mentális betegségben szenvedő embereket védő nemzetközi okmányok 
mostanában  fűznek  ahhoz,  hogy  a  lehető  legnagyobb  jogi  önrendelkezést  biztosítsák 
számukra.
A  6.  cikk  1.  bekezdését  emiatt  úgy  kell  értelmezni,  hogy  az  elvben  biztosítja,  hogy  a 
kérelmező  helyzetében  bárki  közvetlenül  a  bírósághoz  fordulhat  cselekvőképessége 
helyreállítása  végett.  Mivel  az  ilyen  jellegű  közvetlen  hozzáférést  a  vonatkozó  bolgár 
jogszabályok  kellő  bizonyossággal  nem biztosították,  ezért  az  Egyezmény  6.  cikkének  1. 
bekezdését a kérelmező tekintetében megsértették.
A Bíróság a kérelmező javára 15.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

3. Wolfgang Graziani-Weiss Ausztria elleni ügye (31.950/06. sz ügy)27

A  kérelmezőt  gyakorló  ügyvédként  2005  júliusában  arról  tájékoztatták,  hogy  az  osztrák 
bíróságok  egy mentálisan  beteg  ember,  K.  törvényes  képviselőjének  akarják  kinevezni;  a 

27 Az ítélet 2012. január 18-án vált véglegessé.



bíróságok szerint K. gondnokságát nem tudta átvenni sem a Gondnoksági Egyesület (Verein 
für Sachwalterschaft), sem valamely ismert hozzátartozó. 
A kérelmező  előadta,  hogy ellenezte  a  kirendelését  azon az  alapon,  hogy az  megzavarná 
családi  életét  feleségével  és  két  gyermekével,  és  –  abból  adódóan,  hogy  részt  vesz  egy 
egyházi kórus vezetésében – ideje sincs egy ilyen kötelezettség ellátására. Azzal is érvet, hogy 
nincs kiképezve mentális betegséggel való foglalkozásra, és hogy külön biztosítási fedezetet 
kellene  kieszközölnie,  amelynek  kifizetésére  K.-nak  nem  volt  pénze.  Úgy  találva,  hogy 
visszautasítása  indokai  elégtelenek,  a  bíróság  a  kérelmezőt  2005  szeptemberében  K. 
gondnokává rendelte ki; ennek keretében köteles volt kezelnie K. bevételeit és képviselni a 
bíróságok  és  más  hatóságok  előtt.  A bíróságok úgy ítélték,  hogy a  társadalom gyengébb 
tagjainak segítése állampolgári kötelesség, és a jogi ügyekben történő segítségnyújtás  része a 
gyakorló ügyvédek lényegi szakmai feladatainak.
A  kérelmező  fellebbezett,  azt  állítva,  hogy  diszkriminatív  a  gyakorló  ügyvédeket  és  a 
közjegyzőket  kötelezni  arra,  hogy gondnokként eljárjanak, minthogy más jogi végzettségű 
személyek - mint például a bírák és a köztisztviselők - ugyanolyan jogi ismeretekkel bírnak, 
de  nem  esnek  ugyanilyen  kötelezettség  alá.  Ezt  a  fellebbezést  elutasították,  majd  2006 
márciusában felülvizsgálati kérelmét is elutasították, mert úgy találták, hogy az eset nem vet 
fel fontos jogkérdést.
A  kérelmező  –  az  Egyezmény  4.  cikkére  hivatkozással  -  azt  állította,  hogy  törvényes 
képviselőként  való  eljárásra  kötelezése  kényszer-  vagy  kötelező  munkának  minősül.  Az 
Egyezmény 14. cikke alapján azt is állította, hogy a gyakorló ügyvédek és a közjegyzők, de 
nem más jogvégzett személy-csoportok kötelezése gondnokként való eljárásra diszkriminatív.
A Bíróság észlelte, hogy a kérelmező tudatában kellett lennie annak, hogy kötelezhetik arra, 
hogy  gondnokként  járjon  el,  amikor  úgy  döntött,  hogy  gyakorló  ügyvéd  lesz,  és  ez 
tartalmazza az előzetesen hozzájárulás elemét. Valójában valakinek a képviselete a bíróságok 
és  a  hatóságok előtt,  valamint  vagyonuk  kezelése  nem esett  a  gyakorló  ügyvéd  szokásos 
tevékenységeinek körén kívül.  A kérelmező azt  sem állította,  hogy K. gondnokaként  való 
eljárás túlzott terhet ró rá: az ügyek, amelyekben K. gondnokaként kellett eljárnia, nem voltak 
sem jelentős számúak, sem különösen időigényesek vagy bonyolultak. Azonfelül elfogadható, 
hogy bizonyos körülmények között,  amikor az érintett  személy nem rendelkezett  elegendő 
anyagi eszközzel, a gondnok nem kap díjazást. Ebben az összefüggésben azt kellett szem előtt 
tartani, hogy a gyakorló ügyvédeknek és a közjegyzőknek más szakmai csoportokkal szemben 
előjogaik vannak, olyanok, mint a felek képviseletének joga bizonyos bírósági eljárásokban. 
A Bíróság tehát arra a következtetésre jutott, hogy a szolgáltatások, amelyeket a kérelmező 
köteles  volt  elvállalni,  nem  minősülnek  kényszer-vagy  kötelező  munkának,  ennek 
megfelelően az Egyezmény 4. cikkét nem sértették meg. 
A Bíróság megismételte, hogy a hátrányos megkülönböztetés a lényegében azonos helyzetben 
lévő emberek eltérő kezelését jelenti objektív és ésszerű igazolás nélkül. Elfogadta, hogy az 
ügyvédek  és  a  közjegyzők,  de  nem  más  jogvégzett  személyek  gondnoki  kinevezésének 
gyakorlata  eltérő  bánásmódnak  minősül.  Van azonban egy jelentős  különbség a  gyakorló 
ügyvédek szakmai csoportja és a gyakorló ügyvédként nem dolgozó jogvégzett  személyek 
között. A gyakorló ügyvédeknek vannak jogai és kötelezettségei, amelyeket külön törvények 
és rendeletek szabályoznak, például vizsgát kell tenniük és felelősségbiztosítást kell kötniük 
mielőtt megkezdenék tevékenységüket. Fegyelmi jog alá tartoznak és mentesek a képviselő 
meghatalmazásának kötelezettsége alól a bíróságok előtt, ahol a képviselet általában kötelező. 
A  gondnokként  való  eljárás  kötelezettségének  közjegyzőkre  és  a  gyakorló  ügyvédekre 



korlátozása  tehát  nem  diszkriminatív,  mert  nincsenek  lényegileg  azonos  helyzetben  más 
jogvégzett személyekkel, így az Egyezmény 14. cikkét a 4. cikk tekintetében nem sértették 
meg.  

A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai

Büntető ügyszak

Bkf.I.1.415/2011/2. 
I.  A vádlottal  szemben nem jogerősen kiszabott  15 évi  fegyházbüntetés -  az eddig előzetes fogva 
tartásban töltött  több mint  négy év kötelező beszámítása mellett  is - még jelenleg is olyan hosszú  
tartamú, ami – figyelemmel a nem jogerős ítéletben a személyi körülményeire vonatkozó tényekre is – 
kellő  alapot  ad  annak a  feltevésére,  hogy szabadlábra  kerülése  esetén  a  vádlott  megszökne  vagy 
elrejtőzne. 

II. Az, hogy az ítélőtábla részéről a kényszerintézkedésről hozott határozattal egyidejűleg került sor a 
fellebbviteli  főügyészség  vonatkozó  indítványának  a  kézbesítésére,  a  vádlott  eljárási  jogainak  a 
gyakorlására  nem  volt  lényeges  kihatással.  Egyfelől  amiatt  nem,  mert  az  ügyész  a  korábbi 
határozatban foglaltaktól eltérő, új előzetes letartóztatási okra nem hivatkozott, másfelől amiatt sem,  
mert a hozott határozattal szemben a törvény jogorvoslati lehetőséget is biztosított.

Bkf.III.1.466/2011/3. 
A fellebbezés hivatkozott arra, hogy a vádlott bűnösségére is kiterjedő beismerő vallomást tett, 44  
hónapja van előzetes letartóztatásban, az eljárás elhúzódása nem róható terhére. Korábban kétszer házi  
őrizetben  volt,  aminek  szabályait  betartotta,  és  fogvatartása  alatti  magatartása  is  kifogástalan.  A 
vádlott családi kötődése szoros, szüleivel közösen gazdálkodott, édesanyja pedig súlyos beteg és kérte 
gyermeke  támogatását.  A  kábítószer  külföldről  behozatalának,  vádirat  szerinti  elkövetési 
magatartására  -  néhány  vádlott  vallomásán  kívül  -  az  iratban  adat  nincs,  és  ettől  önmagában  a 
cselekmény sem minősül súlyosabban. A korábbi büntetés pedig az időmúlás miatt szintén nem alapja 
a bűnismétlés veszélyére következtetésnek.

A  Be.  129.  §  (2)  bekezdés  b)-d)  pontja  esetében  a  bíróság  –  értelemszerűen  -  nem csak  olyan  
körülményre alapozhatja előzetes letartóztatást indokoltnak tartó döntését, amely bizonyosság erejével 
megállapítható.  Elvárás  azonban,  hogy  döntése  ne  csupán  feltételezésen,  hanem  olyan  adaton 
alapuljon, melynek megléte (tényszerűsége) a döntés időpontjában más adattal alátámasztott, ésszerű  
érvvel  indokolt,  igazolt,  s  ezáltal  okszerű  következtetés  vonható  arra,  hogy a  kényszerintézkedés  
alkalmazása  a  törvény  céljai  érdekében  –  és  az  adott  vádlott  személyi  szabadsága  ellenében  –  
szükséges, célszerű (EBH 2025).

A vádlott  esetében, a Be. 129. § (2) bekezdés b) és d) pontja kapcsán – ellentétben a fellebbezés 
indokolásával - mindez megállapítható. A felrótt bűncselekmény - büntetési tételben is kifejeződő - 
tárgyi súlya kétségtelenül kiemelkedő. E körülmény valójában nem önmagában való, mögötte adatok 
vannak,  melyek  tisztázása  végett  folyik  a  büntetőeljárás.  Nyilvánvaló  azonban,  hogy  a  törvényi  
fenyegetettségnek hatása  van a  vádlott  személyére,  ami  – értelemszerűen – függ a  fenyegetettség  
mértékétől. Ez pedig nem hagyható figyelmen kívül a bizonyítás érdeke, illetve a folyamatban lévő 
bizonyítási eljárásban biztosítandó vádlotti jelenléthez fűződő törvényi érdek szempontjából. 

A  vád  nem ítéleti  bizonyosság,  s  megállapított  tényről  a  jogerős  ítéletig  valójában  nincs  szó.  A 
bizonyítás zavartalan lefolytatásának érdeke és a vádlott személyi  szabadságához fűződő (éppen az 
ártatlanság  vélelméből  fakadó)  érdeke  között  kell  dönteni  a  kényszerintézkedés  szükségességének 
megítélésénél.  E  körben  nem  hagyható  figyelmen  kívül,  hogy  olyan  cselekmény  elkövetésének 



tisztázása folyik, amelynek vád szerinti adatai (körülményei) alapján következtetés vonható a vádlott 
személyének társadalomra veszélyességére, ezzel összefüggően a bűnismétlés kockázatára.

Bűnismétlés  veszélye  szempontjából  pedig nyilvánvalóan  jelentősége van annak is,  hogy az adott  
bűncselekmény vádszerinti elkövetési időpontja a korábbi jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés 
végrehajtása felfüggesztésének próbaideje alatti.

Ennélfogva  egyaránt  megalapozott  a  szökés,  elrejtőzés  és  a  bűnismétlés  veszélye,  amit  nem 
közömbösítenek fellebbezés  szerinti  körülmények.  Mindez  egyben  azt  is  jelenti,  hogy házi  őrizet  
alkalmazásának sincs helye.

Az előzetes letartóztatás indokoltságának vizsgálata szempontjából viszont közömbös a bizonyítékok 
mikénti értékelése, az ugyanis az ügy érdemi elbírálásának tárgya.

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.

Közigazgatási ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

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