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Európai uniós jogi közlemények

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek

Büntető ügyszak

1. A Giudice di Pace di Revere (Olaszország) által 2012. február 2-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelmek (C-51/12.,  C-52/12., C-53/12. és C-54/12. sz. ügyek)1 
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 Juzgado  Mercantil  de  Barcelona  (Spanyolország)  által  2011.  december  30-án 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-664/11. és C-665/11. sz. ügy)2 
Az eljárás nyelve: spanyol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Befektetési tanácsadási szolgáltatásnak kell-e tekinteni a MiFID-irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 
4. pontjában foglalt meghatározás alapján, ha a hitelintézet ügyfelének kamatswap-ügyletet kínál fel 
korábbi pénzügyi ügyletek kamatváltozásaiból eredő kockázat fedezésére? 

2.  Meg kell-e  állapítani  a  befektető  és  a  tanácsadó hitelintézet  által  megkötött  kamatswap–ügylet 
semmisségét  a  hivatkozott  irányelv  19.  cikkének  (4)  bekezdésében  foglalt,  lakossági  befektetőre 
vonatkozó alkalmassági teszt elmulasztása esetén? 

3. Amennyiben a nyújtott szolgáltatás a fentiek értelmében nem minősül befektetési tanácsadásnak, a 
magával  a  hitelintézettel  kötött  szerződés  semmisségének  megállapításával  jár-e  önmagában  az  a 
körülmény, hogy egy olyan összetett pénzügyi eszközt, mint a kamatswap-ügylet,  a hitelintézetnek 
felróható okból a MiFID-irányelv 19. cikkének (5) bekezdésében foglalt megfelelőségi teszt elvégzése 
nélkül szereznek meg? 

4.  Önmagában  az  a  körülmény,  hogy a  hitelintézet  az  általa  vagy más  hitelintézet  által  nyújtott  
jelzáloghitelhez  kapcsolódó  összetett  pénzügyi  eszközt  kínál,  a  MiFID-irányelv  19.  cikkének  (9)  
bekezdése alapján elegendő oknak bizonyul-e a hivatkozott 19. cikkben foglalt, a lakossági befektető 

1 A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek.
2 A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek.
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esetében a hitelintézet által elvégzendő alkalmassági és megfelelőségi teszt lefolytatására vonatkozó 
kötelezettség alkalmazásának kizárására? 

5.  A MiFID-irányelv  19.  cikkében meghatározott  kötelezettségek  kizárása  érdekében szükséges-e,  
hogy a befektetők védelmét biztosító — a hivatkozott irányelvben foglaltakhoz hasonló — jogszabályi 
rendelkezések hatálya alá tartozzon az a pénzügyi termék, amelyhez a felkínált pénzügyi eszközök 
kapcsolódnak? 

2.  A Tribunal de commerce de Verviers (Belgium) által 2012. január 6-án benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-9/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni a 44/2001 rendelet 5. cikke 1. pontjának a) vagy b) alpontjával esetlegesen  
együtt értelmezett 2. cikkét, hogy azzal ellentétes az olyan joghatósági szabály, mint amelyet az 1961.  
július 27-i belga törvény 4. cikke tartalmaz, amely a belga bíróságok joghatóságát írja elő, amennyiben 
a  szerződés  jogosultja  a  belga  állam  területén  telepedett  le,  és  amennyiben  az  értékesítési  jog  
átruházására irányuló szerződés joghatásai egészben vagy részben ugyanezen a területen jelentkeznek, 
függetlenül a szerződés kötelezettjének letelepedési helyétől, ha ez utóbbi az alperes? 

2. Úgy kell-e értelmezni a 44/2001 rendelet 5. cikke 1. pontjának a) alpontját, hogy azt alkalmazni kell  
azokra az ingó dolgok értékesítési jogának átruházására irányuló szerződésekre, amelyek alapján az 
egyik  fél  a  másik  féltől  termékeket  vásárol  egy  másik  tagállam  területén  történő  viszonteladás 
céljából? 

3. Az e kérdésre adott nemleges válasz esetén úgy kell-e értelmezni a 44/2001 rendelet 5. cikke 1.  
pontjának b) alpontját, hogy az olyan értékesítési jog átruházására irányuló szerződéssel kapcsolatos, 
mint amilyen a jelen ügyben a felek között fennáll? 

4.  Az  előző  két  kérdésre  adott  nemleges  válasz  esetén  az  értékesítési  jog  átruházására  irányuló 
szerződés  megsértése  kapcsán  az  eladó-átruházót  vagy a  vevő-jogosultat  terheli  a  jogvita  tárgyát 
képező kötelezettség? 

Munkaügyi ügyszak

1.  Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2011. november 30-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-614/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Ellentétes-e a 2002/73/EK irányelvvel módosított 76/207/EGK irányelv 3. cikke (1) bekezdésének a) 
és c) pontjával az olyan nemzeti szabályozás, amely szerint a nemen alapuló — a munkaviszonynak az 
említett irányelv hatálybalépése (a jelen esetben: Ausztria Európai Unióhoz történő csatlakozása) előtt 
kötött határozott idejű egyedi munkaszerződés alapján kizárólag az idő múlása következtében történő 
megszűnésével  összefüggő  —  hátrányos  megkülönböztetés  kérdése  nem a  határozott  időtartamra 
vonatkozó, a csatlakozás előtt rögzített szerződéses kikötés alapján — „elbocsátás[i feltételként]” —, 
hanem  csak  a  szerződés  meghosszabbítása  iránti  kérelem  elutasításával  összefüggésben  — 
„munkaerő-toborzás[i] feltétel[ként]” — vizsgálandó? 

2. A Juzgado de lo Social de Lleida (Spanyolország) által 2012. január 3-án benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-5/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: spanyol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Ellentétes-e  a  76/207/EGK tanácsi  irányelvvel  és  a  96/34/EK tanácsi  irányelvvel  az  a  nemzeti  
jogszabály, konkrétan az Estatuto de los Trabajadores 48. cikkének (4) bekezdése, amely szülés esetén 
a szülési szabadsághoz való jogot a szülést követő hat hét elteltét követően, és az anya egészségének 
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veszélyeztetését  leszámítva  a  munkavállaló  anyát  megillető,  önálló  jogként  ismeri  el,  amely  a 
munkavállaló  apára  származtatható,  aki  az  említett  szabadságot  csak  akkor  veheti  igénybe,  ha  a 
gyermek anyja ugyancsak munkavállaló, és az anya úgy dönt, hogy annak egy részét az apa veheti  
igénybe? 

2. Ellentétes-e az egyenlő bánásmód elvével, amely tiltja a nemen alapuló hátrányos megkülönböztetés 
minden formáját az a nemzeti jogszabály, konkrétan az Estatuto de los Trabajadores 48. cikkének (4) 
bekezdése, amely a munkaszerződésnek a munkaviszony fenntartása melletti, és a szociális biztonság 
által fedezett  szüneteltetését szülés esetén az anyát megillető  jogként ismeri el,  nem pedig az apát 
megillető  jogként,  még  a  szülést  követő  hat  hét  elteltét  követően,  és  az  anya  egészségének 
veszélyeztetését  leszámítva sem,  ilyen módon a munkavállaló apa jogosultsága attól  függ,  hogy a 
gyermek anyja ugyancsak munkavállaló-e? 

3.  Ellentétes-e  az  egyenlő  bánásmód  elvével,  amely  tiltja  a  hátrányos  megkülönböztetés  minden 
formáját  az  a  nemzeti  jogszabály,  konkrétan  az  Estatuto  de  los  Trabajadores  48.  cikkének  (4)  
bekezdése, amely örökbefogadás esetén a munkaszerződésnek a munkaviszony fenntartása melletti, és 
a szociális biztonság által fedezett  szüneteltetését a munkavállaló apát megillető  jogként ismeri el, 
ugyanakkor az e szüneteltetéshez való jogot nem ismeri el az anyától független, azon munkavállaló  
apákat megillető, önálló jogként, akiknek biológiai gyermekük születik, hanem csak egy, az anyától 
származtatott jogot ismer el? 

3.  Az Augstākās  tiesas  Senāta  (Lett  Köztársaság)  által  2012.  január 4-én  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-7/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: lett 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Úgy kell-e  értelmezni  a  férfiak  és  nők közötti  egyenlő  bánásmód  elvének  a  munkavállalás,  a 
szakképzés, az előmenetel és a munkakörülmények terén történő  végrehajtásáról szóló 76/207/EGK 
tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2002. szeptember 23-i 2002/73/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv,  valamint  az  UNICE,  a  CEEP  és  az  ESZSZ  által  a  szülői  szabadságról  kötött 
keretmegállapodásról szóló, 1996. június 3-i 96/34/EK tanácsi irányelv  mellékletét képező, a szülői 
szabadságról szóló keretmegállapodás rendelkezéseit, hogy azokkal ellentétes a munkáltató bármely 
olyan tevékenysége (különösen a távollévő  munkavállaló értékelése), amelynek eredményeképpen a 
szülői  szabadságot  igénybevevő  nő  a  munkába  történő  visszatérését  követően  elvesztheti  a 
munkahelyét? 

2.  Eltérő  választ  kell-e  adni  a  fenti  kérdésre  abban  az  esetben,  ha  a  munkáltató  ilyen  jellegű 
tevékenységének indoka az a tény, hogy az államot érintő gazdasági recesszió következtében az egész 
közigazgatási  rendszerben  sor  került  a  köztisztviselők  létszámának  optimalizálására  és  egyes 
munkahelyek leépítésére? 

3. Közvetett hátrányos megkülönböztetésnek kell-e tekinteni a felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél 
munkájának  és  érdemeinek  azon  értékelését,  amely  a  köztisztviselői  tevékenysége  és  a  szülői 
szabadságot  megelőző  eredményei  utolsó  éves  értékelését  veszi  figyelembe,  összehasonlítva  a 
folyamatos  aktív  szolgálati  viszonyban lévő  más  köztisztviselők munkájának és  érdemeinek az  új 
követelményeknek megfelelő értékelésével (amely többek között lehetővé tette számukra az érdemeik 
fokozását)? 

4. A Tribunal administratif  (Luxemburg) által 2012. január 16-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-20/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Az  1612/68  rendelet  7.  cikkében  kimondott  egyenlő  bánásmód  közösségi  elvére  figyelemmel,  a 
luxemburgi  állam által  hivatkozott,  azon  oktatáspolitikai  és  költségvetési  politikai  megfontolások, 
amelyek a felsőoktatási diplomával rendelkező  személyek arányának — ami jelenleg a luxemburgi 
lakosságot  illetően  a  nemzetközi  összehasonlításban  elégtelen  —  növelésére  való  törekvésre 
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irányulnak, és amely megfontolásokat súlyosan veszélyeztetnék, ha a luxemburgi államnak bármely 
olyan  hallgató  részére,  aki  a  Nagyhercegség  társadalmával  semmilyen  kapcsolatban  nem  áll,  a 
felsőfokú tanulmányokhoz nyújtott pénzügyi támogatást kellene adnia arra, hogy a világ bármelyik 
országában felsőfokú tanulmányokat folytasson, ami a luxemburgi állam költségvetésére ésszerűtlen 
terhet róna, a fent hivatkozott közösségi ítélkezési gyakorlat értelmében vett, olyan megfontolásokat 
képeznek-e,  amelyek  igazolják  a  felsőfokú  tanulmányokhoz  nyújtott  támogatás  elnyerése  céljából 
mind  a  luxemburgi  állampolgárokra,  mind  pedig  a  többi  tagállam  állampolgárára  vonatkozó 
tartózkodási kötelezettségből eredő eltérő bánásmódot? 

Polgári ügyszak

1.  A Bundesgerichtshof  (Németország)  által  2011.  november 2-án benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-553/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni a 89/104/EGK irányelv 10. cikkének (1) bekezdését és (2) bekezdésének a)  
pontját, hogy e rendelkezéssel általánosságban ellentétes az olyan nemzeti rendelkezés, amely szerint  
akkor is valamely védjegy (1. védjegy) használatából kell kiindulni, ha a védjegyet (1. védjegy) olyan  
alakban  használják,  amely  a  lajstromozott  alaktól  csak  a  védjegy  (1.  védjegy)  megkülönböztető 
képességét  nem érintő  módon  tér  el,  és  a  védjegyet  a  használt  alakban szintén  lajstromozták  (2. 
védjegy)? 

2. A második kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 

Összeegyeztethető-e az 1.  pontban megjelölt  nemzeti  rendelkezés a 89/104/EGK irányelvvel,  ha a 
nemzeti rendelkezést megszorítóan úgy értelmezik, hogy az nem alkalmazandó az olyan védjegyre (1.  
védjegy), amelyet csak abból a célból lajstromoztak, hogy valamely másik olyan lajstromozott védjegy 
(2. védjegy) oltalmát biztosítsák vagy kiterjeszszék, amelyet a használt alakban lajstromoztak? 

3. Az első kérdésre adandó igenlő válasz vagy a második kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 

a)  Nem  áll-e  fenn  valamely  lajstromozott  védjegynek  (1.  védjegy)  a  89/104/EGK  irányelv  10.  
cikkének (1) bekezdése és (2) bekezdésének a) pontja szerinti használata, 

aa) amennyiben a védjegy jogosultja valamely megjelölés olyan alakját használja, amely a védjegy (1.  
védjegy)  lajstromozott  alakjától  és a védjegy jogosultja valamely másik védjegyének (2.  védjegy)  
lajstromozott alakjától csak a védjegyek (1. és 2. védjegy) megkülönböztető  képességét nem érintő 
elemekben tér el; 

bb) amennyiben a védjegy jogosultja megjelölések két olyan alakját használja, amelyek közül egyik 
sem felel meg a lajstromozott védjegynek (1. védjegy), amelyek közül azonban az egyik használt alak 
(1.  alak)  azonos  a  védjegyjogosult  valamely  másik  lajstromozott  védjegyével  (2.  védjegy),  és  a 
védjegyjogosult által használt második alak (2. alak) a két lajstromozott védjegytől (1. és 2. védjegy) 
csak a védjegyek megkülönböztető képességét nem érintő elemekben tér el, és ha ez az alak (2. alak) 
mutat nagyobb hasonlóságot a védjegyjogosult másik védjegyével (2. védjegy)? 

b) Alkalmazhat-e valamely tagállami bíróság egy irányelv valamely rendelkezésével (jelen ügyben a 
89/104/EGK irányelv  10.  cikkének  (1)  bekezdésével  és  (2)  bekezdésének a)  pontjával)  ellentétes 
nemzeti rendelkezést (jelen ügyben a MarkenG 26. §-a (3) bekezdésének második mondatát) olyan 
esetekben,  amelyekben  a  tényállás  az  Európai  Unió  Bíróságának  olyan  határozata  előtt  lezárult, 
amelyből először következnek támpontok a tagállami rendelkezésnek az irányelv rendelkezésével való 
összeegyeztethetőségére  vonatkozóan  (jelen  ügyben  a  C-234/06.  sz.,  II  Ponte  Finanziaria  kontra 
OHIM [BAINBRIDGE]  ügyben 2007.  szeptember  13-án  hozott  ítélet  [EBHT 2007.,  I-7333.  o.]), 
amennyiben a nemzeti bíróság nagyobb értéket tulajdonít az eljárásban részt vevő valamely félnek az 
alkotmányjogilag biztosított  helyzete érvényességébe vetett  bizalmának,  mint  az irányelv valamely 
rendelkezésének átültetéséhez fűződő érdeknek? 
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2.  A  High  Court  of  Justice  (Chancery  Division)  (Egyesült  Királyság)  által  2011. 
november 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-607/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: angol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Az  információs  társadalomban  a  szerzői  és  szomszédos  jogok  egyes  vonatkozásainak 
összehangolásáról  szóló,  2001.  május  22-i  2001/29/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv 
értelmezése: 
1.  Az  irányelv  3.  cikkének  (1)  bekezdése  szerinti,  „a  művek  vezetékes  vagy  vezeték  nélküli 
nyilvánossághoz közvetítésének” engedélyezésére, illetve megtiltására biztosított jog kiterjed arra az  
esetre, amikor: 
i. a szerzők engedélyezik műveik olyan földi, kódolatlan televízióadásba foglalását, amelyet vagy a 

tagállam területén vagy a tagállam valamely földrajzi egységén belül történő vételre szántak; 
ii. valamely harmadik fél (az eredetihez képest más szervezet) olyan szolgáltatást nyújt, amelynek  

keretében az adás vételére kijelölt területen azok az egyéni előfizetők, akik jogszerűen vehetik az 
adást a saját otthonukban található televíziós vevőkészülékükkel, bejelentkezhetnek e harmadik fél 
szerveréhez és az internetes adatfolyam segítségével letölthetik a sugárzott tartalmat? 

A fenti kérdés megválaszolása tekintetében jelentőséggel bír az, ha: 
a) a harmadik fél szervere minden előfizető  részére kizárólag „egy adó — egy fogadó” kapcsolatot 

tesz lehetővé, amelynek során minden egyéni előfizető maga hozza létre a saját internetkapcsolatát 
a szerverrel,  és a szerver által  az internetre továbbított  minden adatcsomag címzettje kizárólag  
egyetlen egyéni előfizető?

b) a harmadik fél szolgáltatását olyan reklámtevékenység finanszírozza, amelyet „pre-roll” módban 
(azaz az előfizető  bejelentkezését követő  időszakban, mielőtt megkezdődik a sugárzott  tartalom 
vétele)  jelenítenek meg vagy „in-skin” módban (azaz az  előfizető  megjelenítő  eszközén a  vett 
programot lejátszó szoftver keretein belül,  de a program képi megjelenítésétől különállóan),  az 
adásban szereplő  eredeti reklámokat azonban azon a ponton mutatják be az előfizetőnek, ahová 
azokat a műsorsugárzó szervezet a programba illesztette? 

c) a közreműködő szervezet: 
i.  az  eredeti  műsorsugárzó  szervezettől  eltérő  szolgáltatást  nyújt,  így az  eredeti  műsorsugárzó 

szervezettel közvetlenül verseng a nézőkért; vagy 
ii. a reklámbevétel szempontjából közvetlen versenyben van az eredeti műsorsugárzó szervezettel? 

3.  Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2011. november 30-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-616/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni a 2007/64/EK irányelv 52. cikkének (3) bekezdését, hogy e rendelkezés a  
mobiltelefon-szolgáltató mint  kedvezményezett  és annak magánügyfelei  (a fogyasztók) mint  fizető 
felek között létrejött szerződéses jogviszonyra is alkalmazandó? 

2.  A 2007/64/EK irányelv  4.  cikkének 23.  pontja  és  52.  cikkének  (3)  bekezdése  értelmében  vett 
„fizetési eszköznek” tekintendő-e a fizető  fél által saját kezűleg aláírt befizetési utalvány, illetve az 
átutalások  kezdeményezésére  használt,  aláírt  befizetési  utalványon  alapuló  eljárás,  valamint  az  a 
szerződéses eljárás, amelyben az átutalási megbízásokat online (telefonos) banki ügyintézés keretében 
kezdeményezik? 

3. Úgy kell-e értelmezni a 2007/64/EK irányelv 52. cikkének (3) bekezdését, hogy e rendelkezéssel  
ellentétes azon nemzeti jogszabályok alkalmazása, amelyek általában tiltják, hogy a kedvezményezett  
díjat,  és  különösen  olyan  díjat  számítson  fel,  amely  különbséget  tesz  az  egyes  fizetési  eszközök 
között? 
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4.  A High Court  of  Ireland (Írország)  által  2011.  december 9-én benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-634/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: angol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. A jelen előzetes döntéshozatal iránti kérelem a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról,  
valamint  a  határozatok  elismeréséről  és  végrehajtásáról  szóló,  2000.  december  22-i  44/2001/EK 
tanácsi rendelet (a továbbiakban: 44/2001 rendelet) 28. cikkével (a továbbiakban: 28. cikk), valamint a 
nemzeti  bíróság  (a  továbbiakban:  „A”  állam bíróságai)  által  követendő  eljárásokkal  kapcsolatos, 
amennyiben az e bíróság arra vonatkozó joghatóságával összefüggő, 28. cikken alapuló kifogásról kell 
határozniuk, hogy az tárgyalhat és döntést hozhat-e egy eljárásban (a továbbiakban: harmadik eljárás),  
amennyiben „A” állam bíróságaihoz:

a) keresetet nyújtottak be egy első  eljárásban (a továbbiakban: első  eljárás), amely összefüggő lehet 
olyan eljárással (a továbbiakban: második eljárás), amelyet egy másik tagállam (a továbbiakban: B 
tagállam) bíróságai előtt kezdeményeztek; és 

b)  emellett  keresetet  nyújtottak  be  olyan  eljárásban  (a  továbbiakban:  harmadik  eljárás),  amely 
összefüggő lehet a második eljárással; és 

c) a 44/2001 rendelet 28. cikke alapján kifogást nyújtottak be azzal kapcsolatban, hogy „A” állam 
bíróságai rendelkeznek-e a joghatósággal a harmadik eljárás tárgyalására és eldöntésére, azon az 
alapon, hogy (a „B” állam bíróságai előtt folyó) második eljárás, illetve (az „A” állam bíróságai 
előtt folyó) harmadik eljárás az említett 28. cikk értelmében összefüggő kereseteket képez. 

2.  Az  Európai  Unió  Bíróságának  (a  továbbiakban:  Bíróság)  konkrétan  a  következő  kérdésekkel 
összefüggésben szükséges határoznia: 

1.  Az  „A”  állam bíróságainak  be  kell-e  várniuk  a  „B”  állam bíróságaihoz  várhatóan  benyújtott  
kérelem, illetve azok azzal kapcsolatos határozatának eredményét, hogy „B” állam bíróságainak a 
44/2001 rendelet 28. cikke alapján fel kell-e függeszteniük az eljárást vagy el kell utasítaniuk a  
kérelmet a második eljárásban, azt megelőzően, hogy „A” állam bíróságai határoznak arról, hogy 
felfüggesszék- e az eljárást vagy elutasítsák a kérelmet a harmadik eljárásban; 

2.  Amennyiben „A”  állam bíróságainak  nem kell  bevárniuk  a  „B”  állam bíróságaihoz  várhatóan 
benyújtott  kérelem,  illetve  az  azzal  kapcsolatos  határozatnak  az  eredményét,  hogy „B”  állam 
bíróságainak a 44/2001 rendelet 28. cikke alapján fel kell-e függeszteniük az eljárást vagy el kell  
utasítaniuk a kérelmet a második eljárásban, azt megelőzően, hogy „A” állam bíróságai határoznak 
arról, hogy felfüggesszék-e az eljárást vagy elutasítsák a kérelmet a harmadik eljárásban, akkor  
„A” állam bíróságai figyelembe vehetik-e az első eljárást annak eldöntése során, hogy a harmadik 
eljárást felfüggesszék-e, vagy abban a kérelmet elutasítsák; 

3.  Amennyiben  „B”  állam bíróságai  úgy  döntenek,  hogy rendelkeznek  joghatósággal  a  második 
eljárásban, akkor az „A” állam bíróságai figyelembe vehetik-e az első  eljárást  annak eldöntése 
során, hogy a 44/2001 rendelet 28. cikke alapján a harmadik eljárást felfüggesszék-e, vagy abban a 
kérelmet elutasítsák; 

4. Az, hogy a harmadik eljárást a harmadik eljárás felperese az első  eljárásban viszontkeresetként 
indíthatta  volna  meg  (de  nem tett  így),  jelentős  tényező-e,  és  ha  igen,  akkor  melyek  azok  a 
megfelelő  megfontolások, amelyekkel „A” állam bíróságainak e tényező  tekintetében élniük kell 
annak meghatározása  során,  hogy a  44/2001 rendelet  28.  cikke  alapján  a  harmadik  eljárásban 
megállapítsák joghatóságuk hiányát, vagy felfüggesszék azt. 

8



5.  A Bundesgerichtshof (Németország) által  2011. december 16-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-645/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. A jogalap nélkül teljesített kifizetés visszakövetelése akkor is a 44/2001/EK rendelet 1. cikkének (1)  
bekezdése értelmében vett polgári ügynek minősül-e, ha valamely hatóság a szövetségi tartományok 
egyikét  arra  utasítja,  hogy kárpótlás  céljából  fizesse  ki  a  károsultaknak a  földterületre  vonatkozó 
adásvételi szerződésből származó bevétel egy részét, a tartomány azonban ehelyett tévedésből a teljes 
vételárat átutalja a károsultaknak? 

2. Akkor is fennáll-e a keresetek között a 44/2001/EK rendelet 6. cikkének 1. pontja szerint szükséges  
szoros kapcsolat, ha az alperesek további kárpótlási igényekre hivatkoznak, amelyek tárgyában csak 
egységes határozat hozható? 

3.  Azokra az alperesekre is  alkalmazható-e a 44/2001/EK rendelet  6.  cikkének 1.  pontja,  akiknek 
lakóhelye nem az Európai Unióban van? Ha igen: akkor is így van-e ez, ha az ítélet elismerése az  
alperes  lakóhelye  szerinti  államban  a  kibocsátó  állammal  kötött  kétoldalú  egyezmény  alapján 
joghatóság hiányában megtagadható? 

6.  A  Cour  de  cassation  (Belgium)  által  2011.  december  23-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-661/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.1. Úgy kell-e értelmezni a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. 
december  21-i  89/104/EGK  első  tanácsi  irányelv  5.  cikkének  (1)  bekezdését  és  8.  cikkének  (1) 
bekezdését, hogy a lajtromozott védjegy által biztosított kizárólagos jog jogosultja véglegesen nem 
hivatkozhat  erre  harmadik  személlyel  szemben  valamennyi,  a  lajtromozás  által  érintett  termék 
vonatkozásában: 

—  amennyiben  a  jogosult  hosszú  időn  keresztül  megosztotta  a  védjegy  használatát  a  harmadik 
személlyel egyfajta közös tulajdon keretében az érintett termékek egy része vonatkozásában? 

— amennyiben a megosztás során a harmadik személynek visszavonhatatlan hozzájárulását adta, hogy 
az használhassa a védjegyet ezekre a termékekre? 

1.2.  Úgy kell-e értelmezni  az említett  cikkeket,  hogy az olyan nemzeti szabály alkalmazása, mint  
amelyik  alapján  a  jogosult  nem  gyakorolhatja  jogát  jogellenesen  vagy  visszaélésszerűen,  azt 
eredményezheti, hogy véglegesen megakadályozzák azt, hogy gyakorolja ezt a kizárólagos jogot az 
érintett  termékek  egy  része  vonatkozásában,  vagy  úgy  kell  értelmezni,  hogy  a  jogszabály 
alkalmazása  csak  arra  korlátozódhat,  hogy  más  módon  szankcionálja  a  jog  jogellenes  vagy 
visszaélésszerű gyakorlását? 

2.1. Úgy kell-e értelmezni a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. 
december  21-i  89/104/EGK  első  tanácsi  irányelv  5.  cikkének  (1)  bekezdését  és  8.  cikkének  (1) 
bekezdését, hogy amennyiben a lajtromozott védjegy jogosultja megszünteti a harmadik személlyel  
szemben arra irányuló kötelezettségvállalását, hogy a védjegyet bizonyos termékekre nem használja,  
és ezáltal maga szeretné átvenni a használatot, a nemzeti bíróság ennek ellenére dönthet úgy, hogy 
megtiltja  a  visszavételt  azzal  az  indokkal,  hogy  az  tisztességtelen  versenyt  képez,  mivel  ennek 
eredményeként a jogosult haszonra teszt szert a korábban a védjegy tekintetében az említett harmadik 
személy által végzett reklámozásból, és az esetlegesen összetéveszthetőséget eredményez a fogyasztók 
körében,  vagy  pedig  úgy  kell  értelmezni,  hogy  a  nemzeti  bíróságnak  eltérő,  a  jogosult  általi 
visszavételt véglegesen meg nem akadályozó szankciót kell alkalmaznia? 

2.2. Úgy kell-e értelmezni az említett cikkeket, hogy a jogosult részére a használat végleges megtiltása  
igazolt abban az esetben, ha a harmadik személy több éve befektetéseket eszközölt annak érdekében, 
hogy  megismertesse  a  fogyasztókkal  azokat  a  termékeket,  amelyek  tekintetében  a  jogosult 
engedélyezte számára a védjegy használatát? 
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7. A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2012. január 3-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-2/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. A 89/104/EGK irányelvnek a 2008/95 irányelv  által egységes szerkezetbe foglalt változata 3. cikke 
(1) bekezdése e) pontjának iii.  alpontja szerinti  kizáró,  illetve törlési ok esetében, amely szerint a 
(térbeli)  védjegyek  nem  állhatnak  kizárólag  olyan  formából,  amely  az  árunak  jelentős  értéket 
kölcsönöz, az érintett fogyasztók vásárlási döntésének alapjául szolgáló okról (illetve okokról) van-e 
szó? 

2.  Az  előzőekben  említett  rendelkezés  értelmében  vett,  „az  árunak  jelentős  értéket  kölcsön[ző] 
[formáról]» 

a) akkor van csak szó, ha e forma egyéb értékekhez (mint például élelmiszerek esetében az ízhez és az 
állaghoz) viszonyítva a legjelentősebb, illetve az uralkodó értéknek tekintendő, vagy 

b) ilyen formáról akkor is szó lehet, ha az áru e legjelentősebb, illetve uralkodó érték mellett további, 
szintén jelentősnek tekintendő értékekkel is bír? 

3. A második kérdésre adandó válasz szempontjából az érintett fogyasztók többségének véleménye  
releváns-e,  vagy  a  nemzeti  bíróságok  megállapíthatják,  hogy  már  a  fogyasztók  egy  részének 
véleménye  is  elegendő  ahhoz,  hogy  az  érintett  értéket  az  előzőekben  említett  rendelkezés 
értelmében«jelentősnek” tekinthessük? 

4. Amennyiben a harmadik kérdésre az utóbbi választ kell adni: milyen követelményt kell támasztani a  
fogyasztók érintett részének körével szemben? 

8.  A  Bundesgerichtshof  (Németország)  által  2012.  január  9-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-12/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Úgy kell-e értelmezni a 40/94/EK rendelet 15. cikkének (1) bekezdését, 

1.  hogy  egy  összetett  védjegy  részét  képező  és  csak  az  összetett  védjegy  használata  révén 
megkülönböztető  képességet  szerzett  védjegy  oltalmat  biztosító  módon  használható,  ha  csak  az 
összetett védjegyet használják; 

2. hogy egy védjegyet oltalmat biztosító módon használnak, ha azt csak egy másik védjeggyel együtt  
használják, a fogyasztók a két védjegyben önálló megjelöléseket látnak, és emellett a két védjegyet  
együtt védjegyként lajstromozták? 

9.  A Krajský  súd v  Prešove  (Szlovákia)  által  2012.  január 17-én benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-22/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: szlovák 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Úgy  kell-e  értelmezni  a  gépjárműhasználattal  kapcsolatos  polgári  jogi  felelősség  biztosítására 
vonatkozó  tagállami  jogszabályok  közelítéséről  szóló,  1990.  május  14-i  90/232/EGK  tanácsi 
irányelvnek  a  72/166/EGK  irányelv  3.  cikkének  (1)  bekezdésével  összefüggésben  értelmezett  1.  
cikkének  (1)  bekezdését,  hogy  azzal  ellentétes  az  olyan  nemzeti  jogi  rendelkezés  (így  a 
gépjárműhasználattal kapcsolatos kárra vonatkozó kötelező felelősségbiztosításról szóló 381/2001. sz. 
törvény 4.  cikkében,  valamint  [a  Cseh  Köztársaságnak]  a  gépjárműhasználattal  kapcsolatos  kárra 
vonatkozó felelősségbiztosításról szóló 168/1999. sz. törvény[ének] 6. cikkében foglalt rendelkezés), 
amelynek  értelmében  a  gépjárműhasználattal  kapcsolatos  polgári  jogi  felelősség  nem terjed  ki  a 
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gépjárműhasználatból  eredő  közúti  baleset  áldozatainak  túlélő  hozzátartozói  által  elszenvedett, 
pénzbeli juttatás formájában meghatározott nem vagyoni kárra? 

3. Amennyiben az első kérdésre adandó válasz az, hogy a hivatkozott nemzeti szabály nem ellentétes a 
közösségi joggal, úgy kell-e értelmezni a gépjárműhasználattal kapcsolatos kárra vonatkozó kötelező 
felelősségbiztosításról szóló 381/2001. sz. törvény 4. cikkének (1), (2) és (4) bekezdésében, valamint 
[a Cseh Köztársaságnak] a gépjárműhasználattal kapcsolatos kárra vonatkozó felelősségbiztosításról 
szóló 168/1999. sz. törvény[ének] 6. cikkében foglalt rendelkezéseket, hogy azokkal nem ellentétes,  
ha a nemzeti bíróság a [omissis] 90/232/EGK tanácsi irányelvnek a 72/166/EGK irányelv 3. cikkének 
(1)  bekezdésével  összefüggésben  értelmezett  1.  cikkének  (1)  bekezdésével  összhangban  a 
gépjárműhasználatból  eredő  közúti  baleset  áldozatainak  túlélő  hozzátartozói  mint  károsult  felek 
részére elismeri a nem vagyoni kár pénzbeli juttatás formájában történő megtérítéséhez való jogot?

10.  Az  Okresný  súd  Prešov  (Szlovákia)  által  2012.  január 23-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-30/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: szlovák 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 38. és 17. cikkével, valamint az EUMSZ 169. cikkel ellentétes-
e az olyan nemzeti szabályozás alkalmazása, amelynek értelmében a munkabérből történő letiltásról 
szóló megállapodás alapján a tisztességtelen feltételek bírósági felülvizsgálatának lehetősége nélkül 
kerül sor a fogyasztó munkabéréből történő letiltásra, a fogyasztónak pedig nincs közvetlen lehetősége 
e letiltás megszüntetésére? 

11. A Juzgado de Primera Instancia de Badajoz (Spanyolország) által 2012. január 23-án 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-32/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: spanyol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
1. Ha egy fogyasztó azt követően, hogy a szerződésszerű állapot helyreállítására annak ellenére nem 
került sor, hogy a javítást többször is eredménytelenül kérte, bírósági úton kizárólag a szerződéstől 
való elállás iránti  igényt  érvényesít,  és az elállásra azért nincs lehetőség, mert  csekély jelentőségű 
hibáról van szó, a bíróság elismerheti-e hivatalból a fogyasztó jogát a megfelelő árleszállításra? 

Közigazgatási ügyszak

1.  A Nejvyšší  správní  soud  (Cseh  Köztársaság)  által  2011.  október 20-án  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-534/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: cseh 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével  
kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és szabályokról szóló, 2008. december 16-i 
2008/115/EK európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv  (9)  preambulumbekezdésével  összefüggésben 
értelmezett 2. cikkének (1) bekezdését, hogy az irányelv nem vonatkozik harmadik országok olyan 
állampolgárára,  aki  a menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások 
minimumszabályairól  szóló,  2005.  december  1-jei  2005/85/EK  tanácsi  irányelv  értelmében 
nemzetközi védelemért folyamodott? 
2.  Az  első  kérdésre  adandó  igenlő  válasz  esetén  szükséges-e,  hogy  egy  külföldi  állampolgár 
kitoloncolás  céljából  foganatosított  őrizetét  megszüntessék,  amennyiben  a  2005/85/EK  irányelv 
értelmében vett nemzetközi védelemért folyamodik, és nincs más indok az őrizetben tartására? 
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2.  A Consiglio  di  Stato  (Olaszország)  által  2011.  november  9-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-564/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Az  építési  beruházásra,  az  árubeszerzésre  és  a  szolgáltatásnyújtásra  irányuló  közbeszerzési 
szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel, és különösen annak 1. cikke (2) bekezdésének a) és d) pontjával, 2.  
cikkével,  28.  cikkével,  valamint  II.  melléklete  8.  és  12.  kategóriájával  ellentétes-e  az  a  nemzeti 
szabályozás, amely lehetővé teszi két ajánlatkérő hatóság között írásbeli megállapodás megkötését a 
helyi  területrendezési  tervet  alkotó,  a  nemzeti  és  regionális  ágazati  szabályozásban meghatározott  
aktusok elkészítésére irányuló tanulmányozás, valamint műszaki és tudományos tanácsadás tárgyában 
elméletileg  alapvetően  nem  jövedelmező  ellenszolgáltatás  fejében,  ha  a  feladatot  ellátó  hatóság 
gazdasági szereplői minőséget ölthet? 

3.  A Finanzgericht  Düsseldorf  (Németország)  által  2011.  november 25-én  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-595/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

Úgy kell-e értelmezni 

a) a Kínai Népköztársaságból származó integrált elektronikus kompakt fénycső (CFL-i) behozatalára 
vonatkozó  végleges  dömpingellenes  vám  kivetéséről,  és  a  kivetett  ideiglenes  vám  végleges 
beszedéséről szóló, 2001. július 16-i 1470/2001/EK tanácsi rendeletet 

és 

b)  a  Kínai  Népköztársaságból  származó  integrált  elektronikus  kompakt  fénycsövek  behozatalára 
vonatkozó  dömpingellenes  vámoknak  a  384/96/EK  rendelet  11.  cikkének  (2)  bekezdése  szerinti 
hatályvesztési  felülvizsgálatát  követő  kivetéséről  és  a  Vietnami  Szocialista  Köztársaságban,  a 
Pakisztáni Iszlám Köztársaságban és a Fülöp-szigeteki Köztársaságban feladott ugyanilyen termékre 
történő kiterjesztéséről szóló, 2007. október 15-i 1205/2007/EK tanácsi rendeletet, 

hogy  azok  hatálya  a  felperes  által  importált  és  a  végzésben  részletesen  ismertetett,  
fényerőszabályzóval felszerelt kompakt fénycsövekre is kiterjed? 

4. A First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) által 2011. november 28-án 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-606/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: angol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Amennyiben a Bíróság arra a következtetésre jut, hogy a C-591/10. sz., Littlewoods Retail Limited 
kontra The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs ügyben előterjesztett 1. kérdésre 
nemleges válasz adandó: 
1. Megköveteli-e a tényleges érvényesülés és az egyenértékűség uniós jogi elve, hogy az uniós jogot 
sértő  HÉA-túlfizetés  rendezése  egy összegben  történjen,  amely  mind  a  túlfizetés  tőkeösszegének 
visszatérítését, mind a túlfizetés használati értékét és/vagy a kamatot fedezi? 
2.  Olyan  körülmények  között,  ha  a  belső  jogban  léteznek  más  jogorvoslatok,  sérti-e  a  tényleges 
érvényesülés és az egyenértékűség elvét, ha a jogorvoslat, illetve jogorvoslatok nem szerepelnek azon 
törvényi rendelkezések között, amelyek a főkövetelésre vonatkozó visszaigénylések benyújtását és az 
ezek tárgyában hozott közigazgatási határozatok megtámadását szabályozzák? 
3. Sérti-e a tényleges érvényesülés és az egyenértékűség elvét, ha azt várják el a kérelmezőtől, hogy a 
főkövetelésre vonatkozó visszaigénylését és az egyszerű  kamat iránti  igényét a Tax Tribunal előtti 
eljárásban,  míg  a  túlfizetés  használati  értékére  és/vagy  a  kamatra  vonatkozó,  az  uniós  jog  által 
megkövetelt jogorvoslat maradványösszegét külön eljárásban érvényesítse a High Court előtt? 
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5.  A Tribunale di Milano (Olaszország) által 2011. november 30-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-612/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Az [EK]-Szerződés 43. és 49. cikkei a sportfogadási ágazatban a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás  
szabadsága  tekintetében  megengednek-e  egy  olyan  nemzeti  szabályozást,  amely  állami 
monopóliumrendszert, és a koncessziók és engedélyezések olyan rendszerét hozza létre, amely — a  
koncessziók meghatározott számán belül — a következőket írja elő: 

a) egy korábbi időszakban valamely olyan eljárás alapján kiadott koncessziók jogosultjai általános 
védelmét, amely eljárás jogellenesen zárta ki a gazdasági szereplők egy részét; 

b)  olyan  rendelkezések  meglétét,  amelyek  valójában  egy  olyan  eljárás  alapján  megszerzett 
kereskedelmi  pozíciók  fenntartását  biztosítják,  amely  eljárás  jogellenesen  zárta  ki  a  gazdasági 
szereplők egy részét (mint például annak megtiltása a koncessziók új jogosultjai számára, hogy 
értékesítő pultjaikat a már meglévőktől bizonyos meghatározott távolságon belül helyezzék el) 

c) a koncesszió lejárta, valamint a jogalany nagy összegű biztosítékai elvesztése eseteinek rögzítése, 
amelyek között szerepel az az eset is, ha a koncesszió jogosultja közvetlenül vagy közvetetten a 
koncesszió tárgyát képezőhöz hasonló, határokon átnyúló játéktevékenységeket folytat? 

6.  A Hoge  Raad  der  Nederlanden  (Hollandia)  által  2011.  december 5-én  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-622/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Lehetőséget biztosít-e a hatodik irányelv arra, hogy abban az esetben, ha az említett irányelv 20. cikke 
szerinti eredetileg elszámolt adólevonást úgy módosítják, hogy a levont adó összegét egészben vagy 
részben  vissza  kell  téríteni,  ezen  összeget  az  adólevonást  korábban  elvégző  adóalanytól  eltérő 
személytől,  különösen  — miként  a  forgalmi  adóról  szóló  törvény 12a.  cikke  esetében — attól  a 
személytől szedjék be, akinek, illetve amelynek az említett adóalany terméket értékesített? 

7. Az Înalta Curte de Casație și Justiție (Románia) által 2011. december 6-án benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-627/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: román 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Az 1260/1999 és  1268/1999 tanácsi  rendeleteket  úgy kell-e  értelmezni,  hogy a  Románia  Európai 
Unióhoz történő csatlakozását megelőzően nyújtott SAPARD alapok kedvezményezettjei által végzett 
gazdasági tevékenységet az említett alapok odaítélési feltételeinek tiszteletben tartásával kell folytatni 
a gazdasági hatékonyság és a kedvezményezett jövedelmezősége elvének megfelelően, tekintettel a 
hivatkozott konkrét körülményekre, a helyi természeti katasztrófákra? 

8.  Az  Oberlandesgericht  Braunschweig  (Németország)  által  2011.  december  7-én 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-628/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Kiterjed-e  a  megkülönböztetés  EUMSZ  18.  cikkben  (korábban  EKSZ  12.  cikk)  szabályozott 
tilalmának hatálya arra az esetre, ha valamely tagállam (a Németországi Szövetségi Köztársaság) a  
Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló, 2008. szeptember 24-i 
1008/2008[/EK] európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. és 8. cikke értelmében vett, valamely másik  
tagállamban  (az  Osztrák  Köztársaságban)  kiadott  érvényes  működési  engedéllyel  rendelkező  légi 
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fuvarozótól  berepülési  engedélyt  követel  meg  a  harmadik  országokból  a  tagállam területére  tartó 
(kereskedelmi célú) nem menetrend szerinti járatok vonatkozásában? 

2.  Az  első  kérdésre  adandó  igenlő  válasz  esetén  az  engedélyezési  követelmény  már  önmagában 
ellentétes-e  az  EUMSZ 18.  cikkel  (korábban  EKSZ 12.  cikk)  abban  az  esetben,  ha  a  berepülési 
engedélyt, amelynek beszerzése pénzbírság kiszabása útján kényszeríthető ki, a harmadik országokból 
induló  légi  járatok  vonatkozásában  csak  a  többi  tagállamban  közlekedési  engedélyt  (működési 
engedélyt)  kapott  légi  fuvarozóktól  követelik  meg,  a  Németországi  Szövetségi  Köztársaságban 
szerzett közlekedési engedéllyel rendelkező légi fuvarozóktól azonban nem? 

3. Abban az esetben, ha az EUMSZ 18. cikk (korábban EKSZ 12. cikk) alkalmazandó ugyan (első 
kérdés),  de  az engedélyezési  követelmény önmagában nem tekinthető  megkülönböztető  jellegűnek 
(második  kérdés),  a  berepülési  engedélynek  az  érintett  fél  harmadik  országokból  a  Németországi 
Szövetségi Köztársaságba indított légi járatai vonatkozásában történő — pénzbírság terhe melletti — 
kiadása a megkülönböztetés tilalmának megsértése nélkül függővé tehető-e attól, hogy a tagállam légi 
fuvarozója igazolja-e az engedélyező hatóság előtt, hogy a Németországi Szövetségi Köztársaságban 
szerzett közlekedési engedéllyel rendelkező légi fuvarozók nem képesek a repülések lebonyolítására 
(rendelkezésre nem állási nyilatkozat)? 

9.  A Landgericht  München  I  (Németország)  által  2011.  december  9-én  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-636/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Ellentétes-e  a  178/2002/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet  10.  cikkével  az  a  nemzeti 
szabályozás, amely az élelmiszer vagy takarmány és azon élelmiszer- vagy takarmányipari vállalkozás 
megjelölése mellett, amelynek neve vagy cégneve alatt az élelmiszert vagy takarmányt előállították 
vagy kezelték, illetve amelynek neve vagy cégneve alatt az élelmiszer vagy takarmány a piacra került,  
lehetővé  teszi  az  állampolgárok  tájékoztatását,  ha  egy  nem  egészségkárosító,  de  fogyasztásra 
alkalmatlan, különösen undorkeltő élelmiszer kerül vagy került a piacra jelentős mennyiségben, vagy 
ha  egy  ilyen  élelmiszer  annak  jellege  miatt  ugyan  csak  csekély  mennyiségben,  de  hosszabb 
időtartamra került a piacra? 

2. Az előző kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Eltérő választ kell-e adni a II.1. kérdésre akkor, ha a 
tényállás  2007.  január  1-jét  megelőzően  valósult  meg,  a  nemzeti  jogot  mindazonáltal  már  az 
előzőekben említett rendelethez igazították? 

10.  Az Administrativen Sad — Varna (Bulgária) által 2011. december 15-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-642/11. 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 203. cikkét, hogy a valamely személy által a számlán feltüntetett HÉA-t 
attól függetlenül meg kell fizetni, hogy e feltüntetés indokolt-e (az értékesítés, a szolgáltatás vagy a 
kifizetés  meghiúsulása),  valamint  úgy,  hogy a  Zakon za danak varhu dobavenata  stoynost  (HÉA-
törvény)  alkalmazását  ellenőrző  szervek  arra  a  nemzeti  rendelkezésre  tekintettel,  amely szerint  a 
számlát csak annak kibocsátója helyesbítheti, nem jogosultak az adott személy által feltüntetett adó 
helyesbítésére? 

2. Sérti-e az adósemlegesség, az arányosság és a bizalomvédelem elvét az a közigazgatási és ítélkezési 
gyakorlat,  amely  szerint  az  egyik  féllel  (a  számlán  megjelölt  beszerzővel  vagy  igénybevevővel) 
szemben adóellenőrzési határozat útján megtagadják az adólevonási jogot, míg a másik fél (a számla 
kibocsátója)  esetében — ugyancsak adóellenőrzési  határozat  útján — mellőzik a  feltüntetett  HÉA 
helyesbítését, mégpedig a következő esetekben: 

— a számla kibocsátója a nála végzett adóellenőrzés során nem mutatott be okiratokat; 
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—  a számla kibocsátója az adóellenőrzési eljárásban bemutatott  okiratokat,  az értékesítői azonban 
nem terjesztettek elő  bizonyítékokat, vagy az előterjesztett bizonyítékok alapján nem állapítható 
meg, hogy ténylegesen sor került a termékértékesítésre vagy a szolgáltatásnyújtásra;

—  a számla  kibocsátójával  szembeni  adóellenőrzési  eljárás  során nem ellenőrizték az  értékesítési 
láncban érintett ügyleteket? 

 
11.  Az Administrativen Sad — Varna (Bulgária) által 2011. december 15-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-643/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: bolgár 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  A HÉA helytelen  felszámításának  valamennyi  esetére  kiterjed-e  a  közös  hozzáadottértékadó-
rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 203. cikkének hatálya, ideértve 
azokat az eseteket is, amelyekben adóztatandó tényállás megvalósulása nélkül bocsátották ki a HÉA-t 
feltüntető számlát? Az e kérdésre adandó igenlő válasz esetén: megköveteli-e a 2006/112 irányelv 203. 
és 273. cikke, hogy a tagállamok kifejezetten szabályozzák, hogy meg kell fizetni az olyan számlán  
feltüntetett HÉA-t, amelynek tekintetében az ügylet nem valósult meg, vagy elegendő az irányelv azon 
általános szabályának átültetése, amely szerint az adót bármely olyan személynek meg kell fizetnie,  
aki adót tüntet fel a számlán? 

2.  Megköveteli-e  a  2006/112  irányelv  73.,  179.  és  203.  cikke  a  2006/112  irányelv  (39) 
preambulumbekezdésére  tekintettel  és  az  adólevonások pontosságának biztosítása  érdekében,  hogy 
abban az esetben, ha adóztatandó tényállás megvalósulása nélkül tüntettek fel HÉA-t a számlán, az 
adóbeszedési szervek elvégezzék az adóalap és a felszámított adó helyesbítését? 

3. A 2006/112 irányelv 395. cikke szerinti  különös intézkedéseknek minősülhet-e az olyan adózási 
gyakorlat, mint az alapügybeli, amely szerint az adóbeszedési szervek az adólevonások ellenőrzése 
céljából csak az elvégzett adólevonást vizsgálják felül, miközben a teljesített ügyletek utáni adót már  
pusztán azért  feltétlenül  megfizetendőnek tekintik,  mert  azt  feltüntették a számlán? Az e kérdésre 
adandó igenlő válasz esetén: lehetőség van-e a 2006/112 irányelv 203. cikke alapján arra — és ha igen, 
mely esetekben —, hogy ugyanazon ügylet  tekintetében először — azért,  mert adót tüntetett  fel a 
számlán — az értékesítőre vagy a szolgáltatóra, másodszor pedig — azáltal, hogy megtagadják tőle az 
adólevonási  jogot  — az  értékesítés  beszerzőjére  vagy a  szolgáltatás  igénybevevőjére  vessenek  ki 
HÉA-t? 

4. Sérti-e a HÉA halmozódásának tilalmát, és ellentétes-e a jogbiztonság, az egyenlő bánásmód és az 
adósemlegesség  elvével  az  olyan  adózási  gyakorlat,  mint  az  alapügybeli,  amely  szerint  valamely 
adóköteles  értékesítés  beszerzőjétől  vagy  valamely  adóköteles  szolgáltatás  igénybevevőjétől  „az 
ügylet teljesítését alátámasztó bizonyíték hiányában” anélkül tagadják meg az adólevonási jogot, hogy 
figyelembe vennék azokat  a korábban tett  megállapításokat,  amelyek szerint  az értékesítőt vagy a 
szolgáltatót terhelő adófizetési kötelezettség keletkezett, és az adót annak meg kell fizetnie, miközben 
az  adólevonási  jog  keletkezésének  értékeléséig  az  érintett  adóellenőrzési  határozatot  nem 
módosították, illetve nem merült fel ezt szükségessé tevő ok, és nem nyert megállapítást, hogy azt az 
állam által előírt módon meg kellene változtatni? 

5.  Lehetőség van-e a  2006/112 irányelv 167.  cikke és  168.  cikkének a)  pontja  alapján arra,  hogy 
megtagadják az adólevonási jogot valamely adóköteles értékesítés olyan beszerzőjétől vagy valamely 
adóköteles  szolgáltatás  olyan  igénybevevőjétől,  aki,  illetve  amely  az  irányelv  178.  cikkének 
valamennyi  feltételét  teljesíti,  miután  az  értékesítővel  vagy  a  szolgáltatóval  szemben  hozott  és 
jogerőre  emelkedett  adóellenőrzési  határozat  nem  helyesbítette  az  adott  ügylet  tekintetében 
felszámított  HÉA-t „az adóztatandó tényállás megvalósulásának hiánya” miatt,  hanem elismerte az 
adófizetési  kötelezettség  létrejöttét,  és  azt  figyelembe  vette  az  érintett  adómegállapítási  időszak 
elszámolási  eredményének  megállapítása  során?  Jelentőséggel  bír-e  e  kérdés  megválaszolása 
szempontjából  az a körülmény,  hogy az értékesítő  vagy a szolgáltató az adóellenőrzés  során nem 
mutatott be számviteli bizonylatokat, és az ezen időszak adóelszámolási eredményét kizárólag a HÉA-
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bevallások,  valamint  a  beszerzésre  és  értékesítésre  vonatkozó  nyilvántartások  adatai  alapján 
állapították meg? 

6. Az előző  kérdésekre adandó válaszoktól függően: úgy kell-e értelmezni a 2006/112 irányelv 167. 
cikkét  és  168.  cikkének a)  pontját,  hogy olyan  körülmények között,  mint  az  alapügyben,  a  HÉA 
semlegessége megköveteli, hogy az adóalany levonhassa az ügyletek tekintetében felszámított adót? 

12.  A Court of  Appeal (England & Wales) (Civil  Division)  (Egyesült Királyság) által 
2011.  december 19-én benyújtott  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelem  (C-648/11.  sz. 
ügy) 
Az eljárás nyelve: angol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti  
kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok 
megállapításáról szóló, 343/2003/EK rendelet (HL L 50., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 
6. kötet, 109. o.) 6. cikkének második bekezdése alapján mely tagállam felelős a menedékjog iránti 
kérelem elbírálásáért, amennyiben az olyan, kísérő  nélküli kiskorú menedékkérő, akinek nincs más 
tagállamban  jogszerűen  tartózkodó  családtagja,  több  tagállamban  nyújtott  be  menedékjog  iránti 
kérelmet? 

13.  A  Hoge  Raad  der  Nederlanden  által  2011.  december  19-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-651/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Az  olyan  társaságban meglévő  30 %-os részesedés  átruházása,  amely számára  az  e  részesedés 
értékesítője  hozzáadottértékadó-köteles  szolgáltatásokat  nyújt,  egy  tekintet  alá  eshet-e  a 
vagyonrésznek  —  termékértékesítés  esetében  —  a  hatodik  irányelv  5.  cikkének  (8)  bekezdése  
értelmében  vett  és/vagy  —  szolgáltatásnyújtás  esetében  —  ugyanezen  irányelv  6.  cikkének  (5) 
bekezdése értelmében vett átruházásával? 

2. Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: az e kérdésben körülírt részesedésátruházás egy 
tekintet alá eshet-e a vagyonrésznek — termékértékesítés esetében — a hatodik irányelv 5. cikkének 
(8)  bekezdése  értelmében  vett  és/vagy —  szolgáltatásnyújtás  esetében  —  ugyanezen  irányelv  6. 
cikkének  (5)  bekezdése  értelmében  vett  átruházásával,  ha  a  többi  részesedéstulajdonos,  amely 
ugyancsak  hozzáadottértékadó-köteles  szolgáltatásokat  nyújt  annak  a  társaságnak,  amelynek  a 
részesedéseit átruházza, (majdnem) egyidejűleg az e társaságban meglévő összes további részesedést 
ugyanarra a személyre ruházza át? 

3. A második kérdésre adandó nemleges válasz esetén: az első kérdésben körülírt részesedésátruházás 
egy tekintet alá esik-e a vállalkozásnak (vagy egy részének) a hatodik irányelv 5. cikke (8) bekezdése 
és/vagy 6.  cikke (5) bekezdése értelmében vett  átruházásával,  ha figyelembe vesszük,  hogy ez az  
átruházás szoros összefüggésben áll az e részesedés keretében végzett ügyvezetési tevékenységekkel? 

14.  Az Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Egyesült Királyság) által 2011. 
december 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-653/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: angol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. A jelen üggyel azonos körülmények esetében milyen súllyal kell a nemzeti bíróságnak figyelembe 
vennie  a  szerződéseket  annak  a  kérdésnek  az  eldöntésénél,  hogy  a  HÉA szempontjából  melyik 
személy nyújtotta a szolgáltatásokat? Különösen, meghatározó-e a szerződési jogállás a HÉA-szerinti 
szolgáltatásnyújtó helyzetének megállapításakor? 

2. A jelen üggyel azonos körülmények esetében, amennyiben a szerződéses jogállás nem meghatározó, 
mely körülmények esetében térjen el a nemzeti bíróság a szerződéses jogállástól? 
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3. A jelen üggyel azonos körülmények között adott esetben milyen mértékben lényeges az, hogy: 

a) A szerződés szerint a szolgáltatás nyújtását végző személy egy másik személy teljes irányítása alatt 
áll-e? 

b) Az üzleti tudással, kereskedelmi kapcsolattal és tapasztalattal más személy rendelkezik-e, mint aki a  
szerződést köti? 

c) A szolgáltatás meghatározó elemeinek mindegyikét vagy azok többségét másik személy végzi-e,  
mint aki a szerződést köti? 

d) A szolgáltatásból eredő pénzügyi veszteséggel és jóhírnév sérelmével járó kereskedelmi kockázatot 
más személy viseli-e, mint aki a szerződést köti? 

e)  A  szerződés  szerint  szolgáltatást  nyújtó  személy  a  szolgáltatáshoz  szükséges  meghatározó 
eszközöket alvállalkozásba adja-e annak a személynek, aki az első személyt irányítja, és ezekből az 
alvállalkozói szerződésekből hiányoznak-e egyes kereskedelmi jellemzők? 

4. A jelen üggyel azonos körülmények esetében el kell-e tekintenie a nemzeti bíróságnak a szerződés 
elemzésétől? 

5. A negyedik kérdésre adandó nemleges válasz esetén a jelen ügyben felmerülővel azonos ügyletek 
eredménye adóügyi szempontból olyan adóelőnyt jelent-e, amelynek biztosítása ellentétes a hatodik 
irányelv céljával a Bíróság C-255/02. sz., Halifax plc és társai kontra Commissioners of Customs & 
Excise ügyben 2006. február 21-én hozott ítéletének 74–86. pontja értelmében? 

6.  Az  ötödik  kérdésre  adandó igenlő  válasz  esetén  hogyan  kellene  a  jelen  ügyben  felmerülőkkel 
azonos ügyleteket átminősíteni? 

15.  A Hof  van  Cassatie  van  België  (Belgium)  által  2011.  december 21-én  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-657/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Úgy kell-e értelmezni a megtévesztő reklámra vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések  közelítéséről  szóló,  1984.  szeptember  10-i  84/450/EGK irányelv  2.  cikke,  illetve  a 
megtévesztő  és összehasonlító reklámról szóló, 2006. december 12-i 2006/114/EK irányelv 2. cikke 
szerinti „reklám” fogalmát, hogy az valamely domain-név bejegyeztetését és használatát, valamint a 
metatagek valamely weboldal metaadataiban történő használatát is magába foglalja? 

16.  A Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la  Toscana  (Olaszország)  által  2011. 
december 27-én és 2012. január 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek 
(C-660/11. és C-8/12. sz. ügy)3 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni az EK-Szerződés 43. és 49. cikkét, hogy azokkal főszabály szerint ellentétes 
az olyan tagállami szabályozás, mint amilyen egyrészt a TULPS 88. cikke szerinti olasz szabályozás,  
amelynek  értelmében  „fogadások  kezelésére  vonatkozó engedély csak  azok számára  adható,  akik 
koncesszióval,  miniszteri  engedéllyel  vagy más,  a jogszabályok alapján fogadások szervezésére és  
működtetésére jogosult szerv engedélyével rendelkeznek, valamint akikre a koncessziós jogosult vagy 
az engedély tulajdonosa a koncesszió vagy engedély alapján azt átruházta”, másrészt a 2010. évi 73.  
sz.  törvénnyel  törvénnyé  alakított  2010.  március  25-i  40.  sz.  törvényrendelet  2.  cikkének  (2b) 
bekezdése  szerinti  olasz  szabályozás,  amelynek  értelmében  „a  közbiztonsággal  kapcsolatos  
jogszabályok  egységes  szövegéről  szóló,  1931.  június  18-i  773.  sz.  többször  módosított  királyi 
rendelet  88.  cikkét  úgy kell  értelmezni,  hogy az abban foglalt  engedély — amennyiben azt  olyan 
kereskedelmi  tevékenységre  vonatkozóan  adják,  amelynek  keretében  pénznyereménnyel  járó 

3 A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek.
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nyilvános fogadások gyűjtésére és lebonyolítására kerül sor — csak akkor tekinthető hatályosnak, ha 
arra  azt  követően  kerül  sor,  hogy a  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  — Amministrazione 
autonoma  dei  monopoli  di  Stato  megadta  az  e  tevékenységet  folytatók  részére  az  e  fogadások  
gyűjtésére és lebonyolítására vonatkozó megfelelő koncessziót”? 

2. Úgy kell-e értelmezni az EK-Szerződés fent hivatkozott 43. és 49. cikkét, hogy azokkal főszabály 
szerint ellentétes az a nemzeti szabályozás, mint amilyen a 2006. évi 248. sz. törvénnyel törvénnyé  
alakított  2006.  július  4-i  223.  sz.  törvényerejű  rendelet  38.  cikkének  (2)  bekezdésében  foglalt 
szabályozás (…). 

A  hivatkozott  38.  cikk  (2)  bekezdésének  a  fent  említett  közösségi  elvekkel  való 
összeegyeztethetőségére  vonatkozó  kérdés  tárgyát  a  fenti  rendelkezésnek  kizárólag  azon  részei 
képezik, amelyek: a) a módosított szabályozást megelőzően megadott koncessziók általános védelmét 
rögzítik; b) kötelezettségként rögzítik, hogy az új értékesítő helyeknek meghatározott távolságot kell 
tartaniuk a már meglévőktől, amely ténylegesen azzal a következménnyel járhat, hogy biztosítja a már 
meglévő kereskedelmi pozíciók fenntartását. A kérdés tárgya továbbá az Amministrazione autonoma 
dei  monopoli  di  Stato  által  a  hivatkozott  38.  cikk  (2)  bekezdésben  foglaltakról  adott  általános 
értelmezés,  amely a  koncessziós  megállapodásokba  (23.  cikk  (3)  bekezdése)  bevezeti  a  korábban 
határokon  átnyúló  hasonló  tevékenységek  közvetlen  és  közvetett  gyakorlásának  esetére  előírt 
jogvesztő kikötést. 

3. Igenlő válasz esetén, azaz annak megállapítása esetén, hogy a fenti pontokban hivatkozott nemzeti 
szabályok összeegyeztethetőek a közösségi  szabályozással,  az  EK-Szerződés 49.  cikkét  úgy kell-e 
értelmezni, hogy a szolgáltatásnyújtás szabadságának általános közérdekből történő korlátozása esetén 
előzetesen meg kell  vizsgálni,  hogy ez az általános közérdeket  nem vették-e már kellő  mértékben 
figyelembe  a  szabályok,  az  ellenőrzések  és  azon vizsgálatok  alapján,  amelyeknek a  szolgáltató  a 
letelepedése helye szerinti államban alanya? 

4. Igenlő válasz esetén, az előző pontban meghatározottaknak megfelelően figyelembe kell-e vennie a 
kérdést  előterjesztő  bíróságnak  az  ilyen  korlátozás  arányosságának  vizsgálata  során,  hogy  a 
szolgáltatást nyújtó letelepedési helye szerinti állam vonatkozó előírásai a szolgáltatásnyújtás helye 
szerinti állam által végzett ellenőrzés mértékével megegyeznek vagy egyenesen felülmúlják azt? 

17. A Curtea de Apel Oradea (Románia) által 2011. december 27-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-663/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: román 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Ellentétes-e  az  európai  joggal  (a  92/12/EGK irányelv  7.  és  22.  cikkével,  valamint  az  irányelv 
preambulumbekezdéseivel) a jövedékiadó-visszatérítési kérelem román adóhatóságok általi elutasítása 
akkor, amikor:

a)  a jövedékiadó-visszatérítést kérő  kereskedő  igazolta a nemzeti  szabályozás által a visszatérítési 
kérelem elfogadhatóságával  kapcsolatban  előírt  valamennyi  formai  feltétel,  és  különösen  (i)  a 
jövedéki  adó  Romániában történt  megfizetésének igazolására,  és  (ii)  a  jövedéki  termékek más 
tagállamba történő feladásának igazolására vonatkozó feltételek teljesítését; 

b) egyes okmányok, amelyeknek a román adójogi szabályozás (az adótörvény 192 6 . cikke, a 44/2004 
kormányhatározatban előírt végrehajtási szabályok 18 4 . pontja, és az adótörvény VII. címének 11.  
melléklete)  szerint  a  visszatérítési  kérelmet  kísérniük  kell,  kizárólag  a  jövedéki  termékek  más 
tagállamba történő szállítását követően nyújthatók be; 

c) a román adójogi szabályozás (a végrehajtási szabályok 18 4 . pontjának (4) bekezdése) minden  
visszatérítési kérelem vonatkozásában 5 éves általános határidőt ír elő? 

2.  Úgy  kell-e  értelmezni  a  92/12/EGK  irányelv  22.  cikke  [(2)  bekezdésének]  a)  pontját,  hogy 
amennyiben  a  kereskedő  a  más  tagállamban  való  fogyasztásra  szánt  jövedéki  termékeknek  ezen 
tagállamba történő szállítását megelőzően nem terjeszt elő jövedékiadó-visszatérítési kérelmet abban a 

18



tagállamban, amelyben a jövedéki adót megfizették, az a kereskedőnek a megfizetett  jövedéki adó 
visszatérítéséhez fűződő joga elvesztéséhez vezet? 

3. Ha a második kérdésre adandó válasz igenlő, az a megoldás, amely szerint a kereskedő elveszti a 
jövedékiadó-visszatérítéshez fűződő jogát, az ugyanazon jövedéki termékek kettős megadóztatásának 
fényében  (abban  a  tagállamban,  amelyben  a  jövedéki  termékeket  eredetileg  szabad  forgalomba 
bocsátották, valamint abban a tagállamban, amelyben azokat fogyasztásra szánták) összhangban van-e 
az adósemlegesség elvével? 

4. Ha a második kérdésre adandó válasz igenlő, a más tagállamban való fogyasztásra szánt, szabad 
forgalomba  bocsátott  termékeket  terhelő  jövedéki  adó  megfizetésének  időpontja  és  a  jövedéki 
termékeknek a  fogyasztás  szerinti  másik  tagállamba  való  feladásának  időpontja  közötti  rendkívül 
rövid  időtartam úgy tekinthető-e,  mint  amely összhangban  van  az  egyenértékűség  és  a  tényleges 
érvényesülés elvével? E szemszögből releváns-e az, hogy az az általános határidő, ameddig kérhető az 
adók, illetékek vagy hozzájárulások visszatérítése a szóban forgó tagállamban, sokkal hosszabb? 

18. Az Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein- Westfalen (Németország) által 
2011.  december 30-án benyújtott  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelem (C-666/11.  sz. 
ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Hivatkozhat-e  a  menedékkérő  a  felelősség  hiányának  megállapítására  és  a  menedékjog  iránti 
kérelem előterjesztésének  helye  szerinti  tagállam (megkereső  tagállam)  álláspontja  szerint  felelős 
tagállamba  történő  kitoloncolása  elrendelésére  irányuló  bírósági  eljárás  keretében  arra,  hogy  az 
átadásra nem került sor a 2003. február 18-i 343/2003/EK tanácsi rendelet 19. cikkének (4) bekezdése 
szerinti hat hónapos határidőn belül, és ezért a felelősség átszállt a megkereső tagállamra? 

2.  A 343/2003/EK tanácsi  rendelet  19.  cikke (4)  bekezdésének második mondata  értelmében vett 
ismeretlen helyen való tartózkodásnak minősül-e  az  az  — akár  színlelt  — öngyilkossági  kísérlet, 
amely meghiúsítja a felelős tagállam részére történő átadást? 

3.  Hivatkozhat-e  a  menedékkérő  a  felelősség  hiányának  megállapítására  és  a  kitoloncolása 
elrendelésére irányuló bírósági eljárás keretében a felelősségnek a 2003. szeptember 2-i 1560/2003/EK 
bizottsági rendelet 9. cikke (2) bekezdésének második mondata szerinti átszállására? 

4.  Megakadályozza-e  a felelősségnek a 2003.  szeptember 2-i  1560/2003/EK bizottsági  rendelet  9. 
cikke  (2)  bekezdésének  második  mondata  szerinti  átszállását  a  felelős  tagállamnak  a  megkereső 
tagállam általi azon értesítése, amely ugyan közli a már megszervezett átadás meghiúsulását, azt a  
körülményt azonban nem, hogy az átadás a hat hónapos határidőn belül nem hajtható végre?

5.  Létezik-e a menedékkérő  által  bírósági  úton érvényesíthető  igény arra,  hogy valamely tagállam 
megvizsgálja a felelősségnek a 343/2003/EK tanácsi rendelet 3. cikke (3) bekezdésének első mondata 
szerinti átvételét és vele a döntése indokait közölje? 

19.  Az Administrativen Sad — Varna (Bulgária) által 2011. december 27-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-667/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: bolgár 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Kivethető-e  visszamenőlegesen  dömpingellenes  vám  a  2007.  július  18-i  723/2011/EU  tanácsi 
végrehajtási rendelet  1. cikke alapján anélkül, hogy — az egységes vámokmány BIMIS-rendszerben 
történő rögzítésén kívül — sor került volna a nyilvántartásba vételre a 2009. január 26-i 91/2009/EK 
tanácsi rendelet 1. cikke szerinti kiegészítő TARIC-kódok bejegyzésével? 

2. Mi a 966/2010 rendelet (18) preambulumbekezdése szerinti  megfelelő  mérték a dömpingellenes 
vámnak a 723/2011 rendelet végrehajtása során történő visszamenőleges kivetése esetén? 
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20.  A Conseil  d'État  (Franciaország)  által  2011.  december 29-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-669/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Az 1995. február 22-i 360/95/EK bizottsági rendelet 5. cikkének (5) bekezdésében előírt, a pályázó 
által az alkohol birtokában lévő  intervenciós hivataloknak nyújtott teljesítési biztosítékból az előírt 
határidőn belül nem exportált alkohol hektolitere után elvesző 12,08 ecu, valamint az odaítélt alkohol 
exportálásának késedelme esetén a 2000. július 25-i 1623/2000/EK tanácsi rendelet 91. cikke (12) 
bekezdésében előírt exportálás biztosítását célzó biztosíték összege 15 %-ának minden esetben történő 
elvesztése,  valamint  a  fennmaradó  összeg  késedelmi  naponként  0,33%-kal  való  csökkentése 
közigazgatási szankciót képeznek-e vagy más jellegű intézkedést?

2.  Pusztán  az,  hogy  a  gazdasági  szereplő  megsérti  az  intervenciós  hivatalok  birtokában  lévő,  a 
Bizottság által pályázat keretében neki odaítélt boreredetű  alkohol exportálásának határidejét, olyan 
jogsértést képez-e, amelynek eredményeként a Közösségek általános költségvetése vagy a Közösségek 
által kezelt költségvetések kárt szenvednek vagy szenvednének az 1995. december 18-i 2988/95/EK,  
Euratom tanácsi rendelet 1. cikke értelmében? 

3. Ami az 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom horizontális tanácsi rendelet és az 1995. február 
22-i 360/95/EK ágazati bizottsági rendelet rendelkezéseinek esetleges összefüggéseit illeti: 

—  Feltéve, hogy a 2. pontban szereplő  kérdésre a válasz igenlő, az exportálás késedelme esetén a 
garancia visszatartásának az 1995. február 22-i ágazati rendeletben előírt rendszere alkalmazandó-
e,  kizárva  az  uniós  jog  által  előírt  minden  más  intézkedési  vagy  szankciórendszert?  Vagy 
ellenkezőleg, kizárólag az 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet által előírt 
intézkedés és közigazgatási szankciórendszer alkalmazandó-e? Vagy az 1995. február 22-i és 1995.  
december 18-i rendelet rendelkezéseit együttesen kell-e alkalmazni a végrehajtandó intézkedések 
és szankciók meghatározása érdekében, és ha igen, hogyan? 

—  Feltéve,  hogy  a  2.  pontban  szereplő  kérdésre  a  válasz  nemleges,  az  1995.  december  18-i 
2988/95/EK, Euratom horizontális tanácsi rendelet rendelkezései tiltják-e a garanciának az 1995.  
február 22-i 360/95/EK bizottsági rendelet 5. cikkének (5) bekezdésében előírt visszatartását, mivel 
az 1995. december 18-i horizontális rendelet azzal, hogy rögzíti a Közösségeket érő pénzügyi kár 
feltételét, ilyen kár hiányában gátolja a korábbi vagy későbbi ágazati mezőgazdasági rendelet által 
előírt intézkedés vagy szankció alkalmazását? 

4.  Feltéve,  hogy figyelemmel  a  fenti  kérdésekre  adott  válaszokra,  a  garancia  visszatartása  olyan  
szankció, amelyet alkalmazni lehet abban az esetben, ha a pályázó túllépi az exportálási határidőt, a 
170/94/EK és 171/94/EK pályázatokra az 1995. február 22-i 360/95/EK módosított bizottsági rendelet 
által meghatározott exportálási határidő túllépésénél a garancia visszatartásának számítására lehet-e, és 
igenlő  válasz  esetén  milyen  módon  lehet  visszaható  hatállyal  alkalmazni  a  2000.  július  25-i 
1623/2000/EK tanácsi  rendelet  91.  cikke  (12)  bekezdésének  rendelkezéseit,  annak  ellenére,  hogy 
egyrészt az utóbbi rendelet kifejezetten nem módosította, és nem helyezte hatályon kívül a 360/95/EK 
rendelet 5. cikkének kifejezetten a 170/94/EK és 171/94/EK pályázatokat szabályozó rendelkezéseit,  
csak  a  1993.  február  12-i  377/93/EK bizottsági  rendelet  rendelkezéseit,  amelyik  meghatározta  az 
intervenciós  hivatalok  birtokában  lévő,  desztillációból  származó  alkoholra  vonatkozó  pályázatok 
közös  szabályait,  és  a  teljesítési  biztosítékok felszabadításának módjai  tekintetében utalt  az  1985.  
július 22-i 2220/85/EGK bizottsági rendeletre, amelytől az 1995. február 22-i 360/95/EK módosított 
bizottsági  rendelet  rendelkezései  kifejezetten  eltérnek,  másrészt  pedig  annak  ellenére,  hogy  az 
1623/2000/EK rendelet a borpiac közös szervezésének 1999-es reformja után született,  és hogy az 
lényegesen módosította e téren a pályázatokat, valamint a nyújtott garanciák rendszerét, mind azok 
tárgyát, mind pedig összegüket, valamint elveszítésük és felszabadításuk módjait illetően, továbbá törli 
Brazíliát  azon  harmadik  országok  listájáról,  amelyekbe  az  odaítélt  alkoholnak  az  üzemanyag-
ágazatban való kizárólagos felhasználás céljából történő exportálása engedélyezett? 
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21.  A Conseil  d'État  (Franciaország)  által  2011.  december 29-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-670/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Amennyiben  úgy  tűnik,  hogy  valamely,  a  nemzeti  intervenciós  hivatallal  tárolási  szerződés 
megkötése  ellenértékeként  szőlőmustsűrítmény  tárolása  után  közösségi  támogatásban  részesülő 
termelő fiktív vagy nem létező társaságtól szerzi be a később, a tárolást megelőzően saját felelősségére 
sűríttetett  szőlőmustot,  úgy lehet-e  tekinteni,  hogy  az  1983.  április  29-i  1059/83/EGK  bizottsági 
rendelet  2.  cikke  (2)  bekezdése  rendelkezéseinek  értelmében  a  „tulajdonosa”  a 
szőlőmustsűrítménynek?  Ugyanezen  rendelet  17.  cikke  alkalmazható-e,  amennyiben  a  nemzeti 
intervenciós hivatallal kötött tárolási szerződés különösen súlyos hibában szenved, mégpedig abban, 
hogy a  nemzeti  intervenciós  hivatallal  szerződést  kötő  társaság  nem tekinthető  a  tárolt  termékek 
tulajdonosának? 

2. Amennyiben az olyan ágazati rendelet, mint az 1987. március 16-i 822/87/EGK tanácsi rendelet  
anélkül vezet be támogatást, hogy rendelkezne előírásai megsértésének szankcióiról, ilyen jogsértés 
esetében alkalmazható-e az 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet? 

3. Amennyiben valamely gazdasági szereplő megszegi az olyan közösségi ágazati rendeletben szereplő 
kötelezettségeit,  mint  az  1059/83  rendelet,  valamint  az  abban  szereplő,  a  közösségi  támogatásra 
jogosító feltételeket, továbbá az ágazati rendelet a fent hivatkozott rendelet 17. cikkéhez hasonlóan 
intézkedéseket vagy szankciókat ír elő, e szabályozás alkalmazása kizárja-e az Európai Unió joga által 
előírt  egyéb  szabályok  alkalmazását  annak  ellenére,  hogy a  szóban  forgó  jogsértés  hátrányos  az 
Európai  Unió pénzügyi  érdekeire? Vagy az ilyen jogsértés esetén, éppen ellenkezőleg,  kizárólag a 
2988/95  rendelet  által  előírt  intézkedések  és  szankciók  alkalmazandók-e?  Vagy mindkét  rendelet 
alkalmazandó-e? 

4. Amennyiben az ágazati rendelet és a 2988/95 rendelet is alkalmazandó, rendelkezéseiket milyen 
módon  kell  együttesen  alkalmazni  a  végrehajtandó  intézkedések  és  szankciók  meghatározása 
érdekében? 

5. Amennyiben valamely gazdasági szereplő többször is megsértette az uniós jogot, és e jogsértések 
közül egyesek valamely ágazati rendeletben meghatározott intézkedések vagy szankciók hatálya alá  
tartoznak, míg mások a 2988/95 rendelet értelmében vett szabálytalanságok, akkor kizárólag az utóbbi 
rendeletet kell-e alkalmazni? 

22.  A Conseil  d'État  (Franciaország)  által  2011.  december 29-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelmek (C-671/11. - C-676/11. sz. ügyek)4 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Az  EMOGA Garanciarészlegének  finanszírozási  rendszerébe  tartozó  ügyletek  tagállamok  által  
végzett  vizsgálatáról  szóló,  1989.  december 21-i 4045/89/EGK rendelet 2. cikkének (4) bekezdése 
szerinti, a vizsgált időszaknak az általa meghatározott, „a 12 hónapos időszakot megelőző vagy követő 
[…] időszakokra” történő  kiterjesztésére vonatkozó lehetőséggel a tagállam is élhet-e, figyelemmel 
egyrészt a Közösség pénzügyi érdekei védelmének szükségességére, másrészt a jogbiztonság elvére,  
illetve  annak  szükségességére,  hogy  a  vizsgáló  hatóságok  ne  rendelkezzenek  meghatározatlan 
hatáskörrel:

2. Különösen: 

— a vizsgált időszaknak minden esetben be kell-e fejeződnie a „vizsgálati” időszakot, vagyis az azon 
időszakot megelőző  tizenkét hónapos időszak alatt, amelynek során a vizsgálati cselekményeket 
elvégezték,  különben  a  vizsgálatot  olyan  szabálytalanság  terheli,  amelyre  a  vizsgált  személy 
hivatkozhat azzal a határozattal szemben, amely következményeket állapít meg a vizsgálat alapján? 

4 A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek.
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—  amennyiben  az  előző  kérdésre  adandó  válasz  igenlő,  hogyan  kell  értelmezni  a  rendeletben 
kifejezetten  szereplő  lehetőséget  arra,  hogy  a  vizsgált  időszakot  kiterjesszék  „a  12  hónapos 
időszakot […] követő időszakokra”? 

—  amennyiben  az  első  kérdésre  adandó  válasz  nemleges,  a  vizsgált  időszaknak  ennek  ellenére 
tartalmaznia kell-e olyan tizenkét hónapos időszakot, amely azon vizsgálati időszak során fejeződik 
be,  amely megelőzi  azt,  amelynek  során  a  vizsgálatot  végezték,  különben  a  vizsgálatot  olyan 
szabálytalanság  terheli,  amelyre  a  vizsgált  személy  hivatkozhat  azzal  a  határozattal  szemben, 
amely következményeket állapít meg a vizsgálat alapján, vagy a vizsgálat csak olyan időszakra 
vonatkozhat, amely befejeződött az előző vizsgálati időszak kezdete előtt?

23.  A Conseil  d’État  (Franciaország)  által  2011.  december 29-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-677/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
A C-345/02. sz., Pearle BV és társai ügyben 2004. július 15-én hozott ítéletre tekintettel úgy kell-e 
értelmezni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkét, hogy valamely nemzeti hatóság 
olyan  határozata,  amely  egy  ágazat  valamennyi  szakmai  szereplőjére  kiterjeszt  egy  olyan 
megállapodást, amely — mint a comité interprofessionnel de la dinde française (CIDEF) keretében 
kötött  megállapodás  —  szakmaközi  díjat  vezet  be  valamely,  a  nemzeti  hatóság  által  elismert  
szakmaközi  szervezetben,  és  azt  ezáltal  kötelezővé  teszi  annak  érdekében,  hogy  lehetővé  tegye 
kommunikációs,  promóciós,  külső  kapcsolatokra vonatkozó,  minőségbiztosítási,  kutatási,  az ágazat 
érdekeinek  védelmét  szolgáló,  valamint  tanulmányok  és  fogyasztói  panelek  beszerzését  célzó 
intézkedések  végrehajtását,  a  szóban  forgó  intézkedések  jellegére,  finanszírozásuk  módjára  és 
végrehajtásuk feltételeire tekintettel állami támogatásra vonatkozik? 

24.  Az  Upper  Tribunal  (Egyesült  Királyság)  által  2011.  december  22-én  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-680/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: angol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
A  nemi  alapon  történő  eltérő  bánásmód  a  munkaképtelenségi  ellátási  rendszerek  tekintetében 
szükséges és objektív módon kapcsolódik-e az eltérő  nyugdíjkorhatárhoz, és így megfelel-e a 79/7 
irányelv 7.  cikke (1)  bekezdése a)  pontjában foglalt  kivételnek,  olyan körülmények esetén,  ha  az 
igénylő: 
a) nő; 
b) a nyugdíjkorhatár (nőknél 60 év) elérése előtt megbetegszik; 
c) a munkáltató által fizetendő táppénzben (a továbbiakban: SSP) részesül a munkáltatójától 28 héten 

keresztül, amely alatt betölti a nyugdíjkorhatárt 
d) a nyugdíjkorhatár elérése után rövidtávú munkaképtelenségi ellátást igényel; 
e) megfelel a munkaképtelenségi ellátásra jogosító járulékfizetési feltételeknek; 
f) megtagadják tőle a rövidtávú munkaképtelenségi ellátást, mivel a jog szerint a „munkaképtelenségi 

időszaka” a nyugdíjkorhatár elérése után kezdődött (mivel a szabályozás előírja, hogy az SSP-re 
jogosító időszak nem tekinthető munkaképtelenségi időszaknak), 

ha  azonban egy férfi  igénylő,  aki  röviddel  a  60.  életévének elérése  előtt  megbetegszik,  28  héten 
keresztül  SSP-t  kap a munkáltatójától,  és 60 évesen rövidtávú munkaképtelenségi  ellátást  igényel, 
főszabály szerint jogosult lesz a rövidtávú munkaképtelenségi ellátásra, mivel a munkaképtelenségi  
időszaka a nyugdíjkorhatár elérése előtt, noha a 60 éves kor elérése után kezdődik? 
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25.  Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2011. december 27-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-681/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Sújtható-e  pénzbírsággal  valamely  vállalkozás  az  EUMSZ  101.  cikk  megsértése  miatt,  ha  a 
vállalkozás tévedett magatartása jogszerűségében és ez a tévedés nem felróható? 

Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 

1a)  Nem  felróható-e  valamely  magatartás  jogszerűségében  való  tévedés  akkor,  ha  a  vállalkozás 
versenyjogi tapasztalattal rendelkező jogi tanácsadó tanácsa alapján járt el, és a tanács tévessége nem 
volt nyilvánvaló, továbbá ez a vállalkozástól elvárható felülvizsgálat során sem volt felismerhető? 

1b) Nem felróható-e valamely magatartás jogszerűségében való tévedés akkor, ha a vállalkozás bízott 
azon  nemzeti  versenyhatóság  határozatának  helyességében,  amely  egyedül  a  nemzeti  versenyjog 
alapján vizsgálta és minősítette megengedhetőnek a megítélendő magatartást? 

2.  A nemzeti  versenyhatóság  megállapíthatja-e  azt,  hogy valamely vállalkozás  részt  vett  az  uniós 
versenyjogot sértő kartellben, ha azért nem lehet pénzbírságot kiszabni a vállalkozással szemben, mert 
bírság mellőzése vagy csökkentése iránti kérelmet nyújtott be? 

26.  A Tribunal da Relação de Lisboa (Portugália)  által  2012. január 3-án benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-1/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: portugál 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Egy olyan szervezetet, mint az Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (OTOC) egészében véve 
vállalkozások társulásának kell tekinteni a közösségi versenyszabályokra (képzési piacra) vonatkozó 
közösségi  jogszabályok  alkalmazása  szempontjából?  Ha  igen,  akkor  az  EUMSZ  101.  cikk  (2) 
bekezdése úgy értelmezendő-e, hogy annak hatálya alá tartozik az olyan szervezet is, mint az OTOC, 
amely az  okleveles  könyvvizsgálók  kötelező  képzése  terén  a  jogi  előírások részletes  végrehajtási 
szabályaként általánosan kötelező  szabályokat állapít meg annak érdekében, hogy az állampolgárok 
számára hiteles és minőségi szolgáltatást biztosítson? 

2.  Amennyiben egy olyan szervezet,  mint  az OTOC számára jogszabály írja elő  a tagok számára 
kötelező képzési rendszer kialakításának szükségességét, értelmezhető-e úgy a jelenlegi EUMSZ 101. 
cikk, hogy annak alapján megkérdőjelezhető egy, a rendelet és az OTOC által jogszerűen megkövetelt 
képzési rendszer kialakítása, amennyiben a jogszabályi követelmény szigorú átültetésére szorítkozik? 
Vagy ellenkezőleg, ez a terület nem tartozik az EUMSZ 101. cikk hatálya alá, és a jelenlegi EUMSZ 
56. és azt követő cikkei alapján kell értékelni? 

3.  Figyelembe  véve,  hogy  a  Wouters  és  társai  ügyben5 hozott,  és  más  hasonló  ítéletek  olyan 
szabályozásról szólnak, amely a szóban forgó szakmai kollégium tagjainak gazdasági tevékenységére  
van hatással,  ellentétes-e a jelenlegi  EUMSZ 101.  és 102.  cikkekkel  az okleveles könyvvizsgálók  
képzésére vonatkozó szabályozás, amely nem befolyásolja közvetlenül a gazdasági tevékenységüket? 

4. Az uniós versenyjog fényében (a képzési piacon) előírhat-e egy szakmai kollégium valamely hivatás 
gyakorlásának előfeltételeként olyan képzést, amelyet kizárólag az adott kollégium nyújt? 

5 A C-309/99. sz. ügyben 2002. február 19-én hozott ítélet (EBHT 2002., I-1577. o.) 
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27.  A  Conseil  d'État  (Franciaország)  által  2012.  január  2-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-3/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni az EMOGA Garanciarészlegének finanszírozási rendszerébe tartozó ügyletek 
tagállamok által végzett  vizsgálatáról szóló, 1989. december 21-i 4045/89/EGK tanácsi rendelet 2. 
cikke (4) bekezdésében említett, július 1-jétől a következő év június 30-ig tartó vizsgálati időszakot, 
hogy a  vizsgálatot  végző  közigazgatási  szervnek  ezen  időszak  alatt  tájékoztatnia  kell  az  érintett 
termelői  szervezetet  a  tervezett  vizsgálatról,  valamint  meg  kell  kezdenie  és  el  kell  végeznie 
valamennyi  helyszíni  és  okiratokkal  kapcsolatos  vizsgálati  cselekményt,  továbbá  közölnie  kell  a 
vizsgálat  eredményét,  vagy úgy,  hogy ezen  időszak  alatt  csak  egyes  eljárási  cselekményeket  kell 
elvégezni; 

2. Feltéve, hogy a termelői szervezet magatartása vagy mulasztásai lehetetlenné teszik a tényleges 
vizsgálatot valamely vizsgálat időszak során, a közigazgatási szerv a fent hivatkozott rendelet ilyen 
értelmű  kifejezett  rendelkezései  hiányában  is  elvégezheti-e  vizsgálati  cselekményeit  a  következő 
vizsgálati  időszak  során,  anélkül  hogy  ezzel  olyan  eljárási  szabálytalanságot  vétene,  amelyre  az 
ellenőrzés  alanya  hivatkozhat  a  vizsgálat  eredményeinek következményeire  vonatkozó határozattal 
szemben? 

3. Ha az előző kérdésre a válasz nemleges, a közigazgatási szerv igényelheti-e a kifizetett támogatások 
visszatérítését, amennyiben a termelői szervezet magatartása vagy mulasztásai lehetetlenné teszik a 
tényleges  vizsgálatot?  Az  ilyen  intézkedés  olyan  szankciót  képez-e,  amely  a  rendelet  6.  cikke  
rendelkezéseinek alkalmazásával előírható? 

28.  A College  van Beroep voor het  bedrijfsleven (Hollandia)  által  2012.  január 4-én 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-11/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

Úgy kell-e értelmezni a 73/2009/EK rendelet 23. cikkének (1) bekezdését, hogy a támogatási kérelmet  
benyújtó mezőgazdasági termelővel szemben ugyanúgy csökkenteni kell a kifizetések összegét, vagy 
ugyanúgy ki kell zárni őt a támogatottak köréből, mint ahogy azt az előírások megállapított megsértése 
vonatkozásában  azon  tényleges  törvénysértő  esetében  is  megtették  volna,  akinek  a  földterületet 
átruházták, vagy aki azt átruházta, ha a kérelmet ez utóbbi személy maga nyújtotta volna be? Vagy az  
említett  rendelkezés  csak  azt  jelenti,  hogy  az  előírások  megállapított  megsértését  a  támogatási 
kérelmet  benyújtó  személynek  kell  tulajdonítani,  a  támogatáscsökkentés  mértékére  vagy  a 
támogatottak  köréből  történő  kizárásra  vonatkozó  döntéshozatal  során  azonban  még  meg  kell 
állapítani,  hogy a mezőgazdasági  termelő  maga milyen mértékben járt  el  gondatlanul,  felróhatóan 
vagy szándékosan? 

29. A Supremo Tribunal Administrativo (Portugália) által 2012. január 16-án benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-17/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: portugál 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. A 77/388/EGK tanácsi irányelv 11. cikke A. része (1) bekezdésének a) pontja (jelenleg a 2006.  
november  28-i  2006/112/EK  tanácsi  irányelv  73.  cikke)  értelmében  be  kell-e  számítani  a  HÉA 
alapjába a fellebbező mint adóbeszedésre kötelezett által a hirdetőknek a 227/2006 sz. törvényrendelet 
50. cikkének (1) bekezdése alapján felszámított reklámdíjat, mivel az alapvetően azon „ellenérték[e]t 
képezi, amelyet az eladó vagy a szolgáltatást teljesítő  […] kap vagy [annak] kapnia kell” a termék 
értékesítéséért vagy a szolgáltatás nyújtásáért? 

2. A fellebbező  mint adóbeszedésre kötelezett által a hirdetőknek felszámított reklámdíj — amelyet 
könyvelésében harmadik személyeket illető tételként tüntet fel — a 77/388/EGK tanácsi irányelv 11. 
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cikke  A.  része  (3)  bekezdésének c)  pontja  (jelenleg  a  2006.  november  28-i  2006/112/EK tanácsi 
irányelv 79. cikkének c) pontja) értelmében vett olyan költségtérítési összegnek minősül-e, „amelyeket 
valamely  adóalany a  vevőjétől,  illetve  a  szolgáltatás  megrendelőjétől  annak  nevében  és  a  javára 
kifizetett összegek megtérítéseként kap, és amelyeket a könyvelésében átmenő tételként könyvel”? 

3. Következésképpen, be kell-e számítani a HÉA alapjába a fellebbező által reklámdíjként felszámított 
összegeket? 

30.  A Nejvyšší  správní  soud (Cseh  Köztársaság)  által  2012.  január 16-án  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-18/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: cseh 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK irányelv  132. 
cikke (1) bekezdésének m) pontja értelmében vett  sportnak vagy testedzésnek tekinthetők-e a nem 
szervezett,  rendszertelen,  nyitott  uszodakomplexumban is  végezhető  rekreációs sporttevékenységek 
(így különösen a rekreációs úszás, valamint a rekreációs labdajátékok stb.)? 

2. Az 1. kérdésre adott igenlő  válasz esetén: az olyan nyitott uszodakomplexumba ellenszolgáltatás 
fejében történő  belépés biztosítása, amely másfajta szórakozás és rekreációs tevékenység mellett  a 
sporttevékenységek  fent  említett  lehetőségét  kínálja  a  látogatók  számára,  tekinthető-e  olyan,  a 
2006/112/EK  irányelv  értelmében  vett,  sporttal  vagy  testedzéssel  szoros  kapcsolatban  álló 
szolgáltatásnak, amelyet olyan személyek részére teljesítenek, akik sportolnak vagy edzenek, és ezáltal  
olyan szolgáltatásnak,  amely mentes  a  hozzáadottérték-adó alól,  amennyiben azt  nonprofit  jellegű 
szervezet nyújtja, és az irányelvben meghatározott egyéb feltételek is teljesülnek? 

31.  A Varhoven  administrativen  sad  (Bulgária)  által  2012.  január  16-án  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-19/12. 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 62. cikkének 1. és 2. pontját, hogy az adóztatandó tényállás fogalma 
mind adóköteles, mind pedig adómentes ügyletekre vonatkozik? 

2. Az első  kérdésre adandó nemleges válasz esetén: megengedhető-e az olyan nemzeti rendelkezés, 
mint  az  alapeljárásban  alkalmazandó,  amely  szerint  az  adómentes  ügyletek  teljesítésekor  is 
adóztatandó tényállás valósul meg?

3. Közvetlen hatállyal bír-e a 2006/112 irányelv 62. és 63. cikke? 

32.  Az Augstākās tiesas Senāts (Lett Köztársaság) által 2012. január 17-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-23/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: lett 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési 
kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006 európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. 
cikkének (3) bekezdése biztosítja-e az érintett számára, hogy ne csak az országba történő beléptetését 
megtagadó határozattal  szemben élhessen jogorvoslattal,  hanem a belépését  engedélyező  határozat 
meghozatalát megelőző eljárás során elkövetett szabálysértésekkel szemben is? 

2.  Az  első  kérdésre  adott  igenlő  válasz  esetén,  figyelemmel  az  562/2006  rendelet  (20) 
preambulumbekezdésében  és  6.  cikkének  (1)  bekezdésében,  valamint  az  Európai  Unió  Alapjogi 
Chartájának 47. cikkében foglaltakra, előírja-e a hivatkozott jogszabály a tagállam számára a bíróság 
előtti hatékony jogorvoslat biztosítására vonatkozó kötelezettséget? 
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3. Az első kérdésre adott igenlő, és a második kérdésre adott nemleges válasz esetén, figyelemmel az 
562/2006  rendelet  (20)  preambulumbekezdésében  és  6.  cikkének  (1)  bekezdésében,  valamint  az 
Európai  Unió  Alapjogi  Chartájának  47.  cikkében  foglaltakra,  előírja-e  ugyanezen  rendelet  13. 
cikkének (3) bekezdése a tagállam számára az olyan közigazgatási szerv előtti hatékony jogorvoslat 
biztosítására vonatkozó kötelezettséget, amely intézményi és funkcionális szempontból ugyanazokat a 
garanciákat nyújtja, mint egy bíróság? 

33. A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2012. január 18-án és 2012. január 
19-én benyújtott  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelmek (C-24/12.  sz.  és   C-27/12.  sz. 
ügyek)6  
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Harmadik  országnak  tekinthető-e  a  saját  TOT  az  EK  56.  cikk  (jelenleg  EUMSZ  63.  cikk) 
szempontjából, miáltal valamely tagállam és a saját TOT közötti tőkemozgás keretében lehetővé válik 
az EK 56. cikkre történő hivatkozás? 

2. a) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén azon kérdés megválaszolása során, hogy az EK 57. 
cikk (1) bekezdése (jelenleg az EUMSZ 64. cikk (1) bekezdése) szempontjából emelkedésről van-e 
szó, a jelen esetben, amelyben a Hollandiában székhellyel rendelkező  leányvállalat által a Holland 
Antillákon székhellyel  rendelkező  holdingvállalatának kifizetett,  részesedésből  származó osztalékot 
terhelő forrásadó 2002. január 1-jével 1993-hoz képest 7,5 %-ról, illetve 5 %-ról 8,3 %-ra emelkedett,  
kizárólag a holland forrásadó emelkedését kell-e alapul venni, vagy azt is figyelembe kell-e venni,  
hogy  a  Holland  Antillák  hatóságai  —  a  holland  forrásadó  emelkedésével  összefüggésben  —  a 
Hollandiában  székhellyel  rendelkező  leányvállalatok  által  kifizetett,  részesedésből  származó 
osztalékokat  2002.  január  1-je  óta  mentesítik  az  adó  alól,  miközben  ezen  osztalékokat  korábban 
beleszámították a 2,4–3 %-os, illetve 5 %-os adókulccsal adóztatott nyereségbe? 

b)  Amennyiben  a  részesedések  tekintetében  bevezetett  —  a  fenti  2)  a)  kérdésben  említett  — 
adómentesség révén a Holland Antillákon elvégzett adócsökkentést is alapul kell venni, figyelembe 
kell-e venni ezenfelül a Holland Antillák azon végrehajtási szabályait — a jelen esetben a Holland 
Antillák közigazgatási gyakorlatát —, amelyek eredményeként a Hollandiában székhellyel rendelkező 
leányvállalatok által kifizetett osztalékok után ténylegesen fizetendő adó 2002. január 1-je előtt — és 
már 1993-ban is — 8,3 %-nál alkalmasint lényegesen alacsonyabb volt?

34.  A Gerechtshof  te  Leeuwarden  (Hollandia)  által  2012.  január  18-án  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-26/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Az az adóalany, amely a nemzeti nyugdíjszabályozás előírásai szerint önálló nyugdíjalapot hozott 
létre annak érdekében, hogy a nyugdíjalaphoz csatlakozott munkavállalói és korábbi munkavállalói  
öregségi nyugdíját biztosítsa, levonhatja-e a 77/388/EGK irányelv 17. cikke (illetve a 2006/112/EK 
irányelv 168. és 169. cikke) alapján az ezen öregséginyugdíj-rendszer működtetésével és a nyugdíjalap 
igazgatásával kapcsolatban részére teljesített szolgáltatások után fizetendő adót? 

2. A 77/388/EGK irányelv 13. cikke B. része [d)] pontjának 6. alpontja (illetve a 2006/112/EK irányelv 
135.  cikke  (1)  bekezdésének  g)  pontja)  értelmében  vett  „befektetési  alapnak”  tekintendő-e  az  a 
nyugdíjalap,  amelyet  azzal  a  céllal  hoztak létre,  hogy az a  lehető  legkisebb költség mellett  tegye 
lehetővé a nyugdíjalap tagjainak járó öregségi  nyugdíj  kifizetését,  és  amelybe  a  tagok vagy azok 
nevében mások tőkét vittek és fektettek be, és amelynek hozama felosztásra kerül? 

6 A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek.
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35.  A Finanzgericht  Köln (Németország)  által  2012.  január 31-én benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-47/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Kizárólag az EUMSZ 54. cikkel összefüggésben értelmezett EUMSZ 49. cikk szerinti letelepedési 
szabadság vagy emellett az EUMSZ 63–65. cikk szerinti szabad tőkemozgás is irányadó arra, ha a 
társaságiadó-beszámítást  a harmadik országbeli  tőketársaságok által  német  tőketársaságok számára 
fizetett osztalékok olyan adómentessége miatt zárják ki, amelynek feltételéül a nemzeti rendelkezések 
csak azt írják elő, hogy az osztalékban részesülő tőketársaság az osztalékfizető társaság alaptőkéjének 
legalább  10  %-ával  rendelkezzen,  noha  az  osztalékban  részesülő  tőketársaság  részesedésének 
tényleges mértéke 100 %? 

2. Úgy kell-e értelmezni a letelepedés szabadságával (jelenleg EUMSZ 49. cikk) és adott esetben ezzel 
párhuzamosan  a  tőke  szabad  mozgásával  (1993-ig  az  EGK-Szerződés/EK-  Szerződés  67.  cikke, 
jelenleg  EUMSZ  63–65.  cikk)  kapcsolatos  rendelkezéseket,  hogy  azokkal  ellentétes  az  olyan 
szabályozás,  amely  a  külföldi  leányvállalatok  által  fizetett  osztalékok  adómentessége  esetén  az 
anyavállalatnál  felmerült  veszteség  esetében  is  kizárja  az  ezen  osztalékokat  terhelő  társasági  adó 
beszámítását  és  kifizetését,  noha  a  belföldi  leányvállalatoktól  származó  osztalékok  tekintetében 
társaságiadó-beszámítás révén mentesülésre van lehetőség? 

3. Úgy kell-e értelmezni a letelepedés szabadságával (jelenleg EUMSZ 49. cikk) és adott esetben ezzel 
párhuzamosan  a  tőke  szabad  mozgásával  (1993-ig  az  EGK-Szerződés/EK-  Szerződés  67.  cikke, 
jelenleg  EUMSZ  63–65.  cikk)  kapcsolatos  rendelkezéseket,  hogy  azokkal  ellentétes  az  olyan 
szabályozás, amely kizárja a vállalati láncban lejjebb elhelyezkedő leányvállalatok által fizetett — a 
leányvállalat  országában  adómentes  és  a  belföldi  anyavállalat  számára  (tovább)fizetett,  valamint  
Németországban szintén adómentes — osztalékokat terhelő társasági adó beszámítását és kifizetését, 
de  a  tisztán  belföldi  helyzetekben  adott  esetben  a  vállalati  láncban  lejjebb  elhelyezkedő 
leányvállalattól  származó  osztalékokat  terhelő  társasági  adónak  a  leányvállalatnál  történő 
beszámításán és a leányvállalattól származó osztalékokat terhelő társasági adónak az anyavállalatnál 
történő  beszámításán  keresztül  az  anyavállalatnál  felmerült  veszteség  esetében  visszatérítést  tesz  
lehetővé? 

4. A tőke szabad mozgására vonatkozó rendelkezések párhuzamos alkalmazandósága esetén a kanadai 
osztalékok tekintetében — a második kérdésre adandó választól függően — a következő  kérdés is 
felmerül: 

Úgy kell-e értelmezni a jelenlegi EUMSZ 64. cikk (1) bekezdését, hogy az lehetővé teszi,  hogy a 
Németországi Szövetségi Köztársaság a tartalmi szempontból 1993. december 31-e óta lényegében 
változatlan nemzeti  és  adóegyezménybeli  rendelkezéseket  alkalmazza,  és ezáltal  tartósan kizárja a  
Németországban adómentes osztalékokat terhelő kanadai társasági adó beszámítását? 

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok

Büntető ügyszak

Az adott időszakban nem tettek közzé ilyen tárgyú kérelmet.

Gazdasági ügyszak

1.  A Bíróság elnökének 2012. január 12-i  végzése (a Juzgado Mercantil de Barcelona 
(Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-381/11. sz. ügy)7 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

7 A kérdés: Hírlevél II. évf. 11. sz., Gazdasági ügyszak, 1. sz. alatt.
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2.  A  Bíróság  (ötödik  tanács)  2012.  február  16-i  ítélete  (Landgericht  Hamburg 
(Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Jürgen Blödel-Pawlik kontra 
HanseMerkur Reiseversicherung AG (C-134/11. sz. ügy)8 

A szervezett utazási formákról szóló, 1990. június 13-i 90/314/EGK tanácsi irányelv 7. cikkét úgy kell  
értelmezni, hogy az olyan helyzet is a hatálya alá esik, amelyben az utazásszervező fizetésképtelensége  
annak csalárd magatartásából ered. 

Munkaügyi ügyszak

1.  A  Bíróság  második  tanácsa  elnökének  2011.  október  25-i  végzése  (a 
Landesarbeitsgericht  Köln  (Németország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  (C-
313/10. sz. ügy)9 

A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését. 

2. A Bíróság elnökének 2011. november 24-i végzése (a Vestre Landsret (Dánia) előzetes 
döntéshozatal iránti kérelme) (C-266/11. sz. ügy)10 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

3. A Bíróság (hatodik tanács) 2011. december 14-i végzése (a Tribunalul Alba (Románia) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-434/11. sz. ügy)11

Az Európai Unió Bíróságának nyilvánvalóan nincs hatásköre a Tribunalul Alba (Románia) által a  
2011. július 28-i határozatában előterjesztett kérdés megválaszolására. 

4.  A Bíróság  (hatodik  tanács)  2011.  december 14-i  végzése  (a  Tribunalul  Dâmbovița 
(Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-462/11. sz. ügy)12 

Az Európai Unió Bíróságának nyilvánvalóan nincs hatásköre a Tribunalul Dâmbovița (Románia) által  
a 2011. február 7-i határozatában előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések megválaszolására. 

5. A Bíróság (nagytanács) 2012. január 17-i ítélete (a Rechtbank Amsterdam (Hollandia) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — A. Salemink kontra Raad van bestuur van het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (C-347/10. sz. ügy)13 

Az 1996. december 2-i 118/97/EK tanácsi rendelettel módosított és naprakésszé tett, valamint az 1998.  
június  29-i  1606/98/EK  tanácsi  rendelettel  módosított,  a  szociális  biztonsági  rendszereknek  a  
Közösségen  belül  mozgó  munkavállalókra,  önálló  vállalkozókra  és  családtagjaikra  történő  
alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 13. cikke (2) bekezdésének a)  
pontját és az EK 39. cikket akként kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes, hogy egy munkavállaló,  
akit valamely tagállam mentén húzódó kontinentális talapzaton található létesítményen alkalmaznak,  
a  szociális  biztonságra  vonatkozó  nemzeti  jogszabályok  értelmében  nem  kötelezően  biztosított  e  

8 A kérdés: Hírlevél II. évf. 7. sz., Gazdasági ügyszak, 2. sz. alatt.
9 A kérdés: Hírlevél I. évf. 6. sz., Munkaügyi ügyszak, 1. sz. alatt.
10 A kérdés: Hírlevél II. évf. 11. sz., Polgári ügyszak, 1. sz. alatt.
11  A kérdés: Hírlevél II. évf. 12. sz., Munkaügyi ügyszak, 1. sz. alatt.
12  A kérdés: Hírlevél II. évf. 12. sz., Munkaügyi ügyszak, 3. sz. alatt.
13 A kérdés: Hírlevél I. évf. 5. sz., Munkaügyi ügyszak, 1. sz. alatt.
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tagállamban azon egyetlen oknál  fogva,  hogy nem e tagállamban,  hanem egy másik tagállamban  
rendelkezik lakóhellyel.

6. A Bíróság (nagytanács) 2012. január 24-i ítélete (a Cour de cassation (Franciaország) 
előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Maribel  Dominguez  kontra  Centre 
Informatique  du  Centre  Ouest  Atlantique,  Préfet  de  la  région  Centre  (C-282/10.  sz. 
ügy)14 
1.  A  munkaidő-szervezés  egyes  szempontjairól  szóló,  2003.  november  4-i  2003/88/EK  európai  
parlamenti  és  tanácsi  irányelv  7.  cikkének  (1)  bekezdését  akként  kell  értelmezni,  hogy  azzal  
ellentétesek az olyan nemzeti rendelkezések vagy gyakorlatok, amelyek előírják, hogy a fizetett éves  
szabadsághoz való jog feltétele legalább tíz nap vagy egy hónap tényleges munkavégzéssel töltött idő  
a referencia-időszakban.

2. A kérdést előterjesztő bíróság feladata, hogy a belső jog egészére — különösen a Code du travail L.  
223-4. cikkére — tekintettel és a belső jog által elfogadott értelmezési módszerek alkalmazásával, a  
2003/88 irányelv 7. cikke teljes érvényesülésének biztosítása és a céljával összhangban álló eredmény  
elérése érdekében megvizsgálja, hogy kialakíthatja-e a belső jog olyan értelmezését, amely lehetővé  
teszi, hogy a munkavállaló úti baleset miatti távollétét a Code du travail hivatkozott cikkében említett  
esetek valamelyikével azonos módon ítélje meg.

Amennyiben  ilyen  értelmezés  nem  lehetséges,  a  nemzeti  bíróság  feladata  megvizsgálni,  hogy  
figyelembe  véve  az  alapügy  alpereseinek  jogállását,  velük  szemben  lehet-e  hivatkozni  a  2003/88  
irányelv 7. cikke (1) bekezdésének közvetlen hatályára.

Amennyiben a nemzeti bíróság nem érheti el a 2003/88 irányelv 7. cikkében meghatározott eredményt,  
az a fél,  akit  a nemzeti jog uniós joggal való összeegyeztethetetlensége következtében sérelem ért,  
hivatkozhat  ugyanakkor  a  C-6/90.  és  C-9/90.  sz.,  Francovich és  társai  egyesített  ügyekben 1991.  
november 19-én hozott ítéletre annak érdekében, hogy adott esetben kártérítést kapjon.

3. A 2003/88 irányelv 7. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az  
olyan nemzeti rendelkezés, amely a betegszabadságon lévő munkavállaló távollétének okától függően  
a fizetett éves szabadság időtartamát az ezen irányelv által biztosított négyhetes minimumnál hosszabb  
vagy azzal megegyező időtartamban állapítja meg.

7.  A  Bíróság  (második  tanács)  2012.  január  26-i  ítélete  (a  Bundesarbeitsgericht 
(Németország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  — Bianca  Kücük kontra Land 
Nordrhein-Westfalen (C-586/10. sz. ügy)15

Az  ESZSZ,  az  UNICE  és  a  CEEP  által  a  határozott  ideig  tartó  munkaviszonyról  kötött  
keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv mellékletében szereplő, a  
határozott  ideig  tartó  munkaviszonyról  szóló,  1999.  március  18-án  kötött  keretmegállapodás  5.  
szakasza 1. pontjának a) alpontját akként kell értelmezni, hogy az alapügyben szereplőhöz hasonló  
nemzeti  szabályozás  által  előírt,  helyettesítő  személyzet  iránti  ideiglenes  igény  főszabály  szerint  
tekinthető  az  említett  szakasz  értelmében  vett  objektív  oknak.  Önmagában  az  a  tény,  hogy  a  
munkáltatónak gyakran, vagy akár állandóan ideiglenes helyettesítésről kell gondoskodnia, és hogy e  
helyettesítések megoldhatók lennének munkavállalók határozatlan idejű szerződések alapján történő  
felvételével,  nem jelenti  azt,  hogy nem áll  fenn egy,  az  említett  keretmegállapodás 5.  szakasza 1.  
pontjának  a)  alpontja  szerinti  objektív  ok,  vagy  hogy  megvalósul  az  ugyanezen  szakasz  szerinti  
visszaélés.  Mindazonáltal  annak vizsgálata során,  hogy a határozott  idejű munkaszerződések vagy  
munkaviszonyok megújítását ilyen objektív ok igazolja-e, a tagállamok hatóságainak hatásköreiken  
belül  tekintetbe  kell  venniük  az  ügy  valamennyi  körülményét,  beleértve  a  múltban  ugyanazon  

14 A kérdés: Hírlevél I. évf. 4. sz., Munkaügyi ügyszak, 9. sz. alatt.
15 A kérdés: Hírlevél II. évf. 4. sz., Munkaügyi ügyszak, 4. sz. alatt.

29



munkáltatóval kötött, határozott idejű munkaszerződések vagy munkaviszonyok számát és összesített  
időtartamát.

Polgári ügyszak

1. A Bíróság (negyedik tanács) 2011. november 25-i végzése (a Court of Appeal (England 
& Wales) (Civil Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — 
Yeda  Research  and  Development  Company  Ltd,  Aventis  Holdings  Inc.  kontra 
Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (C-518/10. sz. ügy)16

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  
valamely tagállam illetékes iparjogvédelmi hatósága kiegészítő oltalmi tanúsítványt adjon akkor, ha a  
kérelemben említett  hatóanyag — jóllehet  egy másik hatóanyaggal való kombináció részét  képező 
hatóanyagként  szerepel  az  alapszabadalom  igénypontjainak  szövegében  —  nem  képezi  egyetlen,  
kizárólag erre a hatóanyagra vonatkozó igénypont tárgyát sem. 

2. A Bíróság (negyedik tanács) 2011. november 25-i végzése (a High Court of Justice, 
Chancery  Division  (Egyesült  Királyság)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  — 
University of Queensland, CSL Ltd kontra Comptroller General of Patents, Designs and 
Trade Marks (C-630/10. sz. ügy)17 
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 a hivatkozott alapszabadalom igénypontjainak 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.

3. Egy termék előállítására szolgáló eljárásra vonatkozó szabadalom esetén a 469/2009 rendelet 3.  
cikkének  a)  pontjával  ellentétes  az,  hogy  kiegészítő  oltalmi  tanúsítványt  adjanak  egy  —  az  e  
szabadalom  igénypontjainak  szövegében  szereplő,  a  szóban  forgó  eljárással  előállított  terméktől  
eltérő — termékre. Az, hogy ezen eljárás lehetővé teszi-e a termék közvetlen előállítását, e tekintetben  
nem bír jelentőséggel.

3. A Bíróság (negyedik tanács) 2011. november 25-i végzése (a High Court of Justice 
Chancery  Division)  (Egyesült  Királyság)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  — 
Daiichi Sankyo Company kontra Comptroller General of Patents, Designs and Trade 
Marks (C-6/11. sz. ügy)18

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.

16 A kérdés: Hírlevél II. évf. 2. sz., Polgári ügyszak, 5. sz. alatt.
17 A kérdés: Hírlevél II. évf. 4. sz., Polgári ügyszak, 5. sz. alatt.
18 A kérdés: Hírlevél II. évf. 3. sz., Polgári ügyszak, 2. sz. alatt.
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4.  A  Bíróság  elnökének  2011.  november  25-i  végzése  (a  Tribunal  da  Relação  de 
Guimarães (Portugália) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-13/11. sz. ügy)19 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

5.  A  Bíróság  (hatodik  tanács)  2011.  december  14-i  végzése  (a  Tribunalul  Argeș 
(Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) (C-483/11. és C-484/11. sz. egyesített 
ügyek)20 

Az Európai Unió Bíróságának nyilvánvalóan nincs hatásköre a Tribunalul Argeș  (Románia) által a  
2011. április 4-i és 2011. július 4-i határozataiban előterjesztett kérdések megválaszolására. 

6. A Bíróság elnökének 2012. január 11-i végzése (a High Court of Justice (Chancery 
Division)  (Egyesült  Királyság)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  (C-228/10.  sz. 
ügy)21 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

7. A Bíróság (harmadik tanács) 2012. január 17-i végzése (a Højesteret (Dánia) előzetes 
döntéshozatal iránti kérelme) — Infopaq International A/S kontra Danske Dagblades 
Forening (C-302/10. sz. ügy)22 
1.  Az  információs  társadalomban  a  szerzői  és  szomszédos  jogok  egyes  vonatkozásainak  
összehangolásáról  szóló,  2001.  május  22-i  2001/29/EK európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv  5.  
cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az úgynevezett „adatrögzítési” eljárás során végzett  
olyan időleges többszörözési cselekmények, mint az alapeljárás tárgyát képezők: 

— megfelelnek annak a feltételnek, miszerint e cselekményeknek a műszaki eljárás elválaszthatatlan és  
lényeges  részét  kell  képezniük,  annak  ellenére,  hogy  az  említett  eljárás  azokkal  kezdődik  és  
végződik, továbbá emberi beavatkozással jár; 

— megfelelnek annak a feltételnek, miszerint a többszörözési cselekményeknek egyetlen (kizárólagos)  
célt  kell  szolgálniuk,  nevezetesen  a  mű,  illetve  a  más  védelem alatt  álló  teljesítmény  jogszerű 
felhasználásának lehetővé tételét; 

—  megfelelnek  annak  a  feltételnek,  miszerint  e  cselekményeknek  nem  lehet  önálló  gazdasági  
jelentőségük, amennyiben egyrészt e cselekmények megvalósítása a védelem alatt álló mű jogszerű 
felhasználásából származó előnyökön túlmenően nem keletkeztet további előnyöket, másrészt pedig  
az időleges többszörözési cselekmények nem eredményezik a mű megváltoztatását. 

2.  A  2001/29  irányelv  5.  cikkének  (5)  bekezdését  úgy  kell  értelmezni,  hogy  az  úgynevezett  
„adatrögzítési” eljárás során végzett olyan időleges többszörözési cselekmények, mint az alapeljárás  
tárgyát képezők, amennyiben azok tekintetében az ezen irányelv 5. cikkének (1) bekezdésében foglalt  
valamennyi  feltétel  teljesül,  úgy tekintendők,  mint  amelyek megfelelnek annak a feltételnek,  amely  
szerint a többszörözési cselekmények nem lehetnek sérelmesek a mű rendes felhasználására nézve, és  
nem sérthetik indokolatlanul a jogosultak jogos érdekeit. 

19 A kérdés: Hírlevél II. évf. 4. sz., Polgári ügyszak, 10. sz. alatt.
20 A kérdés: Hírlevél II. évf. 12. sz., Polgári ügyszak, 7-8. sz. alatt.
21 A kérdés: Hírlevél I. évf. 3. sz., Polgári ügyszak, 3. sz. alatt.
22 A kérdés: Hírlevél I. évf. 4. sz., Polgári ügyszak, 2. sz. alatt.

31



8.  A  Bíróság  (harmadik  tanács)  2012.  február  9-i  ítélete  (a  Handelsgericht  Wien 
(Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Martin Luksan kontra Petrus van 
der Let (C-277/10. sz. ügy)23 
1.  Úgy  kell  értelmezni  egyrészt  a  műholdas  műsorsugárzásra  és  a  vezetékes  továbbközvetítésre  
alkalmazandó egyes szerzői és szomszédos jogi szabályok összehangolásáról szóló, 1993. szeptember  
27-i  93/83/EGK tanácsi  irányelv 1.  és 2.  cikkét,  másrészt  a bérleti  jogról  és a haszonkölcsönzési  
jogról, valamint a szellemi tulajdon területén a szerzői joggal szomszédos bizonyos jogokról szóló,  
2006. december 12-i 2006/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. és 3. cikkével és a szerzői  
jog és egyes  szomszédos jogok védelmi idejéről  szóló,  2006.  december 12-i  2006/116/EK európai  
parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkével összefüggésben értelmezve az információs társadalomban a  
szerzői  és  szomszédos  jogok  egyes  vonatkozásainak  összehangolásáról  szóló,  2001.  május  22-i  
2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. és 3. cikkét, hogy a filmalkotáshoz fűződő olyan 
felhasználási  jogok,  mint  amilyenek  az  alapeljárásban  szerepelnek  (a  műholdas  sugárzás  joga,  
többszörözési jog és a hozzáférhetővé tétel útján történő  egyéb nyilvánossághoz közvetítés joga), a  
törvény erejénél fogva, közvetlenül és eredetileg a főrendezőt illetik meg. Következésképpen ezeket a  
rendelkezéseket úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely az  
említett felhasználási jogokat a törvény erejénél fogva és kizárólagosan a szóban forgó mű előállítója  
részére biztosítja. 

2. Az uniós jogot úgy kell értelmezni, hogy az lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a filmalkotás  
előállítója részére történő átruházásra vonatkozó vélelmet állítsanak fel a filmalkotáshoz fűződő olyan 
felhasználási  jogok  vonatkozásában,  mint  amilyenek  az  alapeljárásban  szerepelnek  (a  műholdas  
sugárzás  joga,  többszörözési  jog  és  a  hozzáférhetővé  tétel  útján  történő  egyéb  nyilvánossághoz  
közvetítés joga), feltéve hogy az ilyen vélelem nem megdönthetetlen, és így nem zárja ki azt, hogy az  
említett mű főrendezője ettől eltérően is megállapodhasson. 

3.  Az uniós jogot úgy kell értelmezni, hogy a filmalkotás főrendezője szerzői minőségében a törvény  
erejénél  fogva,  közvetlenül  és eredetileg jogosult  a 2001/29 irányelv 5.  cikke (2) bekezdésének b)  
pontjában  az  ún.  „magáncélú  többszörözésre”  vonatkozó  kivétel  címén  biztosított  méltányos  
díjazásra.

4. Az uniós jogot úgy kell értelmezni, hogy az nem teszi lehetővé a tagállamok számára arra irányuló  
vélelem felállítását,  miszerint  a  filmalkotás  főrendezője  az  őt  megillető  méltányos díjazáshoz való  
jogot a film előállítójára ruházta át, függetlenül attól, hogy ez a vélelem megdönthetetlen, vagy el  
lehet térni tőle. 

9. A Bíróság (harmadik tanács) 2012. február 16-i ítélete (a Rechtbank van eerste aanleg 
te Brussel (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Belgische Vereniging van 
Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) kontra Netlog NV (C-360/10. sz. 
ügy)24

 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, és 

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

23 A kérdés: Hírlevél I. évf. 5. sz., Polgári ügyszak, 2. sz. alatt.
24 A kérdés: Hírlevél I. évf. 6. sz., Polgári ügyszak, 3. sz. alatt.
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akként  értelmezendő,  hogy  azokkal  ellentétes,  ha  a  nemzeti  bíróság  a  tárhelyszolgáltatót  olyan  
szűrőrendszer létrehozására kötelezi, amely: 

— a szolgáltatásai felhasználói által a szerverein tárolt információkat érinti; 

— valamennyi felhasználójára megkülönböztetés nélkül alkalmazandó; 

— megelőző jellegű; 

— költsége kizárólag a tárhelyszolgáltatót terheli és 

— nincs időbeli korlátozása, 

továbbá alkalmas az olyan zeneműveket,  filmeket  vagy audiovizuális alkotásokat  tartalmazó fájlok  
azonosítására,  amelyekre  nézve  a  felperes,  állítása  szerint,  szellemi  tulajdonjogokkal  rendelkezik,  
annak érdekében, hogy megakadályozza a művek nyilvánosság számára történő, a szerzői jogot sértő 
hozzáférhetővé tételét. 

 

10. A Bíróság (első tanács) 2012. február 16-i ítélete (a Juzgado de lo Mercantil no 1 de 
Alicante (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Celaya Emparanza y 
Galdos Internacional SA kontra Proyectos Integrales de Balizamientos SL (C-488/10. sz. 
ügy)25  

1.  A közösségi formatervezési mintáról szóló, 2001. december 12-i 6/2002/EK tanácsi rendelet 19.  
cikkének  (1)  bekezdését  úgy  kell  értelmezni,  hogy  a  lajstromozott  közösségi  formatervezési  minta  
oltalma által nyújtott kizárólagos jog megsértése miatt indult perekben a minta harmadik személyek  
általi hasznosításának megtiltására vonatkozó jog kiterjed valamennyi olyan harmadik személyre, aki  
olyan mintát hasznosít, amely a tájékozott használóra nem tesz eltérő összbenyomást, beleértve azt a  
harmadik személyt is, aki valamely később lajstromozott közösségi formatervezési minta jogosultja. 

2. Az első kérdésre adott válasz nem függ a harmadik személyek szándékától és magatartásától. 

Közigazgatási ügyszak

1. A Bíróság (negyedik tanács) 2011. november 17-i végzése (Conseil d'État (Belgium) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jacques 
Solvay de la Hulpe, Marie-Noëlle Solvay, Alix Walsh (C-177/09 és C-179/09), Jean-Marie 
Solvay de la Hulpe (C-177/09), Action et défense de l’environnement de la Vallée de la 
Senne et de ses affluents ASBL (ADESA), Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane 
Banneux,  Zénon  Darquenne  (C-178/09),  Les  amis  de  la  Forêt  de  Soignes  ASBL (C-
179/09) kontra Région wallonne
1. A 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az egyes köz-  
és  magánprojektek  környezetre  gyakorolt  hatásainak  vizsgálatáról  szóló,  1985.  június  27-i  
85/337/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (5) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az említett irányelv  
hatálya alól csak az egyedi jogalkotási aktussal részleteiben elfogadott projektek vannak kizárva oly  
módon, hogy ugyanezen irányelv a jogalkotási folyamaton keresztül valósítja meg célját. A nemzeti  
bíróság  feladata  annak  mind  az  elfogadott  jogalkotási  aktus  tartalmának,  mind  az  annak  
elfogadásához  vezető  jogalkotási  eljárás  egészének,  és  különösen  az  előkészítő  iratoknak  és  a  
parlamenti  vitáknak  a  figyelembevételével  történő  vizsgálata,  hogy  e  két  feltétel  teljesült-e.  E  
tekintetben az olyan jogalkotási aktus, amely tisztán és egyszerűen csupán „megerősíti” a korábbi  
közigazgatási  aktust,  arra  szorítkozva,  hogy  megállapítja  a  közérdeken  alapuló  kényszerítő  okok 
fennállását egy olyan érdemi jogalkotási eljárás előzetes megindítása nélkül, amely lehetővé tenné az 
említett  feltételek  betartását,  nem  tekinthető  az  e  rendelkezés  értelmében  vett  egyedi  jogalkotási  
aktusnak, tehát nem elegendő valamely projektnek a 2003/35 irányelvvel módosított 85/337 irányelv  
hatálya alóli kizárásához. 

25 A kérdés: Hírlevél II. évf. 1. sz., Polgári ügyszak, 5. sz. alatt.
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2. A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban  
történő  részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, 1998. június 25-én  
kötött  és  Európai  Közösség  nevében  a  2005.  február  17-i  2005/370/EK  tanács  határozattal  
jóváhagyott egyezmény 9. cikkének (2) bekezdését és a 2003/35 irányelvvel módosított 85/337 irányelv  
10a. cikkét úgy kell értelmezni, hogy:

— amennyiben az e rendelkezések hatálya alá tartozó projektet jogalkotási aktus fogadja el, a nemzeti  
eljárási  szabályok alapján bíróságnak vagy a törvény értelmében létrehozott,  más független és  
pártatlan testületnek meg kell tudnia vizsgálni, hogy ez a jogalkotási aktus megfelel-e az említett  
irányelv 1. cikkének (5) bekezdésében meghatározott feltételeknek; 

—  abban az esetben,  ha az ilyen aktussal  szemben nincs semmilyen,  fent  bemutatott  jellegű  vagy 
hatályú jogorvoslat, a hatáskörében eljáró nemzeti bíróság feladata az előző francia bekezdésben  
leírt felülvizsgálati jogkörnek a gyakorlása, és abból adott esetben következtetéseknek e jogalkotási  
aktust figyelmen kívül hagyásával történő levonása. 

2. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2011. december 9-i végzése (Rechtbank van eerste aanleg 
te  Brugge  (Belgium)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  — Connoisseur Belgium 
BVBA kontra Belgische Staat (C-69/11. sz. ügy)26

1.  A  tagállamok  forgalmi  adóra  vonatkozó  jogszabályainak  összehangolásáról  —  közös  
hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap- megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK  
hatodik tanácsi irányelv 11. cikke A. része (1) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy az  
alapügyben szereplőhöz hasonló körülmények között a hozzáadottérték-adót nem kell megfizetni azon  
költségek vagy összegek után, amelyeket az adóalany a szerződő féllel szemben a szerződés szerint  
felszámíthatott volna, felszámításukra azonban nem kerül sor.

3. A Bíróság elnökének 2011. december 13-i végzése (a Hessisches Landessozialgericht, 
Darmstadt (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-531/11. sz. ügy)27 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

4. A Bíróság (első tanács)  2011.  december 15-i  végzése (Hof  van Cassatie  van België 
(Belgium)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  INNO  NV  kontra  Unie  van 
Zelfstandige  Ondernemers  VZW  (UNIZO),  Organisatie  voor  de  Zelfstandige 
Modedetailhandel VZW (Mode Unie), Couture Albert BVBA (C-126/11. sz. ügy)28

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

26 A kérdés: Hírlevél II. évf. 6. sz., Közigazgatási ügyszak, 7. sz. alatt.
27 A kérdés: Hírlevél III. évf. 2. sz., Közigazgatási ügyszak, 9. sz. alatt.
28 A kérdés: Hírlevél II. évf. 6. sz., Közigazgatási ügyszak, 16. sz. alatt.
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5.  A  Bíróság  (ötödik  tanács)  2012.  január  19-i  ítélete  (a  Finanzgericht  Hamburg 
(Németország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Suiker  Unie  GmbH  — 
Zuckerfabrik Anklam kontra Hauptzollamt Hamburg–Jonas (C-392/10 sz. ügy)29

A 2003. március 11-i, 444/2003/EK bizottsági rendelettel módosított, a mezőgazdasági termékek után  
járó  export-visszatérítési  rendszer  alkalmazása  közös  részletes  szabályainak  megállapításáról  
[helyesen: a mezőgazdasági termékek után járó export-visszatérítés rendszere alkalmazásának közös  
részletes szabályai megállapításáról]  szóló, 1999. április 15-i 800/1999/EK bizottsági rendelet 15.  
cikkének  (1)  és  (3)  bekezdését  úgy  kell  értelmezni,  hogy  nem teljesül  a  differenciált  visszatérítés  
nyújtásának e rendelkezésben előírt feltétele, azaz a behozatali vámalakiságok elvégzése, ha a termék  
a rendeltetési hely szerinti harmadik országban a behozatali vám beszedése nélküli aktív feldolgozási  
eljárás  alá  vonást  követően  a  Közösségi  Vámkódex  létrehozásáról  szóló,  1992.  október  12-i  
2913/92/EGK  tanácsi  rendelet  24.  cikke  értelmében  vett  „lényeges  feldolgozáson  vagy  
megmunkáláson” megy keresztül, és az e feldolgozásból vagy megmunkálásából származó terméket  
harmadik országba exportálják.

6.  A  Bíróság  (első  tanács)  2012.  január  26-i  ítélete  (a  Finanzgericht  Hamburg 
(Németország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  — ADV Allround Vermittlungs 
AG, felszámolás alatt kontra Finanzamt Hamburg-Bergedorf (C-218/10. sz. ügy)30 
1.  A  tagállamok  forgalmi  adóra  vonatkozó  jogszabályainak  összehangolásáról  —  közös  
hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap- megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK  
hatodik  tanácsi  irányelv  9.  cikke  (2)  bekezdése  e)  pontjának  hatodik  francia  bekezdését  úgy  kell  
értelmezni,  hogy  az  e  rendelkezésben  foglalt  „munkaerő-kölcsönzés”  fogalmába  tartozik  a  
szolgáltatást nyújtó vállalkozónál nem alárendeltségi viszonyban foglalkoztatott független munkaerő  
kölcsönzése is.

2. A 77/388 hatodik irányelv 17. cikke (1) bekezdését, (2) bekezdésének a) pontját és (3) bekezdésének  
a) pontját, valamint 18. cikke (1) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy azok nem írják elő  
a tagállamok számára a belső eljárásjogi rendelkezéseik akkénti kialakítását, hogy e rendelkezések  
biztosítsák, hogy valamely szolgáltatásnyújtás adóköteles jellegét és az e szolgáltatás után esedékes  
HÉÁ-t a szolgáltatás nyújtója és az említett szolgáltatás igénybevevője esetében azonos módon kelljen  
megítélni akkor is, ha tekintetükben különböző adóhatóságok rendelkeznek hatáskörrel. Mindazonáltal  
e  rendelkezések  kötelezik  a  tagállamokat  a  HÉA beszedés  pontosságához  és  az  adósemlegesség  
elvének tiszteletben tartásáshoz szükséges intézkedések elfogadására.

7. A Bíróság (második tanács) 2012. január 26-i ítélete (a Naczelny Sąd Administracyjny 
Izba Finansowa Wydział  I  (Lengyelország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  — 
Minister Finansów kontra Kraft Foods Polska SA (C-588/10. sz. ügy)31 

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 90.  
cikkének (1) bekezdése szerinti feltétel fogalma felöleli azt a követelményt, amely az eredeti számla  
szerinti  adóalap  csökkentését  attól  teszi  függővé,  hogy  az  adóalany  elismervénnyel  rendelkezik-e  
arról, hogy a helyesbített számlát a termékek beszerzője vagy szolgáltatások igénybevevője átvette.

Az ilyen követelmény főszabály szerint  nem ellentétes sem a hozzáadottérték-adó semlegességének  
elvével,  sem  az  arányosság  elvével.  Ha  azonban  az  adóalany,  a  termékek  vagy  szolgáltatások  
értékesítője számára lehetetlenné vagy rendkívül nehézzé válik az, hogy az ilyen átvételi elismervényt  
ésszerű határidőn belül megszerezze, nem lehet megtagadni tőle, hogy az érintett tagállam nemzeti  
adóhatóságai előtt más módon bizonyítsa egyrészről, hogy az adott eset körülményei között megfelelő  
gondosságot tanúsított annak érdekében, hogy megbizonyosodjon afelől, hogy a termékek beszerzője  
vagy a szolgáltatások igénybevevője a helyesbített számla birtokába került, és azt tudomásul vette,  

29 A kérdés: Hírlevél I. évf. 6. sz., Közigazgatási ügyszak, 13. sz. alatt.
30 A kérdés: Hírlevél I. évf. 4. sz., Közigazgatási ügyszak, 1. sz. alatt.
31 A kérdés: Hírlevél II. évf. 4. sz., Közigazgatási ügyszak, 4. sz. alatt.
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másrészről pedig, hogy a szóban forgó ügyletet ténylegesen az említett helyesbített számlán szereplő  
feltételek szerint bonyolították le.

8. A Bíróság (első tanács) 2012. február 9-i ítélete (a Hajdú- Bihar Megyei Bíróság 
(Magyarország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Urbán Márton kontra 
Vám- és  Pénzügyőrség Észak-alföldi  Regionális  Parancsnoksága (C-210/10.  sz. 
ügy)32 

1.  Az  arányosságnak  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 tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március  
15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikke (1) és (4) bekezdésében  
foglalt  követelményét  akként  kell  értelmezni,  hogy  azzal  ellentétes  az  57/2007  
kormányrendelettel  bevezetetthez  hasonló  szankciórendszer,  amely  az  561/2006 rendelettel  
módosított, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-
i  3821/85/EGK  tanácsi  rendelet  13–16.  cikke  szerinti  adatrögzítő  lapok  használatával  
kapcsolatos  szabályok  megsértése  esetére  —  a  jogsértések  súlyától  függetlenül  —  
átalányösszegű bírság kiszabását írja elő.
2.  Az  arányosságnak  az  561/2006  rendelet  19.  cikke  (1)  és  (4)  bekezdésében  előírt  
követelményét  akként  kell  értelmezni,  hogy  azzal  nem  ellentétes  az  objektív  felelősséget  
bevezető  57/2007  kormányrendeletben  előírthoz  hasonló  szankciórendszer.  Azzal  azonban  
ellentétes a szankcióknak az e rendszerben előírt mértéke.

9.  A  Bíróság  (nagytanács)  2012.  február  14-i  ítélete  (a  Bundesverwaltungsgericht 
(Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Flachglas Torgau GmbH kontra 
Bundesrepublik Deutschland (C-204/09. sz. ügy)
1. A környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül  
helyezéséről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikke 2.  
pontja  második  bekezdésének  első  mondatát  úgy  kell  értelmezni,  hogy  az  e  rendelkezés  által  a  
tagállamok számára biztosított azon lehetőség, hogy „a jogalkotói minőségben eljáró szerveket vagy  
intézményeket”  ne  tekintsék  hatóságoknak,  alkalmazható  a  minisztériumokra,  amennyiben  részt  
vesznek a jogalkotási eljárásban, főként törvénytervezetek vagy vélemények előterjesztése révén, és e  
lehetőség nincs kötve az ezen irányelv 2. cikke 2. pontja második bekezdésének második mondatában  
meghatározott feltételek teljesítéséhez. 

2. A 2003/4 irányelv 2. cikke 2. pontja második bekezdésének első mondatát úgy kell értelmezni, hogy  
az e rendelkezés által  a tagállamoknak biztosított  lehetőség,  hogy a jogalkotói  minőségben eljáró  
szerveket és intézményeket ne tekintsék hatóságnak, a szóban forgó jogalkotási folyamat lezárultával  
többé nem alkalmazható. 

3. A 2003/4 irányelv 4. cikke (2) bekezdése első albekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy az  
általa előírt  azon feltételt,  miszerint  a  hatóságok tanácskozásainak  titkosságát  jogszabálynak  kell  
előírnia, teljesültnek lehet tekinteni azon tény folytán, hogy az érintett tagállam nemzeti jogában van  
olyan szabály, amely általánosan úgy rendelkezik, hogy a hatóságok tanácskozásainak titkossága az e  
hatóság birtokában lévő  környezeti  információkhoz  való  hozzáférésre  irányuló  kérelem elutasítási  
okának tekinthető, amennyiben a nemzeti  jog egyértelműen meghatározza a tanácskozás fogalmát,  
aminek vizsgálata a nemzeti bíróság feladata. 

32 A kérdés: Hírlevél I. évf. 3. sz., Közigazgatási ügyszak, 7. sz. alatt.
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10.  A Bíróság  (nagytanács)  2012.  február 14-i  ítélete  (a  Krajský soud v  Brně  (Cseh 
Köztársaság) előzetes döntéshozatal  iránti  kérelme) — Toshiba Corporation és társai 
kontra Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (C-17/10. sz. ügy)
1.  Az  EK  81.  cikknek  és  a  Szerződés  81.  és  82.  cikkében  meghatározott  versenyszabályok  
végrehajtásáról szóló, 2002. december 16- i  1/2003/EK tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének  
rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy azok egy 2004. május 1-jét követően indított eljárás keretében  
nem alkalmazhatók egy olyan kartellre, amely 2004. május 1-jét megelőzően fejtette ki hatását egy  
olyan tagállam területén, amely 2004. május 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz. 

2.  A Bizottság által az 1/2003 rendelet III. fejezete alapján történő eljárás megindítása egy kartellel  
szemben az  1/2003 rendelet  3.  cikkének (1) bekezdésével  összefüggésben értelmezett  11.  cikke (6)  
bekezdésének  értelmében  nem szünteti  meg az  érintett  tagállam versenyhatóságának  hatáskörét  a  
tekintetben,  hogy  a  nemzeti  versenyjog  alkalmazásával  az  adott  tagállam  területén  megvalósult  
kartellnek  a  tagállam  Európai  Unióhoz  történő  csatlakozását  megelőző  időszakban  kifejtett  
versenyellenes hatásait szankcionálja. 

A ne bis in idem elve nem képezi akadályát annak, hogy az érintett tagállam nemzeti versenyhatósága  
valamely  kartellben  részt  vevő  vállalkozásokkal  szemben bírságokat  szabjon  ki  a  kartellnek  az  e  
tagállam  területén  az  Európai  Unióhoz  történő  csatlakozását  megelőző  időszakban  kifejtett  
versenyellenes  hatásai  miatt,  amennyiben a hivatkozott  nemzeti  versenyhatóság határozathozatalát  
megelőzően az Európai Bizottság által elfogadott határozatban e kartelltagokkal szemben korábban  
kiszabott bírságok célja nem e hatások szankcionálása. 

11. A Bíróság (negyedik tanács) 2012. február 16-i ítélete (a Corte suprema di cassazione 
(Olaszország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelmei)  — Marcello  Costa,  Ugo Cifone 
elleni büntetőeljárások (C-72/10. és C-77/10. sz. egyesített ügyek) 
1.  Az EK 43. cikket és az EK 49. cikket, valamint az egyenlő bánásmód és a tényleges érvényesülés  
elvét úgy kell  értelmezni, hogy azokkal ellentétes, ha az a tagállam, amely korábban az uniós jog  
megsértésével  zárta  ki  a  piaci  szereplők  egy  csoportját  a  valamely  gazdasági  tevékenység  
gyakorlására adott koncessziók odaítéléséből, és amely e jogsértést kívánja orvosolni jelentős számú 
új koncesszió pályázatra bocsátásával, a már jelenlévő piaci szereplők által megszerzett kereskedelmi  
pozíciókat  azzal  védi,  hogy  többek  között  minimális  távolságot  ír  elő  az  új  és  a  régi  
koncessziójogosultak létesítményei között. 

2.  Az EK 43. cikket és az EK 49. cikket úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes, ha — akár az  
uniós  jog  megsértésének  orvoslásaként  kiírt  új  pályázati  felhívást  követően  is  —  szankciókat  
alkalmaznak  a  koncesszió  vagy  rendőrségi  engedély  hiányában  végzett,  szervezett  tétgyűjtő  
tevékenység  miatt  olyan személyekkel  szemben,  akik  olyan piaci  szereplővel  állnak  kapcsolatban,  
amelyet valamely pályázati eljárásból az uniós jog megsértésével zártak ki, amennyiben e pályázati  
eljárás és az új koncessziók ebből következő megadása nem orvosolta hatékonyan e piaci szereplőnek 
a korábbi pályázati eljárásból történt jogellenes kizárását. 

3.  Az  EK  43.  cikkből,  az  EK  49.  cikkből,  az  egyenlő  bánásmód  elvéből,  az  átláthatóság 
követelményéből,  valamint  a  jogbiztonság  elvéből  az  következik,  hogy  az  olyan  pályázati  eljárás  
feltételeit és részletes szabályait, mint amely az alapeljárások tárgyát képezi, és különösen az ezen  
pályázati eljárás során odaítélt koncessziós jogok visszavonásáról szóló olyan rendelkezéseket, mint  
amelyek  az  állami  monopóliumok  önálló  igazgatósága  és  a  lóversenyektől  eltérő  eseményekkel  
kapcsolatos szerencsejátékokra vonatkozó koncessziós pályázat nyertese által megkötendő szerződés  
tervezetének  23.  cikke  (2)  bekezdése  a)  pontjában  és  (3)  bekezdésében  szerepelnek,  világosan,  
pontosan  és  egyértelműen  kell  megfogalmazni,  aminek  vizsgálata  a  kérdést  előterjesztő  bíróság 
feladata. 

37



12.  A Bíróság  (negyedik  tanács)  2012.  február  16-i  ítélete  (a  Cour constitutionnelle 
(korábban Cour d’arbitrage, Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Marie 
Noëlle Solvay és társai kontra Région wallonne (C-182/10. sz. ügy) 

1.  Noha  a  környezeti  ügyekben  az  információhoz  való  hozzáférésről,  a  nyilvánosságnak  a  
döntéshozatalban  történő  részvételéről  és  az  igazságszolgáltatáshoz  való  jog  biztosításáról  szóló,  
1998. június 25-én kötött és az Európai Közösség nevében a 2005. február 17-i 2005/370/EK tanácsi  
határozattal jóváhagyott egyezmény 2. cikke (2) bekezdésének és 9. cikke (4) bekezdésének értelmezése  
során figyelembe vehető ezen egyezmény végrehajtási útmutatója, azonban egyáltalán nincs kötelező 
ereje, és nem rendelkezik olyan normatív jelleggel, mint amellyel az említett egyezmény rendelkezései  
bírnak. 

2. A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban  
történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló egyezmény 2. cikkének  
(2)  bekezdését  és  a  2003.  május  26-i  2003/35/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelvvel  
módosított,  az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt  hatásainak vizsgálatáról szóló,  
1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (5) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy e  
jogszabályok hatálya alól csak azok a projektek vannak kizárva, amelyek részleteit egyedi jogalkotási  
aktussal  fogadták el  oly  módon,  hogy az  említett  jogszabályok a jogalkotási  folyamaton keresztül  
megvalósították  a  céljukat.  A  nemzeti  bíróság  feladata  annak  —  az  elfogadott  jogalkotási  aktus  
tartalmának, valamint az annak elfogadásához vezető jogalkotási eljárás egészének és különösen az  
előkészítő iratoknak és a parlamenti vitáknak a figyelembevételével történő — vizsgálata, hogy e két  
feltétel teljesült-e. E tekintetben az olyan jogalkotási aktus, amely mindössze „megerősíti” a korábbi  
közigazgatási aktust arra szorítkozva, hogy megállapítja a közérdeken alapuló kényszerítő  indokok 
fennállását  olyan érdemi  jogalkotási  eljárás  előzetes  megindítása nélkül,  amely  lehetővé tenné az  
említett  feltételek  betartását,  nem  tekinthető  az  e  rendelkezés  értelmében  vett  egyedi  jogalkotási  
aktusnak, tehát nem elegendő  valamely projektnek ezen egyezmény, illetve ezen módosított irányelv  
hatálya alóli kizárásához.

3. A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban  
történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló egyezmény 3. cikkének  
(9) bekezdését, 9. cikkének (2)–(4) bekezdését és a 2003/35 irányelvvel módosított 85/337 irányelv  
10a. cikkét úgy kell értelmezni, hogy: 

— amennyiben az e rendelkezések hatálya alá tartozó projektet jogalkotási aktus fogadja el, a nemzeti  
eljárási  szabályok alapján bíróságnak vagy a törvény értelmében létrehozott,  más független és  
pártatlan testületnek meg kell tudnia vizsgálnia azt, hogy ez a jogalkotási aktus megfelel-e az ezen  
módosított irányelv 1. cikkének (5) bekezdésében meghatározott feltételeknek; és 

—  abban az  esetben,  ha  az  ilyen  aktussal  szemben  nincs  semmilyen,  fent  felidézett  jellegű  vagy 
hatályú  jogorvoslat,  a  hatáskörükben  eljáró  nemzeti  bíróságok  feladata  az  előző  francia  
bekezdésben leírt felülvizsgálati jogkörnek a gyakorlása, és abból adott esetben következtetéseknek  
e jogalkotási aktus figyelmen kívül hagyásával történő levonása. 

4. A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban  
történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló egyezmény 6. cikkének  
(9) bekezdését és a 2003/35 irányelvvel módosított 85/337 irányelv 9. cikkének (1) bekezdését úgy kell  
értelmezni, hogy az nem írja elő, hogy magának a határozatnak tartalmaznia kell  azon indokokat,  
amelyek alapján a hatáskörrel rendelkező hatóság úgy határozott, hogy az szükséges. Mindazonáltal,  
abban  az  esetben,  ha  valamely  érdekelt  személy  ezt  kéri,  a  hatáskörrel  rendelkező  hatóságnak 
kötelessége tájékoztatni  őt az e határozat alapjául szolgáló okokról vagy az előterjesztett kérelemre  
válaszul adandó információkról és a vonatkozó dokumentumokról. 

5.  A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május  
21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv6. cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy ennek alapján a  
nemzeti  hatóság  —  ideértve  a  jogalkotót  is  —  nem  engedélyezhet  anélkül  valamely  tervet  vagy  
projektet, hogy megbizonyosodott volna arról, hogy az nem fogja hátrányosan befolyásolni az érintett  
természeti terület épségét. 
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6.  A 92/43 irányelv 6.  cikkének (4) bekezdését  úgy kell  értelmezni,  hogy ez  alapján egy társaság  
központi  ügyvezetésének  helyt  adó  létesítmény  létrehozása  főszabály  szerint  nem  tekinthető  e 
rendelkezés  értelmében  olyan  nyomós  közérdeken  alapuló  kényszerítő  indoknak  –  ideértve  a  
társadalmi vagy gazdasági jellegű indokokat –, amely igazolhatja az érintett természeti terület épségét  
hátrányosan befolyásoló terv vagy projekt megvalósítását. 

 

13.  A  Bíróság  (negyedik  tanács)  2012.  február  16-i  ítélete  (a  Naczelny  Sąd 
Administracyjny (Lengyelország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Pak-Holdco 
Sp zoo kontra Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (C-372/10. sz. ügy)33

1.  Az  olyan állam esetén,  mint  a  Lengyel  Köztársaság,  amely  2004.  május  1-jén  csatlakozott  az  
Európai Unióhoz, az ezen állam Európai Unióhoz való csatlakozásáról szóló okmány vagy valamely  
más  európai  uniós  jogi  aktus  eltérést  biztosító  rendelkezésének  hiányában  az  1985.  június  10-i  
85/303/EGK  tanácsi  irányelvvel  módosított,  a  tőkeemelést  [helyesen:  tőkefelhalmozást]  terhelő 
közvetett  adókról  szóló,  1969.  július 17-i  69/335/EGK tanácsi  irányelv 7.  cikkének (1) bekezdését  
akként  kell  értelmezni,  hogy az  abban előírt  kötelező  mentesítés  csak az  ezen módosított  irányelv  
hatálya alá tartozó olyan ügyletre terjed ki, amely 1984. július 1- jén ezen államban mentes volt a  
tőkeilleték  alól,  vagy  0,50  %-os,  vagy  annál  alacsonyabb  kedvezményes  mértékű  tőkeilleték  alá 
tartozott.

2. A 69/335 irányelv 5. cikke (3) bekezdésének első francia bekezdését, amely kizárja az illetékalapból  
a „tőketársaság azon eszközeinek összeg[ét], amelyeket tőkeemelésre különítenek el, és amelyeket már  
a tőkeilleték alá vetettek”, akként kell értelmezni, hogy az attól függetlenül alkalmazandó, hogy azon  
tőketársaság eszközeiről van- e szó, amelynél tőkeemelést hajtanak végre, vagy olyan eszközökről,  
amelyek más társaságtól származnak, és e tőkét növelik. 

14.  A  Bíróság  (harmadik  tanács)  2012.  február  16-i  ítélete  (a  Hoge  Raad  der 
Nederlanden (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — T.G. van Laarhoven 
kontra Staatssecretaris van Financiën (C-594/10. sz. ügy)34

Az 1995. április 10-i 95/7/EK tanácsi irányelvvel módosított, a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó  
jogszabályainak  összehangolásáról  —  közös  hozzáadottértékadó-rendszer:  egységes  adóalap-
megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 11. cikke A. része (1)  
bekezdésének c) pontjával összefüggésben értelmezett 6. cikke (2) bekezdése első  albekezdésének a)  
pontját  akként  kell  értelmezni,  hogy  azzal  ellentétes  az  a  nemzeti  adószabályozás,  amely  azt  az  
adóalanyt,  amelynek  gépjárműveit  mind  vállalkozási  célra,  mind  pedig  magáncélra  használják,  
először az előzetesen megfizetett hozzáadottérték-adó teljes és azonnali levonására jogosítja, de amely  
a későbbiekben e gépjárművek magáncélú használata esetében éves adózást ír elő, amely a vonatkozó 
adóévben  fizetendő  hozzáadottérték-adó  alapjának  meghatározása  céljából  az  e  használattal  
kapcsolatban felmerült költségek olyan átalányjellegű számítási módján alapul, amely nem arányosan 
veszi figyelembe e használat tényleges mértékét. 

15.  A  Bíróság  (nyolcadik  tanács)  2012.  február  16-i  ítélete  (a  Supremo  Tribunal 
Administrativo  (Portugália)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  — Varzim  Sol  — 
Turismo, Jogo e Animação, SA kontra Fazenda Pública (C-25/11. sz. ügy)35 

A  tagállamok  forgalmi  adóra  vonatkozó  jogszabályainak  összehangolásáról  —  közös  
hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap- megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK  
hatodik tanácsi irányelv 17. cikkének (2) és (5) bekezdését, valamint 19. cikkét úgy kell értelmezni,  
hogy  azokkal  ellentétes  az,  ha  a  tagállam  a  termékek  és  szolgáltatások  összességének  vagy  egy  

33 A kérdés: Hírlevél I. évf. 6. sz., Közigazgatási ügyszak, 9. sz. alatt.
34 A kérdés: Hírlevél II. évf. 4. sz., Közigazgatási ügyszak, 6. sz. alatt.
35 A kérdés: Hírlevél II. évf. 5. sz., Közigazgatási ügyszak, 6. sz. alatt.
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részének  rendeltetésén  alapuló,  az  említett  rendelkezések  szerinti  levonás  vegyes  tevékenységű 
adóalanyoknak  való  engedélyezése  során  úgy  számítja  az  olyan  ágazatok  tekintetében  levonható  
összeget, amelyekben az ilyen adóalanyok kizárólag adóköteles ügyleteket végeznek, hogy a levonási  
hányad meghatározására szolgáló tört nevezőjébe bevonja az adómentes „támogatásokat”. 

16.  A Bíróság (második tanács) 2012. február 16-i  ítélete  (az Administrativen sad — 
Varna (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Eon Aset Menidjmunt LTD 
kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri 
Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (C-118/11. sz. ügy)36

1. A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv  
168. cikkének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy: 

—  a bérelt  gépjármű  akkor minősül az adóalany adóköteles ügyletei érdekében felhasználtnak, ha  
közvetlen és azonnali kapcsolat van e jármű  használata és az adóalany gazdasági tevékenysége  
között, az adólevonáshoz való jog pedig azon időszakok lejártakor keletkezik, amelyekre az egyes  
fizetések vonatkoznak, továbbá a fent említett kapcsolat fennállását figyelembe kell venni;

— a lízingszerződés alapján bérelt és tárgyi eszköznek minősülő gépjárművet akkor lehet adóköteles  
ügyletek érdekében felhasználtnak tekinteni, ha ezt az eszközt az adóalany e minőségében eljárva 
szerzi  be,  és  teljes  egészében  vállalkozása  vagyonának  körébe  vonja,  mivel  az  előzetesen 
felszámított HÉA levonása teljes és azonnali, és mivel a szóban forgó eszköz bármely, a vállalkozó  
vagy  alkalmazottai  általi  magáncélú,  vagy  vállalkozásidegen  használata  ellenérték  fejében  
teljesített szolgáltatásnyújtásnak minősül. 

2.  A 2006/112 irányelv  168.  és 176.  cikkével  nem ellentétes az olyan nemzeti  szabályozás,  amely  
előírja a levonáshoz való jog kizárását, ha a termékeket vagy szolgáltatásokat ingyenes ügyletekhez  
vagy az adóalany gazdasági tevékenységétől idegen tevékenységekhez kívánják felhasználni, feltéve,  
hogy a tárgyi eszközöknek minősülő termékeket nem vonták be a vállalkozás vagyonába. 

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt

A Törvényszék 2012. február 13-i ítélete — Budapesti Erőmű kontra Bizottság (T-80/06. 
és T-182/09. sz. egyesített ügyek) 
1. A Törvényszék a kereseteket elutasítja. 

2. A Törvényszék a Budapesti Erőmű Zrt.-t kötelezi a költségek viselésére. 

A Kúria uniós jogi tárgyú határozatai

Büntető ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Gazdasági ügyszak

Gfv. IX. 30.275/2011/6
Pénzügyi  intézmény  a  hitel  (kölcsön)  szerződésben  nemcsak  kamatot,  hanem díjat  és  költséget  is  
felszámíthat, az árfolyamváltozás becslése pedig nem kötelező eleme a szerződésnek. 

I. A 87/102/EGK irányelv 2. cikk (3) bekezdése  szerint jelzáloggal terhelt ingatlanfedezet esetén az  
irányelvnek a 2. cikk (3) bekezdésében megjelölt cikkei nem irányadóak. Ez azonban nem jelenti azt,  
hogy a magyar  Hpt-nek az egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő rendelkezései a közösségi  

36 A kérdés: Hírlevél II. évf. 6. sz., Közigazgatási ügyszak, 12. sz. alatt.
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jog, nevezetesen a hivatkozott irányelv rendelkezéseibe jelzálogfedezet esetén ütköznének. Ez csak azt 
jelenti, hogy a közösségi jog, a hivatkozott irányelv e kérdést nem szabályozza, tehát nem határolja be 
a nemzeti jogalkotó szabályozási lehetőségeit. 

A fogyasztó először fellebbezésében hivatkozott a 2008/48/EK irányelv preambulum 14. pontjában 
írtakra, mely az irányelv hatályáról szóló rendelkezések között, a 2.cikk (2) bekezdés a) pontjában is  
megjelenik. Ez az irányelv a szerződés megkötésekor nem volt hatályban, így bár az elsőfokú ítélet  
más  megközelítésben  hivatkozik  rá,  a  perbeli  szerződésre  nem  irányadó,  egyrészt  azért  mert  a  
szerződés megkötésekor még megalkotásra sem került, másrészt a hivatkozott rendelkezés csak azt  
rögzíti,  hogy  az  irányelv  rendelkezései  nem  irányadóak  többek  között  jelzálogjoggal  biztosított  
kölcsönszerződés esetén. Így tehát sem a korábban, sem a később említett irányelv rendelkezései a 
perbeli jogvita eldöntésére befolyással nem voltak, és a fellebbezésben hivatkozott irányelv perbeli  
relevanciájának hiányára a másodfokú bíróság rá is mutatott. 

II. A perben a hivatkozott, a szerződés részévé vált üzletszabályzat nem került csatolásra, így nem 
állapítható meg, hogy az üzletszabályzat hivatkozott pontja milyen feltételek fennállása esetén tette,  
teszi lehetővé a szerződés egyoldalú módosítását, ezek a feltételek egyértelműen meghatározottak-e,  
(amit  a Hpt.  a szerződéskötéskor hatályos  rendelkezése az egyoldalú szerződésmódosítás feltételül 
szabott) esetleg az üzletszabályzat tisztességtelen kikötést tartalmaz-e. Nincs adat arra a perben, hogy 
az üzletszabályzat hivatkozott rendelkezése módosításra került-e, annak jelenleg mi a tartalma, az a 
hatályos  Hpt.  rendelkezéseknek  megfelel-e.  A  fogyasztó  felülvizsgálati  kérelmében  nem  arra 
hivatkozott, hogy az egyoldalú szerződésmódosításnak az üzletszabályzatban meghatározott feltételei  
jogszabálysértőek,  esetleg  tisztességtelenek,  hanem  kizárólag  arra,  hogy  az  egyoldalú  
szerződésmódosítás lehetősége önmagában jogszabályba ütközik. 

A  perben  eljárt  bíróságok  nem  követtek  el  eljárási  szabálysértést  azzal,  hogy  a  fogyasztót  az  
üzletszabályzat  csatolására  nem  hívták  fel.  Az  a  rendelkezés,  miszerint  a  kölcsönszerződés 
egyoldalúan módosítható – figyelemmel  a Hpt.  210.  §  (3) bekezdésében szereplő rendelkezésre – 
önmagában  nem  jogszabálysértő,  mely  minden  további  vizsgálódás  nélkül  egyértelműen 
megállapítható  volt.  A  szerződés  hivatkozott  rendelkezésének  esetleges  tisztességtelensége, 
jogszabályba  ütközése  pedig  az  üzletszabályzat  ismeretének  hiányában  nem  volt  megállapítható. 
Hivatalbóli bizonyítás lefolytatásának pedig e körben nem volt helye figyelemmel a kereset tartalmára.  
A A 87/102/EGK irányelvből illetve az Európai Bíróság C-243/08. számú ítéletében kifejtettekből sem 
lehet a fentiektől eltérő, a fent kifejtetteknek ellentmondó jogi következtetésre jutni. A 93/13/EGK 
irányelv és az Európai Bíróság C-243/08 számú ítélete is csak akként értelmezhető, hogy a fogyasztói  
szerződésben  szereplő  rendelkezés  tisztességtelenségét  akkor  kell  hivatalból  észlelni,  ha  annak 
fennállása  a  bíróság  számára  kétséget  kizáróan  egyértelműen  megállapíthatóan  fennáll.  A  perben 
eljárt bíróságok rendelkezésére viszont nem álltak olyan adatok, melyek alapján hivatalból észlelniük 
kellett  volna  az  egyoldalú  szerződésmódosítás  lehetőségének  biztosítása  kapcsán  a  szerződés 
semmisségét. 

III. A teljes hiteldíjmutatóban  nem szerepel, nem feltüntetendő az árfolyam változás, annak hatása,  
így  a  Hpt.  213.  §  b)  pontjában írtakra  tekintettel  erre  vonatkozóan konkrét  becslést  az  pénzügyi 
intézménynek  nem kellett  adnia.  A szerződés  konkrétan  tartalmazza,  hogy miből  tevődik  össze a 
hiteldíj  és  mik  azok a  költségek,  melyek  a  teljes  hiteldíjmutató  számítása  során  figyelembe  nem 
vehetők.  A  svájci  frank  alapú  hitel  felvételének  volt  kockázata  és  erről  a  fogyasztó  a  csatolt  
nyilatkozat  szerint  tájékoztatást  kapott.  Nem  kellett  azonban  a  szerződéskötéskor  nyilatkoznia  a  
pénzügyi intézménynek arról, hogy 2022-ig hogyan alakul az árfolyamkockázat, mi annak maximális 
felső mértéke. Ilyen jogszabályi kötelezettsége nem volt a pénzügyi intézménynek és nem is lett volna 
képes  ennek  teljesítésére,  mert  az  árfolyam  emelkedésének,  csökkenésének  nincs  pontosan 
előrelátható, kiszámítható mértéke, illetve korlátja, különösen ilyen hosszú idővallum esetén.
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Munkaügyi ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Polgári ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Közigazgatási ügyszak

Kfv. V. 35.368/2011/8 

Közösségi joggal ellentétes nemzeti jogszabályra határozat nem alapítható. 

Az Európai Unió Bírósága a 2011. július 28-án kelt a C-274/10. számú ítéletében (a továbbiakban :  
EUB ítélet) azt állapította meg, hogy mivel az irányadó jogszabály - az Áfa tv. 186. § (2) bekezdése -  
„arra  kötelezi  azokat  az  adóalanyokat,  akiknek  az  adóbevallásában  valamely  adómegállapítási 
időszakban a közös hozzáadott-értékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi 
irányelv 183. cikke értelmében különbözete van, hogy a különbözetet vagy annak egy részét átvigyék 
a következő adómegállapítási időszakra, hacsak az adóalany meg nem fizette a szállítójának az adott  
vásárlás teljes összegét, és - mivel e kötelezettség miatt egyes adóalanyok, akiknek az adóbevallásában  
rendszeresen  szerepel  különbözet,  kénytelenek  lehetnek  az  ilyen  különbözetet  több  mint  egy 
alkalommal  átvinni  a következő adómegállapítási  időszakra,  -  nem teljesítette az ezen irányelvből  
eredő kötelezettségeit.” 

E döntésre figyelemmel az Áfa tv. 186.§ (2)-(4) bekezdései, tehát azon törvényhely is, amelyen az 
alperes e perben keresettel támadott határozata is alapul, hatályon kívül helyezésre kerültek. (2011. évi  
CXXIII.  törvény 5.§.)  E törvényhelyek  hatályon  kívül  helyezésére  nem visszamenőleges  hatállyal  
került  sor,  azonban  a  jogvita  eldöntésére  irányadó  közösségi  jogszabályból,  az  irányelvből  és  a 
közösségi  joggyakorlatból  egyértelműen következik,  hogy az Áfa tv.  186.§ (2)  bekezdése szerinti  
szabályozás  hatályban  léte  idején  is  -  tehát  a  perbeli  jogvita  kapcsán  hozott  határozatok 
meghozatalakor  is  -  ellentétes  volt  a  közösségi  joggal,  ezért  erre  alapítottan  érdemi  döntés 
meghozatalára nem kerülhetett volna sor.

Kfv. V. 35.470/2011/6 
A nem magyar, de uniós (román) polgár által igényelt támogatás szociális kedvezménynek minősül,  
amit ugyanolyan feltételekkel kell nyújtani az uniós polgárnak, mint a magyar állampolgárnak. 

A lakáscélú állam támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Kormányrendelet 1.§ (4) bekezdésének 7.  
pontja értelmében nemcsak a magyar állampolgár, hanem az Unió tagállamának más állampolgára, 
tehát a román és a szlovák állampolgár is támogatott személynek minősül.

A 12/2001. (I. 31.) Kormányrendelet a hatósági határozat meghozatalakor hatályos 2. § (2), (3) és (5)  
bekezdése alapján egyértelmű, hogy a 12/2001. (I. 31.) Kormányrendelet kifejezetten nem zárja ki a  
nem magyar állampolgárt a támogatásból, a támogatáshoz szükséges feltételek igazolása tekintetében 
azonban  a  magyar  állampolgárhoz  képest  eltérő  feltételeket  fogalmaz  meg  a  nem  magyar 
állampolgárokkal szemben. A magyar állampolgárok esetén ugyanis elégségesnek találja a büntetőjogi 
felelősség tudatában tett írásbeli nyilatkozatot, a nem magyar (uniós) állampolgárok kapcsán azonban 
többletkövetelményeket  támaszt,  mivel  esetükben a  származási  ország  hatósága  által  kiállított  -  a 
12/2001. (I.  31.) Kormányrendeletnek megfelelő tartalmú - hivatalos irat és hiteles magyar  nyelvű  
fordítás bemutatását, és még egy további elsődleges lakóhellyel kapcsolatos írásbeli nyilatkozatot is  
megkövetel.

Az  Unió  polgárainak  és  családtagjaiknak  a  tagállamok  területén  történő  szabad  mozgáshoz  és 
tartózkodáshoz  való  jogáról  és  –  egyebek  mellett  a  1612/68/EGK  1612/68/EGK  rendelet 
módosításáról is - szóló 2004/38/EK irányelv rögzíti, hogy: „Az uniós polgárság elsődleges és egyéni  
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jogot  ruház  az  Unió  valamennyi  polgárára  annak  érdekében,  hogy  szabadon  mozoghassanak  és 
tartózkodhassanak a tagállamok területén, a Szerződésben és az alkalmazására hozott intézkedésekben 
megállapított korlátozásokra és feltételekre figyelemmel.”.

Az ugyancsak közvetlen hatályú közösségi jogszabály, a 1612/68/EGK rendelet 7. cikke pedig akként 
rendelkezik,  hogy tilos  az  állampolgárság  alapján  történő  bármilyen  megkülönböztetés.  Valamely 
tagállamnak  egy másik  tagállam területén foglalkoztatott  állampolgára  állampolgársága miatt  nem 
kezelhető a hazai állampolgároktól eltérő módon a foglakoztathatóság, a foglalkoztatás, a munka - és 
egyéb feltételek, a javadalmazás, a képzés, átképzés, a kollektív vagy egyéni szerződés tekintetében.  
„Az említett munkavállaló a hazai munkavállalókkal azonos szociális és adókedvezményeket élvez.” 
(Megjegyzi  a Kúria, hogy az Európai Parlament és Tanács 2011.  április 5-i  munkavállalók Unión 
belüli szabad mozgásáról szóló 492/2011/EU rendeletének 7. cikke is ugyanilyen szabályozást rögzít.)

Az  EK  39.  cikke  (ex  Article  48.,  EUMSZ  45.cikk)  pedig  a  munkavállalók  szabad  mozgását  
szabályozza,  ideértve az állampolgárság alapján történő minden megkülönböztetés megszüntetését.  
Tiltott  megkülönböztetésnek  minősül,  ha  hasonló  vagy  összehasonlítható  tényállásokat 
különbözőképpen, illetve különböző tényállásokat azonos módon kezelnek, vagy ítélnek meg. Az EK 
39.  cikke  nemcsak  a  közvetlen,  nyílt  diszkriminációt,  hanem  a  rejtett,  a  közvetett  hátrányos 
megkülönböztetést is tiltja. A megkülönböztetésnek mindig objektív kritériumokon kell alapulnia, és 
arányban kell állnia az elérni kívánt céllal (C-32/75., C-118/75., C-212/05., C-269/07.).

Az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata értelmében a 1612/68/EGK rendelet 7. cikk (2) bekezdése 
szerinti  „szociális  és kedvezményeket”  az egyenlő  bánásmód tekintetében nem lehet  megszorítóan  
értelmezni.  Alkalmazási körét úgy kell meghatározni, hogy ezek magukba foglalnak minden olyan 
szociális és adókedvezményt – akár kapcsolódnak munkaszerződéshez akár nem – amelyeket általában 
a  belföldi  munkavállalóknak nyújtanak (C-287/05.).  A Bíróság jogértelmezése  szerint  a  „szociális  
kedvezmény”  nemcsak a  jogosultság alapján juttatott  kedvezményeket  foglalja  magában,  hanem a 
mérlegelés  alapján  szerzetteket  is.  „Szociális  kedvezmény”-nek  minősül  a  születésre  adott  olyan  
kamatmentes kölcsön is, amelyet egy közjog szabályai szerint bejegyzett hitelintézet - az állam által 
meghatározott irányelvek alapján és állami  pénzügyi  támogatással - ad, ezért az ilyen kölcsönöket  
ugyanolyan  feltételekkel  kell  nyújtani  a  másik  tagállam polgárának,  mint  a  sajátnak.(C-65/81.)  A 
közösségi  jog  nem tartalmaz  taxatív  felsorolást  arra  nézve,  hogy  mi  minősül  szociális  előnynek  
(szociális  és adókedvezménynek),  ezt mindig konkrét  vizsgálat alapján kell  eldönteni.  A lakáscélú  
állami  támogatás,  a  hitelintézet  által  állami  pénzből,  állam  révén  12/2001.  (I.  31.)  
Kormányrendeletben meghatározott feltételek mellett nyújtható megelőlegező kölcsön, tehát ez – az  
hatóság által sem vitatottan – elnevezését és tartalmát tekintve is szociális előnynek minősül.

Az  igénylő  magyarországi  munkavállaló,  e  tárgyban  a  közigazgatási  eljárás  során  munkáltatói  
igazolást csatolt be, tehát ügyében közvetlenül is hivatkozhatott a közösségi jogra. A nemzeti bíróság 
pedig  köteles  a  nemzeti  jogot  a  közösségi  joggal  összhangban  alkalmazni,  érdemi  döntését  nem 
alapíthatja  olyan  nemzeti  jogszabályra,  amely  ellentétes  a  közösségi  jog  előzőekben  ismertetett  
közvetlen hatályú szabályaival (C-32/75., C-57/96., C- 310/91., C-57/96., C-287/05.). A kifejtettekből 
következik, hogy az ügyben nincs perdöntő jelentősége annak, hogy a támogatást az igénylő állami 
pénzből, a költségvetés terhére kapja, és annak sem, hogy a magyar állam illetve közigazgatási szervei  
tudnak-e  vagy sem a  magyar  állampolgárok  részére  a  12/2001.  (I.  31.)  Kormányrendelet  szerinti  
szabályoknak megfelelő igazolásokat kiállítani. 

A  hatóság  –  határozata  jogszerűségének  alátámasztásaként  -  az  igénylő  esetében  az  ellenőrzési  
lehetőségekre,  illetve ezek korlátozott  voltára is  hivatkozott.  Ez az érvelés nem fogadható el.  Egy 
eleve teljesíthetetlen többletfeltétel  meglétének utólagos ellenőrzése ugyanis  nemcsak  ténylegesen,  
hanem fogalmilag is kizárt, továbbá ilyen feltételek támasztása nem felel meg az egyenlő bánásmód,  
az objektivitás, a célhoz kötöttség és az arányosság követelményének. Ez pedig azt jelenti, hogy az 
igénylő esetében a közvetett, a rejtett diszkrimináció megvalósult, a hatóság az igénylő kérelmét nem a 
hazai munkavállalókra vonatkozó feltételekkel azonosan bírálta el. Ha ugyanis a megkülönböztetés 
egy  látszólag  semleges  dolgon  (ellenőrizhetőségen)  alapul,  de  hatását  tekintve  olyan,  mintha  a 
differenciálás  az  állampolgárság  kritériumára  épülne,  akkor  a  diszkriminációt  megvalósultnak  kell  
tekinteni.  Jelen  ügyben  a  diszkrimináció  tilalma  alóli  felmentést  megteremtő  ok  (közrend,  
közbiztonság, közegészségügy) fel sem merült (C-41/74.). 
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Emberi jogi közlemények

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

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei

1. Fernand  Ullens de Shooten és Ivab Rezabek Belgium elleni ügye (3.989/07. és 38.353/07 sz. 
egyesített ügyek)37

A két kérelmező az akkreditált BIORIM nevű laboratórium igazgatója, amely költségtérítésre jogosult 
klinikai vizsgálatokat végez az Országos Beteg- és Rokkantbiztosító Intézet (INAMI) számára.

A  kérelmezők  által  indított  első  ügyben  a  Különleges  Adófelügyelőség  panaszát  követően  1989.  
november 21-én a laboratóriumot átkutatták. Mindkét kérelmező ellen eljárás indult egyebek mellett  
okirat-hamisítás és az 1982. december 30-ai 143. sz. belgiumi királyi rendelet 3. cikkének megsértése 
gyanújával, mely csak bizonyos képesítéssel rendelkező emberek számára engedi meg, hogy olyan 
laboratóriumot működtessenek, amely a beteg- és rokkantbiztosítási rendszer alapján visszatérítésre 
jogosult. 

A  két  kérelmezőt  1996.  május  29-éna  Brüsszeli  Büntetőbíróság  elé  állították  a  „az  orvosi  
laboratóriumok  működéséről  szóló  jogszabályok  alkalmazásának  ellenőrzéséért  felelős”  hatóságok 
megtévesztéséért.  Az  eljárásba  magánfélként  több  kölcsönös  biztosító  társaság  is  bekapcsolódott,  
amelyek kártérítést követeltek azon az alapon, hogy a kérelmezők díjmegosztásban vettek részt és a 
rendelet  3.  cikkének  megsértésével  működtették  a  laboratóriumot.  A  magánfelek  összesen 
19.908.531,-Eurót követeltek, a laboratóriumnak 1990. január 1. és 1992. április 16. között kifizetett  
teljes összeget. 

A büntetőbíróság 1998. október 30-án elítélte a kérelmezőket, megállapítva különösen, hogy az első 
kérelmező 1990.  január 1.  és 1997 júniusa között  a rendelet  3.  cikkének megszegésével  vezette a 
laboratóriumot  és  különböző  módokon  megkerülte  a  jogi  szabályozást.  A  bíróság  a  magánfelek 
követelését elfogadhatónak nyilvánította. 

Az  első kérelmező 1999. december 7-én panaszt nyújtott be Belgium ellen az Európai Bizottsághoz 
azzal, hogy a rendelet 3. cikke nem egyeztethető össze az Európai Közösséget Alapító Szerződéssel.  
Az  Európai  Bizottság  2002.  július  17-én  megerősített,  hogy  a  rendelet  3.  cikke  ellentétes  a  
Szerződéssel.  Belgium  2005.  május  24-én  módosította  a  rendelet  3.  cikkét  és  eltörölte  azt  a 
követelményt,  hogy  azok,  akik  olyan  laboratóriumot  működtessenek,  amely  a  beteg-  és 
rokkantbiztosítási rendszer alapján visszatérítésre jogosult, bizonyos képesítéssel rendelkezzenek. 

A  Brüsszeli  Fellebbviteli  Bíróság  2000.  május  7-én  a  kérelmezőket  öt,  illetve  három  év 
szabadságvesztésre, továbbá 500.000, illetve 300.000 belga frank pénzbírságra ítélte, elutasítva az első 
kérelmező  azon  érvelését,  hogy a  rendelet  3.  cikke  ellentétes  a  Szerződéssel.  A  polgári  igények 
tárgyában eljáró Mons-i Fellebbviteli Bíróság 2005. november 23-án kötelezte a kérelmezőket, hogy 
fizessenek  1.859.200,-Eurót  hat  kölcsönös  biztosító  társaságnak.  A  kérelmezők  felülvizsgálati  
kérelmet terjesztettek elő, előadva, hogy a Semmítőszéknek az Európai Bíróságához kellene fordulnia  
iránymutatásért  az  összeegyeztethetetlenség  és  az  ügyben  követendő  megközelítés  kérdésében.  A 
Semmítőszék elutasította 2006. június 14-én a kérelmet, többek között arra hivatkozott, hogy az ítélt 
dolog elvének  elsőbbsége van az uniós joggal szemben.

A második ügyben, amelyet az első kérelmező indított és amely ugyanazokon a tényeken alapszik, a 
laboratóriumot  és  a  feleket  érintő  akkreditáció  felfüggesztése  elleni  bírósági  felülvizsgálat  iránti  
kérelmét az Államtanács láthatólag elutasította, és nem fordult előzetes döntéshozatali kérelemmel az  
Európai Bírósághoz. Az Államtanács, megállapítva, hogy a a királyi rendelet 3. cikkében megjelölt 

37 Az ítélet 2012. március 8-án vált véglegessé.
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laboratóriumok  nem esnek  a  Szerződés  86.  cikkének  (1)  bekezdésében meghatározott  körbe,  úgy 
ítélte, hogy a 86. cikk nem alkalmazható.

A kérelmezők  –  az  Egyezmény  6.  cikkének  1.  bekezdésére  hivatkozással  -  az  első  ügyben   azt  
sérelmezték,  hogy a  Semmítőszék  nem terjesztett  elő  előzetes  döntéshozatali  kérelmet  az  Európai  
Bíróságához; a második ügyben első kérelmező azt kifogásolta, hogy az Államtanács nem ismerte el a 
rendelet 3. cikkének jogellenes mivoltát és nem utalta a kérdést előzetes döntéshozatalra az Európai 
Bíróságához. 

A Bíróság hangsúlyozta, hogy az Egyezmény nem biztosít semmilyen jogot arra, hogy egy ügyet a 
nemzeti  bíróság  más  nemzeti  vagy  nemzetközi  hatóság  elé  utaljon  előzetes  döntéshozatalra. 
Ugyanakkor  a  6.  cikk  1.  bekezdése  arra  kötelezi  a  nemzeti  bíróságokat,  hogy indokolják  meg  a 
kérdésfelvetés elutasítását,  különösen,  ha a vonatkozó jogszabály a kérdésfelvetés elutasítását  csak 
kivételes esetekben teszi lehetővé. 

Az Európai Közösséget Alapító Szerződés (234. cikk) tekintetében ez azt jelenti, hogy a legmagasabb 
szintű bíróságok kötelesek az előzetes döntéshozatali eljárás iránti kérelem elutasításának az Európai  
Bíróság esetjogán alapuló kivételekre alapított indokát adni. 

A  Bíróság  észrevételezte,  hogy  amikor  az  Európai  Közösséget  alapító  szerződés  értelmezésével 
kapcsolatos kérdés merül fel egy olyan nemzeti bíróság előtt, amelynek döntése ellen nincs jogorvoslat 
(a jelen ügyben ilyen a Semmítőszék és az Államtanács is), a szóban forgó bíróság a Szerződés 234.  
cikke  (Az  Európai  Unió  Működéséről  Szóló  Szerződés  267.  cikke)  alapján  köteles  előzetes 
döntéshozatali kérelemmel fordulni az Euróapai Bírósághoz. Ez a kötelezettség azonban nem abszolút 
jellegű,  miként  az  az  Európai  Bíróság  CILFIT-jogesetéből  is  kiderül.  A  bíróság  nem köteles  az 
Európai  Unió Bíróságához fordulni,  amennyiben azt állapítja meg,  hogy az nem lényeges,  vagy a  
kérdéses rendelkezést az Európai Bíróság már értelmezte, vagy ha az uniós jog megfelelő alkalmazása 
„annyira nyilvánvaló, hogy minden ésszerű kétséget kizár”.

A  jelen  ügyben  az  Államtanács,  csakúgy  mint  a  Semmítőszék,  megindokolta  a  kérdésfeltevés 
elutasítását, hivatkozva a CILFIT-ügyben felsorolt kivételekre. E két bíróság által megjelölt indokok 
fényében, az eljárás egészére tekintettel, a Bíróság úgy ítélte, hogy a kérelmezőknek az Egyezmény 6.  
cikkének 1. bekezdésébe foglalt tisztességes tárgyaláshoz való joga nem sérült.

2. Zafranas Görögország elleni ügye (4056/08. sz. ügy)38

A kérelmezők három, összesen 29.235 m2 alapterületű termőföld-ingatlan birtokában vannak. Az első 
kérelmező ezek közül kettőt, összesen 13.000 m2-t,1947. április 19-én  a 8341/1947.számú szerződés 
alapján szerezte M. K.-tól; 1986-ban e földek tulajdonjogát haszonélvezeti jogával terhelten a második 
kérelmezőnek ajándékozta. Ezen felül 1991. június 5-én édesanyja  13.009/1981. számú végrendelete 
alapján megörökölte a harmadik, 16.235 m2 alapterületű termőföld-ingatlant; az elhunyt e földet 1947.  
április 19-én szerezte M. K.-tól a 8342/1947. számú szerződéssel. 

M.K. a szóban forgó földterület 1936 szeptember 5-én kötött 14.868/1936. számú adásvételi szerződés 
alapján szerezte, amelyet az az egyházi vagyon kezelő szervezet (OGPE) írt alá, amelyet az Olümposzi  
Szent  Dénes  Szent  Monostor  vagyonát  kezelte.  A  monostor  vagyonába  tartozó  földtulajdonra 
vonatkozó akkori szabályok szerint a magánszemélyekkel kötött adásvételi szerződés semmisségének 
terhével  a  földművelésügyi  miniszternek  felmentést  kellett  adnia  az  elidegenítési  tilalom alól.  A 
földművelésügyi miniszter az  1946. november 12-ei 119.272. számú határozatával felmentést adott az 
elidegenítési  tilalom  alól,  és  engedélyezte  M.  K.-nak,  hogy  „a  14.868/1936.  sz.  szerződéssel 
megszerzett földet saját belátása szerint eladja”.  E  határozat megállapította, hogy M.K. a területet az  
OGPE-vel kötött 14868/1936. sz. szerződés alapján megszerezte. 

1988.  január  21-én  az  M3553/844.  számú  együttes  miniszteri  rendelet   alapján  a  fenti  földeket 
kisajátították  a  Larisszát  Plateosz  Imathiasszal  összekötő  vasútvonal  építése  érdekében.  A 
Thesszaloniki  Fellebbviteli  Bíróság 3050/1990.  sz.  ítéletében meghatározta a kártalanítás egységár 
végleges összegét. A Fellebbviteli Bíróság által megítélt kártalanítás jogosultjának megállapítása iránti 

38 Az ítélet 2012. március 8-án vált véglegessé.
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eljárásban az Állam vitatta, hogy a kérelmezők a kisajátított területek tulajdonosai, magának követelve 
azok  tulajdonjogát.  A  Katerini  Elsőfokú  Bíróság  tartózkodott  attól,  hogy meghatározza  a  perbeli 
földek tekintetében a kártalanítás jogosultját, azzal az indokkal, hogy a görög állam felvetette saját 
tulajdonjogának kérdését.

A  kérelmezők  fellebbezése  folytán  eljáró  Katerini  Másodfokú  Bíróság  1998.  szeptember  30-án 
292/1998.  sz.  ítéletében helyt  adott  kérelmüknek.  Úgy ítélte,  hogy a kisajátított  föld egy nagyobb 
terület része volt, amelyet M. K. az Olümposzi Szent Dénes Monostortól szerzett. Az a szóban forgó 
földterület ipso iure, az egyházi jog szerint szerezte, amikor a Kanales-i monostor, amelyet 1933-ban 
tűzvész pusztított el, és csatlakozott az Olümposzi Szent Dénes Monostorhoz. Ezen kívül elismerte,  
hogy  az  1055-ben  alapított  Kanalesi  Szent  Monostor  művelte  a  perbeli  földterületet,  és  az 
természeténél  fogva mentes  volt  az 1933-as kisajátítási  eljárás alól,  amely a menekültek lakhatási  
igényeinek  kielégítését  szolgálta.  Megjegyezte,  hogy  a  fentieket  megerősítette  a  földművelésügyi  
miniszter 1946-os döntése, amely lehetővé tette M. K.-nak, hogy eladja az ingatlanokat. A görög állam 
fellebbezése folytán eljáró Thesszaloniki Fellebbviteli Bíróság 1999. szeptember 20-án 2730/1999. sz. 
határozatában  az  ítéletet  helyben  hagyta.  2000.  január  5-én  intézkedtek  a  megítélt  kisajátítási  
kártalanítási összeg, nevezetesen 64.416.450,-drachma (198.357,-Euró) kifizetéséről.

A görög állam 2000.  március  14-én felülvizsgálati  kérelmet  terjesztett  elő.  A Legfelsőbb Bíróság 
2002. február 20-án hatályon kívül helyezte a 2730/1999. sz. ítéletet és a Fellebbviteli Bíróságot új  
eljárásra utasította, mert úgy ítélte, hogy a bíróság nem vett figyelembe olyan okiratokat, amelyek az 
ügy kimenetele szempontjából döntőek lehetnek.

A Thesszaloniki Fellebbviteli Bíróság 2003. május 16-án meghozott 1498/2003. sz. határozatával a 
Katerini Másodfokú Bíróság 292/1998. sz. ítéletét megváltoztatta. Megjegyezte, hogy 22.4/16.5.1926. 
sz. törvényerejű rendelet 21. cikke már korábban megtiltotta az állam jogainak korlátozását azon a  
földön,  amely  az  állam  tulajdonában  állt,  kivéve  annak  elbirtoklás  útján  történő  megszerzését.  
Emlékeztetett arra, hogy a hazai jogszabályok – nevezetesen a Ptké., a 21.6/3.7.1837. sz. törvény 18.  
és 21. cikke, a  ΔΞΗ/1912 törvény és a 22.4/16.5.1926. törvényerejű rendelet 21. cikke – együttes 
értelmezése révén, úgy tűnik, hogy a közös föld, amelynek hivatalosan az állam volt a tulajdonosa,  
elbirtoklás útján történő megszerezése megengedett volt, ha az érdekelt bizonyítani tudta a  vitatott  
földterület szakadatlan birtokban tartását az 1915. szeptember 11-ét harminc évvel megelőző kezdődő, 
és kérelmének az illetékes bírósághoz érkezéséig tartó időszakban. Megállapította, hogy a kérelmezők  
nem bizonyították, hogy jogelődeik a szóban forgó földterület 1915 előtt harminc évig folyamatosan 
birtokolták  volna.  Megállapította,  hogy  amint  azt  az  ügy  irataiból  kitűnik,  Görögország  török 
megszállása  időszakában,  a  kérdéses  földterület  legelőként  szolgált,  kiszáradt  volt  és  ennek 
következtében, az oszmán jog szerint, a Kanales Monostor nem lehetett a tulajdonosa. Görögország 
török ellenőrzés alóli felszabadulás idején a vitatott ingatlan a görög állam tulajdonába került. M. K. 
tehát soha sem volt a szóban forgó földterület tulajdonosa, hiszen ő a Kanales-i Szent Monostortól  
szerezte, aki maga soha sem volt a tulajdonos. Ezenkívül elfogadta, hogy az M. K. „kihasználta az 
állami  ügynökségek közötti  zűrzavart,  illetve vitákat,  amelyek  a  szóban forgó földekre  vonatkozó 
állami  tulajdonosi  jogok  fennállása  vagy mértéke tekintetében folytak,  és sikerült  elfogadtatnia a  
Földművelési  Miniszter  119.272/1946.  sz.  határozatát,  amely  lehetővé  tette  számára,  hogy eladja  
azokat".  Megállapította,  hogy a  kérelmezők nem váltak a  szóban forgó földterület  tulajdonosaivá,  
hiszen  az  ügyletkötés  időpontjában  M.  K.  sem  volt  tulajdonos,  és  ezt  követően  annak  rendes 
elbirtoklás útján történő megszerzése az állammal szemben nem volt megengedett. Ezenkívül  úgy 
ítélte, hogy ebben az ügyben - a kérelmezők állításával szemben - a görög állam nem élt vissza a  
tulajdonhoz való jogával, és arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmezők nem voltak jogosultak a  
kisajátítási kártalanításra. A kérelmezők 2003. szeptember 18-án felülvizsgálati kérelmet terjesztettek 
elő, a kérelmet a  Semmítőszék 2007. június 6-án elutasította. 

A kérelmezők – érdemben az Első kiegészítő Jegyzőkönyv 1. cikkére hivatkozással – azt állították, 
hogy a tulajdon védelméhez való jogukat érintették ebben az ügyben, mert  a kérdéses eljárásokat nem 
vették  körül  olyan  eljárási  garanciák,  amelyek  szükségesek  ahhoz,  hogy  a  bíróságok  az  ügyet  
tisztességesen bírálják el.  Megjegyezték,  hogy a  kisajátítási  kártalanításhoz jutás  érdekében annak 
bizonyítása,  hogy ők és jogelődeik a vitatott  földterület  az  1915.  szeptember  11-ét  harminc  évvel 
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megelőző  kezdődően  a  keresetindításig  folyamatosan  birtokban  tartották,  leküzdhetetlen  eljárási 
akadálynak bizonyult. 

A Bíróság először azt a kérdést vizsgálta, hogy a kérelmezőknek voltak-e „javai” az Első kiegészítő  
jegyzőkönyv  1.  cikke  értelmében.  Emlékeztetett  arra,  hogy  az  ítélkezési  gyakorlat  szerint  egy 
kérelmező   az  Első  kiegészítő  jegyzőkönyv  1.  cikkének  megsértésére  annyiban  hivatkozhat,  
amennyiben a  kifogásolt  döntések e  rendelkezés  értelmében vett  "tulajdoná”-val  kapcsolatosak.  A 
"tulajdon" fogalma önálló jelentéssel bír, amely nem korlátozódik a materiális javak tulajdonjogára, és  
amely  független  hazai  jog  szerinti   osztályozástól:  e  rendelkezés  alkalmazásában  bizonyos  egyéb  
vagyoni értékű jogok és érdekek is tekinthetők "vagyoni jognak", és így "javaknak". A Bíróság szerint 
három tényező  volt  lényeges  abban a  kérdésben,  hogy a  kérelmezők jelen ügyben  rendelkeztek-e  
"javakkal".  Először  is,  a  hazai  bíróságok  a  Thesszaloniki  Fellebbviteli  Bíróság  3050/1990.  sz.  
határozatával  véglegesen  rögzítették  a  kártalanítási  egységárat.  Másodszor,  a  kérelmezők  már 
megkapták a kisajátítási kártalanítás, amikor a Fellebbviteli Bíróság arra a következtetésre jutott az 
1498/2003. sz. határozat alapján, hogy nem tulajdonosai a szóban forgó földterületnek és ezért nem 
voltak jogosultak a kisajátítási kártalanításra. Végül a kérelmezők a 8341/1947. és 8322/1947. számú 
szerződések szerint  – amelyek jogszerűségét  az ügy irataiból kitűnően sohasem vonták kétségbe a 
szóban  forgó  eljárásokban  –  az  érintett  földek  tulajdonosaivá  váltak.  A  fentiekre  tekintettel  a 
kérelmezők  elegendő  bizonyíték,  köztük  a  kérelmüket  alátámasztó  érvényes  tulajdoni  lap  alapján 
igényelték a kisajátítási kártalanítást,  ezért a Bíróság úgy ítélte,  hogy volt  olyan  vagyoni  érdekük, 
amely az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke értelmében "tulajdon"-nak minősült,  így a kérelem 
tárgyát tekintve nem volt elfogadhatatlan.

Az ügy tárgya nem általában a köztulajdon korlátozhatatlanságának és a tulajdon védelméhez való jog 
összeegyeztethetőségének  kérdése.  Ennek  kapcsán  a  Bíróság  megjegyezte,  hogy  a  köztulajdon 
korlátozhatatlansága  és  elidegeníthetetlensége  nem vet  fel  általános  kérdéseket  az  Első  kiegészítő 
jegyzőkönyv 1. cikke tekintetében. Továbbá, az ingatlan egyfelől magánszemélyek egymás  terhére 
történő, másfelől a magánszemélyeknek az állam terhére történő elbirtoklással történő megszerzése  
feltételei  közötti  különbség  elvileg  nem  ellentétes  az  Első  kiegészítő  jegyzőkönyv  1.  cikkével. 
Amennyiben  az  elbirtoklás  feltételeinek  állami  szabályozása  és  eszközei  érintik  a  földhasználat 
kérdéseit is, a Bíróság megismételte, hogy ez olyan terület, ahol államok széles mérlegelési jogkörrel  
rendelkeznek. Például, az állam nincs ugyanabban a helyzetben, mint az egyén vagyona állapotának 
figyelemmel  kísérése  és  az  abba  való  esetlege  beavatkozásról  való  tudomásszerzés  képessége  
tekintetében. Röviden, az a feltétel, hogy az egyén az állam terhére hosszabb idő eltelte után szerezzen  
elbirtoklással tulajdont, mint ami az egyének egymás közti elbirtoklásához elő van írva, a közérdek 
védelmével indokolható.

Jelen  ügyben  a  kérelmezők  kisajátítási  kártalanítás  iránti  igényének  elutasításához  vezető  eljárást 
övező biztosítékok kérdését kellett vizsgálni. A Bíróság emlékeztet arra: annak ellenére, hogy az Első 
kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke hallgat az eljárási követelményekről, a tulajdonhoz való jogot érintő 
jogi eljárásokban biztosítani kell az érintett személy számára a megfelelő lehetőségét, hogy ügyét az 
illetékes  hatóságok elé  tárja  annak érdekében,  hogy hatékonyan  vitathassa  az  e  rendelkezés  által  
biztosított jogait hátrányosan érintő intézkedéseket. E feltételnek tiszteletben tartásának megállapítása  
érdekében szükséges az eljárásokat a maguk egészében vizsgálni. 

Ezen  kívül  a  Bíróságnak  nem  az  a  feladata,  hogy  a  szóban  forgó  földterület  tulajdonjogának 
kérdésében  állást  foglaljon,  hanem  annak  vizsgálata,  hogy  a  kérelmezőknek  a  hazai  bíróságok 
megfelelő lehetőséget biztosítottak-e arra, hogy hangot adjanak érveinek abban a kérdésben, amely a  
vita  tárgya  volt,  nevezetesen  a  kisajátítási  kártalanítás  kifizetése  tárgyában.  Ezzel  kapcsolatban  a 
Bíróság megállapította, hogy a polgári bíróság előtti keresetindítás révén a kérelmezők a szóban forgó  
földterület  tulajdonosaiként  kisajátítási  kártalanítást  követeltek,  amely  közvetlenül  érinti  az  Első 
kiegészítő  jegyzőkönyv  1.  cikkében  rögzített  tulajdon  védelméhez  fűződő  jogukat.  Sőt,  a 
Thesszaloniki Fellebbviteli Bíróság 1498/2003. számú határozata elleni fellebbezési joguk gyakorlása 
során kiemelték a jelen ügy tárgyát képező eljárások megfelelőségével kapcsolatos kérdéseket, ezzel  
megadták a legfelsőbb bíróságnak a lehetőséget azon helyzet orvosolására, amelyet jelen eljárásban 
sérelmeznek, ezért a kérelem nem volt elfogadhatatlan a hazai jogorvoslat kimerítésének hiányában. 
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Ami  a  lényegi  kérdést  illeti,  a  Bíróság  először  is  megjegyezte,  hogy  a  kérelmezők  kisajátítási  
kártalanításra  való  jogosultságuk  elismerését  követelték,  érvényes  és  a  törvényben  meghatározott  
eljárás  útján,  vagyis  közjegyző  által  az  ingatlan-nyilvántartási  tulajdoni  lapok  átírásával  készített 
tulajdoni  lapokra  alapítottan.  Ezek,  többek között,  a  8341/1947.  és  8342/1947.  sz.  szerződéseken, 
amelyek révén az első kérelmező és édesanyja 1947-ben megvásárolta a perbeli földeket M. K.-tól, az 
M.  K.  által  az  OGPE-vel  kötött  14868/1936.  sz  szerződésen  és  a  Földművelésügyi  Miniszter 
119272/1946.sz.  engedélyén  alapultak.  Ez  ügy tehát  különbözik  a  többi,  a  Bíróság  által  vizsgált 
ügytől,  ahol  az  egyének  tulajdonjoguk élvezetéhez fűződő állítólagos jogukat  nem tulajdoni  lapra 
alapították, hanem az állam által kiadott foglalási engedélyre vagy egy jogellenes helyzet hatóságok 
általi puszta eltűrésére.  

A Bíróság emlékeztet arra, hogy a legtöbb mai jogrendszerben, az ingatlanra vonatkozó tulajdonjogot  
a törvény egyértelműen meghatározza; a tulajdoni lapok rendszerét vezetik be annak érdekében hogy 
biztosítsák az ingatlant terhelő vagyoni jog jogosultja számára a jogbiztonságot. Ennek következtében 
az  érdekelt  felek támaszkodhatnak tulajdoni  lapjaikra,   ha  szükséges annak bizonyítása,  hogy egy 
ingatlan az övék. A jelen ügyben a kérelmezőket ezért abban, hogy megállapítsák tulajdonosi jogokat 
az  érintett  földterület  felett,  legitim  módon  támogatják  nemcsak  8341/1947.  és  8342/1947.  sz. 
szerződések, hanem a jogelődeik által kötött 14868/1936. sz. szerződés is. 

A Bíróság különös jelentőséget tulajdonított annak a ténynek, hogy a kérelmezők jogelődje beszerezte 
a földművelésügyi miniszter 119.272/1946. sz. határozatát, amely egyértelműen lehetővé tette, hogy 
„a 14.868/1936. sz. szerződéssel megszerzett földet saját belátása szerint eladja”. Erre az engedélyre  
volt szükséges törvény alapján bármely, kolostori birtokhoz tartozó földterület vonatkozásában. Ez a  
határozat  kimondta,  hogy  M.  K.  megszerezte  a  területet  az  OGPE-vel  kötött   14.868/1936.  sz.  
szerződés keretében. A Thesszaloniki Fellebbviteli Bíróság a megismételt eljárásban bevallottan nem 
vette figyelembe a földművelésügyi miniszter 119.272/1946. sz. határozatát, miután elismerték, hogy 
M. K., a kérelmezők jogelődje, „kihasználta az állami ügynökségek közötti zűrzavart, illetve vitákat,  
amelyek  a  szóban  forgó  földekre  vonatkozó  állami  tulajdonosi  jogok   fennállása  vagy  mértéke 
tekintetében  folytak,  és  sikerült  elfogadtatnia  az  értékesítésért  felelős  földművelési  miniszter 
határozatát." A Bíróság úgy ítélte, hogy a nemzeti hatóságok jogszerűen nem hivatkozhatnak a saját 
belső szervezetükön belüli egyeztetés állítólagos hiányára annak érdekében, hogy eltekintsenek egy 
közigazgatási  határozat  végrehajtásától.  Ami  a  nemzeti  bíróság  által  konkrétan  elfogadott  
megállapításokat illeti, ilyen módon eldönteni az ügyet, egyenértékű a peres felek számára hátrányos  
jogkövetkezmények  alkalmazásával  az  állami  szolgálatok  működésének  minőségével  kapcsolatos 
olyan  helyzet  miatt,  amely  nem  róható  fel  nekik.  Ezen  a  ponton  meg  kell  jegyezni,  hogy  a  
119.272/1946.  sz.  határozat  jogszerűségét,  mint  olyant,  nem vitatták a  Thesszaloniki  Fellebbviteli 
Bíróság 1498/2003. sz. ítéletében.

A Bíróság  tudomásul  vette  a  Kormányzat  azon érvelését,  miszerint  a  polgári  bíróság  rendelkezik 
hatáskörrel  a  földtulajdon kérdésének eldöntésében,  és  nem az a  közigazgatási  szerv,  amely dönt 
ugyanazon  terület  kisajátítása  kérdésében.  Egyetért  a  Kormányzattal  abban  is,  hogy  az  illetékes 
bíróságnak  van  hatásköre  arra,  hogy  véglegesen,  kétséget  kizáróan  döntsön  az  ingatlant  terhelő 
vagyoni jog jogosultjának személyéről. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az érvényes közigazgatási  
döntések,  amelyeket  időközben  az  illetékes  hatóságok  a  szóban  forgó  vagyontárgy  tekintetében 
elfogadtak,  megfoszthatók  lennének  joghatásuktól  pusztán  a  különböző  állami  szervek  közötti 
állítólagos zavarra vagy összhang hiányára való hivatkozással. Egy ilyen megközelítés ellentmond a 
jogbiztonság  elvének,  amelyre  a  peres  felek  elengedhetetlenül  támaszkodnak  az  ingatlanügylet 
lebonyolításakor.

A fentiekre tekintettel, meg kellett állapítani, hogy a Thesszaloniki Fellebbviteli Bíróság a 1498/2003 
sz.  határozata,  amelyet  a  Semmítőszék  határozata  megerősített,  nem  tartotta  tiszteletben  a  fenti 
jogelveket,  köztük  a  jogbiztonságot.  A  nemzeti  bíróságok  előtti  eljárás  felborította  az  "igazságos 
egyensúlyt"  a  közérdekű  követelmények  és  a  személyek  tulajdonjogának  tiszteletben  tartásához 
fűződő jog biztosításának szükségessége között, így az Állam nem teljesítette a kérelmezőknek az Első 
kiegészítő  jegyzőkönyv  1.  cikkében  biztosított  tulajdon  élvezetéhez  fűződő  jogának  biztosítására 
vonatkozó  kötelezettségét.  Ennek  megfelelően  a  Bíróság  megállapította  az  Első  kiegészítő 
jegyzőkönyv 1. cikkének megsértését.
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A bíróság a kérelmezők részére 10.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

3. Musztafa Aksu Törökország elleni ügy (4149/04. sz. és 41.029/04. sz. ügy)39

A cigány származású kérelmező állítása szerint három - a Kormány által finanszírozott - kiadványban  
cigányellenes megjegyzések és kifejezések jelentek meg.

2001. júniusában a kérelmező a törökországi cigány egyesületek képviseletében egy petíciót nyújtott  
be a Kulturális Minisztériumhoz, melyben panaszt emelt a „Törökországi cigányok” című könyvvel 
kapcsolatban, amely a cigányokat megalázó szakaszokat tartalmaz, mivel bűnözőként ábrázolja ezen 
etnikai  csoportot.  Különösen a  könyv  szerzőjének azon állítása  sértő,  mely szerint  néhány cigány 
számára  megélhetési  forrást  jelent  „a  zseblopás,  a  lopás  és  a  drogkereskedelem”.  A kérelmező  a  
fentiek miatt kérte a könyv árusításának betiltását és a már kiadott példányok lefoglalását. Miután a  
Kulturális Minisztérium – közzétételi tanácsadó testületével összhangban – arról tájékoztatta, hogy a 
könyv  tudományos  kutatásokon alapul  és  a  szerző  nem engedné  annak módosítását,  a  kérelmező 
polgári  pert  indított  a  minisztérium és  könyv  szerzője  ellen.  Keresetében kártérítés  megállapítását  
kérte;  kérelmezte  a  már  kiadott  könyvek  elkobzását  és  további  eladásuk megtiltását.  Az  Ankarai  
Polgári  Bíróság  2002.  szeptemberében  a  kérelmező  keresetét  a  szerző  vonatkozásában  érdemben 
elutasította,  a  minisztérium  ellen  előterjesztett  kérelem  tekintetében  pedig  hatáskörének  hiányát  
állapította  meg.  A  Semmítőszék  2003.  decemberében  az  ítéletet  hatályában  fenntartotta,  és  a 
kérelmező  kiigazítás  iránti  kérelmét  elutasította.  2004.  áprilisában  a  Közigazgatási  Bíróság  a 
kérelmezőnek  a  minisztérium  ellen  benyújtott  keresetét  elutasította.   Mind  a  polgári,  mind  a  
közigazgatási bíróság megállapította, hogy a könyv tudományos kutatáson alapult és a vitatott részek 
nem  sértőek.  A  bíróságok  megállapították,  hogy  a  szerző  rengeteg  munkát  fordított  a  könyv  
megírására, és nem húzódott meg a háttérben  rasszista szándék.

A másik két kiadványt, egy kisiskolások részére készült szótárt és egy „rendes” szótárt, 1998-ban tette  
közzé egy nyelvészeti  társaság,  a Kulturális  Minisztérium anyagi  támogatásával.  Mindkét  szótár  a 
„Cigány” szó magyarázatánál, annak másodlagos jelentéseként a „nyomorult” szót adta meg, és mint a  
szó átvitt  értelmét határozta meg.  A kérelmező 2002. áprilisában Cigányok Kulturális Egyesületek  
Konföderációjának nevében levelet küldött a  nyelvészeti  társaságnak, és panaszt emelt az említett  
szócikk ellen, mivel az a cigányokra nézve sértő és hátrányosan megkülönböztető. A kérelmező 2003. 
áprilisában polgári pert indított a nyelvészeti társaság ellen, keresetében kártérítési igényt terjesztett  
elő,  valamint  kérte  a  kérdéses  szócikk  törlését.  A  polgári  bíróság  2003.  júliusában  elutasította  a  
keresetet, és megállapította, hogy a szótárakban megjelenő meghatározás történelmi és szociológiai 
tényeken  alapul;  ezért  nem  lelhető  fel  benne  a  cigányok  megalázásának  szándéka.  Megjegyezte  
továbbá a bíróság, hogy a török nyelvben más etnikai csoportokkal kapcsolatban is vannak hasonló 
kifejezések,  amelyeket  a  szótárak ugyancsak  tartalmaznak.  A Semmítőszék  2004.  márciusában az 
ítéletet helyben hagyta.

A kérelmező – az Egyezmény 8 és 14. cikkére hivatkozással – azt állította, hogy a könyv és a szótárak  
bizonyos részei sértőek a cigány közösségre nézve. 

A  Bíróság  ismételten  felhívta  a  figyelmet  arra,  hogy  a  hátrányos  megkülönböztetést  a  14.  cikk 
értelmében úgy kell érteni, mint lényegében azonos helyzetben lévő emberek eltérő kezelését ésszerű,  
objektív indok nélkül. A kérelmezőnek nem sikerült bizonyítania azt, hogy a kiadványok célzata vagy 
hatása  hátrányos  megkülönböztetés  lett  volna.  Ezen  oknál  fogva  a  kérelmező  ügyében  hátrányos  
megkülönböztetés  nem  volt  megállapítható,  ezért  a  Bíróság  kizárólag  a  8.  cikk  szempontjából 
vizsgálta meg az ügyet.

A  Bíróság  egyetértett  azzal,  hogy  az  etnikai  hovatartozás  része  az  ember  fizikai  és  társadalmi  
önazonosságának, amely a 8. cikkben foglalt „magánélet” fogalma alá vonható. Az ilyen csoportokkal 
szembeni  ellenséges  előítélet  érintheti  magánéletüket,  ami  azt  jelenti,  hogy  hatással  lehet  az 
önazonosság  értelmezésére  és  az  önértékelésre.  Jelen  esetben  az  a  kérdés,  hogy  a  szóban  forgó 
kiadványok hatást gyakoroltak-e a cigány etnikum önazonosságára és így magánéletére. A Bíróság  
álláspontja  szerint  jelen  ügyben  nem  az  a  fő  kérdés,  hogy  vajon  a  hatóságok  közvetlenül 

39 Az ítéletet a Nagykamara 2012. március 15-én hozta.
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beleavatkoztak-e a kérelmező magánéletébe, hanem az, hogy Törökország teljesítette-e a 8. cikkhez 
fűződő  kötelezettségeit  és  megtette-e  a  szükséges  lépéseket  annak  érdekében,  hogy  megvédje  a  
kérelmezőnek a magánéletéhez fűződő jogát.

A török bíróságoknak ezért egyensúlyt  kellett teremteniük a kérelmezőnek mint cigány etnikumhoz 
tartozó  személynek  a  magánélethez  fűződő  joga,  valamint  (az  Egyezmény  10.  cikkén  alapuló) 
véleménynyilvánítás  szabadság  (a  jelen  esetben  például  a  „Törökországi  cigányok”  című  könyv 
szerzőjének  azon  joga,  hogy egy meghatározott  etnikum vonatkozásában  tudományos  kutatásokat 
végezzen  és  ezen  eredményeket  közzétegye)  védelméhez  fűződő  közérdek  között.  A  könyv 
tekintetében a Bíróság úgy találta, hogy okszerű a nemzeti bíróságok azon következtetése, miszerint a  
tudományos  kutatásokon  alapuló  könyv  a  cigány önazonossággal  szemben  se  nem sértő,  se  nem 
támadó hangvételű. Minthogy egy tudós írta, akinek kutatásai és azok közzététele csak igen alapos 
megfontolás után korlátozhatók, a könyvet kizárólag mint egészet lehet vizsgálni. A szerző nem tett  
semmilyen, a cigányok összességére vonatkozó negatív kijelentést, kizárólag arra tett utalást, hogy a 
cigány közösség néhány – nem minden - tagja részt vesz törvényellenes cselekményekben. A szerző 
az előszóban, a bevezetőben és a befejezésben is hangsúlyozza azon szándékát, hogy fellebbentse a  
fátylat  a  törökországi  –  előítéletek  folytán  kiközösített  és  megalázott  -  cigány  közösség  ezidáig 
ismeretlen világáról. Továbbá, a szerző ismerteti a kutatási módszerét is: a cigány közösség tagjaként 
élt és ismereteit tőlük, a helyi hatóságoktól és a rendőrségtől szerezte.

Ami a szótárakat illeti, megfelelőbb lenne, ha a „Cigány” szó második jelentését nem „átvitt”, hanem 
inkább „pejoratív” vagy „sértő” jelentésként jelölnék meg. Az effajta elővigyázatosságok összhangban 
vannak az Európa Tanácsának A Rasszizmus és Intolerancia-Ellenes Bizottságának (a továbbiakban: 
ECRI) általános ajánlásaival, amely az oktatás révén küzd a rasszizmus és rasszista diszkrimináció  
ellen  küzd,   elősegítve  a  tanulók  között  a  kritikai  gondolkodást  és  ellátja  őket  a  szükséges 
képességekkel,  hogy válaszoljanak az  előítéletekre.  Ez  azonban önmagában  nem elegendő ahhoz,  
hogy a  Bíróság  felülbírálja  a  nemzeti  bíróságoknak  az  ügyben  kifejtett  álláspontját.  Valójában  a  
gyermekszótár ténylegesen nem volt tankönyv, és nem osztották szét az iskolákban, és az Oktatásügyi  
Minisztérium sem foglalata bele a nemzeti tantervbe.

Ráadásul  a  kérelmező  mindkét  ügyét  két  bírósági  szinten  is  előadhatta;  ez  bizonyítja  azt,  hogy 
hatékony  jogorvoslati  rendszer  létezett  és  állt  rendelkezésre  ahhoz,  hogy  megvédje  a  8.  cikkben 
biztosított jogait.

Az ECRI Törökországra vonatkozó jelentésével egyetértve, a Bíróság arra biztatta a török kormányt,  
hogy folytassa a cigányokkal szembeni negatív előítéletek elleni küzdelmet, és vegye figyelembe a  
cigányok különleges szükségleteit és életmódját, és úgy ítélte meg, hogy a török hatóságok mindkét  
ügyben minden szükséges intézkedést megtettek annak érdekében, hogy eleget tegyenek a 8. cikkben 
megfogalmazott  kötelességüknek  és  megvédjék  a  kérelmezőnek  a  magánélethez  fűződő  jogát.  A 
fentiek alapján nem állapítható meg a 8. cikk megsértése a „Törökországi cigányok” című könyvvel és  
a két szótárral kapcsolatban.

4.  Nikolaos  Sitaropoulos  és  Christos  Giakoumopoulos  Görögország  elleni  ügye 
(42.202/07. sz. ügy)40

A kérelmezők  Strasbourgban  élő,  görög  állampolgárságú  uniós  tisztviselők.  A  kérelmezők  2007. 
szeptember 10-én jelezték, hogy a lakóhelyük szerinti országban akarnak szavazni a 2007. szeptember  
16-án tartott  görögországi  országgyűlési  képviselő választáson.  Kérelmüket  a franciaországi  görög 
nagykövet  elutasított  azzal  az  indokkal,  hogy  léteznek  olyan  szabályok,  amelyek  a  külföldön 
tartózkodó görög szavazók szavazati  jogának gyakorlásával  kapcsolatos gyakorlati  rendelkezéseket  
lefektetnék. 

A kérelmezők – hivatkozva az Első kiegészítő jegyzőkönyv 3. cikkére – azt állították, hogy a külhoni  
görögök lakóhelyükön történő szavazásra való képtelensége a szavazati joguk gyakorlásába történő 
aránytalan beavatkozásnak minősül. 

40 Az ítéletet a Nagykamara 2012. március 15-én hozta.
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A 2010. július 8-ai ítéletében a Kamara úgy ítélte meg, hogy a külhoniak szavazati jogát érvényre  
juttató intézkedések hiánya, annak ellenére, hogy a görög alkotmány 35 éve rendelkezett arról, hogy a 
külhoniak szavazásra jogosító gyakorlati intézkedéseket kell bevezetni, valószínűsíthetően a külföldön 
élő görög állampolgárokkal szembeni tisztességtelen eljárás.

A Bíróság rámutatott, hogy az Első kiegészítő jegyzőkönyv 3. cikke nemcsak arra kötelezi a Magas 
Szerződő  Feleket,  hogy  választásokat  tartsanak  olyan  feltételek  mellett,  amelyek  biztosítják  az 
emberek véleményének szabad kinyilvánítását, hanem alanyi  jogokat is magában foglal,  ideértve a 
szavazati  jogot  is.  A Bíróság feladata  tehát  meggyőződni  arról,  hogy a  feltételeket,  amelyektől  a 
szavazati jog függ, nem csorbítja e jogot olyan mértékben, amely sérti annak lényegével és megfosztja  
hatékonyságától.

Az ügy a kérelmezők panaszához kapcsolódott,  amely szerint  a görög jogalkotó nem tette meg a  
szükséges intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik a külföldön élő görög állampolgárok számára, hogy 
az országgyűlési választások alkalmával lakóhelyükön szavazzanak. Ezért a panasz nem vonatkozik a  
külföldön élők szavazati jogának mint olyannak az elismerésére, hanem inkább e jog gyakorlásának 
feltételeire. A kérdés tehát az, hogy az Első kiegészítő jegyzőkönyv 3. cikke kötelezi-e az Államokat  
egy  olyan  rendszer  bevezetésére,  amely  lehetővé  teszi,  hogy  a  külhoni  állampolgárok  szavazati  
jogukat külföldről gyakorolják. Ennek érdekében a Bíróság az Első kiegészítő jegyzőkönyv 3. cikkét  
vonatkozó nemzetközi jogi dokumentumok, az Európa Tanács tagállamainak gyakorlata és a görög 
belső jog szabályai fényében  értelmezte. 

A Bíróság megállapította, hogy sem a vonatkozó nemzetközi és térségi jog, sem a tagállamok  ezen a 
téren eltérő gyakorlat sem utalt bármiféle kötelezettségre vagy egyetértésre, amely megkövetelné az 
államoktól, hogy tegyenek intézkedéseket a külföldön élő állampolgárok szavazati jogának gyakorlása  
érdekében. Noha az Európa Tanács felhívta a tagállamokat, hogy a lehetséges legnagyobb mértékben 
tegyék  lehetővé  a  külföldön  élő  állampolgárok  részvételét  a  választási  folyamatban,  a  Velencei 
Bizottság  azt  az  álláspontot  foglalta  el,  hogy  a  szóban  forgó  jog  gyakorlásának  megkönnyítése 
kívánatos, de nem kötelező a tagállamok részéről.

A Bíróság megállapította, hogy míg az Európa Tanács tagállamainak nagy többsége megengedi, hogy 
polgárai külföldről szavazzanak, néhány nem. Továbbá, azokban a tagállamokban, amelyek lehetővé 
tették a külföldről szavazást, a gyakorlati szabályok sokféle formát öltenek.

A Bíróság azt  is  megállapította,  hogy bár a görög alkotmány tartalmazott  egy olyan  rendelkezést,  
amely bátorította  a  jogalkotót,  hogy rendezze  a  külhoniak  szavazati  jogának gyakorlását,  de  nem 
kötelezte  arra.  Észlelve,  hogy a  külföldön  élő  görögök  szavazati  jogának  gyakorlását  szabályozó 
törvények  elfogadására  irányuló  számos  kísérlet  elbukott  a  politika  status  quo biztosítsa  miatt,  a 
Bíróság úgy ítélte, hogy nem az ő dolga, hogy jelezze a nemzeti hatóságoknak, mikor és hogyan kell  
érvényt szerezni az adott rendelkezésnek.

Végül,  a  Bíróság  megállapította,  hogy  a  kérelmezők  pénzügyi,  családi  és  szakmai  életvitelének  
ideiglenes megszakadása, amelyet az okozhatott volna, hogy el kell utazniuk Görögországba annak 
érdekében, hogy szavazzanak, nem tűnik aránytalannak annyira, hogy a szóban forgó jogot megsértse.  
Ennek megfelelően a Bíróság megállapította,  hogy az Első kiegészítő  jegyzőkönyv  3.  cikkét  nem 
sértették meg.

5.  Lois  Austin  és  mások  Egyesült  Királyság  elleni  ügye  (39.692/09.,  40.713/09.  és 
41.008/09. sz. egyesített ügyek)41

A rendőrség tudomására jutott, hogy 2001. május 1, környezetvédő aktivisták, anarchista és baloldali  
csoportok  célja,  hogy különböző tiltakozó megmozdulásokat  tartsanak a  Monopoly társasjátékban 
szereplő  helyszíneken.  A  "May  Day  Monopoly"  tiltakozás  szervezői  nem  léptek  kapcsolatba  a  
rendőrséggel, és nem próbálták engedélyeztetni a tüntetést.  Aznap délután 2 órától több mint 1500 
ember volt Oxford Circus-ön és folyamatosan mind többen csatlakoztak hozzájuk. A rendőrség, félve 
a nyilvános zavargásoktól, nagyjából délután kettőkor úgy határozott, hogy visszatartja a tömeget és  
kordont von az Oxford Circus köré. Egész délután próbálkoztak a tömeg ellenőrzött szétoszlatásával,  

41 Az ítéletet a Nagykamara 2012. március 15-én hozta.
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de ez lehetetlennek bizonyult, mert a tömeg néhány tagja a kordon belül és kívül egyaránt nagyon 
erőszakos volt, felszedte a kövezetet és a törmeléket a rendőrökre dobálta. A tömegoszlatás este fél tíz  
körül fejeződött be. 

Az első kérelmező, a Szocialista Párt tagja és tüntetések gyakori résztvevője, részt vett a 2001. május  
1-jei  tiltakozáson,  és  fennakadt  az Oxford Circus köré  vont  kordonon.  A második  kérelmező egy 
Oxford Street-i  könyvesboltba akart  menni,  de  miután egy rendőr a közelgő tüntetőkre  tekintettel  
eltérítette, találkozott a rohamrendőrség sorfalával, így kénytelen volt bemenni az Oxford Circus-ra, és  
ott  maradni  21:20-ig.  Hasonlóképpen,  a  harmadik  kérelmező  és  a  negyedik  kérelmező  sem volt  
kapcsolatban a demonstrációval; mindketten ebédelni mentek, de a kordon visszatartotta őket 21:35-
ig, illetve 20:00-ig. 

2002 áprilisában az  első kérelmező  eljárást  indított  a  rendőrfőkapitány ellen,  kártérítést  követelve  
jogtalan bebörtönzés és az Európai Emberi Jogi Egyezmény 5. cikkében biztosított jogai megsértése 
miatt; keresetét 2005 márciusában elutasították. Későbbi fellebbezéseit a Fellebbviteli Bíróság, majd 
végül 2009 januárjában a Lordok Háza is elutasította. A Lordok Háza megállapította, hogy az első 
kérelmezőt nem fosztották meg szabadságától, ezért az Egyezmény 5. cikke nem alkalmazható.

A kérelmezők sérelmezték, hogy indoklás nélkül fosztották meg őket szabadságuktól, megsértve ezzel 
az 5. cikk 1. bekezdését.

A Bíróság megállapította, hogy ez volt az első alkalom amikor azt kérték tőle, hogy mérlegelje az  
Egyezmény  alkalmazását  a  "kettling",  vagyis  emberek  csoportjának  közrendi  indokból  történő 
rendőrségi  elszigetelése  vonatkozásában.  Ezzel  kapcsolatban  először  is  értékelnie  kellett,  hogy  a 
kérelmezőket az 5. cikk 1. bekezdése értelmében megfosztották-e szabadságuktól. 

Annak eldöntésében,  hogy ez egy "szabadságtól  való megfosztás"  volt-e  az  5.  cikk  1.  bekezdése 
értelmében, a Bíróság utalt számos, ítélkezési gyakorlatában kialakított általános elvre. Először is, az  
Egyezmény  egy  "élő  eszköz",  amelyet  a  mai  körülmények  fényében  kell  értelmezni.  A 
kommunikációs technológia fejlődése már  2001-re lehetővé tette,  hogy eddig ismeretlen léptékben 
mozgósítsanak tüntetőket  gyorsan  és  titokban.  Az 5.  cikket  nem szabad olyan  módon értelmezni,  
amely  gyakorlati  alkalmazásra  alkalmatlanná  teszi  a  rendőrség  számára  a  közrend és  a  közösség 
védelmére irányuló feladatai  ellátása körében.  Másodszor, az Egyezményt  egységes  egészként  kell  
értelmezni. Figyelembe kell venni, hogy az Egyezmény különböző cikke a rendőrség kötelezettségévé 
teszik,  hogy  az  egyéneket  megvédjék  az  erőszaktól  és  a  fizikai  sérülésektől.  Harmadszor,  a  
körülmények,  amelyek  között  a  szóban  forgó  intézkedés  zajlott,  lényegesek.  A  közösség  tagjai 
gyakran kénytelenek elviselni szabad mozgásuk átmeneti korlátozását bizonyos helyzetekben, például 
tömegközlekedéssel vagy az autópályán való utazás, vagy egy labdarúgó mérkőzésen való részvétel 
során.  A  Bíróság  úgy  ítélte,  hogy  az  ilyen  rendszerint  előforduló  korlátozásokat  nem  lehetően 
megfelelően  leírni  a  „szabadságtól  való  megfosztás”-ként  az  5.  cikk  1.  bekezdése  értelmében 
mindaddig,  amíg  azok  a  hatóságok  ellenőrzési  körén  kívül  eső  körülmények  elkerülhetetlen 
következményének  mutatkoznak,  szükségesek  a  súlyos  sérülés  vagy  kár  valós  veszélyének 
elhárításához és az e célok által megkövetelt legkisebb mértékre szorítják. 

A Bíróság továbbá hangsúlyozta, hogy az Egyezmény rendszerén belül, a hazai bíróságok feladata volt  
a tények megállapítása, és a Bíróság általában követni fogja a hazai bíróságok ténymegállapításait. 

Ebben az  ügyben  a  Bíróság  Tugendhat  felsőbírósági  bíró  által  háromhetes  tárgyalás  és  a  lényegi  
bizonyítékok mérlegelése alapján megállapított tényállásra támaszkodott. Megállapítást nyert, hogy a 
rendőrség  egy 500  és  1000  közötti  erőszakos  tüntetőből  álló  kemény  mag  gyülekezését  várta  az 
Oxford Circus-ra délután 4 óra körülre. A rendőrség súlyos sérülés, sőt halál és  anyagi károk valós  
veszélyére számított, ha a tömeget nem ellenőrzik hatékonyan. Tekintettel arra, hogy körülbelül két  
órával korábban, már több mint 1500 ember gyűlt össze ott, a rendőrség úgy határozott, hogy abszolút 
kordon  az  egyetlen  módja  annak,  hogy az  erőszakot  és  az  emberi  sérülések  és  a  vagyoni  károk  
kockázatát megelőzzék.

A kordonon belül volt  hely,  hogy az emberek járkáljanak, és nem volt tülekedés, mindazonáltal a  
feltételek kényelmetlenek voltak fedél, élelem, víz vagy mosdóhelyiség hiányában. Bár a rendőrség 
egész délután folyamatosan próbálta az embereket elengedni, a kísérleteiket többször felfüggesztették,  
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egy kordonon kívüli és belüli jelentős kisebbség erőszakos és a nem együttműködő magatartása miatt.  
Ennek eredményeként, a rendőrségnek csak este fél tíz körül sikerült a körbezárt embereket teljesen 
feloszlatni.  Ennek ellenére,  mintegy 400 személyt,  akik világosan azonosítható módon nem vettek 
részt a tüntetésen, vagy akiket súlyosan érintett az elkülönítés, ezt megelőzően hagytak elmenni. 

A Bíróság úgy találta, hogy a kordont nagy tömeg elszigetelése és feltartóztatása érdekében állították 
fel  veszélyes  és  változékony  körülmények  között.  Az  Oxford  Circus-ön  2011.  május  1-jén 
tapasztalható  körülményeket  figyelembe  véve,  az  abszolút  kordon  volt  a  legkevésbé  zavaró  és  
leginkább hatékonyabb eszköz, amely a rendőrség rendelkezésre állt a lakosság érőszakkal szembeni  
kordonon kívüli és belüli védelme érdekében. Ebben az összefüggésben a Bíróság úgy ítélte, hogy a  
kordon felállítása nem minősíthető "szabadságtól való megfosztás"-nak. Valójában, a kérelmezők sem 
állították,  hogy  amikor  felállították,  azokat,  akik  a  kordon  belül  voltak,  azonnal  megfosztották 
szabadságuktól.

Továbbá, az Elsőfokú Bíróság képtelen volt azonosítani egy olyan pillanatot, amikor az elszigetelés  
jellege  megváltozott  volna,  és  legfeljebb  a  szabad  mozgás  korlátozásból  szabadságtól  való 
megfosztássá vált volna. Szembetűnő volt, hogy mintegy öt perc az abszolút kordon felállítása után, a  
rendőrség  már  az  ellenőrzött  oszlatás  megkezdését  tervezte.  Röviddel  ezután,  és  ezt  követően 
meglehetősen  gyakran  a  rendőrség  további  kísérleteket  tett  a  tömegoszlatás  megkezdésére  és  a  
helyzetet állandó szoros felülvizsgálat alatt tartotta. Minthogy az abszolút kordon alapjául szolgáló  
veszélyes körülmények egész délután és kora este is változatlanul fennálltak, a Bíróság úgy találta, 
hogy  a  kordonon  belüli  embereket  nem  fosztották  meg  szabadságuktól  az  5.  cikk  1.  bekezdése 
értelmében.

A  fenti  megállapítások  ellenére,  a  Bíróság  hangsúlyozta  a  véleménynyilvánítás  és  gyülekezés  
szabadságának alapvető fontosságát minden demokratikus társadalomban, és aláhúzta, hogy a nemzeti  
hatóságok  nem  használhatják  a  tömeg  ellenőrzésének  eszközeit  a  tiltakozás  elfojtására  vagy 
elbátortalanítására, hanem csak akkor, ha a súlyos sérülés vagy kár megelőzéséhez szükséges.

Mivel  az 5.  cikk nem alkalmazható,  a Bíróság szótöbbséggel  úgy ítélte,  hogy e rendelkezést  nem 
sértették meg. 

6. Konstantin Markin Oroszország ellen ügye (30078/06. sz. ügy)42

A kérelmező 2004-ben katonai  szolgálatba lépett  és ez által  vállalta,  hogy a törvény adta keretek  
szerint  végzi  a  szolgálatát.  Kezdetben telefonközpontosként  tevékenykedett;  gyakran  katonanőkkel 
helyettesítették. Miután elvált három gyermekének anyjától, a kérelmező szabadságra ment azért, hogy 
gyermekeit  nevelhesse.  Három  éves  szülői  szabadság  engedélyezése  iránti  kérelmet  nyújtott  be  
röviddel harmadik gyermekének megszületése után. A kérelme elutasításra került,  mivel  a törvény 
kizárólag a női katonák részére engedélyez ilyen hosszú időtartamú szülői szabadságot.

Noha eredetileg engedélyezték számára, hogy 3 hónapos szabadságra menjen, ennek időtartama alatt  
néhány hétre mégis behívták, ezt a kérelmező sikertelenül támadta meg a katonai bíróságon. 2006.  
októberében  a  kérelmező  katonai  egysége  egy  majd  két  éves  időtartamú  szülői  szabadságot 
engedélyezett számára, egészen addig az időpontig, amíg a legkisebb fia be nem tölti a 3 éves kort,  
továbbá  5.900  Euro  összegű  anyagi  támogatást  is  nyújtottak  számára.  A  katonai  bíróság  később 
elmarasztalta a katonai  egységet,  mivel  a parancs kibocsátásakor figyelmen kívül  hagyta  az orosz  
bíróságok  joggyakorlatát,  valamint  felhívta  a  figyelmet  a  parancs  jogellenességére.  Az 
Alkotmánybíróság 2009. januárjában elutasította a kérelmező  azzal kapcsolatos panaszát,  hogy az  
apák nem vehetik igénybe a három éves szülői szabadságot, megállapítva, hogy a Katonai Szolgálati  
Törvény szülői szabadsággal kapcsolatos szabályai összeegyeztethetők az Alkotmánnyal. 

2011.  márciusában  egy  katonai  ügyész  látogatott  el  a  kérelmező  otthonába.  Az  orosz  hatóságok 
tájékoztatása  szerint  az  ügyész  feladata  az  volt,  hogy információkat  gyűjtsön  a  kérelmező  családi  
állapotáról  annak  érdekében,  hogy  a  Kormányzat  megfelelő  tartamú  beadványt  nyújthasson  be  a 
Bírósághoz. A kérelmező – miután telefonon egyeztetett az ügyvédjével - megtagadta, hogy bármilyen  
kérdésre  válaszoljon,  illetve  hogy  bármilyen  okiratot  aláírjon.  A  kérelmező  aláírt  egy  olyan 

42 Az ítéletet a Nagykamara 2012. március 22-én hozta.
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nyilatkozatot, ami a fentieket rögzítette, ezt követően az ügyész azonnal elhagyta a lakását. Az ügyész 
ezt  követően kikérdezte a szomszédokat,  akik akként  nyilatkoztak,  hogy a kérelmező még mindig 
együtt él volt feleségével. A Kormányzat álláspontja szerint a „vizsgálatuk” megállapította, hogy a 
kérelmező  2008.  áprilisában  újra  összeházasodott  volt  feleségével,  gyermekei  anyjával,  és  2010. 
augusztusában megszületett negyedik közös gyermeküknek.

A kérelmező 2008. decemberében egészségügyi  okokra hivatkozva megszüntette katonai szolgálati 
viszonyát.  A  kérelmező  és  felesége  jelenleg  együtt  élnek  négy  gyermekükkel  és  a  kérelmező 
feleségének szüleivel.

A kérelmező – az Egyezmény 14. cikkére a 8. cikk tekintetében hivatkozva  – azt sérelmezte, hogy 
részére  szülői  szabadság  engedélyezésének  elutasítása  nemi  alapon  történő  hátrányos  
megkülönböztetésnek minősül.

A Bíróság fenntartotta azt az álláspontját,  mely szerint a kérelmező jogai megsértésének kifejezett  
vagy  hallgatólagos  elismerése  hiányában  a  kérelmező  hivatkozhat  arra,  hogy  egy  állítólagos 
diszkriminatív bánásmód áldozata.

A Bíróság megjegyezte, hogy a kérelmező nem tudta gyermeke gondját viselni annak egyéves koráig, 
amikor arra a leginkább szükség lett volna, és nem kapott semmiféle anyagi ellentételezést sem azért,  
mert  időben  elhúzódott  a  szülői  szabadságnak  az  engedélyezése,  sem  pedig  azért,  mert  annak  
időtartamát  csökkentették.  Következésképpen egy esetleges  jogsértés hatásait  nemzeti  szinten nem 
orvosolták megfelelően, és a Bíróság úgy találta, hogy az ügy ezért még nem oldódott meg. Továbbá a 
Bíróság kiemelte, hogy ítéletei nemcsak egyéni elégtételt biztosítására szolgálnak, hanem arra is, hogy 
az  Egyezmény  szabályait  védjék  és  továbbfejlesszék,  ezáltal  pedig  növelje  az  emberi  jogok 
védelmének  általános  színvonalát,  és  fejlessze  az  emberi  jogi  joggyakorlatot  valamennyi  Részes 
Államban. Következésképpen, a férfi katonák elleni állítólagos hátrányos megkülönböztetés az orosz 
jog alapján a szülői szabadságra való jogosultság tekintetében egy olyan fontos, nemcsak Oroszország, 
hanem más Részes Államok számára is közérdekű kérdést foglal magában, amelyet  a Bíróság még 
nem vizsgált meg. A Bíróság ezért akként döntött, hogy jelen kérelem további vizsgálata hozzájárul az 
Egyezmény  által  biztosított  védelmi  követelmények  jobb  megértéséhez,  megóvásához  és 
fejlesztéséhez.

A Kormányzat először a Nagykamara előtt vetette fel a panaszjoggal való visszaélés kérdését. Mivel  
ez olyan eseményekkel kapcsolatos, amelyek azelőtt történtek, hogy a kérelmező Bírósághoz fordult 
volna, azokat a Kormányzatnak előbb kellett volna felhoznia, különösen, mert semmilyen különleges  
körülmény nem igazolja e késedelmet. 

A Bíróság megjegyezte, hogy a nemek közötti egyenlőség biztosítása manapság az egyik legfontosabb 
cél az Európa Tanácsban tagállamai, az Egyezményben részes valamennyi Állam számára. Épp ezért  
nagyon  súlyos  indokokat  kell  előadni  ahhoz,  hogy  egy  ilyen  bánásmódbeli  különbséget  az 
Egyezménnyel összeegyeztethetőnek tartsunk. Hagyományra, általános meggyőződésre vagy uralkodó 
társadalmi hozzáállásra hivatkozás elégtelen a nemek szerinti eltérő bánásmód igazolására. A hadsereg 
különleges viszonyai között annak megfelelő működése nehezen képzelhető el olyan jogi szabályozás  
nélkül,  amelynek  célja  megakadályozni  azt,  hogy az állomány aláássa  a  harcképességet.  De ezen  
szabályokra a nemzeti hatóságok nem hivatkozhatnak annak igazolása érdekében, hogy meghiúsítsák a 
fegyveres erők egyes tagjainak magánélet tiszteletben tartásához fűződő jogának gyakorlását. 

Kétségtelenül igaz, hogy a 8. cikk nem foglalja magában a szülői szabadsághoz fűződő jogot, illetve 
nem ró kötelezettséget az Államokra arra vonatkozóan, hogy biztosítsák a szülői szabadság tartamára 
járadékot nyújtsanak. Ennek ellenére a  szülői szabadság és az ahhoz kapcsolódó juttatások kérdése a 
8. cikk hatálya alá esik abból adódóan, hogy támogatják a családi életet és szükségképpen kihatnak  
annak  megszervezésére.  Minthogy  a  szülői  szabadság  azt  jelenti:  a  szülő  otthon  maradhat  a  
gyermekével,  hogy személyesen felügyeljen rá, a szülői szabadság intézményének célját tekintve a  
kérelmező mint  katona -  a szülési  szabadsággal  ellentétben – ugyanolyan  helyzetben  van,  mint  a 
hadseregnél szolgáló katonanők.

A Bíróság korábban kimondta  már,  hogy a fegyveres  erőknél  szolgáló személyek  jogai  szélesebb 
körben korlátozhatóak, mint a civil személyeké. Ugyanakkor az Egyezmény nem áll meg a laktanyák 
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ajtajánál; a katonák – akárcsak bárki más a Részes Államok területén – jogosultak a jogaik védelmére.  
A  jogaikra  vonatkozó  korlátozások  csak  különösen  súlyos  indok  –  például  a  fegyveres  erők  
harcképességének valós fenyegetettsége – esetén  alkalmazhatóak.

Áttekintve  a  Részes  Államok  gyakorlatát,  a  Bíróság  megjegyezte,  hogy  az  európai  országok 
többségében, köztük Oroszországban is, a törvények egyaránt engedélyezik mind a civil nők, mind  a 
civil férfiak számára, hogy elmenjenek szülői szabadságra. Továbbá megjegyzendő, hogy az Államok 
jelentős  részében  a  fegyveresen  erőknél  szolgáló  nők  és  férfiak  is  egyaránt  elmehetnek  szülői  
szabadságra.  Következésképpen megállapítható,  hogy Európa  jelenleg  olyan  irányba  halad,  amely 
biztosítani  kívánja,  hogy  a  férfiak  és  a  nők  mindinkább  egyenlő  részt  vállaljanak  a  gyermekek  
felnevelésében.  A  Bíróság  nem fogadta  el  azt  az  érvelést,  mely  azzal  kívánja  igazolni  az  efféle  
gyakorlatot,  hogy az a katonaságnál dolgozó nők számára kedvező megkülönböztetést szolgálja.  A 
Bíróság azon az állásponton van, hogy valójában az ilyen gyakorlat megerősíti a nemekre vonatkozó 
előítéleteket  és  hátrányosan  érintheti  mind  a  nők  karrierjére,  mind  a  férfiak  családi  életére.  A 
fentiekhez  hasonlóan  a  megkülönböztető  bánásmód  az  uralkodó  hagyományra  vonatkozó 
hivatkozással sem igazolható. A Bíróság arról sincsen meggyőződve, hogy egy hosszabb időtartamú 
szülői  szabadság  engedélyezése  a  férfi  katonák  részére  hátrányos  hatással  lenne  a  hadsereg 
harcképességére és működési hatékonyságára. Az orosz hatóságok nem készítettek olyan tanulmányt  
és nem végeztek kutatást, hogy hány férfi katona kívánna három évre szülői szabadságra menni annak 
felmérése érdekében, hogy milyen hatással lenne a működési hatékonyságára. A Kormányzat  azon 
érvelése, amely szerint minden katona „gyermekvállalási korban” van, nem igazolja kellőképpen azt, 
hogy  különbözőképpen  bánnak  a  hadseregben  szolgáló  férfiakkal  és  a  nőkkel.  A  Bíróság  azt  is  
észlelte,  hogy a  szülői  szabadsággal  kapcsolatos  orosz jogi  szabályozás  túlságosan merev:  a  férfi  
katonák semmilyen körülmények között sem jogosultak szülői szabadságra.  Sőt, a Kormányzat arra  
sem hozott fel példákat, hogy az ügyeket külön-külön vizsgálták vagy ezt lehetséges lett volna, és  
bizonyos  indokolt esetekben engedélyezik a férfi  katonák számára is  azt,  hogy szülői szabadságra  
menjenek.

A fentiek ellenére a Bíróság elfogadta, hogy a hadseregnek a nemzetbiztonságban betöltött szerepére 
tekintettel  bizonyos,  a  szülői  szabadsággal  kapcsolatosan  alkalmazott  korlátozások   igazolhatóak, 
feltéve, hogy nem diszkriminatívak. Például egy katonától, legyen az nő vagy férfi, kizárható a szülési  
szabadságra való jogosultságból, ha nem helyettesíthető egykönnyen: különösen magas pozíciója, ritka 
technikai szakképzettsége vagy aktív katonai tevékenységben való részvétele miatt. Ezzel ellentétben  
Oroszországban a szülői szabadságra való jogosultság kizárólag a nemi hovatartozástól függ. Azáltal, 
hogy a  férfi  katonákat  kizárják  a  szülői  szabadságra  való  jogosultságból,  a  jogi  szabályozás  egy 
általános  korlátozást  alkalmaz.  A  Bíróság  szerint  egy  ilyen  általános  és  automatikus  korlátozás, 
amelyet  emberek  csoportjára  nemi  hovatartozásuk  alapján  alkalmaznak,  kívül  esik  az  Államokat  
megillető mérlegelési körén. 

Abból adódóan, hogy a kérelmező rádiósként könnyedén helyettesíthető lett volna egy női katonával 
is,  nem volt  jogilag igazolható indoka annak,  hogy kizárták a  szülői  szabadságra  való jogosultak  
köréből.  A fentiek értelmében a kérelmező nemi  hovatartozása miatt  hátrányos  megkülönböztetést  
szenvedett  el.  Ami  a  Kormányzat  azon érvét  illeti,  hogy a kérelmező a hadseregbe való belépési  
nyilatkozat aláírásával önkéntesen lemondott a hátrányos megkülönböztetéstől való védelem jogáról, a 
Bíróság úgy ítélte, hogy a hátrányos megkülönböztetéstől való védelem jogáról történő lemondás nem 
fogadható el, mert az ellentétes lenne a közérdekkel. 

A fentiekből következően a Bíróság a 8. cikk tekintetében megállapította a 14. cikk megsértését .

A  Bíróság  hangsúlyozza,  hogy  elvben  nem helyes,  ha  egy állam hatóságai,  amellyel  szemben  a  
Bíróság  előtt  eljárás  van  folyamatban,  az  adott  üggyel  kapcsolatban  közvetlen  kapcsolatba  lép  a  
kérelmezővel. Ami az ügyésznek a kérelmezőnél tett látogatását illeti, nincs bizonyíték arra nézve,  
hogy arra számítottak volna: ráveszik a kérelmezőt kérelme visszavonására vagy módosítására, és a  
látogatás ténylegesen nem is járt ezzel a hatással. Nem ítélhető úgy, hogy a hatóságok akadályozták 
volna a kérelmező egyéni panaszjogának gyakorlásában. Ennek megfelelően Oroszország nem sértette  
meg a 34. cikket.

A Bíróság a kérelmező javára 3.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.
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A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai

Büntető ügyszak

Bfv.III.1.005/2011/5.
Kifejezetten az időmúlás miatt - és figyelemmel az EJEB gyakorlatára - felülvizsgálatban is helye lehet  
a szabadságvesztés enyhítésének. 

A Kúria  a  Be.  424.  §  (4)  bekezdés  zárófordulata  értelmében  eljárva,  az  –  elkövetéstől  számítva 
mintegy 4 és félévet kitevő, terheltnek fel nem róható – időmúlás miatt a terhelt börtönbüntetésének 
tartamát  6  hónapra  enyhítette.  A  Kúria  figyelemmel  volt  az  Emberi  Jogok  Európai  Bírósága 
gyakorlatára  is,  miszerint  az  –  Egyezmény  6.  cikkének  1.  bekezdését  sértő  -  eljárás  elhúzódása  
ellenében  jelentősége  van  a  büntetés  kifejezetten  emiatt  történt  enyhítésének  [1993.  évi  XXXI.  
törvénnyel kihirdetett, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950.  
november 4-én kelt Egyezmény; EJEB Bodor kontra Magyarország ügyben hozott ítélete, 31181/07. 
számú kérelem]. 

Gazdasági ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Munkaügyi ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Polgári ügyszak

Pfv. II. 20.806/2011/10 

I. A jogorvoslathoz való alkotmányos jog az eljárási törvények keretei között érvényesül, a rendkívüli  
perorvoslathoz (így a felülvizsgálathoz) pedig a Pp. speciális feltételeket támaszt. 

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló, a jogerős ítélet meghozatala idején hatályos – többször 
módosított – 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) 57. § (5) bekezdése – az 1976. évi 8. 
számú törvényerejű rendelettel kihirdetett, Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya  
2. cikkében foglaltakkal összhangban – „a törvényekben meghatározottak szerint” biztosítja mindenki  
számára a jogorvoslathoz való jogot a jogát vagy jogos érdekét sértő bírói, államigazgatási vagy más  
hatósági döntés ellen. A jogorvoslathoz való jog az Alkotmánybíróság 5/1992. (I. 30.) AB határozata 
szerint  –  annak  tartalmát  tekintve  –  az  érdemi  (ügydöntő,  az  ügyfél  helyzetét,  jogait  lényegesen  
befolyásoló)  határozatok  vonatkozásában  a  más  szervhez  vagy  a  magasabb  fórumhoz  fordulás  
lehetőségét jelenti. 

Az Alkotmánynak a „törvényben meghatározottak szerint” szóhasználata – többek között – arra utal, 
hogy a jogorvoslatnak többféle formája lehet. Ennek megfelelően a Polgári Perrendtartásról szóló – 
többször  módosított  –  1952.  évi  III.  törvény  a  polgári  bíróság  határozatai  ellen  irányuló 
jogorvoslatnak, az ún. perorvoslatoknak maga is többféle formáját ismeri, amelyek többféle szempont 
szerint csoportosíthatók. A perorvoslatoknak a rendes és rendkívüli perorvoslatokra történő felosztása  
azon az elven alapul,  hogy az adott  perorvoslat  még jogerőre nem emelkedett  vagy már  jogerőre  
emelkedett bírósági határozat ellen irányul-e. A rendes perorvoslatok közé tartozik – többek között – a  
nem jogerős  ítélet  elleni  fellebbezés  és  a  csatlakozó fellebbezés,  rendkívüli  perorvoslat  viszont  –  
egyebek mellett – a jogerős ítélet elleni felülvizsgálati kérelem és a csatlakozó felülvizsgálati kérelem. 

Az említett rendes és rendkívüli perorvoslati formák tárgya, alapja, tartalma és a perorvoslat tárgyában  
eljáró bíróság jogköre lényegesen eltér egymástól. A rendes perorvoslat tárgyában eljáró fellebbezési 
bíróság hatásköre  ugyanis  – ide nem tartozó kivételektől  eltekintve – a Pp.  253.  §  (2)  bekezdése 
értelmében  a  nem  jogerős  elsőfokú  határozat  teljes  revíziójára,  tehát  a  döntés  alapjául  szolgáló 
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tényállás, az elsőfokú eljárás során hozott határozatok, valamint a megállapított tényállásra alapított  
érdemi döntés felülvizsgálatára egyaránt kiterjed. A rendkívüli perorvoslatnak minősülő felülvizsgálati  
kérelem  elbírálására  jogosult  Kúria  azonban  a  Pp.  270.  §  (2)  bekezdése  szerint  csak  annak  a 
vizsgálatára  szorítkozhat,  hogy  a  jogerős  ítélet  a  felülvizsgálati,  illetve  csatlakozó  felülvizsgálati 
kérelemben megjelölt anyagi  jogi vagy eljárásjogi szabályokat  az ügy érdemi elbírálására kihatóan 
sérti-e  vagy  sem.  A  kétféle  perorvoslat  különbözőségére  és  a  felülvizsgálat  speciális  jellegére 
tekintettel a Legfelsőbb Bíróság számos eseti döntésében rámutatott már arra, hogy a felülvizsgálati  
kérelemben konkrétan meg kell jelölni a jogszabálysértést, nem elegendő korábbi beadványokra utalni  
(pl. BH 1995/99.). 

A fél a felülvizsgálati kérelmének I pontjában utalt arra, hogy a felülvizsgálati kérelmének indokaként 
változatlanul fenntartja: 
- a fellebbezésének indokolásában (2009. április 27-én kelt irat),
-  a  2009.  július  19-én  kelt  beadványának  az  elsőfokú  ítélet  kötelezésre  vonatkozó  rendelkezése 
megváltoztatására irányuló fellebbezési kérelmének a pontosítására,
- a fellebbezése indokolásának elsősorban eljárásjogi kérdésekben az iratok megtekintése után történt  
kiegészítésében (2009. decemberében kelt irat) és annak mellékleteiben, valamint 
- a fellebbezésének kiegészítésében, illetve a fellebbezési tárgyalás előtt benyújtott nyilatkozatában (a  
periratokról készült jegyzet bemutatásáról az elveszett iratok pótlása miatti eljárásban 2010. november  
15-én kelt irat) foglaltakat. 
Nem  jelölte  viszont  meg,  hogy  az  említett  beadványokban  foglaltak  alapján  a  jogerős  ítéletet 
konkrétan  milyen  jogszabálysértésre  hivatkozva  támadja,  ezért  a  Kúria  a  felülvizsgálati  kérelem 
említett részeinek az érdemi elbírálását mellőzte. 

Pfv. IV. 21.500/2011/6 
A jogerős ítélet helytállóan megállapította, hogy a bíróság fellebbezést elutasító végzését az érintett  
peres fél részére a Pp. 219. § (1) bekezdés d) pontja, (5) bekezdése valamint a Pp. 233. § (1) bekezdése 
szerint kézbesíteni kellett volna, ezért a felülvizsgálati kérelem alaptalanul hivatkozott arra, hogy a 
jogerős  ítélet  sérti  az  1993.  évi  XXXI.  törvénnyel  kihirdetett,  az  emberi  jogok  és  az  alapvető 
szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény 6. cikkét, valamint az 
Alapjogi Charta 47.cikkét,  illetve a 2.§ (1) bekezdésében biztosított  tisztességes eljáráshoz való,  a 
jogviták ésszerű időn belül való befejezéséhez és a hatékony jogorvoslathoz való jogot. 

Pfv.II.22.341/2011/5 
A  hozzátartozók  közötti  erőszak  miatt  alkalmazható  távoltartás  célja  a  bántalmazottak  részére  
hatósági  védelem biztosítása alapvető emberi  jogaik  érvényesülése  érdekében,  olyan esetekben is,  
amikor helyzetüknél  fogva nincs módjuk saját érdekükben fellépni.  Ezért  a megelőző távoltartásra  
irányuló eljárásban az ügyészt a Pp. 9. §-ában foglalt  korlátozás nélkül megilleti a fellépés és az  
indítvány tételének joga. 

Közigazgatási ügyszak

Kfv.II.39.089/2011/15 
A befejezetté  nyilvánított  rendezvény  helyszínén  ott  maradó  személyektől  összetevődő  gyülekezés  
önállóan minősítendő. A békés jelleg elvesztése a rendezvény feloszlatását indokolttá teszi. 

I.  Mind az Egyezmény 11.  cikke,  mind  az  Alkotmány 62.§ (1)  bekezdése,  mind  a  Gytv.  2.§ (1)  
bekezdése  -  a  gyülekezési  jog  gyakorlása  keretében  –  a  békés  összejövetelek,  felvonulások  és 
tüntetések  megtartásához  fűződő  jogot  tekinti  védendő,  alapvető  szabadságjognak.  A  rendezvény 
békétlenné válása azzal a következménnyel jár, hogy azt a rendőrség jogszerűen feloszlathatja a Gytv.  
14.§ (1) bekezdése alapján.

A  rendőri  intézkedést  megelőzően  közrendvédelmi  helyzet  állt  elő,  azzal,  hogy  a  téren  lévő,  
fáklyákból összerakott máglyákhoz a tüntetők nem engedték a tűzoltók felvonulását, így a közel 50 
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főből álló rendezvény a békés jellegét elvesztette. Tekintettel arra, hogy a rendezvény a békés jellegét  
elvesztette, alaptalan az az állítás, hogy a rendőrség a fennálló helyzettől függetlenül rendelte el az  
oszlatást. 

II.  A terület  elhagyására  biztosított  idővel kapcsolatos felülvizsgálati  érvekre figyelemmel  a Kúria 
megjegyezte:  tény,  hogy  19:14  órától  az  oszlatás  megkezdéséig  –  azaz  20:15-ig  (a  sajtó 
munkatársainak szóló második felhívás idejéig) – egy óra állt rendelkezésre a távozásra az 50 főre  
csökkent tömeg számára, mely nem tekinthető kevés időnek.

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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