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Európai uniós jogi közlemények

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek

Büntető ügyszak

Az adott időszakban nem tettek közzé ilyen tárgyú kérelmet.

Gazdasági ügyszak

1.  A Hoge  Raad  der  Nederlanden  (Hollandia)  által  2012.  február  29-én  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-105/12., C-106/12. és C-107/12. sz. ügyek)1 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

1. Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 345. cikket, hogy „a tagállamokban fennálló tulajdoni rend(…)” 
fogalma a jelen ügyben szóban forgó — az 1998. évi Elektriciteitswet 93. cikkével és a Gaswet 85.  
cikkével összefüggésben értelmezett, a rendszerüzemeltetői részesedésekről szóló rendelet értelmében 
vett — abszolút jellegű privatizációs tilalom olyan szabályozását is magában foglalja, amely szerint a 
rendszerüzemeltetőkben fennálló részesedések kizárólag az állami szférán belül ruházhatók át? 

2. Az 1) kérdésre adandó igenlő válasz esetén azt eredményezi- e ez, hogy a tőke szabad mozgására 
vonatkozó  rendelkezések  nem  alkalmazhatók  a  csoport-  és  melléktevékenység-  tilalomra,  vagy 
legalábbis hogy a csoport- és melléktevékenység-tilalom nem vizsgálható a tőke szabad mozgására 
vonatkozó rendelkezések alapján? 

3. Tisztán gazdasági érdeknek minősül-e az energiapiac átláthatósága megteremtésének és a verseny 
torzulása  elkerülésének  a  tág  értelemben  vett  keresztfinanszírozások  (többek  között  a  stratégiai  
információcsere) megakadályozása útján történő megvalósításának a Won által is kitűzött célja, vagy e 
cél nem gazdasági jellegű  érdeknek is tekinthető  abban az értelemben, hogy bizonyos körülmények 
között nyomós közérdekként igazolhatja a tőke szabad mozgásának korlátozását? 

2.  A  Tribunalul  Vâlcea  (Románia)  által  2012.  február  29-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-108/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: román 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
A 93/13 irányelv 4. cikkének (2) bekezdését úgy kell-e értelmezni, hogy a szerződés tárgya és az ár 
fogalmai  — amelyekre  e  rendelkezés  utal  — magukban foglalják azokat  az  elemeket,  amelyek a 
hitelintézetet a fogyasztói hitelszerződés értelmében megillető  ellenszolgáltatást, azaz a különösen a 
fix  vagy  változó  kamatlábból,  banki  díjakból  és  a  szerződésben  foglalt  és  meghatározott  egyéb 
költségekből álló teljeshiteldíj-mutatót (amint azt a fogyasztói hitelmegállapodásokról szóló 2008/48 
irányelv meghatározza) alkotják? 

3.  A  Tribunalul  Giurgiu  (Románia)  által  2012.  március  6-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-123/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: román 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  A 93/13/EGK tanácsi  irányelv 4.  cikkének (2) bekezdése értelmezhető-e úgy,  hogy a szerződés 
tárgya és az ár fogalmai — amelyekre e rendelkezés utal — magukban foglalják azokat az elemeket,  

1 A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek.
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amelyek a hitelintézetet a hitelszerződés értelmében megillető  ellenszolgáltatást, azaz a különösen a 
fix  vagy  változó  kamatlábból,  banki  díjakból  és  a  szerződésben  foglalt  és  meghatározott  egyéb 
költségekből álló teljeshiteldíj-mutatót alkotják? 

2. A 93/13/EGK tanácsi irányelv 4. cikkének (2) bekezdése értelmezhető-e úgy, mint amely lehetővé 
teszi az e rendelkezést a belső jogba átültető tagállam számára azt, hogy a bírói hatalom gyakorlása 
során  vizsgálja  a  szerződés tárgyára  és  az  ár  megfelelésére  vonatkozó egyes  szerződési  feltételek 
tisztességtelen jellegét? 

4. A Hovrätten för Nedre Norrland (Svédország) által 2012. március 26-án benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-147/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: svéd 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok  
elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 5. cikkének 
(1) bekezdését és 5. cikkének (3) bekezdését, hogy kártérítési jogvitákban e rendelkezések mindenre  
kiterjedő kivételt jelentenek a 2. cikk szerinti főszabály alól? 

2.  Úgy  kell-e  értelmezni  a  rendelet  5.  cikkének  (3)  bekezdése  szerinti  „jogellenes  károkozással, 
jogellenes károkozással egy tekintet alá eső cselekménnyel vagy ilyen cselekményből fakadó igénnyel 
kapcsolatos ügyek” fogalmát, hogy ez a rendelkezés magában foglalja a valamely vállalkozás vezető 
tisztségviselője ellen a hitelező által indított eljárást, amennyiben annak célja a vezető tisztségviselő 
felelősségének megállapítása  a  vállalkozás  tartozásaiért,  ha  a  vezető  tisztségviselő  nem tette  meg 
azokat a hivatalos intézkedéseket, amelyek a vállalkozás pénzügyi helyzetének ellenőrzését szolgálják, 
hanem helyette tovább működtette a vállalkozást, és további adósságokkal terhelte azt?

3.  Úgy  kell-e  értelmezni  a  rendelet  5.  cikkének  (3)  bekezdése  szerinti  „jogellenes  károkozással, 
jogellenes károkozással egy tekintet alá eső cselekménnyel vagy ilyen cselekményből fakadó igénnyel 
kapcsolatos  ügyek”  fogalmát,  hogy  ez  a  rendelkezés  magában  foglalja  a  valamely  vállalkozás 
tulajdonosa ellen a hitelező által indított eljárást, amennyiben annak célja a tulajdonos felelősségének 
megállapítása  a  vállalkozás  tartozásaiért,  ha  a  részvényes  tovább folytatja  az  üzleti  tevékenységet 
annak ellenére,  hogy az  üzletmenet  tőkehiányban szenved és  a  vállalkozás  köteles  megindítani  a 
felszámolást? 

4.  Úgy  kell-e  értelmezni  a  rendelet  5.  cikkének  (3)  bekezdése  szerinti  „jogellenes  károkozással, 
jogellenes károkozással egy tekintet alá eső cselekménnyel vagy ilyen cselekményből fakadó igénnyel 
kapcsolatos  ügyek”  fogalmát,  hogy  ez  a  rendelkezés  magában  foglalja  a  valamely  vállalkozás 
tulajdonosa  ellen  a  hitelező  által  indított  eljárást  akkor,  ha  a  tulajdonos  kötelezettséget  vállalt  a 
társaság tartozásainak megfizetésére? 

5.  A  harmadik  kérdésre  adandó  igenlő  válasz  esetén,  a  felmerülő  kár  Hollandiában  vagy 
Svédországban  keletkezhetett-e  akkor,  ha  a  vezető  tisztségviselő  Hollandiában  rendelkezik 
lakóhellyel, az igazgatóság kötelezettségszegései pedig egy svéd vállalkozáshoz kapcsolódnak? 

6. A negyedik és az ötödik kérdésre adandó igenlő válasz esetén, a felmerülő kár Hollandiában vagy 
Svédországban keletkezhetett-e, ha a tulajdonos Hollandiában rendelkezik lakóhellyel, a vállalkozás 
pedig svéd? 

7.  Amennyiben  a  rendelet  5.  cikkének  (1)  bekezdése  és  5.  cikkének  (3)  bekezdése  bármelyik  
bemutatott helyzetre alkalmazandó, akkor van-e jelentősége e cikk alkalmazása szempontjából annak, 
hogy a követelést az eredeti hitelezőről egy másik személyre ruházták át? 
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Munkaügyi ügyszak

1. A Hof van Cassatie van België (Belgium) által 2012. február 17-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-89/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Úgy kell-e értelmezni  a Galileo Közös Vállalkozásnak a Galileo Közös Vállalkozás létrehozásáról  
szóló,  2002.  május  21-i  876/2002/EK  tanácsi  rendelet  mellékletében  foglalt  alapszabályának  az 
említett rendelet 2. cikkével összefüggésben értelmezett 11. cikkének (2) bekezdését, hogy az Európai  
Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, konkrétan az ezen alkalmazási  
feltételek körében rögzített díjazási feltételek alkalmazandók a Galileo Közös Vállalkozás határozott  
idejű szerződés keretében foglalkoztatott alkalmazottaira? 

2.  A Consiglio  di  Stato  (Olaszország)  által  2012.  február  29-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-111/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Ellentétes-e  a  85/384/EGK  irányelvvel  —  amely  (10.  és  11.  cikkében)  átmeneti  jelleggel 
engedélyezi  a  kimerítően  felsorolt,  képesítéssel  rendelkező  migráns  személyek  számára,  hogy az 
építészet területén gyakorolják tevékenységüket — az, hogy Olaszországban jogszerűnek minősül a 
2537/1925. sz. királyi rendelet 52. cikke (2) bekezdésének első fordulata alapján lefolytatandó olyan 
közigazgatási  eljárás,  amely  a  művészeti  értékkel  bíró  ingatlanokon  végzendő  bizonyos 
beavatkozásokat  kifejezetten  kizárólag  az  „építész”  képesítéssel  rendelkező  jelöltek  vagy  olyan 
jelöltek számára tartja fenn, akik igazolják, hogy megfelelnek azoknak a meghatározott képesítési és a  
kulturális javak területének megfelelő  sajátos követelményeknek, amelyek kiegészítik a hivatkozott 
irányelv alapján az építészet körébe tartozó tevékenységekhez való hozzáférésre általában feljogosító  
követelményeket? 

2. Különösképpen állhat-e ez az eljárás abból, hogy a 2537/1925. sz. királyi rendelet 52. cikke (2) 
bekezdésének első fordulata által szabályozott szakmai tevékenységekhez való hozzáférés tekintetében 
korlátozott célból az Olaszországon kívüli tagállamokból érkező  szakembereket is — jóllehet azok 
rendelkeznek  az  építészet  területéhez  tartozó  tevékenységek  végzésére  elméletileg  feljogosító 
képesítéssel  — alávetik a szakmai alkalmasság sajátos vizsgálati  eljárásának (ahogyan az az olasz 
szakemberek esetében is történik az építészi szakmai képesítő vizsga során)? 

3. A Tribunal do Trabalho do Porto (Portugália) által 2012. március 8-án benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-128/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: portugál 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni az egyenlő bánásmód elvét, amelyből a hátrányos megkülönböztetés tilalma 
következik, hogy az alkalmazandó a közszférában dolgozókra? 

2. A munkabérek állam általi, a hivatkozott 2011-es évre vonatkozó költségvetésről szóló törvénnyel 
előírt csökkentése, amelyet kizárólag az állami szektorban és az állami vállalatoknál munkát végző 
munkavállalók vonatkozásában alkalmaznak, ellentétes-e a mindenfajta hátrányos megkülönböztetés 
tilalmával,  amely  tilalom  következésképpen  kiterjed  a  munkaviszony  közjogi  jellegén  alapuló 
hátrányos megkülönböztetésre? 

3. Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Alapjogi Chartája 31. cikkének (1) bekezdésében foglalt, a  
méltóságot  tiszteletben  tartó  munkafeltételekhez  való  jogot,  hogy  abból  az  illetmények 
csökkentésének  tilalma  következik,  amennyiben  munkavállaló  nem  járul  ahhoz  hozzá  és  nem 
módosítják a szerződést? 
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4. Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Alapjogi Chartája 31. cikkének (1) bekezdésében foglalt, a  
méltóságot  tiszteletben  tartó  munkafeltételekhez  való  jogot,  hogy  az  magában  foglalja  az  olyan  
díjazáshoz való jogot, amely a munkavállalóknak és családjuknak megfelelő életszínvonalat biztosít? 

5. Amennyiben a munkabér-csökkentés nem az egyedüli lehetséges, szükséges és alapvető  eszköz a 
közpénzügyek helyreállításához az ország súlyos pénzügyi-gazdasági válsághelyzetében, e csökkentés 
ellentétes-e  az  Európai  Unió  Alapjogi  Chartája  31.  cikkének  (1)  bekezdésében  foglalt  joggal, 
tekintettel arra, hogy veszélyezteti az életszínvonalat, és a munkabér-csökkentés előtt a munkavállalók 
és családjuk által vállalt pénzügyi kötelezettségeket? 

6. A portugál állam által így végrehajtott illetmény–csökkentés ellentétes-e a méltóságot tiszteletben 
tartó munkafeltételekhez való joggal annyiban, amennyiben azt nem jelezték előre, és az nem volt 
előrelátható a munkavállalók számára? 

4.  A Curtea de Apel Constanța (Románia) által 2012. március 12-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-134/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: román 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Az Alapjogi Charta 17. cikkének (1) bekezdését, 20. cikkét és 21. cikkének (1) bekezdését úgy kell-
e értelmezni, hogy azokkal ellentétesek a román állam által a 118/2010. sz. törvény és a 285/2010. sz. 
törvény alapján törvényekkel végrehajtott bércsökkentések? 

2.  Az  emberi  jogok  európai  egyezménye  15.  cikkének  harmadik  bekezdésében  szereplő 
rendelkezéseket  — amelyek alapján a román kormány köteles  volt  tájékoztatni  az  Európa Tanács  
Főtitkárát arról a szándékáról, hogy bércsökkentésekre irányuló intézkedéseket kíván tenni, és köteles  
volt pontosan meghatározni ezek alkalmazásának időbeli hatályát — úgy kell-e értelmezni, hogy azok 
a 118/2010. sz. törvény és a 285/2010. sz. törvény érvénytelenségét vonják maguk után? 

Polgári ügyszak

1.  A Bundesgerichtshof  (Németország)  által  2012.  február  6-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-59/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Úgy kell-e értelmezni a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 2005/29/EK irányelv  2. 
cikkének d) pontjával összefüggésben értelmezett 3. cikkének (1) bekezdését, hogy kereskedő  által 
kifejtett  —  az  üzleti  vállalkozás  fogyasztókkal  szemben  folytatott  kereskedelmi  gyakorlatának 
tekintendő  — tevékenységet  képezhet  az  is,  ha  valamely  törvényes  egészségbiztosítási  pénztár  a  
tagjaival  (megtévesztő)  információt  közöl  arról,  hogy milyen  hátrányok  érik  a  tagokat  akkor,  ha 
valamely másik törvényes egészségbiztosítási pénztárba lépnek át? 

2.  A High  Court  of  Ireland  (Írország)  által  2012.  február 17-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-92/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: angol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. A 2201/2003 tanácsi rendelet tárgyi hatálya alá tartozik- e az olyan határozat, amely határozott időre 
valamely  másik  tagállam  terápiás  és  nevelési  gondozást  biztosító  intézményében  rendeli  el  egy 
gyermek elhelyezését? 

2.  Az  első  kérdésre  adandó  igenlő  válasz  esetén  milyen  kötelezettségek  merülhetnek  fel  —  ha 
egyáltalán  felmerülnek  — a  2201/2003  tanácsi  rendelet  56.  cikkéből  fakadóan  a  konzultációs  és 
hozzájárulási mechanizmus jellege tekintetében annak biztosítása érdekében, hogy megvalósulhasson 
az így őrzés alá kerülő kiskorú hatékony védelme? 
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3. Amennyiben valamely tagállam bírósága mérlegeli egy gyermek meghatározott ideig tartó, másik 
tagállamban való bentlakásos intézményi gondozásba helyezését, és a 2201/2003 tanácsi rendelet 56.  
cikkével  összhangban  megszerezte  annak  a  tagállamnak  a  hozzájárulását,  akkor  az  elhelyezés 
végrehajtásának előfeltételeként abban a másik tagállamban el kell-e ismerni és/vagy végrehajthatóvá 
kell-e nyilvánítani a bíróság azon határozatát, amely elrendeli a gyermek meghatározott ideig tartó, 
másik tagállamban való bentlakásos intézményi gondozásba helyezését? 

4. A bíróság azon határozata, amely elrendeli a gyermek meghatározott ideig tartó, másik tagállamban  
való  bentlakásos  intézményi  gondozásba  helyezését  —  amelyhez  a  másik  tagállam a  2201/2003 
tanácsi rendelet 56. cikke értelmében hozzájárult —, kiválthat-e bármilyen joghatást ebben a másik  
tagállamban  azt  megelőzően,  hogy  az  elismerésre  és/vagy  végrehajthatóvá  nyilvánításra  irányuló 
eljárás befejezése révén elismerik és/vagy végrehajthatóvá nyilvánítják azt?

5. Amennyiben a bíróságnak a gyermek meghatározott ideig tartó, másik tagállamban való bentlakásos 
intézményi  gondozásba  helyezését  a  2201/2003  tanácsi  rendelet  56.  cikke  értelmében  elrendelő 
határozatát további időtartamra meghosszabbítják, akkor minden egyes megújítás esetén ismételten be 
kell-e szerezni az 56. cikk szerinti hozzájárulást? 

6. Amennyiben további időtartamra meghosszabbítják a bíróságnak a gyermek meghatározott ideig 
tartó,  másik  tagállamban való bentlakásos  intézményi  gondozásba  helyezését  a  2201/2003 tanácsi 
rendelet  56.  cikke  értelmében elrendelő  határozatát,  akkor  minden egyes  megújítás  esetén  el  kell 
ismerni és/vagy végre kell hajtani a határozatot a másik tagállamban? 

3. A Tribunal da Relação de Guimarães (Portugália) által 2012. március 22-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-96/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: portugál 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Figyelemmel a Bíróságnak a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításon alapuló kártérítés korlátozását 
megalapozó  körülményekre  vonatkozó  ítélkezési  gyakorlatára,  egy  olyan  közlekedési  balesettel  
kapcsolatban,  amelyben  egy  személygépjármű  és  egy  kiskorú  által  hajtott  kerékpár  érintett,  és 
amelynek következtében utóbbi testi sérüléseket és anyagi kárt szenvedett, ellentétes-e a közösségi  
joggal, és különösen — a gépjárműhasználattal kapcsolatos polgári jogi felelősségről szóló — első 
(72/166/EGK) irányelv 3. cikkének (1) bekezdésével, második (84/5/EGK) irányelv 2. cikkének (1) 
bekezdésével, illetve harmadik (90/232/EGK) irányelv  ötödik (2005/14/EK) irányelv 4. cikke által 
beillesztett 1a. cikkével az említett károk megtérítésének kizárása vagy korlátozása abban az esetben,  
ha a kárt okozó esemény a kerékpárosnak róható fel? 

Közigazgatási ügyszak

1.  A  Bundesverwaltungsgericht  Leipzig  (Németország)  által  2012.  február  13-án 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-72/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Úgy kell-e  értelmezni  a  környezettel  kapcsolatos  egyes  tervek  és  programok  kidolgozásánál  a  
nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog 
tekintetében a  85/337/EGK és  a 96/61/EK tanácsi  irányelv módosításáról  szóló,  2003.  május  26-i 
2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkének első  bekezdését, hogy a tagállamok 
kötelesek voltak a 85/337/EGK irányelv 10a. cikkét átültető nemzeti jogi rendelkezések alkalmazását 
olyan  hatósági  engedélyezési  eljárásokra  is  kiterjeszteni,  amelyeket  ugyan  2005.  június  25.  előtt 
indítottak, de amelyekben az engedélyeket csak ezen időpontot követően adták ki? 

2. Az 1. kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

Úgy kell-e  értelmezni  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 10a.  cikkét,  hogy a tagállamok kötelesek voltak a  
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határozatok eljárásjogi jogszerűségének vitatása vonatkozásában a 85/337/EGK irányelv 10a. cikkét 
átültető nemzeti jogi rendelkezések alkalmazhatóságát az ugyan elvégzett, de szabálytalan környezeti  
hatásvizsgálat esetére is kiterjeszteni? 

3. A 2. kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

Úgy  kell-e  értelmezni  a  85/337/EGK  irányelv  10a.  cikkét  azokban  az  esetekben,  amelyekben  a 
tagállam közigazgatási eljárásjoga a 85/337/EGK irányelv 10a. cikke első bekezdésének b) pontjával 
összhangban főszabály szerint  úgy rendelkezik,  hogy az érintett  nyilvánosság tagjainak a bírósági  
jogorvoslati eljáráshoz való joga attól függ, hogy hivatkoznak-e jogsérelemre,

a) hogy a 85/337/EGK irányelv nyilvánosság részvételére vonatkozó rendelkezéseinek a hatálya alá  
tartozó határozatok eljárásjogi jogszerűségének bíróság előtti  vitatása csak akkor járhat sikerrel,  és 
eredményezheti  a határozat megsemmisítését, ha az eset körülményei alapján konkrét lehetőség áll 
fenn arra, hogy az eljárási szabálytalanság nélkül a megtámadott határozattól eltérő határozat született 
volna, és ha az eljárási szabálytalanság ezenfelül egyúttal a felperest megillető  anyagi jogi jogállást 
érint, vagy úgy, 

b)  hogy  az  eljárásjogi  jogszerűség  bíróság  előtti  vitatása  keretében  a  85/337/EGK  irányelv 
nyilvánosság  részvételére  vonatkozó  rendelkezéseinek  a  hatálya  alá  tartozó  határozatok  esetében 
elkövetett eljárási szabálytalanságok szélesebb körben veendők figyelembe? 

Ha az előző kérdésre a b) pont értelmében vett válasz adandó: 

Milyen tartalmi követelmények támasztandók az eljárási szabálytalanságokkal szemben ahhoz, hogy 
azok  a  határozat  eljárásjogi  jogszerűségének  bíróság  előtti  vitatása  esetén  figyelembe  vehetők 
legyenek a felperes javára? 

2. Az Administrativen sad Sofia-grad (Bulgária)  által  2012. február 14-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-78/12. 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  Európai  Unió  működéséről  szóló  szerződés  345.  cikkével 
összefüggésben értelmezett 14. cikkének (1) bekezdése szerinti „termékértékesítés” fogalmát, hogy az  
az alapeljárás körülményei között lehetővé teszi, hogy a megrendelő  a termékek (csak fajta szerint 
meghatározott ingó dolgok) feletti rendelkezési jogot azáltal szerezze meg, hogy az említett termékek 
feletti tulajdonjogot ellenérték fejében történő jóhiszemű birtokbavétel útján nem tulajdonostól szerzi 
meg, amire a tagállam nemzeti joga szerint lehetőség van, minek körében figyelembe kell venni, hogy 
a nemzeti jog szerint az ilyen dolgok feletti tulajdonjog azok átadása révén száll át? 

2.  Feltételét  képezi-e  a  2006/112 irányelv  14.  cikkének (1)  bekezdése szerinti  „termékértékesítés” 
teljesítése — valamely konkrét számla tekintetében az irányelv 178. cikkének a) pontja szerinti, az 
említett  számlán  feltüntetett,  ténylegesen  megfizetett  adó  levonásához  való  jog  gyakorlásával  
összefüggésben történő — bizonyításának, hogy a megrendelő bizonyítsa az értékesítő tulajdonjogát, 
ha az értékesítés tárgyát fajta szerint meghatározott ingó dolgok képezik, és az azok feletti tulajdonjog 
a tagállam nemzeti joga szerint azok átadása révén száll át, minek körében a nemzeti jog szerint az  
ilyen  dolgok  feletti  tulajdonjognak  nem  tulajdonostól,  ellenérték  fejében  történő  jóhiszemű 
birtokbavétel útján történő megszerzésére is lehetőség van? 

Bizonyítottnak  tekintendő-e  a  „termékértékesítés”  az  irányelv  értelmében  vett  adólevonás 
szempontjából, ha a megrendelő az alapeljárás körülményei között ugyanazon termékeket (azonosítási 
kötelezettség hatálya alá tartozó állatok) vámáru-nyilatkozat benyújtása mellett kivitel útján később 
újra  értékesítette,  és  nincs  bizonyíték  arra,  hogy  harmadik  személyek  e  termékekre  igényt  
támasztottak? 

3. Abból kell-e kiindulni a 2006/112 irányelv 14. cikkének (1) bekezdése szerinti „termékértékesítés” 
teljesítésének — valamely konkrét számla tekintetében az irányelv 178. cikkének a) pontja szerinti, az  
említett  számlán  feltüntetett,  ténylegesen  megfizetett  adó  levonásához  való  jog  gyakorlásával  
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összefüggésben  történő  —  bizonyítása  szempontjából,  hogy  a  mezőgazdasági  termelőnek  nem 
minősülő  értékesítő  és  megrendelő  rosszhiszemű,  ha  a  termékek  átvételekor  nem  bocsátották 
rendelkezésükre  az  előző  tulajdonostól  származó,  az  állatok  füljelzőit  az  európai  uniós  állat-
egészségügyi jogszabályok követelményeivel összhangban tartalmazó okmányt, és az állatok füljelzőit 
nem tünteti fel a közigazgatási hatóság által kiállított [eredeti 3. o.] és az állatokat a konkrét értékesítés 
teljesítése céljából történő szállításuk során kísérő állat-egészségügyi bizonyítvány? 

Abból  kell-e  kiindulni  abban  az  esetben,  ha  az  értékesítő  és  a  megrendelő  saját  maga  készített 
jegyzéket  a  részére  értékesített  állatok  füljelzőiről,  hogy  kielégítették  az  említett  uniós  állat-
egészségügyi  jogszabályok  követelményeit,  amennyiben  a  közigazgatási  hatóság  az  állatokat  az 
értékesítésük esetén kísérő állat-egészségügyi bizonyítványban nem tüntette fel az állatok füljelzőit? 

4. Köteles-e az alapeljárás mezőgazdasági termelőnek nem minősülő  értékesítője és megrendelője a 
2006/112  irányelv  242.  cikke  alapján  arra,  hogy az  értékesítés  tárgyát  (azonosítási  kötelezettség  
hatálya  alá  tartozó  állatok,  illetve  „biológiai  eszközök”)  az  IAS  41  Mezőgazdaság  nemzetközi 
számviteli standardot alkalmazva feltüntesse a könyvelésében, és az említett standarddal összhangban 
bizonyítsa, hogy az eszközök az ellenőrzése alatt állnak? 

5. Szükség van-e a 2006/112 irányelv 226. cikkének 6. pontja alapján arra, hogy az alapeljárásban 
vitatotthoz hasonló HÉA-számlákon azon állatok füljelzőit is feltüntessék, amelyekre az uniós állat-
egészségügyi  jogszabályok  szerint  azonosítási  kötelezettség  vonatkozik,  és  amelyek  az  értékesítés 
tárgyát képezik, ha a tagállam nemzeti joga az ilyen állatok feletti tulajdonjog átruházásához nem ír 
elő kifejezetten ilyen követelményt, és az értékesítés résztvevői nem mezőgazdasági termelők? 

6. Lehetőség van-e a 2006/112 irányelv 185. cikkének (1) bekezdése alapján arra, hogy olyan nemzeti  
rendelkezés  alapján,  mint  amely  az  alapeljárásban  szerepel,  helyesbítsék  az  adólevonást  azon 
következtetés miatt, hogy az értékesítés tárgyát képező  termékek értékesítőjének tulajdonjogát nem 
bizonyították, ha az értékesítést a résztvevőinek egyike sem hiúsította meg, a megrendelő ugyanazon 
termékeket később újra értékesítette, nincs bizonyíték arra, hogy harmadik személyek a szóban forgó 
termékekre (azonosítási kötelezettség hatálya alá tartozó állatok) igényt támasztottak, nem állítják a 
megrendelő  rosszhiszeműségét,  és  az  ilyen,  csak  fajta  szerint  meghatározott  termékek  feletti  
tulajdonjog a nemzeti jog szerint azok átadása révén száll át? 

3. A Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spanyolország) által 2012. február 16-án 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-82/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: spanyol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. A jövedékiadó–köteles termékekre vonatkozó általános rendelkezésekről és e termékek tartásáról, 
szállításáról és ellenőrzéséről szóló, 1992. február 25-i 92/12/EGK tanácsi irányelv  3. cikkének (2)  
bekezdését és különösen egy adott adó „különleges célját” 

—  úgy kell-e  értelmezni,  hogy az  előírja,  hogy a  meghatározott  célt  más  harmonizált  adóval  ne 
lehessen elérni? 

—  úgy kell-e értelmezni,  hogy tisztán költségvetési  cél  jelenik meg,  amikor  a hatáskörök néhány 
autonóm közösségre  történő  átruházásával  egyidejűleg  — az  adóbevételek  átengedése  mellett, 
részben az átengedett hatáskörökből fakadó költségekre figyelemmel — adót is megállapítanak, és 
ezáltal az adómértékek eltérők lehetnek az egyes autonóm közösségekben?

—  Az  előző  kérdésre  adandó  nemleges  válasz  esetén,  úgy kell-e  értelmezni  a  „különleges  cél” 
fogalmát, hogy a célnak kizárólagosnak kell lennie, vagy éppen ellenkezőleg, az több különböző 
cél elérését is lehetővé teszi, amelyek között az adott hatáskörök finanszírozását biztosító, tisztán 
költségvetési cél is szerepel? 

—  Amennyiben különböző  célok elérését  fogadjuk el a fenti  kérdésre adandó válaszként,  a  92/12 
irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján milyen jelentőséggel bír egy adott cél azon követelmény 
teljesítése tekintetében, hogy az adó megfeleljen a Bíróság ítélkezési gyakorlata értelmében vett  
„különleges célnak”, és milyen szempontok alapján határolhatók el a fő és kiegészítő célok? 
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2. A jövedékiadó–köteles termékekre vonatkozó általános rendelkezésekről és e termékek tartásáról, 
szállításáról és ellenőrzéséről szóló, 1992. február 25-i 92/12/EGK irányelv 3. cikkének (2) bekezdése 
[…], és különösen,  a jövedéki adó vagy a héa esetében alkalmazandó,  az adó felszámíthatóságára 
vonatkozó adószabályoknak való megfelelés követelményével 

— ellentétes-e az olyan nem harmonizált közvetett adó (mint az IVMDH), amelyet a végső fogyasztó 
részére történő kiskereskedelmi üzemanyag-értékesítéskor számítanak fel, szemben a harmonizált 
adóval  (ásványolajadó,  amelynél  adókötelezettség  az  utolsó  adóraktárból  való  kikerülésekor 
keletkezik), vagy a héával (amely, noha a végső fogyasztónál keletkezik, a termelés és forgalmazás 
minden egyes szakaszában fel kell számítani), mivel — az EKW és Wien & Co ügyben hozott  
ítélet2 (47.  pont)  kifejezésével  élve — nem felel  meg az egyik vagy másik említett,  közösségi 
jogban szabályozott adóztatási módszer általános rendszerének? 

— A fenti kérdésre adandó nemleges válasz esetén a szóban forgó rendelkezést úgy kell-e értelmezni,  
hogy  a  megfelelés  említett  követelménye  megvalósul,  anélkül  hogy  a  felszámítást  illetően 
egybeesésnek kellene fennállnia, egyszerűen azért, mert a nem harmonizált közvetett adó (a jelen 
esetben az IVMDH) nincs hatással a jövedéki adó vagy a héa felszámításának rendes folyamatára,  
azaz nem akadályozza, és nem is nehezíti azt? 

4.  A Verwaltungsgericht  Berlin  (Németország)  által  2012.  február  17-én  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-84/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Annak,  hogy  a  nemzeti  bíróság  az  alperest  a  felperes  részére  schengeni  vízum  kiadására  
kötelezhesse, feltételét képezi-e az, hogy a nemzeti bíróság a vízumkódex 21. cikkének (1) bekezdése  
alapján meggyőződjön arról, hogy a felperesnek szándékában áll a kérelmezett vízum lejárta előtt a 
tagállamok területét elhagyni, vagy elegendő, ha a nemzeti bíróságban a vízumkódex 32. cikke (1) 
bekezdése  b)  pontjának  vizsgálatát  követően  nem  merül  fel  különleges  körülmények  által 
megalapozott kétely a tekintetben, hogy a felperes a kérelmezett vízum lejárta előtt el szándékozik 
hagyni a tagállamok területét? 

2. Mérlegelést nem engedő jogosultságot keletkeztet-e a vízumkódex a schengeni vízum kiadására, ha 
teljesülnek különösen a vízumkódex 21. cikkének (1) bekezdésében foglalt beutazási feltételek, és a  
vízumkódex 32. cikkének (1) bekezdése alapján nem indokolt a vízum kiadásának elutasítása? 

3.  Ellentétes-e a vízumkódexszel az olyan nemzeti szabályozás,  amely szerint  a külföldi részére a  
810/2009/EK rendelettel  összhangban a  schengeni  államok  területén  való  átutazásra  vagy az  első 
beutazás  napjától  számított  bármely  hat  hónapos  időszakban  három  hónapot  meg  nem  haladó, 
tervezett tartózkodásra jogosító vízum (schengeni vízum) adható ki? 

5.  A Cour administrative  (Luxemburg)  által  2012.  február 20-án benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-86/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 20. cikket — adott esetben az Alapjogi Charta 20., 21., 24., 33. és  
34. cikkével együtt, azok közül egyet vagy többet külön vagy összefüggéseiben értelmezve —, hogy 
az kizárja, hogy valamely tagállam egyrészt megtagadja a kiskorú uniós polgár gyermekeit egyedül 
eltartó  harmadik  országbeli  állampolgártól  a  gyermekek  lakóhelye  szerinti  tagállamban  való 
tartózkodás jogát,  ahol  a gyermekek születésük óta vele élnek,  anélkül,  hogy annak állampolgárai  
lennének, másrészt pedig, hogy megtagadja a harmadik ország említett állampolgárától a tartózkodási 
engedélyt, illetve a későbbiekben a munkavállalási engedélyt? 

2 A C-437/97. sz. ügyben 2000. március 9-i ítélet (EBHT 2000., I- 1157. o.).
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Az  ilyen  határozatokat  olyan  jellegűnek  kell-e  tekintetni,  mint  amelyek  megfosztják  az  említett 
gyermekeket  a  lakóhelyük  szerinti  országban,  amelyben  születésük  óta  éltek,  az  uniós  polgár 
jogállásához  kapcsolódó  jogok  lényeges  részének  hatékony  gyakorlásától,  az  adott  körülmények 
között is, amelyek szerint másik egyenes ági felmenőjük, akivel soha nem volt közös családi életük, az 
Unió valamely másik tagállamában tartózkodik, amelynek állampolgára? 

6.  A Cour administrative  (Luxemburg)  által  2012.  február 20-án benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-87/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Az EUMSZ 20. cikkben foglalt uniós polgárság és az ahhoz kapcsolódó, az állampolgársága szerinti  
országban való tartózkodási jog az Alapjogi Chartában, többek között és adott esetben a 20., 21., 24.,  
33. és 34. cikkben előírt jogokkal, garanciákkal és kötelezettségekkel együttesen milyen mértékben 
biztosít  jogot  az  uniós  polgár  számára  az  olyan  családegyesítésre,  amelynek  keretében  abban  a 
tartózkodási országában, amelynek állampolgára, saját maga körül kívánja egyesíteni apját, anyját és 
két testvérét, akik valamennyien harmadik ország állampolgárai, amennyiben a családegyesítő nem él 
a  szabad  mozgás  jogával,  és  nem  tartózkodik  az  állampolgársága  szerinti  tagállamtól  eltérő 
tagállamban? 

7. Az Administrativen sad Sofia-grad (Bulgária)  által  2012. február 21-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-93/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: bolgár 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió [Bíróságának] ítélkezési gyakorlatában kialakított tényleges 
érvényesülés elvét  és az Európai  Unió Alapjogi  Chartájának 47.  cikkében rögzített  hatékony bírói  
jogvédelem elvét, hogy azokkal ellentétes a közigazgatási eljárásról szóló törvény 133. cikkének (1)  
bekezdése szerintihez hasonló olyan nemzeti eljárásjogi rendelkezés, amely az Európai Unió közös 
agrárpolitikájának  végrehajtásával  összefüggő  közigazgatási  jogi  jogviták  tekintetében  fennálló 
bírósági  illetékességet  kizárólag  a  megtámadott  közigazgatási  aktust  hozó  közigazgatási  hatóság 
székhelyéhez köti, ha figyelembe vesszük, hogy e rendelkezés nincs tekintettel az ingatlanok fekvési  
helyére és a jogkereső lakóhelyére? 

2.  Úgy  kell-e  értelmezni  az  Európai  Unió  Bíróságának  ítélkezési  gyakorlatában  kialakított  
egyenértékűség elvét, hogy azzal ellentétes a közigazgatási eljárásról szóló törvény 133. cikkének (1)  
bekezdése szerintihez hasonló olyan nemzeti eljárásjogi rendelkezés, amely az Európai Unió közös 
agrárpolitikájának  végrehajtásával  összefüggő  közigazgatási  jogi  jogviták  tekintetében  fennálló 
bírósági  illetékességet  kizárólag  a  megtámadott  közigazgatási  aktust  hozó  közigazgatási  hatóság 
székhelyéhez köti, ha figyelembe vesszük a közigazgatási eljárásról szóló törvény módosításáról és 
kiegészítéséről  szóló  törvény átmeneti  és  záró  rendelkezéseinek 19.  §-át  (amely a  mezőgazdasági 
földterületekkel  összefüggő  belső  jellegű  közigazgatási  jogi  jogviták tekintetében fennálló bírósági 
illetékességre vonatkozik)? 

8.  A Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  le  Marche  (Olaszország)  által  2012. 
február 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-94/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Úgy kell-e  értelmezni  a  2004/18/EK irányelv  47.  cikkének  (2)  bekezdését,  hogy azzal  főszabály 
szerint ellentétes az olyan tagállami szabályozás, mint amilyen az olasz 163/2006. sz. törvényerejű 
rendelet 49. cikkének (6) bekezdése, amely — különleges esetek kivételével — megtiltja az erőforrást 
nyújtó több szervezet  kapacitásaira  történő  hivatkozást,  amikor  úgy rendelkezik,  hogy „az  építési 
beruházások esetén az ajánlattevő minden minősítési kategóriában csak egy erőforrást nyújtó szervezet 
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kapacitására hivatkozhat. A pályázati hirdetmény a szerződés értéke vagy a szolgáltatások jellemzői 
alapján lehetővé teheti az erőforrást nyújtó több szervezet kapacitására való hivatkozást (…)”? 

9.  A Tribunal de première  instance de Bruxelles  (Belgium) által  2012.  február 24-én 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-99/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóságok nem adják át a kért információkat, vagy szándékosan 
téves információkat szolgáltatnak egy gazdasági szereplő  számára, és ezáltal elferdítik egy csalással 
gyanúsítható szerződő fél megbízhatóságával kapcsolatos értékelését, ezt úgy lehet-e tekinteni, hogy a 
mezőgazdasági  termékek  után  járó  export-visszatérítési  rendszer  alkalmazása  közös  részletes 
szabályainak megállapításáról szóló 3665/87 rendelet szerinti vis maiorról van szó? 

10.  A Tribunale  Amministrativo  regionale  per  il  Piemonte  (Olaszország)  által  2012. 
február 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-100/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

Ellentétes-e  a  nemrégiben  a  2007/66/EK  irányelvvel  módosított  89/665/EGK  irányelvben  a 
közbeszerzésekre  vonatkozóan  előírt  elvekkel,  így  a  peres  felek  egyenlőségének,  a  hátrányos 
megkülönböztetés tilalmának és a verseny védelmének elvével a Consiglio di Stato teljes ülésének 
2011. évi 4. sz. határozatában megállapított azon tételes jog, amelynek alapján a keresetet előterjesztő 
felperes  perbeli  legitimációját  a  közbeszerzési  eljárásban  való  részvétele  engedélyezésének 
megtámadása  által  vitató  viszontkereset  vizsgálatának  szükségképpen  meg  kell  előznie  a  kereset 
elbírálását, amelynek az előbbi az előfeltétele abban az esetben is, ha a keresetet előterjesztő felperes 
közvetítő  érdeke a kiválasztási eljárás újbóli lefolytatására irányul, függetlenül továbbá a résztvevő 
ajánlattevők  számától,  különös  tekintettel  arra  az  esetre,  amikor  csupán  két  ajánlattevő  maradt 
versenyben  (akik  nem  mások,  mint  a  kereset  felperese,  illetve  a  viszontkereset  közbeszerzési 
eljárásban  nyertes  felperese),  akik  egymás  kizárására  törekednek  a  benyújtott  ajánlatoknak  az 
odaítélésre vonatkozó minimumkövetelményeknek való meg nem felelése miatt? 

11.  A Verwaltungsgericht Stuttgart (Németország) által 2012. február 27-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-101/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Összeegyeztethető-e az elsőbbséget élvező uniós joggal, és következésképpen érvényes-e 

a)  a  21/2004/EK rendelet  3.  cikkének  (1)  bekezdése  és  4.  cikkének  (2)  bekezdése  értelmében  a  
felperesnek az állatok egyedi azonosítására irányuló kötelezettsége, 

b)  a  21/2004/EK  rendelet  1560/2007/EK  rendelettel  módosított  9.  cikke  (3)  bekezdésének  első 
mondata  értelmében  a  felperesnek  az  állatok  egyedi,  elektronikus  azonosítására  irányuló 
kötelezettsége, 

c) a 21/2004/EK rendelet melléklete B. szakaszának 2. pontjával összhangban értelmezett 5. cikkének 
(1) bekezdése értelmében a felperes C. állomány-nyilvántartás vezetésére irányuló kötelezettsége? 

12



12.  A Bundesfinanzhof  (Németország)  által  2012.  február  29-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-104/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  A  77/388/EGK  irányelv  17.  cikke  (2)  bekezdése  a)  pontjának  értelmében  vett  „adóköteles  
tevékenységéhez” kifejezés értelmezése során az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatában 
irányadónak tekintett közvetlen és azonnali kapcsolatot 

— az adóalany által igénybe vett szolgáltatás (itt: védőügyvédi tevékenység annak érdekében, hogy 
valamely természetes  személyt  ne  vonjanak büntetőjogi  felelősségre)  objektív  tartalma  alapján 
vagy 

—  a szolgáltatás  igénybevételének oka (itt:  az  adóalany gazdasági  tevékenysége,  amelynek során  
valamely természetes személy állítólag bűncselekményt követett el) alapján kell meghatározni? 

2.  Amennyiben  az  igénybevétel  oka  bír  jelentőséggel:  a  77/388/EGK  irányelv  17.  cikke  (2) 
bekezdésének a)  pontja  szerint  teljes vagy csak részleges  adólevonásra jogosult-e az  az  adóalany,  
amely  valamely  szolgáltatásra  az  egyik  alkalmazottal  együttesen  ad  megbízást,  és  milyen 
követelmények vonatkoznak a számla kiállítására a 77/388/EGK irányelv 22. cikke (3) bekezdése b) 
pontjának ötödik francia bekezdése szerint a szolgáltatás több címzett általi igénybevétele esetén? 

13. A Korkein hallinto oikeus (Finnország) által 2012. február 29-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-109/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: finn 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Az a körülmény, hogy a készítményt valamely tagállamban az orvostechnikai eszközökről szóló 
93/42/EGK  irányelv  alapján  az  orvostechnikai  eszközökről  szóló  irányelv  értelmében  vett,  EK-
jelöléssel ellátott orvostechnikai eszközzé minősítették, kizárja-e azt, hogy valamely másik tagállam 
illetékes  nemzeti  hatósága ugyanazt  a  készítményt  farmakológiai,  immunológiai  vagy metabolikus 
hatásaira tekintettel a gyógyszerekről szóló 2001/83/EK irányelv 1. cikke 2. pontjának b) alpontja 
értelmében vett gyógyszerré minősítse? 

2. Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: az említett illetékes hatóságnak lehetősége van-e 
arra,  hogy  a  készítményt  kizárólag  a  gyógyszerekről  szóló  2001/83/EK  irányelv  szerinti  eljárást 
alkalmazva minősítse gyógyszerré, vagy a gyógyszerré minősítés iránti eljárásnak a gyógyszerekről 
szóló irányelv szerinti megindítása előtt az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EGK irányelv 8. 
cikke szerinti védzáradékon alapuló eljárást vagy 18. cikke szerinti, a hibásan feltüntetett EK-jelölésre 
vonatkozó rendelkezéseket is alkalmazni kell? 

3.  A gyógyszerekről  szóló  2001/83/EK irányelv,  az  orvostechnikai  eszközökről  szóló  93/42/EGK 
irányelv vagy az uniós jog egyéb rendelkezései (többek között az emberi élet és egészség védelme és a  
fogyasztóvédelem) kizárják-e azt,  hogy az azonos összetevőket tartalmazó és azonos hatást kiváltó 
készítmények  egy  és  ugyanazon  tagállam  területén  a  gyógyszerekről  szóló  2001/83/EK  irányelv 
értelmében  vett  — forgalomba  hozatali  engedélyt  igénylő  — gyógyszerként  és  az  orvostechnikai 
eszközökről  szóló  93/42/EGK irányelv  értelmében  vett  orvostechnikai  eszközként  is  forgalomban 
legyenek? 

14.  A  Supreme  Court  (Írország)  által  2012.  március  1-jén  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-113/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: angol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
A „hulladék” uniós jogi fogalmának pontosan körülírt értelmezése hiányában a nemzeti jog lehetővé 
teheti-e egy tagállam számára, hogy a sertés-hígtrágya előállítóját kötelezze annak megállapítására, 
hogy az nem hulladék, vagy a hulladék minősítését olyan jellegű objektív szempontokra hivatkozással 
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kell  megállapítani,  mint  amelyekre  az  Európai  Unió  Bíróságának  ítélkezési  gyakorlatában 
hivatkoznak: 

1.  Amennyiben  a  hulladék  minősítését  olyan  jellegű  objektív  szempontokra  hivatkozással  kell 
megállapítani, mint amelyekre az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatában hivatkoznak, az 
engedélyes  által  gyűjtött,  és  adott  esetben a  felhasználóknak való átadásig akár  12 hónapig tárolt  
sertés-hígtrágya újrafelhasználásának milyen bizonyossági foka szükséges? 

2.  Amennyiben  a  sertés-hígtrágya  hulladék,  vagy  a  megfelelő  szempontok  alkalmazásával 
összhangban hulladéknak kell  minősíteni,  a  tagállam jogszerűen telepít-e személyes  felelősséget  a 
hígtrágya  előállítójára  —  aki  nem  használja  fel  azt  saját  földjein,  hanem  harmadik  személy 
földtulajdonosoknak  engedi  át  annak  érdekében,  hogy e  harmadik  személyek  földjein  trágyaként 
használják  —  azért,  hogy  e  felhasználók  megfeleljenek  a  hulladék  és/vagy  trágya  felügyeletére 
vonatkozó uniós jogszabályoknak, annak biztosítása érdekében, hogy a harmadik személyek részéről a 
sertés-hígtrágya  földekre  terítés  útján  megvalósuló  felhasználása  ne  eredményezze  jelentős 
környezetszennyezés kockázatát? 

3. Amennyiben az engedély megadásának időpontjában Írország nem ültette át a 91/676/EGK tanácsi 
irányelvet, más nemzeti jogszabály nem szabályozta a sertés-hígtrágya trágyaként való felhasználását  
földeken, az 1774/2002/EK tanácsi rendeletet pedig még nem fogadták el, az említett sertés-hígtrágya 
nem tartozik a „hulladéknak” a 91/156 tanácsi irányelvvel módosított 75/442/EGK irányelv 2. cikke 
(1) bekezdése b) pontja iii. alpontja szerinti fogalmának hatálya alá, mivel arra „más jogszabályok  
vonatkoznak”, mégpedig a 91/676/EGK tanácsi irányelv? 

15.  A Dioikitiko Protodikeio Serron (Görögország) által 2012. március 5-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-116/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: görög 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Abban az esetben is a 2913/92/EGK rendelet 29. és 32. cikke értelmében kell-e megállapítani az  
importált  áruk  vámértékét,  ha  a  szerződés  (passzív  feldolgozási  vámeljárás  alá  vonás  nélkül  a 
feldolgozás  szerinti  országba  exportált)  anyagok  olyan  feldolgozására  vagy  megmunkálására 
vonatkozik, amely nem éri el az ugyanezen rendelet 24. cikkében előírt szintet, vagy amely egyébként 
alkalmatlan  arra,  hogy  az  így  létrejött  árut  az  említett  feldolgozás  vagy  megmunkálás  szerinti  
országból származtassa? 

2. Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén, eltér-e a válasz abban az esetben, ha pontatlannak ítélt 
számlák és más bizonylatok alapján a behozatal látszólag adásvételi szerződés keretében történt, de 
bizonyítást nyert,  hogy a szerződés az importáló országból származó anyagok megállapítható áron 
történő, nem lényeges megmunkálásáról szólt, valamint hogy a bejelentett vámérték nem felel meg a  
ténylegesen kifizetett vagy kifizetendő összegnek? 

3.  A második  kérdésre  adandó  nemleges  válasz  esetén,  eltér-e  a  válasz  abban  az  esetben,  ha 
bebizonyosodott a fentieken kívül a közösségi rendelkezésekkel való visszaélés is, amelyből az érintett 
hasznot akart húzni? 

4. Amennyiben a második kérdésben leírt esetben alkalmazható a 2913/92/EGK rendelet 29. és 32.  
cikke, valamint ha fennállnak a harmadik kérdés szerinti objektív körülmények és a szubjektív feltétel 
is,  mennyi  az  importált  termékkel  egyesített  és  ingyenesen  az  importőr  rendelkezésére  bocsátott 
összetevő  (a  jelen  esetben  a  cukor)  importőri  költségek  nélküli  értéke,  amennyiben  az  említett 
összetevőt — amelyet nem lehetett ugyanezen rendelet 146. cikkének (1) bekezdése alapján passzív 
feldolgozási vámeljárás alá vonni — az importőr nem gyártja, hanem exportáron (amely attól kezdve, 
hogy a terméket visszatérítési eljárás alá vonták, alacsonyabb, mint a belső  piacon alkalmazott ár) 
szerzi be? 
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16.  Az  Audiencia  Provincial  de  Burgos  (Spanyolország)  által  2012.  március  5-én 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-117/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: spanyol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  A 2790/1999/EK rendelet 5.  cikkének b) pontjában foglalt,  „telephely és terület,  ahol  a vevő  a 
szerződés időtartama alatt működött” kifejezést úgy kell-e értelmezni, hogy az arra a helyre és fizikai 
térre  korlátozódik,  ahonnan  a  szerződés  időtartama  alatt  az  árukat  értékesítették,  illetve  a 
szolgáltatásokat  nyújtották,  vagy  kiterjeszthető  azon  teljes  területre,  ahol  a  vevő  a  szerződés 
időtartama alatt működött? 

2. Amennyiben a Bíróság az első értelmezést fogadja el, az olyan franchise-szerződés esetében, amely 
a  franchise-vevő  számára  meghatározott  területet  jelöl  ki,  a  „telephely  és  terület”  kifejezés 
vonatkozhat-e arra a területre, ahol a vevő a szerződés időtartama alatt működött? 

17.  Az  Administrativen  sad  Plovdiv  (Bulgária)  által  2012.  március  7-én  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-124/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: bulgár 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Összhangban  van-e  a  közös  hozzáadottértékadó-rendszerről  szóló,  2006.  november  28-i 
2006/112/EK tanácsi irányelv 168. cikkének a) pontjával és 176. cikkével az olyan szabályozás, mint a 
hozzáadottérték-adóról szóló törvény 70. cikke (1) bekezdésének 2. pontjában foglalt, amely szerint 
nem ismerhető  el  az  adóalanynak  az  igénybe  vett  szállítási  szolgáltatások,  valamint  a  beszerzett  
munkaruházat és védőeszközök, továbbá a szolgálati utakkal kapcsolatban viselt költségek utáni héa 
levonásához  való  joga,  mert  e  termékeket  és  szolgáltatásokat  ingyenesen  biztosítják  természetes 
személyeknek, mégpedig az adóalanynak dolgozó munkavállalóknak, ha az alábbi körülményeket is 
figyelembe vesszük: 

— az adóalany nem kötött munkaszerződést a munkavállalókkal, hanem őket a közte és egy másik, a 
foglalkoztatottak munkáltatójának minősülő adóalany között fennálló, a „személyzet rendelkezésre 
bocsátásával” kapcsolatos szerződéses jogviszony alapján alkalmazza; 

—  az igénybe  vett  szállítási  szolgáltatásokat  a  munkavállalóknak a  különböző  helységekben lévő 
gyülekezőhelyek  és  a  munkavégzési  helyek  közötti  szállításához  használják  fel,  és  nem áll  a  
munkavállalók  rendelkezésére  a  munkavégzési  helyekre  és  az  azok  környékén  történő  utazást 
szolgáló szervezett tömegközlekedési lehetőség; 

—  a  munkaruházat  és  a  védőeszközök  biztosítását  a  munka  törvénykönyve  és  a  munkahelyi 
egészségvédelemről és biztonságról szóló törvény írja elő; 

—  a szállítási szolgáltatások, a munkaruházat,  a védőeszközök és a szolgálati  utakkal  kapcsolatos 
költségek tekintetében nem lenne vitatott  a héa levonása, ha e termékeket és szolgáltatásokat a 
munkáltató  biztosította  és  nyújtotta  volna  a  foglalkoztatottaknak.  A jelen  esetben  azonban  a  
termékeket olyan adóalany szerezte be, és a szolgáltatásokat olyan adóalany vette igénybe, amely 
ugyan nem minősül munkáltatónak, de a személyzet biztosítására vonatkozó szerződés alapján  ő 
hasznosítja a munkát, és viseli az azzal kapcsolatos költségeket? 

2. Lehetőséget biztosít-e a 2006/112 irányelv 176. cikke valamely tagállamnak arra, hogy az Európai 
Unióhoz  történő  csatlakozásának  időpontjában  az  adólevonási  jog  gyakorlása  tekintetében  olyan 
korlátozó  feltételt  vezessen  be,  mint  a  hozzáadottérték-adóról  szóló  törvény  70.  cikke  (1) 
bekezdésének  2.  pontjában  foglalt,  mégpedig  hogy „a  termékeket  vagy szolgáltatásokat  ingyenes 
ügyletekhez  (…)  kívánják  felhasználni”,  ha  a  csatlakozás  időpontjáig  hatályos  törvény  ilyen 
korlátozást nem írt elő kifejezetten?

3. Az előző kérdésre adandó igenlő válasz esetén ebből az következik-e, hogy a beszerzett termékeket 
és igénybe vett szolgáltatásokat „ingyenes ügyletekhez” kívánják felhasználni, ha azokat a gazdasági 
tevékenység céljából vásárolták, felhasználásukhoz azonban jellegüknél fogva szükséges, hogy azokat  
az adóalany vállalkozásában dolgozó munkavállalók rendelkezésére bocsássák? 
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18.  A Consiglio  di  Stato  (Olaszország)  által  2012.  március  13-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-136/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
I. 1. a végső fokon eljáró bíróság azon kötelezettségével összefüggésben, hogy az egyik peres fél által  
felvetett  közösségi  jogi  értelmezési  kérdést  előzetes  döntéshozatalra  előterjessze,  ellentétes-e  az 
EUMSZ 267. cikk harmadik bekezdésének alkalmazásával az a nemzeti eljárásjogi szabályozás, amely 
a fellebbezési határidőkhöz, a jogalapok pontos meghatározottságához, az eljárás folyamán a kérelem 
módosításának  tilalmához,  valamint  a  fél  kérelmének  bírói  módosítására  vonatkozó  tilalomhoz 
hasonló eljárási akadályok rendszeréről rendelkezik?

2. a végső fokon eljáró bíróság azon kötelezettségével összefüggésben, hogy az egyik peres fél által 
felvetett  közösségi  jogi  értelmezési  kérdést  előzetes  döntéshozatalra  előterjessze,  ellentétes-e  az 
EUMSZ 267. cikk harmadik bekezdésének alkalmazásával a nemzeti bíróság szűrési jogköre a kérdés 
relevanciája és a közösségi norma egyértelműségé mértékének értékelése vonatkozásában? 

3.  összeegyeztethető-e  az  EUMSZ  267.  cikk  harmadik  bekezdése  —  amennyiben  azt  úgy  kell  
értelmezni, hogy feltétlen kötelezettséget ró a végső  fokon eljáró bíróságra az egyik peres fél által 
felvetett közösségi jogi értelmezési kérdés előzetes döntéshozatalra történő előterjesztése tekintetében 
— az eljárás ésszerű időtartamának a közösségi jog által szintén kimondott elvével? 

4. milyen tényállás és jogi háttér mellett valósítja meg „a közösségi jog nyilvánvaló megsértését” az 
EUMSZ 267. cikk harmadik bekezdésének be nem tartása a nemzeti bíróság részéről, és eltérhet-e 
ezen  álláspont  jelentősége  és  hatóköre  az  állammal  szemben  a  bírósági  jogkörben  okozott  kár 
megtérítéséről és a bírák polgári jogi felelősségéről szóló, 1988. április 13-i 117. sz. törvény alapján 
indított különleges kereset, valamint az állammal szemben a közösségi jog megsértése miatt indított 
általános kereset esetében? 

II.  Abban  az  esetben,  ha  az  Európai  Unió  Bírósága  a  kérelem  jogalapjainak  pontos 
meghatározottságára vonatkozó nemzeti eljárásjogi szabályok alkalmazását kizáró, „tág szűrés” (…) 
álláspontjára helyezkedik,  a kérelmet  pontosan úgy kell  előzetes döntéshozatalra  az Európai  Unió 
Bírósága elé utalni,  ahogyan azt (az alapeljárásban) fellebbezést előterjesztő  fél megfogalmazta, és 
ahogyan az (a továbbiakban itt) hivatkozásra kerül. 

1.  „(…)  a  Szerződés  101.  cikkének  (korábbi  81.  cikk)  értelmezésére  vonatkozóan  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem kerül előterjesztésre az Európai Unió Bírósága elé a geológusi hivatásra 
vonatkozó  jogi  és  etikai  szabályozással,  valamint  a  Consiglio  Nazionale  dei  Geologi  intézményi 
feladataival és működési szabályaival összefüggésben, a továbbiakban bemutatásra kerülő  tényállás 
tekintetében,  az  európai  versenyjogi  szabályozás  (a  hivatkozott  101.  cikk)  vonatkozásában  való  
összevetés, összhang és jogszerűség vizsgálata céljából. (…) 

A  112/1963.  sz.  törvény  9.  cikke,  különösen  annak  g)  pontja  szerint  »a  Consiglio  Nazionale 
dell’Ordine (a kamara országos tanácsa) a más jogszabályok által ráruházott hatáskörökön kívül a 
következő hatásköröket gyakorolja: a) biztosítja a hivatási törvény és a hivatásra vonatkozó minden 
más jogszabályi rendelkezés betartását; b) biztosítja a névjegyzék és a különleges jegyzék vezetését,  
eljár a bejegyzések és a törlések ügyében; c) felügyeli  a szakmai címek védelmét, és intézkedik a  
visszaélésszerű  hivatásgyakorlás  visszaszorítása  érdekében;  d)  elfogadja  a  szabályzatokat;  e) 
kérelemre  eljár  a  tiszteletdíjak  folyósítása  ügyében;  f)  biztosítja  az  országos  kamara  vagyonának 
kezelését  és  évente  elkészíti  a  költségvetés-tervezetet  és  a  zárómérlegét;  g)  az  országos  kamara  
működési költségeinek fedezéséhez feltétlenül szükséges keretre tekintettel az igazságügyi miniszter 
által jóváhagyandó határozatában megállapítja a névjegyzékbe vagy a különleges jegyzékbe felvett 
személyek által fizetendő éves tagdíj mértékét, valamint a névjegyzékbe vagy a különleges jegyzékbe 
való felvétel, illetve az igazolások és a tiszteletdíj folyósításával kapcsolatos állásfoglalások kiadásáért  
fizetendő eljárási díjak összegét.« 

A 616/1966. sz. törvény 14. cikkének első bekezdése szerint »azzal a névjegyzékbe vagy különleges 
jegyzékbe felvett személlyel szemben, aki a szakmai méltósággal és tekintéllyel összeegyeztethetetlen 
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magatartást  tanúsít,  a  cselekmény  súlyának  megfelelően  a  következő  fegyelmi  büntetések 
alkalmazhatók: 1) megrovás; 2) a hivatás gyakorlásának legfeljebb egy évre történő felfüggesztése; 3) 
a kamarából való kizárás«. 

A 616/1966. sz. törvény 17. cikke értelmében »a tiszteletdíjak és költségtérítések szakmai díjszabását,  
valamint a költségek megtérítésének szempontjait a Consiglio Nazionale dei Geologi javaslatára az 
igazságügyi  és  kegyelmi  miniszternek (szerkesztői  megjegyzés:  jelenleg igazságügyi  miniszter)  az 
ipari  és  kereskedelmi  miniszterrel  (szerkesztői  megjegyzés:  jelenleg  fejlesztési  miniszter) 
egyetértésben elfogadott rendelete állapítja meg«. 

A 2010. március 24-i 65. sz. határozattal módosított, 2006. december 19-i (a 143/2006. sz. határozattal 
elfogadott)  NCD  (új  etikai  kódex)  »szakmai  szolgáltatás«  című  6.  cikke  szerint  »a  szakmai 
szolgáltatás hatékonyságát és eredményességét elsősorban a következők határozzák meg: a tényleges 
szakmai  nehézség;  a  vállalt  felelősség  terjedelme;  a  megbízás  eredetisége;  az  adott  esetre 
vonatkoztatható  korábbi  szakmai  megoldások  esetleges  megléte;  a  vizsgálandó  műszaki  tényezők 
fontossága; az összehangolandó műszaki tényezők jelentősége; a megoldás eredetisége; a ráfordított 
idő mennyisége és a munka intenzitása; a megbízóval és a szolgáltatás nyújtásába bevont más — akár 
vállalkozói — jogalanyokkal való együttműködési képesség; a munka értéke«. 

A 2010. március 24-i 65. sz. határozattal módosított, 2006. december 19-i (a 143/2006. sz. határozattal 
elfogadott) NCD-nek »A szakmai méltóság« című 7. cikke értelmében »a hivatást gyakorló személy 
méltósága alapvetően a következőkből áll: a szakmai szolgáltatás tisztességes és mindenre kiterjedő 
nyújtása;  a  felelősségvállalásra  való  képesség;  a  hatékony  műszaki–szakmai  eszközök  megléte; 
korszerű  eszközök  rendelkezésre  és  használatra  állása;  a  hatékony  iroda  és  szakmai  személyzet  
megszervezése;  a  szakmai  műveletek  gondosságának  figyelemmel  kísérése;  a  folyamatos 
továbbképzéshez szükséges eszközök és rendszerek, valamint az együttműködő felek és alkalmazottak 
elérhetősége,  a  megbízóval,  a  magán-  és  közszféra  szerveivel,  valamint  intézményeivel,  továbbá 
általánosságban véve a nyilvánossággal való készséges és hatékony kapcsolattartási képesség«. 

A 2010. március 24-i 65. sz. határozattal módosított, 2006. december 19-i (a 143/2006. sz. határozattal 
elfogadott) NCD »Díjszabás« című 17. cikke értelmében »a szakmai tiszteletdíj meghatározása során a 
geológusnak figyelemmel  kell  lennie  a  248/2006.  sz.  törvénnyel  törvénnyé  alakított  223/2006.  sz. 
törvényerejű  rendelet  által  meghatározott  előírásokra;  a  polgári  törvénykönyv 2233.  cikkének első 
bekezdésében  szereplő  megfelelőségi  szabályra,  és  általában  a  vonatkozó  hatályos  jogszabályi 
rendelkezésekre. Az 1971. november 18-i (később módosított  és kiegészített) miniszteri  rendelettel 
elfogadott szakmai díjszabás és a 2001. április 4-i miniszteri rendelettel elfogadott, az állami építési  
beruházásokra  vonatkozó  díjszabásnak  a  geológusokra  alkalmazandó  része  jogszerű  és  objektív 
szakmai–hivatási  viszonyítási  alapot  képez  a  tiszteletdíj  felek  által  történő  megfontolása, 
meghatározása és eldöntése során«. Többek között a tekintetben szükséges a Bíróság állásfoglalása,  
hogy ellentétesek-e  a  Szerződés  101.  cikkével  az  imént  előadottak,  úgymint  a  teljes  tartalmában 
kötelező erejű, hatályos jogszabály, a 223/2006. sz. törvényerejű rendelet által szabályozott, nemzeti és 
közösségi szinten egyaránt egyedülálló, régóta fennálló és jogszerű, szám–időrend szerinti rendszer, 
ami természetesen a legkevésbé sem érinti a jogi norma ismerhetőségét és kötelező erejét. 

A 2010. március 24-i 65. sz. határozattal módosított, 2006. december 19-i (a 143/2006. sz. határozattal 
elfogadott)  NCD-nek  »A díjjegyzék  kialakítása«  című  18.  cikke  szerint  »a  hatályos  szabályozás 
alapján  a  szolgáltatások  minőségének  biztosítása  érdekében  a  valamely  formában  —  egyénileg, 
társaság vagy társulás formájában — szakmai tevékenységet folytató geológus köteles díjjegyzékét a  
megbízás  fontosságára  és  nehézségére,  a szakmai  méltóságra,  a megkövetelt  szakmai  ismeretekre,  
valamint  munkára  tekintettel  kialakítani.  Ennek  betartását  a  kamara  felügyeli  a  szakmai 
versenyképességi szabályok figyelembevételével«. 

A 2010. március 24-i 65. sz. határozattal módosított, 2006. december 19-i (a 143/2006. sz. határozattal 
elfogadott) NCD »Közbeszerzés« című 19. cikke értelmében »azokban a közbeszerzési eljárásokban, 
amelyekben a közigazgatási hatóság jogszerűen nem alkalmazza díjszabásként a szakmai díjjegyzéket, 
a geológus ajánlatát mindenképpen a megbízás fontosságára és nehézségére, a szakmai méltóságra, a  
megkövetelt szakmai ismeretekre, valamint munkára tekintettel köteles kialakítani«. 

Az alábbiakkal kapcsolatban: 
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— Az európai gazdasági egyesülésről (EGE) — amelynek célja, hogy megkönnyítse vagy előmozdítsa 
tagjainak  gazdasági  tevékenységét  —  szóló  2137/85/EGK  tanácsi  rendelet  (  1  )  hatodik 
preambulumbekezdése  kimondja,  hogy a  rendelkezések  —  szerkesztői  megjegyzés:  a  rendelet 
rendelkezései — nem sértik a nemzeti szinten az üzleti és szakmai tevékenységek gyakorlásának  
feltételeire vonatkozó jogi szabályokat és/vagy etikai kódexeket; 

— A szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (43) 
preambulumbekezdése kimondja, hogy »szabályozásuk mértékétől függően, ez az irányelv kiterjed 
azon  szabad  foglalkozásokra,  amelyeket  —  ezen  irányelv  szerint  —  különleges  szakmai  
képesítések alapján személyesen, saját felelősségre és szakmailag függetlenül szellemi-gondolati 
szolgáltatásokat  végzők  biztosítanak  a  megbízó  és  a  nyilvánosság  számára.  Foglalkozásukat  a 
tagállamban  —  a  Szerződésnek  megfelelően  —  szokásosan  szakmai  jogi  kötelezettségeknek 
megfelelően végzik az állami törvényhozás és az ebben a keretben az adott szakmai képviselet által 
autonóm módon meghozott  jog szerint,  amely biztosítja,  és  továbbfejleszti  a  szakszerűséget,  a 
minőséget és az ügyfél felé fennálló bizalmi viszonyt«. 

—  A belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló  2006/123/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv,  az 
úgynevezett  »szolgáltatási  irányelv« (115)  preambulumbekezdése kimondja,  hogy »a  közösségi 
szintű  magatartási kódexek célja magatartási minimumszabályok felállítása, amelyek a tagállami 
jogi  előírásokat  egészítik  ki.  A magatartási  kódexek  nem zárják  ki  azt,  hogy a  tagállamok  a 
közösségi joggal összhangban szigorúbb jogi intézkedéseket hozzanak, vagy a nemzeti szakmai 
testületek nemzeti magatartási kódexeikben magasabb fokú védelmet írjanak elő«. 

— Végül pedig abban a kérdésben van szükség az Európai Unió T. Bíróságának állásfoglalására, hogy 
összeegyeztethető-e  a  Szerződés 101.  cikkével  a  már  ismertetett,  a  szakmai  és  a  kereskedelmi 
vállalkozás,  illetve  a  szakmai  és  a  kereskedelmi  verseny  közötti  jogi  és  rendszerszintű 
különbségtétel”. 

2. „a) az EUMSZ 101. cikk vagy más uniós jogszabály — a geológusok esetében — tiltja és/vagy 
korlátozza-e  a  szakmai  méltóságra  és  tekintélyre  történő  hivatkozást  a  szakmai  tiszteletdíj 
kialakítása során?

b) az EUMSZ 101. cikk vagy más uniós jogszabály értelmében a szakmai versenyt korlátozó hatással  
jár-e a szakmai méltóságra és tekintélyre történő hivatkozás? 

c) az EUMSZ 101. cikk vagy más uniós jogszabály alapján versenykorlátozó magatartást kiváltónak 
tekinthető-e  az,  hogy  a  méltóság  és  a  tekintély  követelménye  a  minimumig  terjedő  eltérést 
kifejezetten rögzítő díjszabásokkal összefüggésben a szakmai tiszteletdíj elemeként jelenik meg az 
NCD 17. cikkében foglalt, az említett eltérést lehetővé tevő törvényi szabályozásra (a 248/2006. sz. 
törvénnyel törvénnyé alakított 223/2006. sz. törvényerejű rendeletre) történő kifejezett és formális 
hivatkozásra tekintettel? 

d) az EUMSZ 101. cikk vagy más uniós jogszabály a szakmai tiszteletdíj meghatározása során tiltja-e  
az  olyan  szakmai  díjszabásra  mint  egyszerű  szakmai–hivatási  viszonyítási  alapra  történő 
hivatkozást,  amelyet  a  geológusok  számára  állami  rendelkezés,  az  igazságügyi  miniszternek  a  
fejlesztési  miniszterrel  egyetértésben  elfogadott  rendelete  állapít  meg,  és  amely  —  ismételten 
kimondva  —  az  NCD  17.  cikkében  foglalt,  a  223/2006.  sz.  törvényerejű  rendeletre  történő 
kifejezett és formális hivatkozás eredményeként a minimumig terjedő eltérést megengedi? 

e)  az  EUMSZ  101.  cikk  vagy  más  uniós  jogszabály  tiltja-e  a  szakmai  tiszteletdíj,  valamint  a 
szolgáltatások fontossága, valamint a tekintélynek és a méltóságnak az NCD 6. és 7. cikke által  
meghatározott  követelményei  közötti  összefüggést,  ahogyan  azt  a  polgári  törvénykönyv  2233.  
cikkének második bekezdése előírja, amelynek értelmében »a (szerkesztői megjegyzés: szakmai) 
javadalmazás  összegének  minden  esetben  igazodnia  kell  a  munka  fontosságához  és  a  szakma 
méltóságához«? 

f) az EUMSZ 101. cikk alapján a polgári törvénykönyv 2233. cikkének második bekezdésére való  
hivatkozás tehát jogszerűnek és nem versenykorlátozó hatást kiváltónak tekinthető-e? 
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g)  az  EUMSZ  101.  cikk  vagy  más  uniós  jogszabály  előírja-e,  hogy  a  versenyjogi  szabályozás 
keretében a kereskedelmi vállalkozások versenyellenes megállapodást jelentő  együttműködéseivel 
és társulásaival jogilag azonosan kell  kezelni — a geológusok esetében — az intézményi célok  
elérése érdekében elfogadott, meghatározott állami normák által szabályozott szakmai kamarákat? 

h)  az  EUMSZ  101.  cikk  vagy  más  uniós  jogszabály  lehetővé  teszi-e,  hogy  a  törvény  által  az 
intézményi  célok  és  feladatok  teljesítése  érdekében  előírt  kötelező  kamarai  tagdíjat  azonosan 
kezeljék javak és szolgáltatások kereskedelmi vállalkozások társulásai által történő értékesítésével, 
illetve ezek versenyellenes magatartás útján szerzett és realizált nyereségével? 

i) az EUMSZ 101. cikk vagy más uniós jogszabály igazolja-e szankció alkalmazását a szóban forgó 
ügyben? 

j)  a törvény által  előírt  kötelező  kamarai  tagdíjat  azonosként  kezelve a versenyellenes  gazdasági–
kereskedelmi megállapodásból eredő  nyereséggel és bevétellel,  az EUMSZ 101.  cikk vagy más 
uniós jogszabály alapján jogszerű-e a tagdíjra foganatosított kötelező levonás? 

(…)”. 

III.  1.  másodlagosan  —  amennyiben  a  Bíróság  az  EUMSZ  267.  cikk  harmadik  bekezdésének 
értelmezéséhez kapcsolódó kérdéseket a nemzeti eljárásjogi szabályok mellőzhetősége és a nemzeti 
bíróság jogérvényesítés elősegítésére irányuló kötelezettségének fennállása, a fellebbező  fél által 
előzetes  döntéshozatalra  történő  előterjesztés  céljából  felvetett  kérdést  pedig  a  fél  kérelmének 
általánossága értelmében válaszolja meg — ellentétes-e a versenyre és a hivatásokra vonatkozó 
közösségi  joggal,  és  különösen  a  fellebbező  fél  által  a  kérelmében  hivatkozott  közösségi 
rendelkezésekkel az olyan hivatási etikai kódexek elfogadása, amelyek a tiszteletdíjat a szakmai 
méltósághoz és tekintélyhez, az elvégzett munka minőségéhez és mennyiségéhez kötik oly módon, 
hogy a minimális díjszabás alatti  tiszteletdíjak (amelyek ezáltal versenyképesek) alkalmazása az 
etikai szabályok megsértése okán fegyelmi úton szankcionálható? 

2. másodlagosan — abban az esetben, ha a Bíróság az EUMSZ 267. cikk harmadik bekezdésének  
értelmezéséhez kapcsolódó kérdéseket a nemzeti eljárásjogi szabályok mellőzhetősége és a nemzeti 
bíróság  jogérvényesítés  elősegítésére  irányuló  kötelezettségének  fennállása,  a  fellebbező  fél  által 
felvetett  előzetes  döntéshozatalra  előterjesztett  kérdést  pedig  a  fél  kérelmének  általánossága 
értelmében  válaszolja  meg  —  értelmezhető-e  úgy  a  közösségi  versenyjog,  és  különösen  a 
versenykorlátozó  megállapodásokat  tiltó  szabályozás,  hogy  versenykorlátozó  megállapodás 
valósítható  meg  szakmai  kamarák  által  megállapított  etikai  szabályok  révén,  ha  e  szabályok 
következménye — mivel a szakmai méltóságot és tekintélyt, valamint az elvégzett munka minőségét 
és mennyiségét jelölik meg a szakembert illető tiszteletdíj megállapításának viszonyítási alapjaként — 
a minimális díjszabások kötelező  ereje, és egyúttal az említett kötelező  erő  miatti versenykorlátozó 
hatás?

3. másodlagosan — abban az esetben, ha a Bíróság az EUMSZ 267. cikk harmadik bekezdésének  
értelmezéséhez kapcsolódó kérdéseket a nemzeti eljárásjogi szabályok mellőzhetősége és a nemzeti 
bíróság jogérvényesítés segítésére irányuló kötelezettségének fennállása, a fellebbező fél által előzetes 
döntéshozatalra történő  előterjesztés céljából felvetett  kérdést pedig a fél kérelmének általánossága 
értelmében  válaszolja  meg  —  amennyiben  a  nemzeti  jog  a  közösségi  szabályoknál  szigorúbb 
versenyvédelmi  szabályokat  ír  elő,  megállapítva  különösen,  hogy  a  tiszteletdíjakra  vonatkozó 
minimális díjszabásoktól el lehet térni, míg úgy tűnik, hogy a közösségi jog bizonyos feltételekkel 
még  megengedi  a  minimális  díjszabások  kógens  jellegét,  következésképpen  pedig  amennyiben  a 
szakmai kamaráknak a minimális díjszabások kógens jellegét érvényre juttató magatartása nemzeti 
jogi szempontból versenykorlátozó megállapodást valósít meg, míg közösségi jogi szempontból nem, 
úgy ellentétes-e a közösségi versenyjoggal, különösen a versenykorlátozó megállapodások közösségi 
szabályozásával  a  fentiek  eredményeként  nem  a  közösségi,  hanem  csak  a  nemzeti  jog  alapján 
versenykorlátozó  megállapodásként  szankcionálhatónak  ítélni  egy adott  magatartást  minden  olyan 
esetben, amikor a nemzeti versenyvédelmi szabályok szigorúbbak a közösségieknél? 

19



19.  Az  Administrativen  sad  Varna  (Bulgária)  által  2012.  március  15-én  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-138/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: bolgár 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Jogosult-e  az  adóalany  az  adósemlegesség  elve  alapján  arra,  hogy  a  meghatározott  elévülési  
határidőn belül visszaigényelje a tévesen felszámított és tartozatlan héát, ha a nemzeti jog szerint az  
adó felszámításának alapjául szolgáló ügylet  adómentes,  az adóbevétel-kiesés veszélye elhárult,  és  
nem alkalmazható a nemzeti törvényben a számlák helyesbítésével kapcsolatban előírt rendelkezés?

2. Ellentétes-e a közös héarendszerrel, valamint a semlegesség, a tényleges érvényesülés és az egyenlő 
bánásmód elvével az, ha az adóhatóság a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 
28-i 2006/112 tanácsi irányelv 203. cikkének átültetését szolgáló nemzeti rendelkezés alapján nem 
téríti vissza az adóalany számára az általa a számlán feltüntetett héát, noha ez az adó az annak alapjául  
szolgáló ügylet adómentessége miatt tartozatlan adónak minősül, azt azonban tévesen felszámították, 
kiszámították és  megfizették,  valamint  a  beszerzőtől  vagy a  szolgáltatás  igénybevevőjétől  jogerős 
adóellenőrzési határozattal már megtagadták az adólevonási jogot ugyanazon ügylet vonatkozásában 
azzal az indokkal, hogy az értékesítő vagy a szolgáltató az adót jogszerűtlenül számította fel? 

3.  Hivatkozhat-e  az  adóalany közvetlenül  a  közös  héarendszert  szabályozó  elvekre,  konkrétan  az 
adósemlegesség  és  a  tényleges  érvényesülés  elvére  az  említett  elvekkel  ellentétes  nemzeti  
szabályozással  vagy annak az adóhatóságok vagy bíróságok általi  — az említett  elvekkel  szintén 
ellentétes — alkalmazásával, illetve a nemzeti szabályozás említett elveket sértő hiányával szemben? 

 
20.  Az  Administrativen  sad  Varna  (Bulgária)  által  2012.  március  21-én  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-142/12. 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  18.  cikkének  c)  pontját,  hogy annak  hatálya  azokra  az  esetekre  is 
kiterjed,  amelyekben  az  adóköteles  gazdasági  tevékenység  megszüntetése  abból  fakad,  hogy  a  
nyilvántartásból  való  törlésre  tekintettel  megszűnik  annak  lehetősége,  hogy  az  adóalany  héát 
számítson fel és vonjon le? 

2.  Ellentétes-e  a  2006/112  irányelv  74.  és  80.  cikkével  az  olyan  nemzeti  rendelkezés,  amely  az 
adóköteles  gazdasági  tevékenység  megszüntetésének  esete  tekintetében  úgy rendelkezik,  hogy az 
ügylet adóalapja a nyilvántartásból való törlés időpontjában rendelkezésre álló eszközök szabadpiaci 
forgalmi értéke? 

3. Közvetlen hatállyal rendelkezik-e a 2006/112 irányelv 74. cikke? 

4. Jelentőséggel bír-e a 2006/112 irányelv 74. cikke szerinti adóalap megállapítása során az eszközök 
megvásárlásának  időpontjától  az  adóköteles  gazdasági  tevékenység  megszüntetésének  időpontjáig 
terjedő időtartam, valamint az eszközök beszerzése után bekövetkezett értékcsökkenés? 

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok

Büntető ügyszak

Az adott időszakban nem tettek közzé ilyen tárgyú határozat.
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Gazdasági ügyszak

1. A Bíróság (első  tanács) 2012. március 15-i  ítélete (Okresný súd Prešov (Szlovákia) 
előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  — Jana  Pereničová,  Vladislav  Perenič  kontra 
S.O.S. financ, spol. s r.o. (C-453/10 sz. ügy)3

1. A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-
i 93/13/EGK tanácsi irányelv 6. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy annak értékelése  
során,  hogy  az  eladó vagy szolgáltató  és  a  fogyasztó  között  kötött,  egy  vagy  több tisztességtelen  
feltételt tartalmazó szerződés az említett feltételek kihagyásával is teljesíthető-e, az eljáró bíróság nem 
támaszkodhat  kizárólag  arra,  hogy  az  érintett  szerződés  egészének  semmissé  nyilvánítása  a  felek  
valamelyike,  a  jelen  esetben  a  fogyasztó  számára  esetleg  kedvező.  Az  említett  irányelvvel  nem 
ellentétes azonban az, ha valamely tagállam az uniós jog tiszteletben tartásával előírja, hogy az eladó  
vagy  szolgáltató  és  a  fogyasztó  között  kötött,  egy  vagy  több  tisztességtelen  feltételt  tartalmazó  
szerződés a maga egészében semmis, amennyiben ez a fogyasztó fokozottabb védelmét biztosítja. 

2.  Az  olyan  —  az  alapeljárásban  szereplőhöz  hasonló  —  kereskedelmi  gyakorlatot,  amely  
hitelszerződésben  a  valósnál  alacsonyabb  mértékű  teljeshiteldíj-mutató  megjelöléséből  áll,  
„megtévesztőnek”  kell  minősíteni  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  irányelv  (a  tisztességtelen kereskedelmi  gyakorlatokról  
szóló irányelv) 6. cikkének (1) bekezdése értelmében, amennyiben ténylegesen vagy valószínűsíthetően 
arra készteti az átlagos fogyasztót, hogy olyan ügyleti döntést hozzon, amelyet egyébként nem hozott  
volna meg. A nemzeti bíróságnak kell megvizsgálnia, hogy ez az eset áll-e fenn az alapeljárásban. Az  
ilyen kereskedelmi gyakorlat tisztességtelen jellegének megállapítása többek között egy olyan elemet  
képez,  amelyre  a  hatáskörrel  rendelkező  bíróság  a  93/13  irányelv  4.  cikkének  (1)  bekezdése  
értelmében  a  fogyasztó  számára  nyújtott  kölcsön  költségeire  vonatkozó  szerződési  feltételek  
tisztességtelen  jellegére  vonatkozó  értékelését  alapíthatja.  Az  ilyen  megállapítás  azonban  nem  
gyakorol közvetlen hatást  a megkötött  szerződés érvényességének a 93/13 irányelv 6. cikkének (1)  
bekezdése szempontjából történő értékelésére. 

Munkaügyi ügyszak

1.  A  Bíróság  (hatodik  tanács)  2012.  február  9-i  végzése  (a  Juzgado  Contencioso-
Administrativo  no  4  de  Valladolid  (Spanyolország)  előzetes  döntéshozatal  iránti 
kérelme) — María Jesús Lorenzo Martínez kontra Junta de Castilla y León, Dirección 
General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación (C-556/11. sz. ügy) 
Az  ESZSZ,  az  UNICE  és  a  CEEP  által  a  határozott  ideig  tartó  munkaviszonyról  kötött  
keretmegállapodásról  szóló,  1999.  június  28-i  1999/70/EK tanács  irányelv  mellékletét  képező,  az  
ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról 1999. március 18-án  
kötött keretmegállapodás 4. szakaszának 1. pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan  
nemzeti  szabályozás — mint  amelyről  az  alapeljárásban szó van —,  amely  objektív  okokkal  való  
bármilyen igazolás nélkül a hatévente járó, továbbképzési juttatáshoz való jogot kizárólag a kinevezett  
tanároknak  biztosítja,  az  ideiglenes  tisztviselőként  foglalkoztatott  tanároknak  nem,  amennyiben az  
említett  két  munkavállalói  kategóriába  tartozók  az  e  juttatásban  részesülés  szempontjából  
összehasonlítható helyzetben vannak. 

3 A kérdés: Hírlevél II. évf. 1. sz., Gazdasági ügyszak 1. sz. alatt.
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2.  A  Bíróság  (hatodik  tanács)  2012.  március  15-i  ítélete  (a  Tribunale  di  Napoli 
(Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Giuseppe Sibilio kontra Comune 
di Afragola (C-157/11. sz. ügy)4 

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  2.  
szakaszát  úgy  kell  értelmezni,  hogy  azzal  nem  összeegyeztethetetlen  az  alapügyben  szereplőhöz 
hasonló nemzeti szabályozás, amely előírja, hogy a társadalmi munkát végző munkavállalók és az őket  
alkalmazó közigazgatási szervek közötti viszony nem tartozik e keretmegállapodás hatálya alá, ha —  
amely feltétel fennállásának megvizsgálása a nemzeti bíróság feladata — e munkavállalók nem állnak  
a hatályban lévő jogszabályok, kollektív szerződés vagy kialakult gyakorlat szerinti munkaviszonyban  
vagy a tagállamok és/vagy a szociális partnerek éltek az említett szakasz (2) bekezdésében számukra  
biztosított lehetőséggel. 

Polgári ügyszak

1.  A Bíróság  (nyolcadik  tanács)  2012.  február 9-i  végzése  (a  High  Court  of  Justice 
(Chancery  Division)  (Egyesült  Királyság)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  — 
Novartis AG kontra Actavis UK Ltd (C-442/11 sz. ügy)5

A  gyógyszerek  kiegészítő  oltalmi  tanúsítványáról  szóló,  2009.  május  6-i  469/2009/EK  európai  
parlamenti és tanácsi rendelet 4. és 5. cikkét úgy kell értelmezni, hogy amikor valamely hatóanyagot  
tartalmazó  „termék”  alapszabadalmi  oltalom  alatt  állt,  és  az  alapszabadalom  jogosultja  
hivatkozhatott az e szabadalom által e „termék” tekintetében biztosított oltalomra annak érdekében,  
hogy  fellépjen  az  e  hatóanyagot  egy  vagy  több  más  hatóanyaggal  kombinációban  tartalmazó  
gyógyszer forgalmazása ellen, az ugyanezen „termékre” megadott kiegészítő  oltalmi tanúsítvány az  
alapszabadalom  lejártát  követően  lehetővé  teheti,  hogy  jogosultja  fellépjen  az  említett  terméket  
tartalmazó gyógyszer harmadik személy általi forgalmazása ellen a „termék” gyógyszerként történő 
olyan alkalmazása vonatkozásában, amelyet az említett tanúsítvány lejárta előtt engedélyeztek. 

2.  A Bíróság (nyolcadik  tanács)  2012.  február 9-i  végzése  (a Landgericht  Düsseldorf 
(Németország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme) — Novartis  AG kontra Actavis 
Deutschland GmbH & Co KG, Actavis Ltd (C-574/11. sz. ügy)6

A  gyógyszerek  kiegészítő  oltalmi  tanúsítványáról  szóló,  2009.  május  6-i  469/2009/EK  európai  
parlamenti és tanácsi rendelet 4. és 5. cikkét úgy kell értelmezni, hogy ha valamely, egy hatóanyagból  
álló  „terméket”  alapszabadalom  oltalmazott,  és  e  szabadalom  jogosultja  támaszkodhatott  az  e  
szabadalom által  e  „termékre” biztosított  oltalomra az  említett  hatóanyagot  egy vagy több másik  
hatóanyaggal  együtt  tartalmazó  gyógyszer  forgalmazásával  szembeni  fellépés  érdekében,  az  
ugyanezen  „termékre” kiadott  kiegészítő  oltalmi  tanúsítvány az  alapszabadalom lejártát  követően 
lehetővé teszi a jogosultja számára, hogy a „termék” gyógyszerként való használata miatt fellépjen az  
említett terméket tartalmazó gyógyszer harmadik személy általi, az említett tanúsítvány lejárta előtt  
engedélyezett forgalmazásával szemben. 

4 A kérdés: Hírlevél II. évf. 7. sz., Munkaügyi ügyszak 3. sz. alatt.
5 A kérdés: Hírlevél II. évf. 11. sz., Polgári ügyszak 7. sz. alatt.
6 A kérdés: Hírlevél III. évf. 3. sz., Polgári ügyszak 1. sz. alatt.
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3. A Bíróság (harmadik tanács) 2012. március 15-i ítélete (a Corte di Appello di Torino 
(Olaszország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  SCF Consorzio  Fonografici 
kontra Marco Del Corso (C-135/10 sz. ügy)7 

1. A szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló egyezménynek, amely az 1994. április  
15-én  Marrakeshben  aláírt  és  a  többoldalú  tárgyalások  uruguayi  fordulóján  (1986–1994)  elért  
megállapodásoknak  a  Közösség  nevében  a  hatáskörébe  tartozó  ügyek  tekintetében  történő 
megkötéséről szóló, 1994. december 22-i 94/800/EK tanácsi határozattal jóváhagyott, a Kereskedelmi  
Világszervezetet  (WTO)  létrehozó  egyezmény  1  C.  mellékletét  képezi,  és  a  Szellemi  Tulajdon  
Világszervezete (WIPO) előadásokról és hangfelvételekről szóló, 1996. december 20-i szerződésének 
rendelkezései alkalmazandóak az uniós jogrendben. 

Mivel az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló,  
1961.  október 26-án Rómában létrejött  nemzetközi  egyezmény az Európai Unió jogrendjének nem  
alkotja részét, nem alkalmazandó az uniós jogrendben, azonban közvetett hatásokat vált ki benne. 

Magánszemélyek  nem  hivatkozhatnak  közvetlenül  sem  a  Római  Egyezményre,  sem  a  TRIPS-
egyezményre, illetve a WPPT-re. 

A „nyilvánossághoz közvetítésnek” a bérleti jogról és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi  
tulajdon  területén  a  szerzői  joggal  szomszédos  bizonyos  jogokról  szóló,  1992.  november  19-i  
92/100/EGK tanácsi  irányelvben és  az  információs  társadalomban a szerzői  és  szomszédos jogok  
egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és  
tanácsi irányelvben szereplő  fogalmát a Római Egyezményben, a TRIPS-egyezményben, valamint a  
WPPT-ben szereplő  megfelelő  fogalmakra tekintettel kell értelmezni, méghozzá oly módon, hogy ez  
utóbbiakkal  —  a  fogalmakat  körülvevő  szövegkörnyezetet  és  a  vonatkozó  szellemi  tulajdonjogi  
egyezmények rendelkezéseivel elérni kívánt célt is figyelembe véve — továbbra is összeegyeztethető 
legyen. 

2.  A „nyilvánossághoz közvetítésnek” a 92/100 irányelv 8. cikkének (2) bekezdése értelmében vett  
fogalmát úgy kell  értelmezni,  hogy az nem terjed ki az alapügyben szereplőhöz hasonló fogorvosi  
rendelőben,  szabadfoglalkozású  tevékenység  keretében,  olyan páciensek  számára történő  ingyenes  
hangfelvétel-sugárzásra, akik ebben akaratuktól függetlenül részesülnek. Ennélfogva az ilyen sugárzás  
a hangfelvétel-előállítók számára nem keletkeztet jogot díjazásra. 

4.  A Bíróság  (harmadik  tanács)  2012.  március  15-i  ítélete  (High  Court  of  Ireland 
(Írország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Phonographic  Performance 
(Ireland) Ltd kontra Ireland, Attorney General (C-162/10 sz. ügy)8

1.  Az a  szállodaüzemeltető,  aki  a  szállodai  szobákban televízió-  illetve  rádiókészülékeket  biztosít,  
amelyekhez sugárzott jelet továbbít, 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  8.  cikkének  (2)  bekezdése  értelmében  olyan  
„felhasználónak” minősül, aki „nyilvánossághoz közvetíti” a sugárzott hangfelvételeket. 

2.  Az a  szállodaüzemeltető,  aki  a  szállodai  szobákban televízió-  illetve  rádiókészülékeket  biztosít,  
amelyekhez sugárzott jelet továbbít, a 2006/115 irányelv 8. cikkének (2) bekezdése alapján köteles a  
műsorsugárzó  által  fizetett  díjazáson  felül  méltányos  díjat  fizetni  a  sugárzott  hangfelvételek  
közvetítéséért. 

3. Az a szállodaüzemeltető, aki a szállodai szobákban nem televízió-, illetve rádiókészülékeket biztosít,  
amelyekhez sugárzott jelet továbbít, hanem egyéb berendezést, valamint e berendezésen lejátszható,  
illetve  meghallgatható,  analóg  vagy  digitális  formátumú  hangfelvételeket  bocsát  rendelkezésre,  a  
2006/115  irányelv  8.  cikkének  (2)  bekezdése  értelmében  olyan  „felhasználónak”  minősül,  aki  
„nyilvánossághoz  közvetíti”  a  hangfelvételeket.  Ennélfogva  köteles  az  említett  hangfelvételek  
közvetítéséért e rendelkezés értelmében vett „méltányos díjat” fizetni. 
7 A kérdés: Hírlevél I. évf. 1. sz., Polgári ügyszak 8. sz. alatt.
8 A kérdés: Hírlevél I. évf. 2. sz., Közigazgatási ügyszak 3. sz. alatt.
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4.  A 2006/115 irányelv 10. cikke (1) bekezdésének a) pontja, amely megengedi az ezen irányelv 8.  
cikkének  (2)  bekezdésében  foglalt,  méltányos  díjazásra  vonatkozó  jog  korlátozását,  „magáncélú  
felhasználás” esetén nem teszi lehetővé a tagállamok számára, hogy az említett irányelv 8. cikkének  
(2)  bekezdése  értelmében a  hangfelvétel  „nyilvános  közvetítését”  megvalósító  szállodaüzemeltetőt  
mentesítsék a méltányos díj fizetésére vonatkozó kötelezettség alól. 

5.  A  Bíróság  (első  tanács)  2012.  március  15-i  ítélete  (Landgericht  Regensburg 
(Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — G kontra Gornelius de Visser 
(C-292/10. sz. ügy)9

1.  Az  alapeljárásbeliekhez  hasonló  körülmények  között  a  polgári  és  kereskedelmi  ügyekben  a  
joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i  
44/2001/EK tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes  
az ugyanezen rendelet 5. cikke (3) bekezdésének honlap üzemeltetése miatti felelősség megállapítása  
iránti,  olyan alperessel  szembeni  keresetre  történő  alkalmazása,  amely  alperes  valószínűleg uniós  
polgár,  de  ismeretlen  helyen  tartózkodik,  ha  az  ügyben  eljáró  bíróság  nem  rendelkezik  olyan  
bizonyítékkal,  amely  alapján  azt  állapíthatnák  meg,  hogy  az  említett  alperesnek  ténylegesen  az  
Európai Unió területén kívül van a lakóhelye. 

2. Az uniós jogot akként kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan alperessel szemben hozott  
mulasztási ítélet, aki részére — mivel tartózkodási helyét nem lehetett megállapítani — az eljárást  
megindító iratot a nemzeti jog szerint hirdetmény útján kézbesítették, azzal a feltétellel, hogy az eljáró  
bíróság előzetesen megbizonyosodott arról, hogy ezen alperes felkutatása érdekében a gondosság és a  
jóhiszeműség elve által megkövetelt minden intézkedést megtettek. 

3.  Az uniós jogot akként kell  értelmezni,  hogy azzal ellentétes az olyan alperessel szemben hozott  
mulasztási  ítéletnek  a  nem  vitatott  követelésekre  vonatkozó  európai  végrehajtható  okirat  
létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 805/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti  
európai végrehajtható okiratként való tanúsítása, amely alperes címe ismeretlen. 

4. 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) 3. cikkének (1) és (2) bekezdését nem  
kell  alkalmazni  olyan  helyzetben,  amelyben  az  információs  társadalommal  összefüggő 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató letelepedési helye ismeretlen, mivel e rendelkezés alkalmazásának  
feltétele  azon tagállam meghatározása,  amelynek területén a szóban forgó szolgáltató ténylegesen  
letelepedett. 

6.  A  Bíróság  (első  tanács)  2012.  március  22-i  ítélete  (a  Tribunal  Supremo 
(Spanyolország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  — Génesis  Seguros Generales 
Sociedad  Anónima  de  Seguros  y  Reaseguros  (GENESIS)  kontra  Boys  Toys  SA, 
Administración del Estado (C-190/10. sz. ügy)  
A 2003.  október  27-i  1992/2003/EK  rendelettel  módosított,  a  közösségi  védjegyről  szóló,  1993.  
december 20-i 40/94/EK tanácsi rendelet 27. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az nemcsak valamely  
közösségi  védjegybejelentés  Belső  Piaci  Harmonizációs  Hivatalhoz  (védjegyek  és  formatervezési  
minták) (OHIM) történő benyújtása napjának, hanem annak órájának és percének a figyelembevételét  
sem  teszi  lehetővé  az  ilyen  védjegy  ugyanazon  a  napon  bejelentett  nemzeti  védjeggyel  szembeni  
elsőbbségének a megállapítása céljából, még ha az ezen utóbbi védjegy lajstromozását szabályozó  
nemzeti jogszabály e tekintetben releváns tényezőnek is tekinti a benyújtás óráját és percét. 

9 A kérdés: Hírlevél II. évf. 1. sz., Polgári ügyszak 1. sz. alatt.
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Közigazgatási ügyszak

1. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. február 16-i végzései10 
—  (a  Tribunale  Amministrativo  Regionale  del  Lazio  (Olaszország)  előzetes 
döntéshozatal  iránti  kérelmei)  Emanuele  Ferazzoli  és  társai  kontra  Ministero 
dell’Interno (C-164/10–C-176/10. sz. egyesített ügyek)11; 

—  (a  Tribunale  di  Roma  (Olaszország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme) 
Alessandro Sacchi elleni büntetőeljárás (C-255/10. sz. ügy)12; 
— (a Tribunale di Verbania (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) Matteo 
Minesi elleni büntetőeljárás (C-279/10. sz. ügy)13; 
— (a Tribunale Ordinario di Prato (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) 
Michela Pulignani, Alfonso Picariello, Bianca Cilla, Andrea Moretti,  Mauro Bianconi, 
Patrizio Gori,  Emilio Duranti,  Concetta Zungri elleni büntetőeljárások (C-413/10. sz. 
ügy)14; 
— (a Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti 
kérelme) Raffaele Russo elleni büntetőeljárás (C-501/10. sz. ügy)15; 
—  (a  Consiglio  di  Giustizia  Amministrativa  per  la  Regione  siciliana  (Olaszország) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) Ministero dell’Interno, Questura di Caltanissetta 
kontra Massimiliano Rizzo (C-107/11. sz. ügy)16; 

— (a Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti 
kérelme) Raffaele Arrichiello elleni büntetőeljárás (C-368/11. sz. ügy)17 

— (a Tribunale di Milano (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) Vincenzo 
Veneruso elleni büntetőeljárás (C-612/11. sz. ügy)18

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  

10 A megjelölt végzések rendelkező része szó szerint megegyezik.
11 A kérdés: Hírlevél I. évf. 2. sz., Közigazgatási ügyszak 10. sz. alatt.
12  A kérdés: Hírlevél I. évf. 3. sz., Közigazgatási ügyszak 12. sz. alatt.
13 A kérdés: Hírlevél I. évf. 3. sz., Közigazgatási ügyszak 16. sz. alatt.
14 A kérdés: Hírlevél I. évf. 6. sz., Gazdasági ügyszak 1. sz. alatt.
15 A kérdés: Hírlevél II. évf. 1. sz., Közigazgatási ügyszak 16. sz. alatt.
16 A kérdés: Hírlevél III. évf. 6. sz., Közigazgatási ügyszak  . sz. alatt.
17 A kérdés: Hírlevél II. évf. 10. sz., Közigazgatási ügyszak 25. sz. alatt.
18 A kérdés: Hírlevél III. évf. 4. sz., Közigazgatási ügyszak 5. sz. alatt.
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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. 

2. A Bíróság elnökének 2012. március 2-i  végzése (a Rechtbank van eerste aanleg te 
Antwerpen (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-163/11. sz. ügy)19 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

3.  A Bíróság (harmadik tanács) 2012. március 22-i  ítélete (a Finanzgericht  Hamburg 
(Németország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Grünwald  Logistik  Service 
GmbH (GLS) kontra Hauptzollamt Hamburg-Stadt (C-338/10. sz. ügy)20

A Kínai Népköztársaságból származó egyes feldolgozott vagy tartósított citrusfélék (főként mandarin  
stb.) behozatalára vonatkozó ideiglenes [helyesen: végleges]  dömpingellenes vám kivetéséről  és a  
kivetett  ideiglenes  vám  végleges  beszedéséről  szóló,  2008.  december  18-i  1355/2008/EK  tanácsi  
rendelet érvénytelen. 

4.  A Bíróság  (negyedik  tanács)  2012.  március  22-i  ítélete  (a  Cour  constitutionnelle 
(Belgium)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Inter-Environnement  Bruxelles 
ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL, Atelier de Recherche et  d'Action Urbaines  ASBL 
kontra Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (C-567/10. sz. ügy)21 

1. A bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2001. június  
27-i 2001/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének a) pontjában szereplő, „törvényi,  
rendeleti  vagy  közigazgatási  rendelkezések  által  előírt”  tervek  és  programok  fogalmát  úgy  kell  
értelmezni,  hogy  az  kiterjed  az  alapügyben  érintett  nemzeti  szabályozásban  szereplő,  
területhasznosításra vonatkozó egyedi tervekre is. 

2.  A 2001/42 irányelv 2. cikkének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy valamely területhasznosításra  
vonatkozó terv olyan teljes vagy részleges hatályon kívül helyezése iránti eljárás, mint amely a code  
bruxellois de l’aménagement du territoire 58–64. pontjában szerepel, főszabály szerint ezen irányelv  
hatálya alá tartozik, így vonatkoznak rá az említett irányelvben előírt, a környezeti hatásvizsgálattal  
kapcsolatos szabályok. 

5.  A Bíróság  (második  tanács)  2012.  március  22-i  ítélete  (az Administrativen sad — 
Varna (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Klub OOD kontra Direktor 
na  Direktsia  „Obzhalvane  I  upravlenie  na  izpalnenieto”  —  Varna  pri  Tsentralno 
upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (C-153/11. sz. ügy)22

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről  szóló,  2006.  november 28-i  2006/112/EK tanácsi  irányelv  
168.  cikkének  a)  pontját  úgy  kell  értelmezni,  hogy  az  adóalany,  aki  e  minőségében  megszerzett  
valamely  tárgyi  eszközt,  és  azt  a  vállalkozás  vagyonának  körébe  vonta,  jogosult  az  ezen  eszköz  
megszerzését terhelő hozzáadottérték-adó abban az adómegállapítási időszakban történő levonására,  
amelyben az adó esedékessé vált, függetlenül attól, hogy az említett eszközt nem használják rögtön  
gazdasági  tevékenységhez.  A  nemzeti  bíróság  feladata  annak  megállapítása,  hogy  az  adóalany  a  

19 A kérdés: Hírlevél II. évf. 7. sz., Közigazgatási ügyszak 10. sz. alatt.
20 A kérdés: Hírlevél I. évf. 5. sz., Polgári ügyszak 7. sz. alatt.
21 A kérdés: Hírlevél II. évf. 3. sz., Közigazgatási ügyszak 6. sz. alatt.
22 A kérdés: Hírlevél II. évf. 7. sz., Közigazgatási ügyszak 7. sz. alatt.
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tárgyi eszközt a gazdasági tevékenysége érdekében szerezte-e meg, és adott esetben annak értékelése,  
hogy csalárd gyakorlat áll-e fenn. 

6.  A Bíróság  (második  tanács)  2012.  március  22-i  ítélete  (a  Curtea  de  Apel  Cluj 
(Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Rareș  Doralin Nilaș,  Sergiu-Dan 
Dascăl,  Gicu  Agenor  Gânscă,  Ana-Maria  Oprean,  Ionuț  Horea  Baboș  elleni 
büntetőeljárás (C-248/11. sz. ügy)23 

1.  A 2007.  szeptember  5-i  2007/44/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelvvel  módosított,  a  
pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK európai  
parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül  
helyezéséről szóló, 2004. április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikke (1)  
bekezdésének 14. pontját akként kell értelmezni, hogy a pénzügyi eszközök olyan piaca, amely nem  
felel  meg  az  ezen  irányelv  III.  címében  foglalt  követelményeknek,  nem  tartozik  az  említett  
rendelkezésben meghatározott „szabályozott piac” fogalmába annak ellenére, hogy a működtetője az  
ilyen szabályozott piacot működtető személlyel egyesült. 

2.  A 2007/44  irányelvvel  módosított,  2004/39  irányelv  47.  cikkét  akként  kell  értelmezni,  hogy  a  
piacnak  a  szabályozott  piacok  e  cikkben foglalt  jegyzékébe  való  felvétele  nem szükséges  feltétele  
annak, hogy e piac az ezen irányelv értelmében szabályozott piacnak minősüljön. 

7.  A Bíróság  (első  tanács)  2012.  március  29-i  ítélete  (a  Raad  van  State  (Hollandia) 
előzetes döntéshozatal  iránti kérelmei) — Staatssecretaris van Justitie kontra Tayfun 
Kahveci (C-7/10. sz. ügy), Osman Inan (C-9/10. sz. ügy)
Az  Európai  Gazdasági  Közösség  és  Törökország  közötti  társulás  létrehozásáról  szóló  
megállapodással  létesített  Társulási  Tanács  által  elfogadott,  a  társulás  fejlesztéséről  szóló,  1980.  
szeptember  19-i  1/80  határozat  7.  cikkét  úgy  kell  értelmezni,  hogy  valamely  tagállam  rendes  
munkaerőpiacához tartozó török munkavállaló családtagjai azután is hivatkozhatnak e rendelkezésre,  
hogy  e  munkavállaló  a  török  állampolgárság  megtartása  mellett  megszerezte  a  fogadó  tagállam  
szerinti állampolgárságot. 

8.  A Bíróság  (nagytanács)  2012.  március  27-i  ítélete  (a  Højesteret  (Dánia)  előzetes 
döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Post  Danmark  A/S  kontra  Konkurrencerådet  (C-
209/10. sz. ügy)
Az EK 82. cikket úgy kell értelmezni, hogy az erőfölényben lévő vállalkozás által valamely versenytárs  
bizonyos jelentős korábbi ügyfeleivel szemben alkalmazott alacsony árakra vonatkozó politika nem  
tekinthető  visszaélésszerű  kiszorításra irányuló gyakorlatnak kizárólag azzal az indokkal, hogy az e  
vállalkozás által ezen ügyfelek egyikével szemben alkalmazott ár az érintett tevékenységgel összefüggő 
átlagos  teljes  költségek  alatti  szinten  van,  azonban  meghaladja  e  tevékenység  átlagos  
többletköltségeit,  amely  költségeket  az  alapügy  előzményét  képező  eljárásban  értékelték.  A 
versenyellenes hatásoknak az említett ügyhöz hasonló körülmények közötti fennállásának értékelése  
során meg kell vizsgálni, hogy ezen árpolitika objektív igazolás nélkül e versenytárs tényleges vagy  
valószínű kiszorítását eredményezi-e a versenynek és ennélfogva a fogyasztók érdekeinek a kárára. 

23 A kérdés: Hírlevél II. évf. 9. sz., Közigazgatási ügyszak 9. sz. alatt.
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9. A Bíróság (első  tanács) 2012. március 29-i ítélete (a Conseil d'État (Franciaország) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Véleclair SA kontra Ministre du Budget, des 
Comptes publics et de la Réforme de l’État (C-414/10. sz. ügy)24 

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. cikke (2) bekezdésének b) pontját úgy kell  értelmezni,  hogy nem teszi  
lehetővé,  hogy  valamely  tagállam  a  behozatali  hozzáadottérték-adó  levonásához  való  jogot  
alárendelje az említett adó adóalany általi tényleges megfizetésének, amennyiben az utóbbi a levonási  
jog jogosultja is. 

10. A Bíróság (negyedik tanács) 2012. március 29-i ítélete (a Corte suprema di cassazione 
(Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Agenzia delle Entrate kontra 3M Italia SpA (C-417/10. sz. ügy)25 

Az uniós jogot, különösen a joggal való visszaélés tilalmának elvét, az EUSZ 4. cikk (3) bekezdését, az  
EUM-Szerződés által biztosított  szabadságokat,  a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvét,  az  
állami  támogatásra  vonatkozó  szabályokat,  valamint  az  uniós  jog tényleges  alkalmazása  
biztosításának  kötelezettségét  úgy  kell  értelmezni,  hogy  azokkal  nem  ellentétes  az  olyan  nemzeti  
rendelkezés  alkalmazása  az  alapügyhöz  hasonló,  a  közvetlen  adózásra  vonatkozó  ügyben,  amely  
lehetővé teszi az adóügyben utolsó fokon eljáró bíróság előtt folyó eljárás lezárását a perérték 5 %-
ának megfelelő összeg megfizetése mellett, amennyiben ezek az eljárások első fokon több mint tíz évvel  
e rendelkezés hatálybalépését megelőzően benyújtott kereseteken alapulnak, és az adóhatóság az első 
két fokon pervesztes lett. 

 

11.  A Bíróság  (ötödik  tanács)  2012.  március  29-i  ítélete  (a  cour  d’appel  de  Mons 
(Belgium)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  — État  belge  kontra  BLM SA (C-
436/10. sz. ügy)26 

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 6. cikke (2) bekezdése  
első albekezdésének a) pontját és a 13. cikke B. részének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy azokkal  
ellentétes  az olyan nemzeti  szabályozás,  amely  — jóllehet  az  ezen 13.  cikk B.  része b) pontjának  
értelmében nem állnak fenn az ingatlan haszonbérbe- vagy bérbeadásának a jellemzői — az utóbbi  
rendelkezés  alapján  HÉA-mentes  szolgáltatásnyújtásnak  tekinti  az  olyan épület  egy  részének  jogi  
személy adóalany alkalmazottai által saját szükségleteinek kielégítésére történő használatát, amelyet  
ezen adóalany épített vagy az ingatlanon fennálló dologi jog alapján birtokol, amennyiben e tárgyi  
eszköz után lehetséges az előzetesen felszámított adó levonása. 

A kérdést  előterjesztő  bíróság feladata annak megítélése,  hogy az alapügyben szereplő  helyzetben 
tekinthető-e úgy, hogy az említett 13. cikk B. részének b) pontja értelmében ingatlan bérletéről van 
szó. 

12.  A Bíróság (negyedik tanács) 2012. március 29-i  ítélete (a Commissione tributaria 
centrale,  sezione  di  Bologna  (Olaszország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  — 
Ufficio IVA di Piacenza kontra Belvedere Costruzioni Srl (C-500/10. sz. ügy)27 

A  tagállamok  forgalmi  adóra  vonatkozó  jogszabályainak  összehangolásáról  —  közös  
hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap- megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK  

24 A kérdés: Hírlevél I. évf. 7. sz., Közigazgatási ügyszak 2. sz. alatt.
25 A kérdés: Hírlevél I. évf. 6. sz., Közigazgatási ügyszak 18. sz. alatt.
26 A kérdés: Hírlevél II. évf. 1. sz., Közigazgatási ügyszak 3. sz. alatt.
27 A kérdés: Hírlevél II. évf. 1. sz., Közigazgatási ügyszak 15. sz. alatt.
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hatodik tanácsi irányelv 2. és 22. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes a HÉA területén  
az olyan nemzeti rendelkezés alkalmazása, amely a harmadfokú adóügyi bíróság előtt folyamatban 
lévő  eljárások automatikus lezárását írja elő, amennyiben ezen eljárások alapja egy olyan kereset,  
amelyet  több  mint  tíz  évvel  e  rendelkezés  hatálybalépése  előtt  nyújtottak  be,  és  az  adóhatóság  
pervesztes lett  az első  két  fokon,  és ezen automatikus lezárás következményeképpen a másodfokon  
hozott határozat jogerőre emelkedik, az adóhatóság követelése pedig megszűnik. 

13. A Bíróság (negyedik tanács) 2012. március 29-i ítélete (a Bundesverwaltungsgericht 
(Németország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Bundesanstalt  für 
Landwirtschaft und Ernährung kontra Pfeifer & Langen KG (C-564/10. sz. ügy)28

Az Európai  Közösségek  pénzügyi  érdekeinek  védelméről  szóló,  1995.  december  18-i  2988/95/EK,  
Euratom  tanácsi  rendelet  3.  cikkét  úgy  kell  értelmezni,  hogy  az  e  rendelkezésben  az  uniós  
költségvetésből  jogosulatlanul  kapott  előny  visszafizetését  képező  főkövetelés  beszedésére  előírt  
elévülési idő nem alkalmazandó az e követelésből eredő kamatok beszedésére, ha e kamatokat nem az  
uniós jog alapján, hanem kizárólag valamely nemzeti jogi kötelezettség értelmében kell megfizetni. 

14.  A Bíróság (negyedik tanács) 2012. március 29-i  ítélete (a Najvyšší súd Slovenskej 
republiky (Szlovákia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — SAG ELV Slovensko a.s. 
és társai kontra Úrad pre verejné obstarávanie (C-599/10. sz. ügy)29 

1.  Az  építési  beruházásra,  az  árubeszerzésre  és  a  szolgáltatásnyújtásra  irányuló  közbeszerzési  
szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai  
parlamenti  és  tanácsi  irányelv  55.  cikkét  úgy  kell  értelmezni,  hogy  megköveteli  a  nemzeti  
szabályozásban egy olyan rendelkezés meglétét, mint amilyen a közbeszerzésekről szóló 25/2006. sz.  
törvény — alapügy tényállásának  idején hatályos  változata  — 42.  cikkének  (3)  bekezdése,  amely  
lényegében előírja, hogy amennyiben a részvételre jelentkező  kirívóan alacsony árajánlatot tesz, az  
ajánlatkérő  írásban tájékoztatást kérjen e tekintetben. A nemzeti bíróság feladata annak vizsgálata,  
hogy a hozzá benyújtott iratokra tekintettel a tájékoztatáskérés lehetővé tette-e az érintett részvételre  
jelentkező számára ajánlata alkotóelemeinek kellő magyarázatát. 

2.  A 2004/18 irányelv 55. cikkével ellentétes az az ajánlatkérői álláspont, amely szerint nem köteles  
magyarázatot kérni a részvételre jelentkezőtől a kirívóan alacsony árajánlat vonatkozásában. 

3.  A 2004/18  irányelv  2.  cikkével  nem ellentétes  az  olyan  nemzeti  jogszabályi  rendelkezés,  mint  
amilyen  az  említett  25/2006.  sz.  törvény 42.  cikkének (2)  bekezdése,  amely  szerint  lényegében az  
ajánlatkérő  az  ajánlatukra  vonatkozóan  írásban  tájékoztatást  kérhet  a  részvételre  jelentkezőktől,  
azonban nem hívhatja fel azokat az ajánlatuk módosítására, valamint nem fogadhatja el az ajánlatuk  
módosítását.  Az  ajánlatkérő  rendelkezésére  álló  mérlegelési  jogkör  gyakorlása  során  ez  utóbbi  
kötelessége, hogy a különböző részvételre jelentkezőket egyenlő módon és tisztességesen kezelje, azaz  
úgy, hogy a tájékoztatáskérés az ajánlatok kiválasztását követően, és annak eredményére tekintettel ne  
tűnhessen  úgy,  hogy  jogellenesen  előnyben  részesítette  vagy  hátrányos  helyzetbe  hozta  azon  
részvételre jelentkezőt, amelyhez e kérelmet intézték. 

15. A Bíróság (negyedik tanács) 2012. március 29-i ítélete (a Verwaltungsgericht Mainz 
(Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Interseroh Scrap and Metals 
Trading GmbH kontra Sonderabfall-Management- Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH 
(SAM) (C-1/11. sz. ügy)30

1.  A 2009. április  15-i 308/2009/EK bizottsági  rendelettel módosított,  a hulladékszállításról szóló,  
2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikkének (4) bekezdését  

28 A kérdés: Hírlevél II. évf. 4. sz., Közigazgatási ügyszak 2. sz. alatt.
29 A kérdés: Hírlevél II. évf. 4. sz., Közigazgatási ügyszak 7. sz. alatt.
30 A kérdés: Hírlevél II. évf. 4. sz., Közigazgatási ügyszak 14. sz. alatt.
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akként kell értelmezni, hogy, az e cikk említett rendelet VII. mellékletével összefüggésben értelmezett  
(1) bekezdésének megfelelően,  nem teszi  lehetővé a hulladékszállítást  szervező  közvetítő  kereskedő 
számára, hogy ne hozza a hulladéktermelő kilétét a szállítmány címzettjének tudomására, még akkor  
sem, ha ez e közvetítő kereskedő üzleti titkainak védelme érdekében szükséges lenne. 

2.  A 308/2009  rendelettel  módosított  1013/2006  rendelet  18.  cikkének  (1)  bekezdését  akként  kell  
értelmezni, hogy az, az e rendelkezés hatálya alá tartozó hulladékszállítmányok esetében kötelezővé 
teszi  a  közvetítő  kereskedő  számára  a  308/2009  rendelettel  módosított  1013/2006  rendelet  VII.  
mellékletében szereplő okmány 6. rovatának kitöltését és a címzettnek való megküldését, anélkül hogy  
e kötelezettség hatályát az üzleti titok védelméhez való jog korlátozhatná. 

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt

I. 2012. február 29-én benyújtott kereset (T-106/12. sz. ügy) 
A keresetlevél nyelve: angol 
Kereseti kérelmek 
A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék: 

— helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) 
(OHIM)  első  fellebbezési  tanácsának  az  R  1235/2011-1.  sz.  ügyben  2011.  december  2-án  hozott 
határozatát; 

— az OHIM-ot és a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő felet kötelezze saját költségeik és a 
felperes költségeinek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 
A közösségi védjegy bejelentője: a felperes. 

Az  érintett  közösségi  védjegy:  az  „ALPHAREN”  szóvédjegy,  az  5.  osztályba  tartozó  áruk 
vonatkozásában — 4320297. sz. közösségi védjegybejelentés 

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja:  a fellebbezési tanács előtti 
eljárásban részt vevő másik fél. 

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: az 5. osztályba tartozó árukra vonatkozó, 134972. sz. „ALPHA 
D3” magyar szóvédjegy; az 5. osztályba tartozó árukra vonatkozó, 20613. sz. „ALPHA D3” litván  
szóvédjegy; az 5. osztályba tartozó árukra vonatkozó, M30407. sz. „ALPHA D3” lett szóvédjegy. 

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalásnak helyt adott. 

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: a 216/96 bizottsági rendelet 1d. cikke (2) bekezdésének megsértése, mivel a fellebbezési  
tanács azon tagja,  aki  az eredeti  határozatot  hozta,  szintén tagja  volt  annak a tanácsnak,  amely a  
visszautalást követően az új határozatot hozta; a 207/2009 tanácsi rendelet 65. cikke (6) bekezdésének 
és a 216/96 bizottsági  rendelet  1d.  cikke (1) bekezdésének megsértése a Törvényszék által  hozott  
ítéletnek való megfeleléshez szükséges intézkedések megtételét illetően; a 207/2009 tanácsi rendelet 
76. cikke (1) bekezdésének megsértése a tények hivatalból történő  vizsgálatával kapcsolatban olyan 
ügyben, amely a viszonylagos kizáró okokkal volt kapcsolatos; a jogbiztonság elvének megsértése, 
valamint az EU Alapjogi Chartája 17. cikkének megsértése. 

A Kúria uniós jogi tárgyú határozatai

Büntető ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.
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Gazdasági ügyszak

Gfv.X.30.094/2012/7.
1.) Ha Magyarországnak az Európai Unióhoz történt csatlakozását megelőzően kötött szerződésekből  
eredő versenyjogi helyzet a csatlakozást követően is fennáll, úgy arra már a közösségi versenyjogi  
szabályokat alkalmazni kell.[EK Szerz. 81. cikk, 234. cikk] 

2.)  Ha  egy  választottbíróság  az  adott  ügyben  nemzeti  jogot  alkalmazva  mellőzi  a  közösségi  jog  
vonatkozó rendelkezéseinek az alkalmazását, akkor a választottbíróság döntése a közrendbe ütközés  
folytán  érvénytelenítési  perben  támadható.  A  nemzeti  és  közösségi  jogot  egymásra  tekintettel  
alkalmazó  választottbírósági  döntés  érdemi  tartalma  azonban  nem  vizsgálható  érvénytelenítési  
perben. 

3.) Az ügy előterjeszthetőségének sérelmére alapított választottbírósági ítélet érvénytelenítése iránti  
perben  az  állam bíróságának  azt  kell  vizsgálnia,  hogy  a  feleknek  volt-e  lehetőségük  az  ügyük  -  
álláspontjuk - előterjesztésére. 

I. A közrendbe ütközés kapcsán az állam bíróságának azt kell vizsgálnia, hogy a választottbírósági 
ítélet az állam által alkotott, vagy feltétlen alkalmazást igénylő szabályok érvényesülését lerontja-e.  
Egy választottbírósági ítélet közrendbe ütköző lehet, ha olyan értelmezéssel ruház fel egy alkalmazott  
jogszabályt  a  konkrét  jogviszonyra  vetített  jogkövetkeztetésével,  amely  lerontja  az  állam feltétlen 
érvényesülést  igénylő  normáit,  azokat  tagadja.  Ilyen  értelmezés  mellett  vizsgálni  kellett  azt,  hogy 
olyan  szabályokat  alkalmazott-e  a  Választottbíróság,  amelyek  alkalmazandók  voltak  a  felek 
jogviszonyára,  vagy  pedig  olyanokat  amelyek  az  adott  jogviszonyban  –  speciális  rendelkezéseik 
folytán – leronthatták az állam feltétlen érvényesülést igénylő normáit.

Jóllehet  a  felperes  maga  is  az  Eco  Swiss  ügyre  hivatkozott  egyéb  helyeken  –  ezzel  elismerve  a 
közösségi jog alkalmazhatóságát -, de a közösségi jog alkalmazhatóságának megkérdőjelezésével azt a  
kérdést  tette  fel,  hogy  alkalmazható-e  egyáltalán  a  közösségi  jog  olyan  szerződésekre,  amelyet  
Magyarországnak az Európai Unióhoz való csatlakozását megelőzően kötöttek. Ezzel kapcsolatban 
hivatkozott a C-17/10 számú ügyben az Európai Unió Bírósága által hozott ítélet néhány pontjára.

A Kúria álláspontja szerint  a felvetett  kérdésre pontosan azemlített  esetben adta meg a választ  az  
Európai Unió Bírósága. A C-17/10 számú ügyben a Csehország csatlakozását megelőző időszakban 
történt – 2004. május 1. előtt fennállt és addigra már be is fejeződött – kartellügyben járt el a Bíróság  
és ilyen tényállás mellett mondta ki azt, hogy “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.”

Az Európai Unió Bírósága tehát egyértelműen kimondta, hogy ha az a versenyjogi jogviszony, amely 
a közösségi jogba ütközne, még az Európai Unióhoz való csatlakozást megelőzően befejeződött, úgy 
azt a közösségi versenyjogi szabályok szerint megítélni utólag nem lehet. Ebből viszont az következik,  
hogy ha a csatlakozást megelőzően kötött  szerződésekből eredő versenyjogi  helyzet  a csatlakozást  
követően is fennáll, úgy arra már a közösségi versenyjogi szabályokat kell alkalmazni. Ez következik 
a  Cseh  Köztársaság,  az  Észt  Köztársaság,  a  Ciprusi  Köztársaság,  a  Lett  Köztársaság,  a  Litván  
Köztársaság,  a  Magyar  Köztársaság,  a  Máltai  Köztársaság,  a  Lengyel  Köztársaság,  a  Szlovén  
Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját  
képező  szerződések  kiigazításáról  szóló  okmány  (HL  2003.  L  236.,  33.  o.;  a  továbbiakban: 
csatlakozási  okmány)  2.  cikkéből,  mely  a  következő  rendelkezéseket  tartalmazza:  “A  csatlakozás  
időpontjától  kezdődően  az  eredeti  szerződések  rendelkezései  és  az  intézmények  […]  által  a 
csatlakozást megelőzően elfogadott jogi aktusok az új tagállamok számára kötelezőek, és az említett  
szerződésekben, illetve az ebben az okmányban megállapított feltételekkel alkalmazandók ezekben az  
államokban.”
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Jelen ügy tényállása szerint, bár a felek a jogvita alapjául szolgáló szerződésüket még a csatlakozást  
megelőzően  kötötték,  azonban  a  felek  által  nem vitatott  tényállás  szerint  2007-ben,  tehát  már  a 
csatlakozást követően merült fel közöttük a jogvita és a jövőre nézve rendezte azt a Választottbíróság  
jelen eljárásban támadott ítélete. A fentiek alapján azzal az indokkal nem merülhet fel a közrendbe  
ütközés,  hogy  a  Választottbíróság  olyan  szabályt  alkalmazott  kötelező  erővel,  amely  az  adott  
helyzetben nem lenne alkalmazható. A felek jogvitájában ugyanis a közösségi jog irányadó volt.

Tévesen hivatkozott arra a felperes, hogy a C-126/97. számú Eco Swiss ügyben az az európai bírósági  
álláspont került kifejtésre, miszerint a közösségi jog értelmében az érvénytelenítési eljárásban mind a 
81. cikk (1) bekezdésében fennálló tilalomra hivatkozás valóságtartalma és bizonyítottsága, mind a (3) 
bekezdésben fennálló mentesség vizsgálható és vizsgálandó. Az Európai Bíróság ilyet az ítéletében 
nem  állított.  A  hivatkozott  ügyben  a  tényállás  pontosan  az  ellenkezője  volt  a  jelen  perben 
megállapított  tényállásnak.  A  C-126/97  számú  ügyben  a  Választottbíróság  nem  vizsgálta  a 
versenyszabályokba ütközést, és az volt az érvénytelenítési perben az állami bíróság egyik kérdése az  
Európai  Bírósághoz,  hogy  a  közrendbe  ütközéssel  összefüggésben  a  nemzeti  szabályokon  felül 
vizsgálnia kell-e az EK Szerződés 81. cikkében meghatározott versenyjogi szabályokat, tehát ezek a  
kötelezően alkalmazandó közösségi szabályok a nemzeti közrend részét képezik-e (Eco Swiss ítélet  
31. pont).

Az Európai Bíróság álláspontja szerint közrendbe ütközés kérdésének elbírálásakor egyrészt a nemzeti  
szabályok érvényesülését kell vizsgálni, valamint – mivel a Választottbíróság kötelessége lett volna 
ezen felül az EK Szerződés 81. cikkében található rendelkezéseket is alkalmazni - ennek a hiánya is 
megalapozza a választottbírósági ítélet közrendbe ütközését. A Kúria egyetértett azzal, hogy az állam 
bíróságának a feladata arra korlátozódik,  “ha egy választottbíróság az adott  ügyben nemzeti  jogot  
alkalmazva  mellőzi  a  közösségi  jog  vonatkozó  rendelkezéseinek  az  alkalmazását,  akkor  a 
választottbíróság döntése a közrendbe ütközés folytán érvénytelenítési perben támadható. A nemzeti 
és közösségi jogot egymásra tekintettel alkalmazó választottbírósági döntés érdemi tartalma azonban 
nem  vizsgálható  érvénytelenítési  perben.”  Az  Eco  Swiss  ügyben  kifejtettekkel  összhangban  a 
Választottbíróság ítélete akkor lenne érvényteleníthető az EK Szerződés 81. cikkére hivatkozással, ha 
a Választottbíróság a nemzeti  jogszabályokon kívül a 81.  cikket nem alkalmazta volna, bár annak 
helye  lett  volna (az Eco Swiss ügyben ez történt).  Ha azonban a  Választottbíróság a  81.  cikkben 
foglaltakat alkalmazta, annak a helytállósága az érvénytelenítési perben érdemben nem vizsgálható. 

II.  Másodlagos  érvénytelenítési  okként  a  felperes  azt  jelölte  meg,  hogy nem volt  képes  az  ügyét  
előterjeszteni a választottbírósági eljárás során, mert az alperes ott a társasággal tagsági viszonyban  
nem  álló  személyre  vonatkozóan,  azaz  a  „nem  tag”  tekintetében  fejtette  ki  álláspontját  az  EK 
Szerződés 81.  cikke alkalmazhatóságáról.  A felperes azonban tag volt  és nem terhelte  bizonyítási  
kötelezettség a nem tagi helyzettel kapcsolatban.

A  Kúria  álláspontja  szerint  a  Vbt.  55.§  (1)  bekezdés  c)  pontjában  foglalt  érvénytelenítési  ok 
megvalósulásának  vizsgálata  során  nem azt  kell  az  állam bíróságának vizsgálnia,  hogy a  felek  a 
Választottbíróság  előtt  konkrétan  mit  adtak  elő,  hanem azt,  hogy volt-e  lehetőségük  az  ügyük  – 
álláspontjuk  -  előterjesztésére.  Nem  vitásan  az  alperes  a  81.  cikkre  hivatkozott,  erről  a  felperes  
értesült. Az, hogy e hivatkozás körében a felperes milyen védekezést és hogyan terjesztett elő, tévesen 
mérte-e fel az ügy tárgyát vagy sem, nem tartozik az ügy előterjeszthetőségének vizsgálata körébe.

III. Az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésével kapcsolatban a Kúria álláspontja az alábbi:

Az Európai Bíróság az Eco Swiss ügyben hozott ítélet 48. pontjában kifejtette, a közösségi jog nem 
kötelezi arra a nemzeti bírót, hogy ne alkalmazza a belső eljárási szabályokat. Nincs lehetősége ennek 
figyelmen kívül hagyására még akkor sem, ha erre szükség lenne annak megvizsgálásához, hogy egy 
szerződés nem semmis-e a Szerződés 81. cikke értelmében. Így,  ha a választottbírósági ítélet ellen 
nem nyújtottak be érvénytelenítési keresetet, és ez az ítélet támadhatatlan a nemzeti szabályok szerint,  
a közösségi jogszabályok szerint is az. A Kúria ezzel a megállapítással összhangban maga is úgy ítéli 
meg, hogy egy jogerős, keresettel határidőben meg nem támadott választottbírósági ítélet utólag még a 
közrendre hivatkozással  sem vizsgálható  felül.  Ebben a  kérdésben tehát  nem áll  fenn az  előzetes 
döntéshozatali  eljárás  kezdeményezésének  az  a  feltétele,  hogy  a  nemzeti  bíróságnak  az  előtte  
folyamatban levő jogvita elbírálásához szüksége van a közösségi jog értelmezésére.
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A Kúria álláspontja szerint – figyelemmel arra, hogy az Európai Bíróság C-126/97. számú ítélete a 
nemzeti eljárási jogszabályok betartását írja elő (Ítélet 2. pontja) – az EK Szerződés 81. cikke csak  
mint  olyan anyagi  jogszabály merül  fel,  amely alkalmazásának elmaradása esetén lehetőség van a  
közrendbe ütközésre történő hivatkozással a választottbírósági ítélet érvénytelenítésére. Arra azonban 
nincs  lehetőség  a  Vbt.  rendelkezései  alapján,  hogy  az  állam  bírósága  a  választottbírósági  ítélet  
tartalmát  érdemben  felülbírálja.  Ebből  következően  a  felülvizsgálati  bíróság  ebben  a  második 
kérdésben sem tartotta szükségesnek az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését.

Munkaügyi ügyszak

Mfv.II.10.250/2011/11.
A  ténylegesen  teljesített  túlszolgálat  óraszáma  meghatározásánál  a  hat  hónapi  szolgálati  idő  
csökkentése a fizetett, illetve az EU-szabadságon töltött idővel nem sért jogszabályt. 

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

Ilyen idő – többek között – a perbeli esetben vitatott évi rendes szabadságon, valamint egészségügyi  
szabadságon  töltött  idő  is,  amely  idők  óraszámát  a  túlmunkavégzés  (túlszolgálat)  számításának  
kialakult következetes bírói gyakorlata szerint vagy hozzá kell  adni a ténylegesen ledolgozott órák 
számához, vagy az irányadó munkaidőkeretet korrigálva levonásba kell helyezni.  Mindkét módszer 
azonos eredményre vezet, és lehetővé teszi a túlszolgálat óraszámának megállapítását olyan esetben is,  
amikor  a  tűzoltóknak  ugyan  nem  volt  szolgálatteljesítési  kötelezettsége,  de  az  annak  megfelelő 
illetményt megkapták, illetve egészségügyi szabadságon voltak. Ezen értelmezés nem azt jelenti, hogy 
a szabadság és az egészségügyi szabadság szolgálatteljesítési időnek minősül. Annak figyelmen kívül  
hagyása  azonban  azt  eredményezné,  hogy  a  tűzoltóknak  a  keresőképtelenségük  miatt  mulasztott 
szolgálatát, illetve a szabadságuk időtartamát is le kellene dolgozniuk. 

Az  irányelv  16.  cikk  b)  pontjának  azon  rendelkezéséből,  miszerint  az  éves  szabadság  és  a 
betegszabadság  időtartamát  nem  lehet  figyelembe  venni  az  átlagszámításnál,  vagy  azt  annak 
szempontjából semlegesnek kell tekinteni, nem azt jelenti, hogy ezeket - a  pihenőidőhöz számított 
időtartamot  -  „0  órával”  kell  figyelembe  venni  a  munkaidőkeret  vonatkozásában.  Az  irányelv 
hivatkozott cikke konkrét számítási módot ugyan nem határoz meg arra nézve, hogy a szabadság és a  
betegszabadság miként mellőzhető, illetve milyen módon tekinthető semlegesnek. Helyes értelmezés 
szerint  azonban  a  tényleges  munkaidő  (szolgálatteljesítési  idő)  tartamát  nem  befolyásolhatja.  A 
munkaidőkeret  arányos  csökkentése  pedig  épp  azt  alkalmas  biztosítani,  hogy  e  távollétek  a 
munkaidőkeret  szempontjából  semlegesnek  legyenek  tekinthetők.  Ez  az  értelmezés  megfelel  az 
irányelvben  a  munkaidő  megszervezése  tekintetében  célként  kitűzött  minimális  biztonsági  és 
egészségvédelmi követelményeknek [1. cikk (1) bekezdés], valamint biztosítja azt az elszámolást is,  
hogy a tűzoltó valóban a ténylegesen teljesített szolgálata után járó díjazást kapja meg. 

Az előbbiekből következően a ténylegesen teljesített túlszolgálat óraszáma meghatározása érdekében a  
referencia-időszaknak  tekintett  hat  hónapra  eső  szolgálati  idő  csökkentése  a  fizetett,  illetve 
egészségügyi szabadságon töltött idővel nem jogszabálysértő. 

Mfv.II.10.336/2011/5.
A  munkaidő-szervezés  egyes  szempontjairól  szóló  93/104/EK  irányelv  és  annak  helyébe  lépő 
2003/88/EK irányelv 2. cikk (1) és (2) bekezdése értelmében a 2004. május 1-jétől teljesített ügyelet  
teljes egészében munkaidőnek, és nem „teljes munkavégzéssel töltött” időnek számít. Az irányelv nem 
szól  a  munkavállalók díjazásáról,  ezért  az  ügyelet  alatti  készenlétet  és  az  ügyelet  alatti  tényleges  
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munkavégzést magában foglaló átalánydíjazás nem ellentétes az irányelvben foglaltakkal (Mt. 148. § 
(1) és (2) bekezdés, EBH 2008.1800). 

Polgári ügyszak

Pfv.IV.20.068/2012/3. 
A személyhez  fűződő jog  megsértése  esetén  a  sérelmes  helyzet  megszüntetése  a  személyiségi  jogi  
perben  érvényesíthető,  reális,  teljesíthető  és  végrehajtásra  alkalmas  kereset  hiányában  nem  
rendelhető el. 

A bíróság a személyhez fűződő jog megsértésének megállapítása esetén a Ptk. 84. § (1) bekezdése  
alapján elrendelt  objektív és szubjektív jogkövetkezményekkel  biztosítja a személyek  közötti,  faji- 
vagy etnikai származásra tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló 2000/43/EK 
Irányelv 15. cikkének megfelelő szankciók alkalmazását. Ennek keretében a bíróság a Ptk. 84. § (1)  
bekezdés d) pontja alapján a sérelmes helyzet megszüntetését, illetve a jogsértést megelőző állapot  
helyreállítását  is  elrendelheti.  A  hivatkozott  2003.  évi  CXXV.  törvény  (Ebktv.)  16.  §-ának  a 
jogkövetkezmények  alkalmazására  vonatkozó  szabályai  az  egyenlő  bánásmód  követelményének 
érvényesülését ellenőrző közigazgatási szerv (hatóság) eljárására irányadók.

A jogerős ítélet a sérelmes helyzet megszüntetésének módját meghatározó kereseti kérelmet a Ptk. 84.  
§ (1) bekezdés b) pontja alapján kérhető jogsértés abbahagyása körében már megvalósultnak látta,  
ezért a Ptk. 84. § (1) bekezdés d) pontja alapján előterjesztett kereset hiányában mellőzte az elsőfokú 
ítéletnek az alperes jogsértő helyzet megszüntetésére kötelezését. A Kúria álláspontja szerint a felperes 
kérelme, amelyben az alperest arra kérte kötelezni, hogy tagadja meg az olyan osztályok indítását,  
amelyekben a cigány és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek többségben vannak, a sérelmes 
helyzet megszüntetésére irányult, ezért a Ptk. 84. § (1) bekezdés d) pontja alapján elbírálható volt. 

A Ptk. 84. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott objektív szankciók az eset körülményeihez  
képest és annak korlátai között alkalmazhatók. Amint azt a Legfelsőbb Bíróság a hasonló ügyekben 
hozott határozataiban már kifejtette, a Ptk. 84. § (1) bekezdés d) pontja alapján a jogsértő helyzet  
felszámolására a megszüntetés konkrét módját  egyértelműen meghatározó, reális és teljesíthető - a 
személyiségi  jogi  per  keretein  belül  érvényesíthető  -  kereset  alapján  hozható  csak  marasztalásra  
irányuló és végrehajtható ítéleti rendelkezés (Pfv.IV.21.568/2010/5., Pfv.IV.20.037/2011/4.). 

Nem kétséges,  hogy a  perbeli  esetben  a  sérelmes  helyzet  megszüntetésének  módját  meghatározó 
kereseti kérelem konkrét, egyértelmű és esetleg formálisan végre is hajtható. A keresetnek megfelelő  
marasztalást tartalmazó ítéleti rendelkezés azonban a perbeli iskola működésének veszélyeztetése és a  
szülők Köotv.  13.  § (1) bekezdésében biztosított  szabad iskolaválasztásához való jogának sérelme 
nélkül nem hajtható végre, ezért nem teljesíthető. Nyilvánvaló ugyanis, hogy ha az alperes a helyi  
körülmények  ismeretében a jogsértő állapotot  a  perbeli  iskola  körzethatárainak megváltoztatásával 
nem tudta megszüntetni, az évente indítandó osztályok tanulóinak összetétele a jövőben sem változik.  
Ebben a helyzetben a kereset szerinti marasztalásnak megfelelően a sérelmes helyzetet eredményező 
összetételű  osztályok  indításának  megtiltásával  végső  soron  az  iskola  működése  lehetetlenül  el. 
Miután az integrált oktatás jogszabályi feltételeinek nem megfelelő összetételű osztályok indításának 
megtiltása szükségképpen eredményezi a gyermekeknek a város más iskoláiba való „szétszórását”, a 
kereset (burkoltan) tartalma szerint is ilyen kötelezésre irányul. 

A  Legfelsőbb  Bíróság  a  hasonló  ügyben  hozott  Pfv.IV.21.568/2010/5.  számú  határozatában 
ugyanakkor már rámutatott arra, hogy a jogsértő helyzet megszüntetésére a gyermekek más iskolákba 
való „szétosztására”, vagy – végső soron ennek lehetséges következményeként – az iskola bezárására 
vonatkozó rendelkezés a polgári jogi jogvitában nyilvánvalóan nem hozható. Ezért az ilyen tartalmú 
kereseti  kérelem  a  szegregáció  konkrét  megszüntetésének  a  személyiségi  jogi  per  keretein  belül  
érvényesíthető  reális,  végrehajtható  módját  nem  határozza  meg.  Ezen  felül  a  sérelmes  helyzet  
megszüntetésének keresetben igényelt módja, amint arra a jogerős ítélet is helytállóan rámutatott, a  
jogellenes elkülönítéssel az oktatási jogviszonyok tekintetében már megvalósult és fennálló állapotot  
nem szünteti meg, így a sérelmes helyzet megszüntetésének emiatt sem alkalmas eszköze. Mindezekre 
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tekintettel a Kúria a jogerős ítéletnek a sérelmes helyzet megszüntetésére irányuló keresetet – tartalma  
szerint – elutasító rendelkezését a Pp. 275. § (3) bekezdése alapján hatályában fenntartotta.

Közigazgatási ügyszak

Kfv.VI.37.376/2011/8 
Az  erőforrás  szervezet  és  a  referenciákban  szereplő  szervezetek  közti  uralmi  kapcsolat  igazolása  
hiányában más szervezetre vonatkozó referencia nem használható. 

A referenciaigazolás tekintetében megállapítást nyert, hogy az ajánlattevő által benyújtott referenciák  
nem az erőforrást nyújtó X. AG részére állították ki, hanem két másik, az ajánlatban fel nem tüntetett  
jogi személynek.  Az ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban a referenciák kapcsán arra hivatkozott,  
hogy az erőforrást  nyújtó  szervezet  és  a  referenciákban szereplő cégek ún.  konszernt  alkotnak az  
osztrák  1965.  szeptember  9-i  AktG (AktienGesellschaft  Gesetz)  konszernszabályozása  szerint.  Az 
uralkodó  cég  az  erőforrást  nyújtó  szervezet,  amely  szabadon  rendelkezik  a  két  cég  referenciái,  
nyeresége felett. X. Csoport tagjai az erőforrást nyújtó szervezet, a két referencián szereplő társaság és  
az ajánlattevő is.

Az ajánlattevő által hivatkozott C-389/92. európai bírósági ítélet még a korábbi irányelvek hatálya  
alatt  került  meghozatalra.  Ez  az  ítélet,  akárcsak  a  2004/18/EK  Irányelv  48.  cikk  (3)  bekezdése 
biztosítja,  hogy  a  műszaki,  szakmai  alkalmasság  körében  az  ajánlattevő  egyéb  szervezetek  
kapacitására  is  támaszkodhasson a  velük fennálló kapcsolatának jogi  jellegétől  függetlenül.  Ehhez 
szükséges az említett szervezetek kötelezettségvállalása, hogy a szükséges erőforrásokat az ajánlattevő 
rendelkezésére bocsátják. A 2004/18/EK Irányelv előírásának megfelelően a Kbt. 67.§ (4) bekezdése 
lehetővé teszi az alkalmassági követelményeknek való megfelelést úgy, hogy az ajánlattevő erőforrást 
nyújtó szervezetre támaszkodik,  amely kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatával  igazolja a 
szükséges erőforrások rendelkezésre állását. 

Az ajánlattevő álláspontjával ellentétben a Kbt., de a 2004/18/EK Irányelv sem teszi lehetővé, hogy 
nem nevesített erőforrás szervezetre támaszkodva legyen az alkalmasság igazolható. Az ajánlattevő az 
X. AG-t jelölte meg erőforrás szervezetként. Nincs lehetőség arra, hogy a megjelölt szervezeten kívüli,  
további két cég erőforrására támaszkodva igazolja alkalmasságát az ajánlattevő. Az ajánlattevő által 
csatolt  iratok  csak  az  erőforrást  nyújtó  szervezet  és  a  referenciákban  szereplő  szervezetek  közti  
kapcsolatot kívánták bemutatni. E két szervezet és az X. AG közti viszonyra a közbeszerzési hatósági 
eljárásban  a  2009.  november  23-án  benyújtott  irat  K/5  mellékleteként  szervezeti  diagram  került  
csatolásra.  A  benyújtott  iratok  nem  igazolják  a  vállalatcsoport,  holding,  konszern  fennállását. 
Önmagában  a  tulajdonosi  kapcsolat   nem jelenti  azt,  hogy az  uralkodó cég  egységes  teljes  körű 
irányítása alatt állnak az egyes cégek, gazdasági önállóság nélkül. Ugyanis az a körülmény, hogy az 
erőforrást  nyújtó  szervezet  által  alapított  cégek  további  általuk  alapított  cégekben  különböző 
részesedéssel bírnak, még a holding, konszern létezését nem igazolják. A referenciaigazolások is a  
referencia munkát végzők önálló gazdasági társaságkénti működését  támasztják alá. Az ajánlattevő 
maga is ebbe a cégalapítási  láncolatba tartozóan került  létrehozásra,  önállóságát,  jogilag független  
társaságkénti működését támasztja alá, hogy maga indult ajánlatkérőként a közbeszerzési eljárásban,  
nem a holding maga „pályázott” az építési beruházás megvalósítására.

Kfv. VI. 37.379/2011/5.
I.  Vállalkozási  szerződés  alapján  több  fordulóban  szállított  hulladék  esetén  az  üzletszerűség  
megállapítható, a hulladék szállítása csak engedéllyel végezhető. Az EWC 170506 kódszám alá sorolt  
hulladék az építési és bontási hulladék főcsoportba tartozik, arra vonatkozik a 45/2004.(VII.26.) BM-
KvVM együttes rendelet 4. §-a folytán a 213/2001.(XI.14.) Korm.rendelet. 

A 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 14. § /1/ bekezdés gyűjtőfogalomként használja a hulladékkezelési 
tevékenységet, amelynek körébe tartozóan szabályozza a hulladék gyűjtését, begyűjtését, szállítását,  
előkezelését,  tárolását,  hasznosítását,  ártalmatlanítását.  A  Hgt.  14.  §  /2/  bekezdése  az  így 
gyűjtőfogalomként kezelt hulladékkezelési tevékenység tekintetében mondja ki, hogy az kizárólag a 
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környezetvédelmi  hatóság engedélyével  végezhető. A 2006/12/EK irányelv a hulladékkezelést és a  
hulladékgazdálkodást  külön  fogalomként  kezeli,  azonban ez  nem változtat  azon a  tényen,  hogy a 
felperes  jogszabálysértést  követett  el,  a  Hgt.  szóhasználatában  hulladékkezelés  alatt  értett 
hulladékszállítási  tevékenységre  engedéllyel  nem rendelkezett,  ezért  a  jogsértés  után  a  felperessel  
szemben a bírság kiszabása a Hgt. 49. § /1/ bekezdés b/ pontja alapján jogszerűen merült fel. 

Kfv.VI.37.419/2011/7. 
Ajándékmennyiséget is tartalmazó áru esetén az egységár feltüntetésének módja, számítása. 

Az  egységár  a  fogyasztók  számára  kínált  termékek  árának  feltüntetésével  kapcsolatos 
fogyasztóvédelemről szóló 98/6/EK irányelv (a továbbiakban: irányelv) (6) preambulumbekezdésében 
megfogalmazottak szerint  azt  a célt  szolgálja,  hogy a fogyasztói  tájékoztatást  javítsa,  „mivel  ez  a 
legkönnyebb módja annak, hogy a fogyasztók a lehető legjobban tudják értékelni és összehasonlítani a 
termékek árát és ily módon egyszerű összehasonlítások alapján megalapozott döntést hozhassanak”.  
Az egységár tehát az áralapú összehasonlítás érdekében szolgáltat adatot az adott termék egységnyi  
részére vetített áráról. Amennyiben a termék ingyenes ajándékrészt, ajándékmennyiséget is tartalmaz, 
akkor az egységárnak tükröznie kell a nagyobb mennyiség változatlan ár elve alapján a kedvezőbb 
egységnyi árat. 

Az 1997. CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.)  2.§ n) pontja szerinti  egységár, azaz a termék egy 
tömegegységére,  egy  térfogategységére,  darabjára  vonatkozó  ár  az  Fgytv.  14.§  (5)  bekezdése 
előírásából következően a ténylegesen fizetendő ár alapul vételével számítható ki és tüntethető fel,  
amelynek során az ingyenesen juttatott termékrész vagy termékmennyiség alapul vételével vett teljes  
termékmennyiségre kell vetíteni a ténylegesen fizetendő árat és így kell az egységárat kiszámítani.  
Csak az így számított egységár alkalmas az áralapú összehasonlításra az irányelv értelmében, amely 
irányelvet az Fgytv. 57.§ b) pontja szerint a hazai jogba átültettek és a perben alkalmazandó Fgytv. és  
együttes rendelet rendelkezései az irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaznak. Az ilyen módon  
számított  egységár  esetében az  ajándékba  adott  termékrész  az  ingyenes  jellegét  nem veszíti  el,  a 
termék ára nem változik, az ajándékért nem kell további vételárat fizetnie a fogyasztónak.

Az ésszerűen tájékozott, elvárható körültekintéssel eljáró fogyasztóra vonatkozó szabályok a perbeli  
jogsértés  vizsgálatánál  nem  vehetők  figyelembe,  az  egységár  feltüntetésének  módja  nem  az 
átlagfogyasztó  szempontjából  került  vizsgálatra,  hanem  az  Fgytv.  konkrét  jogszabályi  előírásai 
kapcsán. Az egységár objektív adat, árinformáció szolgáltatására vonatkozik, nem vizsgálható, hogy 
tévesen  feltüntetett  egységár  esetében  a  fogyasztó  kellően  tájékozottan  tud-e  a  termékek  között  
választani.  A hatóság megtévesztést  e  körben nem vizsgált,  nem is  feltételezett.  Az  Fttv.  4.§  (1)  
bekezdésében  meghatározott,  ésszerűen  tájékozott  és  körültekintően  eljáró  fogyasztó  magatartását  
csak  a  tisztességtelen  kereskedelmi  gyakorlat  során  kell  vizsgálni,  a  szabálytalannak  minősülő 
egységár-feltüntetési gyakorlat a megtévesztésre alkalmasság nélkül jogsértő.

A hivatkozott, az európai bírósági gyakorlatból idézett jogesetek mindegyike a megtévesztés kapcsán 
hivatkozott  az  ésszerűen tájékozott  és  körültekintően  eljáró  fogyasztóra,  ezért  ezek  a  jogesetek  a  
perbeli esetben, megtévesztés hiányában, nem voltak figyelembe vehetők. Helytállóan hivatkozott a 
hatóság arra, hogy az egységárral, annak számításával kapcsolatos jogvita nem tartozik az Fttv. hatálya  
alá, a kereskedő e körben nem folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot, ezt a határozatban a  
kereskedő terhére nem is állapították meg.
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Emberi jogi közlemények

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

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei

1. Othman (Abu Qutada) Egyesült Királyság elleni ügye (8139/2009. számú ügy)31

A kérelmező jelenleg Long Lartin börtönében, Worcestershire-ben, Angliában van letartóztatásban.  
Azzal gyanúsítják, hogy kapcsolatban áll az al-Kaidával.  A kérelmező 1993 szeptemberében érkezett  
az Egyesült Királyságba, sikeresen folyamodott menedékjogért, mivel 1988-ban és 1990/1-ben között 
a  jordán  hatóságok  őrizetbe  vették  és  megkínozták.  1994-ben  ismerték  el  menekültként  és 
engedélyezték  számára,  hogy  1998.  júniusáig  az  országban  maradhasson.  Miközben  az  állandó 
tartózkodási engedély iránti  kérelme elbírálása folyamatban volt,  2002. októberében a Terrorizmus 
elleni  törvény  rendelkezései  alapján  letartóztatták.  A  törvényt  2005.  márciusában  hatályon  kívül  
helyezték, ekkor a kérelmezőt óvadék ellenében szabadon bocsátották és a Terrorizmus megelőzéséről 
szóló törvény értelmében megfigyelés alá helyezték. 

A  megfigyelést  elrendelő  végzés  elleni  fellebbezésének  elbírálása  folyamatban  volt,  mikor  2005. 
augusztusában egy Jordániába való kiutasításáról szóló szándéknyilatkozatot kézbesítettek számára. A 
kérelmező fellebbezett a döntés ellen. Jordániában távollétében elítélték, két, 1999-ben és 2000-ben 
történt  terrorista  cselekményben  való részvételért.  A jordániai  hatóságok szerint  a  kérelmező  arra 
buzdította  Jordániában  maradt  híveit,  hogy  robbantsanak  bombákat.  A  kérelmező  szerint,  ha 
visszairányítják Jordániába, akkor az ügyét újratárgyalják, melynek során kínzás veszélyének, hosszú 
ideig tartó  előzetes  letartóztatásnak  és  vádlott-társaiból  kínzással  kicsikart  vallomásokon  alapuló, 
nagyon tisztességtelen eljárásnak lenne kitéve.

Az  Egyesült  Királyság  Különleges  Bevándorlási  Fellebbviteli  Bizottsága  (a  továbbiakban:  SIAC) 
elutasította a kérelmet, kifejtve, hogy a kérelmező védelmet élvez a kínzás és a megalázó, embertelen 
bánásmóddal  szemben  egy  brit-jordániai  egyezmény  alapján,  amely  részletesen  meghatározott 
biztosítékokat rögzít. A SIAC álláspontja szerint a kérelmező ügyének újratárgyalása nem jelenti a  
tisztességes  eljáráshoz  való  joga  teljes  tagadását.  A  Fellebbviteli  Bíróság  részben  helyt  adott  a 
kérelmező  fellebbezésének.  Úgy  találta:  fennáll  a  veszélye  annak,  hogy  kínzással  kicsikart  
bizonyítékokat  fognak vele  szemben felhasználni  abban az  esetben,  ha  visszatér  Jordániába és  ez  
sértené  a  kínzás  nemzetközi  tilalmát  és   az  Európai  Emberi  Jogi  Egyezmény  6.  cikkét  sértő,  
nyilvánvaló jogtiprást eredményezne. A Lordok Háza 2009. február 18-án a SIAC határozatát hagyta  
helyben. Álláspontjuk szerint a diplomáciai biztosítékok meg tudják védeni a kérelmezőt attól, hogy 
esetlegesen kínzásnak vessék alá, és úgy ítélték: annak veszélye,  hogy jordániai büntető eljárásban 
kínzással kicsikart bizonyítékokat használhatnak fel, nem minősül nyilvánvaló jogtiprásnak.

A kérelmező - az Egyezmény 3., 5., 6. és 13. cikkére hivatkozással – azt sérelmezte, hogy  Jordániába 
történő visszatérítése esetén kínzásnak és nyilvánvaló jogtiprásnak lenne kitéve. 

A Bíróság megjegyezte, hogy következetes esetjoga szerint a kérelmező nem utasítható ki Jordániába 
abban az esetben, ha fennáll annak valós veszélye,  hogy ott kínzásnak vagy megalázó, embertelen 
bánásmódnak lenne kitéve.

Az  ENSZ  testületeinek  és  az  emberi  jogi  szervezetek  jelentéseiből  kitűnik,  hogy  a  jordán 
titkosszolgálat (GID) rendszeresen alkalmaz kínzást az iszlamista terroristának tartott személyekkel  
szemben, és sem a bíróság, sem más szerv nem biztosít ez ellen védelmet. A kérelmező, mint keresett  
iszlamista ,valószínűsíthetően a fogvatartottak azon csoportjába tartozna, aki kínzás veszélyének van 
kitéve,  és  arra  is  hivatkozik,  hogy  korábban  már  megkínozták,  amikor  még  Jordániában  élt.  A 

31 Az ítélet 2012. május 9-én vált véglegessé.
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Bíróságnak ezért azt kellett vizsgálnia, vajon a jordán Kormányzat által a brit Kormányzatnak adott  
biztosítékok elégségesek-e a kérelmező megvédéséhez.

Megállapítható,  hogy  a  két  kormány  között  született  megállapodás  különleges  és  átfogó.  A 
biztosítékokat egy olyan Kormányzat adta jóhiszeműen, amelynek kétoldalú kapcsolatai az Egyesült 
Királysággal  hagyományosan  erősek.  Az  egyezményt  a  jordániai  kormány  legmagasabb  szintje 
hagyták  jóvá,  a  király  kifejezett  jóváhagyásával  és  támogatásával.  A  GID  főtisztjei  ugyancsak 
jóváhagyták és támogatták  A kérelmező ismertsége is arra fogja indítani a jordániai hatóságokat, hogy 
a  kérelmezővel  megfelelően  bánjanak;  az  ezzel  ellentétes  intézkedéseknek  súlyosan  káros 
következményei  lehetnek  a  jordániai-brit  kapcsolatra.  Továbbá  biztosítékokat  egy  emberi  jogi  
szervezet  fogja  figyelemmel  kísérni  Jordániában,  amely  korlátozás  nélkül  érintkezhet  vele  a  
fegyintézetben.

A fentiek alapján nem áll fenn a bántalmazás veszélye és nem állapítható meg a 3. cikk megsértése  
abban az esetben, ha a kérelmezőt kiutasítják Jordániába.

A  Bíróság  álláspontja  szerint  a  SIAC  eljárása  megfelelt  a  13.  cikk  követelményeinek.  Így  nem 
állapítható meg a 13. cikk megsértése.

A Bíróság  megjegyzi,  hogy Jordánia  feltett  szándéka  bíróság  elé  állítani  a  kérelmezőt,  melyre  a 
visszairányítását követő 50 napon belül fog sor kerülni. A Bíróság álláspontja szerint ez az 50 nap túl  
rövid időtartam ahhoz, hogy az 5. cikk megsértését meglehessen állapítani. Így nem állapítható meg az 
5. cikk megsértése a kérelmező jordániai visszairányításával kapcsolatban.

A Bíróság egyetértett az angol Fellebbviteli Bíróság azon megállapításával, hogy a kínzással kicsikart 
bizonyítékok  felhasználása  nyilvánvaló  jogtiprás.  A  kínzás  és  a  kínzással  kicsikart  bizonyítékok 
használata  tilos  a  nemzetközi  jog  értelmében.  Annak  megengedése,  hogy  egy  büntető  bíróság 
kínzással kicsikart bizonyítékot használjon fel, törvényesíteni a tanúk és a gyanúsítottak kínzását. Sőt, 
a kínzással kicsikart bizonyíték megbízhatatlan is, mivel a kínzásnak kitett személy bármit „bevall” a  
kínzás abbahagyása érdekében.

A Bíróság álláspontja szerint a kínzás és kínzással kicsikart bizonyítékok felhasználása széles körben  
elterjedt  Jordániában. A Bíróság megállapította,  hogy a kérelmezőt  két terrorista eseményben való  
részvétellel  vádolják,  melyekben  bizonyítékul  egy-egy tettestárs  vallomása  szolgál.  Amikor  e  két 
tettestárs bíróság előtt állt, a jordániai bíróságok nem folytattak le semmilyen eljárást a kínzásukra 
vonatkozó  panaszukkal  kapcsolatban.  A  Bíróság  egyetért  abban  a  SIAC-val,  hogy  nagy  a 
valószínűsége  annak,  hogy  e  bizonyítékokat  a  kérelmező  ügyének  újratárgyalásánál  fel  fogják 
használni,  és ez jelentős, talán döntő fontosságú lesz .

Tekintettel  arra,  hogy  Jordánia  semmilyen  biztosítékot   nem  adott  arra  vonatkozóan,  hogy  a  
kérelmezővel  szemben  nem  használnak  fel  kínzással  kicsikart  bizonyítékokat,  a  Bíróság  arra  a 
következtetésre  jutott,  hogy  a  kérelmező  kiutasítása  Jordániába,  hogy  ott  ügyét  újratárgyalják,  
nyilvánvaló jogtiprást eredményezhet, ami sérti az Egyezmény 6. cikkét.

2. Timur Idalov Oroszország elleni ügye (5826/03. sz. ügy)32

A kérelmező jelenleg a Tavda-i fegyintézetben van, a szverdlovszki régióban. Miután emberrablás  
gyanújával őrizetbe vették, a kérelmezőt 1999. június 11-én előzetes letartóztatásba helyezték, majd 
egy héttel később hivatalosan is vádat emeltek ellene. Előzetes letartóztatását még számos alkalommal 
meghosszabbították,  egészen  2001  júliusáig,  amikor  óvadék  ellenében  szabadlábra  helyezték. 
Ugyanebben a hónapban ügyét  a moszkvai  Khamovnyicsevszkij  Kerületi  Bíróság elé terjesztették. 
2002 októberében a bíróság elrendelte előzetes letartóztatását.

Az ügyben az első érdemi tárgyalást 2003 szeptemberében tartották. E tárgyalás során a kérelmezőt  
nem megfelelő viselkedése miatt a tárgyalóteremből kivezették. 2003. szeptember és november között  
öt  újabb tárgyalásra  került  sor,  amelyek  során  a  bíróság  tanúkat  hallgatott  ki  és  megvizsgálta  az  
ügyiratokhoz  csatolt  okiratokat.  Miután  a  bizonyítás  lezárult  és  az  ügyész  és  a  védő  előadta 
perbeszédét, a kérelmezőt visszaengedték a tárgyalóteremben, hogy az utolsó szó jogán nyilatkozzék.  

32 Az ítéletet a Nagykamara 2012. május 22-én hozta.
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A kerületi  bíróság 2003.  november  24-én emberrablás,  zsarolás,  lőfegyverrel  és kábítószerrel  való 
visszaélés miatt 15 év szabadságvesztésre ítélte. A másodfokon eljáró Moszkvai Városi Bíróság 2004.  
május  18-án a kábítószerrel  való visszaélés vádja alól – bizonyítékok hiányában – felmentette,  az  
egyéb  vádak  tárgyában  azonban  az  elsőfokú  ítéletet  helyben  hagyta,  és  a  büntetést  10  év 
szabadságvesztésre szállította le. 

A kérelmezőt 2002 októbere és 2003 decembere között a moszkvai IZ-77/2. sz. fogdában tartották  
fogva, ahol őt számos alkalommal vitték át az egyik zárkából a másikba. A kérelmező szerint a zárkák,  
amelyekben naponta 23 órát  töltött,  súlyosan túlzsúfoltak (mindegyikben legalább 35 fő lakott) és  
szörnyű  állapotban  voltak.  Különösen,  azt  állította,  hogy a  szellőztetés  nem volt  megfelelő,  és  -  
minthogy  a  legtöbb  zárkatársa  dohányzott  -  ki  volt  téve  a  passzív  dohányzásnak;  az  ablakokat  
fémlemezek borították, megakadályozva a napfényhez való hozzáférést, és lehetetlenné téve, hogy a  
zárkában olvasson; a zárkák piszkosak voltak és csótányokkal, poloskákkal és tetvekkel fertőzöttek.  
Azt is állította, hogy valahányszor átszállították a fogdából a bíróságra és vissza, ami több óráig tartott,  
túlzsúfolt kisteherautókba rakták, ahol nem jutott minden őrizetesnek ülőhely. Azt is állította, hogy a 
bíróságon órákat kellett töltenie kis, piszkos, túlzsúfolt zárkákban étel nélkül.

Miközben börtönbüntetését töltötte, az Európai Emberi Jogi Bíróságtól a kérelmezőhöz írt leveleket a 
büntetés-végrehajtás két alkalommal felbontotta.

A kérelmező – az  Egyezmény 3.  cikkére hivatkozással  –  sérelmezte  a fogvatartása  és átszállítása  
szörnyű  körülményeit.  Az  Egyezmény  5.  cikkére  hivatkozással  sérelmezte  előzetes  letartóztatása 
felülvizsgálatának hosszát, jogellenességét és hiányosságait. Az Egyezmény 6. cikkére hivatkozással 
azt állította, hogy az eljárás az ő esetében túlságosan hosszú volt, és azt, hogy a tárgyalóteremből való 
eltávolítása révén megfosztották a személyes védekezés jogától. Azt is sérelmezte, különösen a 8. cikk 
alapján,  hogy  az  Európai  Emberi  Jogi  Bírósággal  folytatott  levelezését  az  egyik  fegyintézet  
személyzete ellenőrizte.

Ami a  fogdában uralkodó körülményeket illeti,  a Bíróság kész volt  elfogadni a kérelmező azon 
állítását, hogy több mint egy évig súlyosan túlzsúfolt zárkákban tartották fogva, ahol 3 m2 jutott neki. 
A Bíróság nemrég más esetekben megállapította a 3. cikk megsértését a túlzsúfoltság miatt ugyanezen 
fogda  tekintetében  nagyjából  ugyanazon  időszakra  vonatkozóan,  mint  amikor  a  kérelmező  fogva 
tartották  ott.  A  Kormányzat  nem terjesztett  elő  semmilyen  eredeti  okiratot  a  kérelmező  állításai  
cáfolataként,  azt  állítva,  hogy  a  megőrzésre  irányadó  törvényes  határidő  lejárta  miatt  azokat 
megsemmisítették.  Tekintettel  arra,  hogy  egyedül  a  Kormányzat  férhetett  hozzá  az  állításokat  
megerősítő vagy cáfoló, a Bíróság azok megalapozottságára következtetett. A Kormányzat előadásai,  
amelyek vitatják a kérelmező állításait, a börtönőrök – a vizsgált események után mintegy négy évvel  
tett – nyilatkozatain alapulnak. A Bíróság megjegyezte továbbá, hogy a Kormányzat által a kérelmező  
ügyében  és  más  ügyekben  a  zárkákban fogvatartottak  száma  tekintetében megadott  adatok  között  
eltérés van, ami aláássa azok hitelességét. Tekintettel arra a tényre, hogy a kérelmező naponta 23 órát  
töltött egy túlzsúfolt cellában, a Bíróság megállapította, hogy a 3. cikket megsértették 2002. októbere 
és 2003. decembere között a fogdában uralkodó fogvatartási körülmények tekintetében.

Ami  a  kérelmező  bíróság  és  fogda közti  szállításának körülményeit  illeti,  a  Bíróság  elfogadta 
hitelesnek a kisteherautók túlzsúfoltságára vonatkozó állításait. A Kormányzat nem adott semmiféle  
részletes  információt,  eltekintve a  használt  kisteherautók leírásától.  Tekintettel  annak magasságára  
(kb.  1,6  méter),  a  foglyokat  ülő  helyzetben  kellett  volna  tartani.  A fülke  nagyságából  (8-11  m2) 
adódóan azonban nem volt meggyőző, hogy 25-36 fő számára biztosított volt a megfelelő ülőhely és  
tér  a  többórás  utazás  alatt.  A Kormányzat  által  biztosított  bizonyítékok  a  Bíróság  arról  sem volt  
meggyőződve,  hogy a  kérelmező  a  tárgyalási  napokon  megfelelő  élelmezésben  részesült.  Ezek  a 
megfontolások, együttvéve, elegendőek voltak ahhoz, hogy megállapítsa a 3. cikk további megsértését.

Ami  a kérelmező  előzetes letartóztatásának hosszát  illető  panaszát  illeti,  a  Bíróság nem vehette 
figyelembe annak első időszakát, minthogy a szabadlábra helyezését követő hat hónapon belül nem 
terjesztette elő a panaszát. A figyelembeveendő időszak - 2002 októbere és 2003novembere között - 
egy évig és egy hónapig tartott. A Bíróság megállapította: a gyanú, hogy ő elkövette azokat a súlyos  
bűncselekményeket,  amellyel  vádolták és a hazai  bíróság azon megállapítása,  hogy ő megpróbálta  
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befolyásolni  az  igazságszolgáltatás  menetét,  miközben  szabadon  lehetett,  kezdetben  indokolhatta 
fogvatartását.  Azonban nem volt  meggyőződve  arról,  hogy ezek a  tényezők  releváns és  elegendő 
indokot szolgáltattak volna az előzetes letartóztatás meghosszabbítására, különösen, mivel az eljárás  
egy  korábbi  szakaszában  jelentős  ideig  őrizetben  volt.  Az  orosz  bíróságok  következetesen 
elmulasztották megfontolni az érveit, hogy állandó lakóhelye és a stabil családi kapcsolatai vannak,  
nem rejtőzött el az igazságszolgáltatás elől, és hogy ügyének állami kivizsgálása késedelmessé vált.  
Rutinszerűen a vádak súlyára támaszkodva, a különleges tények figyelembevétele vagy az alternatív 
intézkedések megfontolása nélkül, a hatóságok olyan indokok alapján hosszabbították meg előzetes 
letartóztatását,  amelyek  nem tekinthető elégségesnek.  Ennek megfelelően az 5.  cikk 3.  bekezdését 
megsértették.

A  kérelmező  öt,  előzetes  letartóztatása  elleni  fellebbezést  nyújtott  be,  és  a  bíróságnak  43-104 
napjába telt, hogy kitűzze és megtartsa a fellebbezési tárgyalásokat. A Bíróság véleménye szerint a 
másodfokú bíróság előtt  felmerülő kérdések nem voltak túlságosan összetettek, és semmi  sem utal  
arra,  hogy a  kérelmező  vagy  védője  is  hozzájárult  volna  a  másodfokú  eljárás  hosszához.  Sőt,  a  
Kormányzat  sem indokolta semmivel  az eljárások elhúzódását,  és elismerte,  hogy a legtöbb késés 
ésszerűtlen volt. Ennek megfelelően a hatóságok voltak felelősek a másodfokú eljárás teljes hosszáért.  
A Bíróság tehát megállapította, hogy az előzetes letartóztatás jogszerűségének felülvizsgálata iránti  
eljárás az 5. cikk 4. bekezdése értelmében nem minősíthető “gyors”-nak, ennek megfelelően ezt a 
rendelkezést megsértették. 

A kérelmező az előzetes letartóztatás jogszerűségével kapcsolatos  öt másodfokú tárgyalástól távol 
volt.  Semmi  sem  utalt  arra,  hogy  a  másodfokú  bíróság  megfontolta  volna  azt  a  kérdést,  vajon 
megidézték-e  a  tárgyalásra  vagy  személyes  megjelenése  szükséges-e  folytatólagos  előzetes 
letartóztatása jogszerűségének hatékony felülvizsgálatához. Ezen túlmenően a Kormányzat elismerte,  
hogy a hatóságok részéről annak elmulasztása, hogy részt vegyen ebben az eljárásban, az 5. cikk 4.  
bekezdése megsértésének minősül.  A Bíróság sem látott okot arra, hogy ezt másképp ítélje, ennek 
megfelelően ezt a rendelkezést megsértették. 

A Kormányzat azt is elismerte, hogy a kérelmező kizárása a büntetőtárgyalásról a bizonyítás során 
a 6. cikk 1. bekezdésében valamint 3. bekezdésének c) és d) pontjában biztosított jogai megsértésének  
minősül. A Bíróság sem látott okot arra, hogy ezt másképp ítélje, ennek megfelelően ezt a rendelkezést 
megsértették. Úgy ítélte meg többek között, hogy noha a kérelmező viselkedése lehetett olyan jellegű, 
ami  indokolná  az  eltávolítását  a  tárgyalóteremből,  semmi  sem  utal  arra,  hogy  a  tanácselnök 
figyelmeztette  volna,  vagy  megfontolta  volna  a  tárgyalás  rövid  időre  történő  elhalasztását  annak 
érdekében, hogy tudassa vele magatartása lehetséges következményeit a célból, hogy lehetővé tegye 
számára, hogy összeszedje magát.  A tárgyalási szak hiányosságai orvoslásának egyetlen lehetséges  
eszköze az lett volna, ha a fellebbviteli bíróság az ítéletet teljes egészében hatályon kívül helyezi, és új  
eljárást rendel el, amit elmulasztott megtenni.

A Bíróság nem találta megállapíthatónak a 6. cikk 1. bekezdésének megsértését a kérelmező elleni 
büntetőeljárás hossza tekintetében. Az eljárást körülbelül 4 évig és 11 hónapig tartott, amely felölelte 
a  nyomozást  és  az  ügy megvizsgálását  két  bírósági  szinten.  A Bíróság elfogadta,  hogy az eljárás 
bizonyos fokig összetett volt a vádak jellegéből és abból a tényből adódóan, hogy az eljárást 6 vádlott  
ellen folytatták.  Továbbá, a közel 40 tárgyalásból 11 halasztás a kérelmezőnek volt betudható. 

A Kormányzat nem tagadta, hogy a Bíróság két, a kérelmezőnek írt levelét a büntetés-végrehajtási  
szervezet felnyitotta, és elismerte a levéltitok tiszteletben tartásához fűződő jogának megsértését. A  
Bíróság úgy ítélte,  hogy a levelek felnyitása  a kérelmező levéltitok tiszteletben tartásához fűződő  
jogába  való  beavatkozásnak  minősült,  és  megjegyezte,  hogy  az  orosz  Büntetésvégrehajtási 
Törvénykönyv kifejezetten tiltja ezt a beavatkozást. Ez tehát nem volt összhangban a törvénnyel, ami 
sérti az Egyezmény 8. cikkét. 

A Bíróság a kérelmező javára 7.150,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.
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3. Franco Scoppola Olaszország elleni ügye (no.3.) (126/05. számú ügy)33

A kérelmező 1999-ben egy heves családi vitát követően megölte feleségét és egyik fiát megsebesítette.  
2002-ben  a  döntőbíróság  életfogytig  tartó  szabadságvesztésre  ítélte  emberülésért,  emberölés 
kísérletéért, családtagok bántalmazásáért, és engedély nélküli fegyvertartásért. Az olasz Btk. alapján  
büntetése életfogytig tartó közügyektől való eltiltással járt együtt, ami pedig választójogának végleges 
elvesztését  jelentette.  Az eltiltás  ellen benyújtott  fellebbezése eredménytelen  volt.  A Semmítőszék 
2006-ban felülvizsgálati indítványát elutasította, kiemelve, hogy csak az 5 évnél hosszabb tartamú és  
az életfogytig tartó szabadságvesztés jár a választójog végleges elvesztésével. 

Az Európai Emberi Jogi Bíróság 2009. szeptember 17-én,  a kérelmező által kezdeményezett másik 
ügyben  [Scoppola  Olaszország  elleni  ügye  (no.2)]  hozott  ítéletét  követően,  amelyben  a  Bíróság 
megállapította a 6. és a 7. cikk megsértéséét, a Semmítőszék az életfogytig tartó szabadságvesztését 30 
éves szabadságvesztésre változtatta át. 

A  kérelmező  az  Első  kiegészítő  jegyzőkönyv  3.  cikkére  hivatkozva  sérelmezte,  hogy büntetőjogi 
elítélése következtében megfosztották a választójogától. 

A Bíróság kiemelte, hogy az Első kiegészítő jegyzőkönyv 3. cikkében biztosított jog döntő jelentőségű 
a  jogállamiság  által  irányított  hatékony  és  értékelvű  demokrácia  alapjainak  kialakításában  és 
fenntartásában,  de  nem abszolút  jellegűek,  és  bizonyos  mértékig  a  Szerződő Államok  mérlegelési 
jogkörében tartozik annak eldöntése, hogy mely esetekben korlátozzák azt. Nem volt vitás, hogy a 
kérelmezőt  ért  jogfosztás  beavatkozást  jelentett  a  választójogába.   Megállapítható,  hogy  célja  a 
bűncselekmények megelőzése, az állampolgári felelősség és a jogállamiság tiszteletének elmélyítése,  
és a demokratikus rendszer megfelelő működésének és fenntartásának biztosítása, ezért a Bíróságnak a 
beavatkozás arányosságát kellett vizsgálnia. 

Az Egyesült Királyság Kormányzata beavatkozó harmadik félként úgy ítélte, hogy a Bíróság a Hirst 
Egyesült  Királyság  elleni  (no.2)  ügyében  tett  megállapításai  tévesek.  Ebben az ügyben  a  Bíróság 
megállapította az Első kiegészítő jegyzőkönyv 3. cikkének megsértését az elítélteket választójoguktól 
megfosztó intézkedés általános,  automatikus és megkülönböztetés  nélküli  jellege miatt.  A Bíróság 
megjegyezte, hogy ezen ítélet meghozatala óta láthatólag semmi sem változott az európai jog vagy az  
Egyezmény  szintjén  ami  igazolhatná  az  adott  ügyben  kifejtett  elvek  felülvizsgálatát  -  épp 
ellenkezőleg,  inkább az elítéltek választójogát kevésbé korlátozó szabályok felé haladunk. A Bíróság  
megerősítette a Hirst (no. 2.) ügyben megfogalmazott elveket, miszerint nem összeegyeztethető az az 
Első kiegészítő jegyzőkönyv 3. cikkével, ha emberek egy csoportját általánosságban, automatikusan 
megfosztanak a választójoguktól, pusztán azon az alapon, hogy szabadságvesztésüket töltik, az elítélés  
hosszára és az elkövetett bűncselekmény jellegére  és személyes körülményeikre tekintet nélkül. 

A Bíróság a  Scoppola  Olaszország elleni  (no.  3)  ügyében a Frodl  Ausztria elleni  ügyében hozott  
döntéssel összhangban megállapította az Első kiegészítő jegyzőkönyv 3. cikkének megsértését, mivel 
a kérelmező által elkövetett bűncselekmény súlyát és természetét a bíró nem vizsgálta. A Nagykamara 
szerint azonban, noha világos, hogy egy bíró közreműködése valószínűleg elvben  biztosítja az elítélt 
választójoga  korlátozásának  arányosságát,  azonban  az  ilyen  korlátozás  nem  lesz  szükségképpen 
automatikus,  általános és megkülönböztetés nélküli pusztán azért,  mert  azt  nem bíró rendeli  el.  A  
Nagykamara  rámutatott  arra,  hogy  a  Hirst  (no.  2.)  ügyben  a  választójogtól  való  megfosztás 
arányossága  megállapításának  lényeges  feltételei  között  kifejezetten  nem  említette  bíró 
közreműködését.

Az, hogy a különböző jogrendszerek igen eltérően közelítik meg e kérdést, megerősíti azt, hogy az  
államok dönthetnek úgy is, hogy a bíróságra hagyja az elítéltek választójogát korlátozó intézkedések 
arányosságának megállapítását, vagy törvénybe foglalják, hogy milyen körülmények fennállta esetén 
alkalmazandók ezek az intézkedések.

A választójogtól való megfosztás feltételeit  meghatározó olasz törvényi  rendelkezésekből kitűnik a  
jogalkotó  igyekezete,  hogy  az  intézkedés  alkalmazását  az  adott  eset  különleges  körülményeihez  
idomítsa, figyelembe véve olyan tényezőket, mint az elkövetett bűncselekmény súlya és az elkövető  
magatartása. Ezt csak bizonyos állam és igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények, illetve legalább 

33 Az ítéletet a Nagykamara 2012. május 22-én hozta.
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három éves szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmények kapcsán alkalmazandók. A kérelmezőt 
súlyos bűncselekmények elkövetésében találták bűnösnek, életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték, 
amelyet 30 éves szabadságvesztésre változtattak át.

Ilyen  körülmények  között  a  Bíróság  nem juthatott  arra  a  következtetésre,  hogy  az  olasz  jogban 
szabályozott  jogfosztásnak általános,  automatikus  és  megkülönböztetés  nélküli  jellege  volt,  ami  a 
Hirst  (no.  2)  ügyben  az  Első  kiegészítő  jegyzőkönyv  3.  cikke  megsértésének  megállapításához  
vezetett. Annak eredményeként ugyanis – mutatott rá a Bíróság - Olaszországban nagyszámú elítélt  
nincs megfosztva a választójogától. Sőt, a büntetés kitöltését követő 3 év elteltével a jó magaviseletű 
elítéltnek lehetősége van mentesítésért folyamodni, és visszanyerni választójogát . A  mentesítés iránti  
kérelem  még  korábban  előterjeszthető,  ha  pártfogó  felügyelet  keretében  feltételes  szabadságra 
bocsátják. 

A Bíróság a fentiek alapján nem találta megállapíthatónak az Első kiegészítő jegyzőkönyv 3. cikkének 
megsértését, mivel az olasz kormány ebben az esetben nem lépte túl a mérlegelési jogkörét.

A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai

Büntető ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Gazdasági ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Munkaügyi ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Polgári ügyszak

Pfv.IV.20.068/2012/3. 
Az egyenlő bánásmód megsértése esetén a közérdekű igényérvényesítés feltételei.  

A Ptk.  76.  §-a  szerint  a  személyhez  fűződő jog  sérelmét  jelenti  –  egyebek  mellett  -  az  egyenlő  
bánásmód követelményének megsértése. E jogsértés tartalmi jegyeit és a közérdekű igényérvényesítés 
feltételeit a 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) szabályozza. 

Az Ebktv. 20. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a társadalmi-érdekképviseleti szervezet a bíróság  
előtt  személyiségi  jogi  pert  –  egyéb  feltételek  fennállása  mellett  –  akkor  kezdeményezhet,  ha  az 
egyenlő bánásmód követelményének megsértése vagy annak közvetlen veszélye olyan tulajdonságon 
alapult,  amely  az  egyes  ember  személyiségének  lényegi  vonása.  A  felperes  keresetében  az 
igényérvényesítéssel  érintett  csoport  tagjai  tekintetében  a  védett  tulajdonságot  a  cigány  etnikai 
kisebbséghez  való  tartozás  mellett  a  halmozottan  hátrányos  helyzetben  jelölte  meg.  Az  egyenlő  
bánásmód követelményének megsértése, ezen belül a jogellenes elkülönítés (Ebktv. 10. § (2) bek.) az 
Ebktv. 8. §-ában meghatározott valamely tulajdonság alapján való rendelkezés miatt állapítható meg. 
Az Ebktv. 8. § a)-t) pontjaiban felsorolt védett tulajdonságok között a halmozottan hátrányos helyzet  
fogalma nem szerepel. 

A  Köotv.  121.  §  14.  pontja  értelmében  hátrányos  helyzetű  gyermek,  tanuló  az,  akit  családi  
körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a 
jegyző megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló,  
akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője -  nyilatkozata szerint - legfeljebb az iskola nyolcadik  
évfolyamán  folytatott  tanulmányait  fejezte  be  sikeresen;  halmozottan  hátrányos  helyzetű  az  a 
gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek. A jogerős ítélet a Köotv. fogalmi meghatározása 
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alapján helytállóan állapította meg, hogy a halmozottan hátrányos helyzet lényegileg a gyermek és az  
őt  nevelő  család  vagyoni  és  jövedelmi  viszonyaihoz,  valamint  a  szülők  iskolai  végzettségéhez 
kapcsolódik.  Tévesen  jutott  ugyanakkor  arra  a  következtetésre,  hogy  a  perrel  érintett  gyermekek 
vagyoni és szociális helyzete nem vonható az ember személyiségének lényegi vonásai körébe, amely a 
felperes közérdekű keresetindítási jogát megalapozza. A halmozottan hátrányos helyzet Köotv. szerinti 
meghatározása tartalmilag az Ebktv. 8. § p) pontja szerinti társadalmi származás és a q) pont szerinti  
vagyoni helyzet fogalmának is megfelel.

Osztotta a Kúria a felperes azon érvelését,  hogy a perrel érintett  gyermekek csoportjának vagyoni  
helyzete  alapján  is  megilleti  a  közérdekű  keresetindítás  joga.  Amint  azt  a  Legfelsőbb  Bíróság  a  
Pfv.IV.20.037/2011/7.  számú  ítéletében is  kifejtette,  a  társadalmi  származás  és  a  vagyoni  helyzet  
egyfajta  társadalmi  meghatározottságot  jelent,  amelyben  az  egyén  az  őt  körülvevő  világhoz  való  
viszonyát,  az  abban elfoglalt  helyét  és  szerepét  határozza meg.  Az egyént  determináló  társadalmi  
viszonyok lényegileg befolyásolják a személyiséget, az egyén világról és önmagáról alkotott képét. 
Ezért  az  Ebktv.  20.  §  (1)  bekezdésének  alkalmazása  szempontjából  a  társadalmi  származás  és  a  
vagyoni  helyzet  az egyes  ember személyiségének lényegi  vonásának tekinthető.  A per adatai nem 
vitásan alátámasztották, hogy a jogellenes elkülönítés a cigány etnikai kisebbséghez tartozó és a nehéz 
anyagi  körülmények  között  élő  (halmozottan  hátrányos  helyzetű)  gyermekek  nagyobb  csoportját  
érinti.  Így  az  Ebktv.  8.  §  e)  és  q)  pontjai  szerint  védett  tulajdonságokkal  rendelkező  személyek  
csoportja érdekében a társadalmi-érdekképviseleti szervezet felperest az Ebktv. 20. § (1) bekezdés c)  
pontja alapján a közérdekű igényérvényesítés joga megilleti. 

Pfv.III.20.264/2012/5.
A felülvizsgálati eljárásban a jogerős ítéletet hatályon kívül helyező végzés meghozatala, illetőleg a  
bíróság  számára  adott  iránymutatás  önmagában  a  felülvizsgálatot  elbíráló  bíróság  kártérítési  
felelősségének alapjául nem szolgál.  

Nem vitatható, hogy az igazságszolgáltatás három alapelvét, a felperesnek a bírósághoz forduláshoz 
való jogát, a tisztességes eljáráshoz és a jogviták ésszerű időn belül történő befejezéséhez való jogát az 
emberi jogok és az alapvető szabadságjogok védelméről szóló, Rómában 1950. november 4-én kelt  
Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1993. évi XXXI.  
törvény 6. cikkének 1. pontja tartalmazza, amely szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyét a 
törvény  által  létrehozott  és  pártatlan  bíróság  tisztességesen,  nyilvánosan  és  ésszerű  időn  belül 
tárgyalja.  A Pp.  2.  §-a  ennek megfelelően  a  bíróság  feladatává  tette,  hogy a  feleknek a  jogviták 
elbírálásához, a perek tisztességes lefolytatásához és ésszerű időn belül  történő befejezéséhez való 
jogát érvényesítse. A perek tisztességes lefolytatásához és ésszerű időn belül történő befejezéséhez  
való  jog  sérelme  teremt  alapot  a  méltányos  elégtételt  biztosító  kártérítésre  a  Pp.  2.  §-ának  (3) 
bekezdése alapján. 

A  bíróságnak  tehát  ennek  megfelelően  azt  kellett  vizsgálnia,  hogy  a  felperes  által  hivatkozott 
jogsérelmek  fennállnak-e;  e  körben  az  alapeljárásban  hozott  határozatok  ésszerűsége,  érdemi  
megalapozottsága nem vizsgálható felül. A Pp. 2. §-ának (3) bekezdésére alapított kereset ugyanis  
nem teremthet alapot egy korábbi peres eljárás érdemi felülvizsgálatára, adott esetben a felülvizsgálati 
eljárásban hozott határozat érdemi  értékelésére. A Kúria ezért nem vizsgálta az egyesületi  törvény 
érdemi  alkalmazásával  kapcsolatos  és  a  korábbi  peres  eljárásra  tartozó  kifogásokat  és  egyetért  a  
jogerős  ítélet  indokolásával  a  tekintetben,  hogy  az  esélyegyenlőséghez  és  az  ügy  pártatlan 
elbírálásához való jog sérelmét önmagában a megelőzően eljárt bíróságoktól eltérő jogi álláspontból 
következő hatályon kívül helyezést tartalmazó döntés miatt megállapítani nem lehet. 

A bíróság ezért helyesen a Pp. 2. §-ának (1) és (2) bekezdésében foglalt követelmények érvényesülése  
körében vizsgálta az alperes által a Fővárosi Ítélőtábla ítéletét részben hatályon kívül helyező döntést 
és megalapozottan állapította meg, hogy a jogvita tárgyát, természetét az eljárás egyedi körülményeit  
értékelve a per egészére tekintettel a Pp. 2. §-a (3) bekezdésének alkalmazására alapot adó jogsérelem 
nem áll fenn. 

A  másodfokú  bíróság  részletesen  vizsgálta,  hogy  a  felperesnek  sérültek-e  az  általa  hivatkozott  
alapjogai. Az esélyegyenlőség és a pártatlanság sérelme körében a jogerős ítélet megalapozottan és a  
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felülvizsgálati  kérelemben hivatkozott jogszabályi  rendelkezések megsértése nélkül állapította meg, 
hogy nem a  társadalmi  szervezettel  szembeni  előítélet,  illetőleg jogszabálysértő  módon  új  jogcím 
indokolta az új eljárás elrendelését, hanem az alperesnek a megelőzően eljárt bíróságoktól eltérő jogi  
álláspontja, amelynek folytán a jogszabály által szabályozott eljárásjogi lehetőségével élt. A jogerős 
ítélet indokolása e körben teljes körű, azzal a Kúria egyetértett. 

A felperes alaptalanul hivatkozott a bírói függetlenség sérelmére is, mert  nincs szó az ügy érdemi  
elbírálására  történő  utasításról.  A  Pp.  275.  §-ának  (5)  bekezdése  alapján,  amennyiben  az  alperes 
felülvizsgálati eljárásban hozott határozatában az első- vagy a másodfokú bíróságot új eljárásra és új  
határozat  hozatalára  utasítja,  a  hatályon  kívül  helyező  végzésben  az  új  eljárás  lefolytatására  
vonatkozóan  kötelező  utasításokat  ad,  ez  tehát  a  törvény  által  biztosított  jogi  kötelezettsége.  A 
Legfelsőbb  Bíróságnak  a  hatályon  kívül  helyező  végzés  indokolásában  kifejtett  utasításai  nem 
sértették a felperesnek az ügye pártatlan eldöntéséhez való jogát. 

A  felperes  az  Alkotmány  57.  §-ának  (1)  bekezdése  alapján  hivatkozott  az  igazságosság  elvének 
sérelmére is. A másodfokú bíróság ítéletének indokolása részletesen kitért arra, hogy a felperes az  
általa vitatott két ügyben mire alapozza az igazságosság elvének megsértését, és a másodfokú bíróság  
helyesen állapítja meg, hogy miután az érdemi döntés nem bírálható felül, csupán az volt vizsgálható,  
hogy  az  alperes  vitatott  ítélete  megfelelt-e  a  Pp.  221.  §-a  (1)  bekezdésében  foglalt  eljárásjogi  
követelményeknek,  vagyis  a  döntésből  a  tényállás  és  a  döntés  alapjául  szolgáló  jogszabályok  
megállapíthatók-e. A vitatott döntés indokolása a jogszabályi követelményeknek megfelelt, miként ezt 
a felülvizsgálattal támadott jogerős ítélet indokolása helyesen tartalmazza. 

A kifejtettekre tekintettel a bíróság a jogerős ítéletben megalapozottan, a felperes által vitatott peres  
eljárások adatait körültekintően és részletesen értékelve helytállóan állapította meg, hogy a felperest  
nem érte alapjogi sérelem, nem sérült a perek tisztességes lefolytatásához és ésszerű időn belül történő 
befejezéséhez való joga, így nem volt olyan jogsérelem, amely a Pp. 2. §-ának (3) bekezdése alapján  
méltányos elégtételt biztosító kártérítésre adna alapot. 

Közigazgatási ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Kiadja: A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Iroda
Felelős szerkesztő: Dr. Pomeisl András József 
Szerkesztőbizottság: Dr. Kovács András, Dr. Molnár Gábor, Dr. Osztovits András
Munkatárs: Dr. Kiss Nikolett
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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