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Európai uniós jogi közlemények

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek

Büntető ügyszak

1.  A  Korkein  oikeus  (Finnország)  által  2012.  április  24-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-192/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: finn 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
A  [2002/584/IB]  kerethatározat  28.  cikke  (2)  bekezdésének  alkalmazása  során  „végrehajtó 
tagállamnak” az a tagállam minősül-e, amelyből valamely személyt eredetileg európai elfogatóparancs 
alapján átadtak egy másik tagállamnak,  vagy ez a másik tagállam,  amelyből a személyt  harmadik 
tagállamnak adták át, és amelyet most a negyedik tagállamnak való további átadás végett keresnek 
meg? Vagy esetleg mindkét tagállam hozzájárulására szükség van? 

Gazdasági ügyszak

1.  A  Högsta  domstolen  (Svédország)  által  2012.  március  29-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-150/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: svéd 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. A Montreali Egyezmény 19. cikke szerinti késedelemből eredő kárért fennálló fuvarozói felelősség 
kiterjed-e  azokra  az  esetekre  is,  amikor  a  légi  járat  nem  közlekedése  miatt  az  utas  késedelmet  
szenvedve érkezik a célállomásra? Van-e bármi jelentősége annak, hogy a légi járatot milyen fázisban 
törlik, például az utasfelvétel után? 

2.  Az  önmagában  vagy az  időjárási  viszonyokkal  együtt  a  leszállást  lehetetlenné  tevő  repülőtéri 
műszaki  probléma  minősülhet-e  a  261/2004/EK  rendelet  5.  cikkének  (3)  bekezdése  szerinti 
„rendkívüli körülménynek”? Az ilyen körülménynek minősülő események értékelésére hatással lehet-e 
az a tény, hogy a légitársaság már tudott a műszaki problémáról? 

3.  Amennyiben a  2.  pont  szerinti  első  kérdésre  igenlő  válasz  adandó,  milyen  intézkedéseket  kell 
megtennie a légitársaságnak annak érdekében, hogy elkerülje a rendelet 5. cikkének (3) bekezdése 
szerinti kártalanítási kötelezettséget? 

— Elvárható-e, és ha igen, milyen feltételek mellett és milyen mértékben a légitársaságtól az, hogy 
további forrásokat tartson fenn, például légi jármű  vagy személyzet formájában olyan légi járat 
üzemeltetéséhez, amelyet egyébként törölni kellett volna, vagy olyan légi járat üzemeltetéséhez, 
amely egy törölt légi járatot helyettesít? 

— Elvárható-e a légitársaságtól az, hogy [a rendelet] 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében 
felajánlja az utasoknak az átfoglalást? Ebben az esetben milyen kötelezettség áll fenn a fuvarozás  
tekintetében, például az indulás időpontja és más fuvarozók igénybevétele vonatkozásában?

4. Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén van-e bármilyen különbség azon intézkedések között, 
amelyeket  a  légitársaságnak a  rendelet  5.  cikkének (3)  bekezdése  szerinti  kártérítési  kötelezettség 
elkerülése érdekében kell megtennie, és azon intézkedések között, amelyeket a Montreali Egyezmény 
19. cikke értelmében fennálló kárfelelősség elkerülése érdekében kell megtennie? 
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Munkaügyi ügyszak

1.  Az  Oberster  Gerichtshof  (Ausztria)  által  2012.  március  19-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-140/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1) A 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7 cikke (1) bekezdésének b) 
pontja értelmében vett „szociális segítségnyújtásnak” tekintendő-e a kompenzációs pótlék?

2. Az Employment Tribunal Newcastle upon Tyne (Egyesült Királyság) által 2012. április 
3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-167/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: angol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Valamennyi következő kérdés tekintetében: 

a) A „leendő anya, aki béranyaságról szóló megállapodás keretében vállal gyermeket” kifejezés olyan 
körülményekre  vonatkozik,  amikor  az  érintett  leendő  anya  munkavállaló,  és  ő  maga  az  adott 
időszakban nem volt terhes, és nem ő szülte a szóban forgó gyermeket. 

b)  A „béranya” kifejezés olyan körülményekre vonatkozik,  amikor egy nő  a leendő  anya nevében 
eljárva lett várandós és szült gyermeket. 

1.  A várandós  munkavállalókról  szóló  92/85/EGK irányelv  1.  cikkének  (1)  bekezdése  és/vagy 2.  
cikkének c) pontja és/vagy 8. cikkének (1) bekezdése és/vagy 11. cikke (2) bekezdésének b) pontja 
biztosítja-e  a  szülési  szabadsághoz  való  jogot  annak  a  leendő  anyának,  aki  béranyaságról  szóló 
megállapodás keretében vállal gyermeket? 

2. A várandós munkavállalókról szóló 92/85/EGK irányelv biztosítja-e a szülési szabadsághoz való 
jogot annak a leendő anyának, aki béranyaságról szóló megállapodás keretében vállal gyermeket olyan 
körülmények között, amikor az anya: 

a) szülést követően szoptathat, és/vagy 

b) szülést követően szoptat? 

3.  Az  egyenlő  bánásmódról  szóló,  átdolgozott  2006/54/EK irányelv  2.  cikke  (1)  bekezdésének a) 
pontjával  és/vagy  b)  pontjával  és/vagy  2.  cikke  (2)  bekezdésének  c)  pontjával  összefüggésben 
értelmezett  14. cikkének megsértését  jelenti-e az, ha a munkáltató megtagadja a szülési szabadság 
kiadását attól a leendő anyától, aki béranyaságról szóló megállapodás keretében vállal gyermeket?

4. A munkavállaló és a gyermek béranyja között fennálló kapcsolat miatt  az egyenlő  bánásmódról 
szóló, átdolgozott 2006/54/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjával és/vagy b) pontjával  
és/vagy 2.  cikke (2)  bekezdésének c)  pontjával  összefüggésben értelmezett  14.  cikkének esetleges 
megsértését  jelenti-e  az,  ha  megtagadják  a  szülési  szabadság  kiadását  attól  a  leendő  anyától,  aki 
béranyaságról szóló megállapodás keretében vállal gyermeket? 

5. A leendő anya és a gyermek béranyja között fennálló kapcsolat miatt az egyenlő bánásmódról szóló, 
átdolgozott 2006/54/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjával és/vagy b) pontjával és/vagy 
2. cikke (2) bekezdésének c) pontjával összefüggésben értelmezett 14. cikkének esetleges megsértését  
jelenti-e az, ha kedvezőtlenebb bánásmódban részesítik azt a leendő  anyát, aki béranyaságról szóló 
megállapodás keretében vállal gyermeket? 

6.  A 4.  kérdésre adandó igenlő  válasz esetén a leendő  anya jogállása leendő  anyaként  elegendő-e 
ahhoz, hogy a gyermek béranyjával fennálló kapcsolata alapján jogosult legyen szülési szabadságra? 

7. Az 1., 2., [3]. vagy [4]. kérdés valamelyikére adandó igenlő válasz esetén: 

7.1. A releváns tekintetben a várandós munkavállalókról szóló 92/85/EGK irányelv közvetlen hatállyal 
rendelkezik-e; és 
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7.2. A releváns tekintetben az egyenlő bánásmódról szóló, átdolgozott 2006/54/EK irányelv közvetlen 
hatállyal rendelkezik-e? 

3.  A Cour  de  cassation  (Franciaország)  által  2012.  április  16-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-176/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Magánszemélyek közötti perben lehet-e hivatkozni a munkavállalóknak az Európai Unió Alapjogi 
Chartája  27.  cikke által  elismert,  az  Európai  Közösség munkavállalóinak tájékoztatása  és  a  velük 
folytatott konzultáció általános keretének létrehozásáról szóló, 2002. március 11-i 2002/14/EK európai 
parlamenti  és  tanácsi  irányelv  által  pontosított,  a  tájékoztatáshoz  és  konzultációhoz  való  alapvető 
jogára az irányelvet átültető nemzeti intézkedés megfelelésének vizsgálata érdekében? 

2. Igenlő válasz esetén ugyanezeket a rendelkezéseket úgy kell- e értelmezni, hogy azokkal ellentétes 
az olyan nemzeti törvényi rendelkezés, amely a vállalkozás munkavállalói létszámának kiszámításánál  
—  különösen  a  munkavállalók  képviseleti  intézményeinek  létrehozásához  szükséges  törvényes 
küszöbök meghatározásánál — figyelmen kívül hagyja azokat a munkavállalókat, akik a következő 
szerződések alanyai: tanulmányi szerződés, munkába állást elősegítő szerződés, a nem kereskedelmi 
ágazatban  kötött  munkába  állást  elősegítő  szerződés,  szakképzettség  megszerzésére  irányuló 
szerződés? 

Polgári ügyszak

1.  A Bundesgerichtshof  (Németország)  által  2012.  március  6-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-119/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Lehetővé teszi-e a 2002/58/EK irányelv 6. cikkének (2) és (5) bekezdése, hogy a szolgáltató továbbítsa 
a  forgalmi  adatokat  a  távközlési  szolgáltatásokért  fizetendő  díjjal  kapcsolatos  követelés 
engedményesének,  ha  a  vitatott  követelések  behajtása  céljából  történt  engedményezés  alapjául  a 
távközlési titokra és az adatvédelemre vonatkozó — a hatályos jogszabályi rendelkezések szerinti — 
általános kötelezettségen kívül az alábbi szerződési feltételek szolgálnak: 

A  szolgáltató  és  az  engedményes  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  védett  adatokat  csak 
együttműködésük  keretében  és  kizárólag  a  szerződéskötés  alapjául  szolgáló  célból,  valamint  a 
megjelölt módon kezelik és használják fel; 

ha a védett adatok ismerete e cél megvalósításához már nem szükséges, az azzal összefüggésben tárolt  
valamennyi védett adatot véglegesen törölni kell, vagy vissza kell szolgáltatni; 

a szerződő  felek az adatvédelem és az adatbiztonság betartását jogosultak e megállapodás szerint a 
másik szerződő félnél ellenőrizni;

az  átadott  bizalmas  dokumentumok  és  információk  csak  olyan  alkalmazottak  számára  tehetők 
hozzáférhetővé, akiknek azokra a szerződés teljesítéséhez szükségük van; 

a szerződő felek ezen alkalmazottakat e megállapodásnak megfelelően titoktartásra kötelezik; 

kérésre, de legkésőbb a szerződő felek közötti együttműködés befejezésekor az azzal összefüggésben 
tárolt valamennyi bizalmas információt véglegesen törölni kell, vagy vissza kell szolgáltatni a másik 
szerződő fél számára? 
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2. Az Audiencia Nacional (Spanyolország) által 2012. március 9-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-131/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: spanyol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

1.  A 95/46/EK irányelv és következésképpen a spanyol  adatvédelmi  szabályozás területi  hatályára 
tekintettel: 

1.1.  Megvalósul-e  a  95/46/EK  irányelv  4.  cikke  (1)  bekezdésének  a)  pontja  értelmében  vett  
„letelepedés”, ha az alábbi valamely feltétel vagy feltételek fennáll(nak): 

—  amennyiben a keresőmotort működtető  vállalkozás az egyik tagállamban olyan irodát nyit vagy 
leányvállalatot  hoz  létre  a  kereső  reklámhelyeinek  értékesítésére  és  reklámozására,  amelynek 
tevékenysége az adott állam lakói felé irányul, vagy 

—  amennyiben az anyavállalat  a képviseletére és  a vállalkozással  reklámszerződést  kötő  ügyfelek 
adataival kapcsolatos két konkrét nyilvántartó rendszer kezelésére az adott tagállamban található 
leányvállalatot jelöl ki, vagy 

—  ha valamely tagállamban letelepedett  iroda vagy leányvállalat az Európai Unión kívül található 
anyavállalathoz  helyezi  át  az  érintettek  és  a  hatáskörrel  rendelkező  hatóságok  által  az 
adatvédelemhez  való  jog  tiszteletben  tartásával  kapcsolatban  előterjesztett  kérelmeket  és 
megküldött felszólításokat, jóllehet ezen együttműködés önkéntes formában valósul meg? 

1.2. Úgy kell-e értelmezni a 95/46/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének c) pontját, hogy az „olyan 
eszközt alkalmaz, amely a fenti tagállam területén található” fordulat megvalósul, 

—  ha  a  kereső  keresőpókokat  vagy  –robotokat  használ  az  adott  tagállam  szerverén  található 
honlapokon található információ felkutatására és indexálására, vagy 

— ha a kereső valamely tagállam saját tartománynevét használja és az adott tagállam nyelve szerint 
irányítja a kereséseket és a találatokat? 

1.3.  Az 95/46/EK irányelv 4.  cikke (1) bekezdésének c)  pontja alapján az internetes keresők által 
indexált  információk  ideiglenes  tárolását  lehet-e  eszközök  alkalmazásának  minősíteni?  Ez  utóbbi 
kérdésre adandó igenlő  válasz esetén lehet-e úgy tekinteni,  hogy fennáll  e kapcsolódási  szempont 
akkor, amikor  a vállalkozás versenyérdekekre hivatkozva megtagadja az indexek tárolási  helyének 
felfedését? 

1.4. Az előző  kérdésekre adandó válaszoktól függetlenül, és különösen ha a Bíróság úgy ítéli meg, 
hogy nem állnak fenn az  irányelv 4.  cikkében foglalt  kapcsolódási  szempontok,  az  Európai  Unió 
Alapjogi Chartája 8. cikkére tekintettel alkalmazni kell-e adatvédelmi ügyekben a 95/46/EK irányelvet  
abban a tagállamban, ahol a jogvita központi kérdése felmerült és az európai uniós polgárokat illető 
jogok hatékonyabb védelmére van lehetőség? 

2.  A  keresők  tartalom-szolgáltatóként  végzett  tevékenységét  illetően,  az  adatvédelemről  szóló 
95/46/EK irányelvvel kapcsolatban: 

2.1. A „Google” cég tartalom-szolgáltatóként az interneten keresők útján végzett olyan tevékenységét, 
amely harmadik fél által a hálózaton nyilvánosságra hozott vagy megosztott — harmadik személyek  
személyes  adatait  tartalmazó  — információk  felkutatásából,  automatikus  indexálásából,  ideiglenes 
tárolásából,  majd  végül  bizonyos  válogatási  szempontok  alapján  az  internetezők  rendelkezésére 
bocsátásából  áll,  a  95/46/EK  irányelv  2.  cikkének  b)  pontjában  „adatkezelésként”  meghatározott 
tevékenységként kell-e értelmezni? 

2.2. Az előző kérdésre adandó igenlő válasz esetén és a már körülírt tevékenységgel kapcsolatban: úgy 
kell-e értelmezni a 95/46/EK irányelv 2. cikkének d) pontját,  hogy a „Google” keresőt működtető 
vállalkozás  az  általa  indexált  honlapokon  tárolt  személyes  adatok  tekintetében  „adatkezelőnek” 
minősül?

2.3. Amennyiben az előző kérdésre igenlő válasz adandó, az adatfelügyeletért felelős nemzeti hatóság 
(jelen esetben az Agencia Española de Protección de Datos), a 95/46/EK irányelv 12. cikkének b) 
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pontjában és 14. cikkének a) pontjában foglalt jogok védelme érdekében kötelezheti-e közvetlenül a 
„Google” cég keresőjét arra, hogy harmadik fél által nyilvánosságra hozott információt töröljön az 
indexeiből,  anélkül  hogy  előzetesen  vagy  ezzel  egyidejűleg  megkeresné  az  adott  információt 
tartalmazó honlap jogosultját? 

2.4. Amennyiben ez utóbbi kérdésre igenlő válasz adandó, kizárná-e a keresők ezen jogok védelmére 
vonatkozó kötelezettségét az, ha a személyes adatot tartalmazó információt a harmadik fél jogszerűen 
hozta nyilvánosságra és tárolja az eredeti honlapon? 

3.  A  törléshez  és  tiltakozáshoz  való  jog  terjedelmét  illetően,  a  személyes  adatok  tárolásának 
megszüntetéséhez való joggal összefüggésben a következő kérdés merül fel: 

3.1. A 95/46/EK irányelv 12. cikkének b) pontjában foglalt, az adatok törléséhez és zárolásához fűződő 
jog, illetve a 14. cikk a) pontja szerinti tiltakozási jogot úgy kell-e értelmezni, hogy azok kiterjednek 
arra,  hogy  az  érdekelt  a  keresőkhöz  fordulhat  a  személyére  vonatkozó,  harmadik  fél  honlapján 
nyilvánosságra  hozott  információ  indexálásának  megakadályozása  érdekében  azon  kívánságára 
hivatkozva, hogy az internethasználók ne ismerhessék meg ezen információt,  ha azt magára nézve 
károsnak tartja, vagy szeretné, ha az feledésbe merülne, legyen szó akár harmadik fél által jogszerűen 
nyilvánosságra hozott információról? 

3. A Rechtbank Middelburg (Hollandia) által 2012. március 20-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-141/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  A 95/46  irányelv  2.  cikkének  a)  pontja  értelmében  vett  személyes  adatnak  minősülnek-e  a 
tervezetben az érintettről ismertetett és rá vonatkozó adatok? 

2.  Az  első  kérdésben  említett  rendelkezés  értelmében  vett  személyes  adatok  körébe  tartozik-e  a 
tervezetben foglalt jogi elemzés? 

3.  Amennyiben  a  Bíróság  megerősíti,  hogy  az  előzőekben  említett  adatok  személyes  adatnak 
minősülnek, ezekről a személyes adatokról is tájékoztatást köteles-e adni a 95/46 irányelv 12. cikke, 
illetve a Charta 8. cikkének (2) bekezdése alapján az adatfeldolgozó, illetve a hatóság? 

4. Ezzel összefüggésben közvetlenül is hivatkozhat-e az érintett a Charta 41. cikke (2) bekezdésének  
b) pontjára, és ha igen, úgy kell-e értelmezni az említett rendelkezésben foglalt „a [határozathozatal  
során  történő]  bizalmas  adatkezeléshez  […]  fűződő  jogos  érdekek  tiszteletben  tartása  mellett” 
szövegrészt, hogy a tervezetbe való betekintés joga ezen okból megtagadható?

5.  Amennyiben az érintett  a  tervezetbe való betekintés iránti  kérelmet  terjeszt  elő, e dokumentum 
másolatát köteles-e a rendelkezésére bocsátani az adatfeldolgozó, illetve a hatóság az adathozzáférési  
jogosultság kielégítéséhez? 

4.  Az  Oberster  Gerichtshof  (Ausztria)  által  2012.  március  23-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-144/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló, 2006. december 
12-i 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1896/2006 rendelet) 6. 
cikkét,  hogy  az  európai  fizetési  meghagyásos  eljárásban  a  44/2001/EK  európai  joghatósági  és 
végrehajtási rendelet (a továbbiakban: 44/2001 rendelet) 24. cikke — amely a bíróság joghatóságának 
az alperes perbebocsátkozása általi megalapozását szabályozza — is alkalmazandó? 

2. Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

Úgy kell-e  értelmezni  az  1896/2006  rendeletnek  a  44/2001 rendelet  24.  cikkével  összefüggésben 
értelmezett 17. cikkét, hogy már az európai fizetési meghagyással szembeni ellentmondás benyújtása 
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is  perbebocsátkozásnak minősül,  ha  abban nem kifogásolják  a  származási  bíróság joghatóságának 
hiányát? 

3. A második kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 

Úgy kell-e  értelmezni  az  1896/2006  rendeletnek  a  44/2001 rendelet  24.  cikkével  összefüggésben 
értelmezett 17. cikkét, hogy az ellentmondás benyújtása csak akkor alapozhatja meg a joghatóságot  
perbebocsátkozás  révén,  ha  már  abban  az  ügy  érdemére  vonatkozó  nyilatkozatot  tesznek,  de  a  
joghatóság hiányát nem kifogásolják? 

5. A Landesgericht  Salzburg (Ausztria)  által  2012.  március 30-án benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-156/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Alapjogi Chartája 51. cikke (1) bekezdésének első mondatát, 
hogy  a  Charta  alkalmazási  körébe  tartozik  a  tagállamok  valamelyikében  hozott  határozatok 
végrehajthatóvá nyilvánítására irányuló — a 44/2001 rendelet 38.  és azt  követő  cikkei szerinti  — 
eljárás is? 

2.a) Ha igen, magában foglalja-e a Charta 47. cikkében meghatározott hatékony bírói jogvédelem elve 
a költségmentességre, különösen a jogorvoslat benyújtása esetén fizetendő  átalányilleték és/vagy az 
első kérdésben említett eljárásban való ügyvédi képviselet díja alóli mentesítésre való jogosultságot? 

2.b)  A  nemzeti  jog  szerint  lefolytatandó  végrehajtási  eljárásra  vagy  legalábbis  az  egyúttal  a  
végrehajtási  engedélyt  is  érintő  jogorvoslati  eljárásra  is  vonatkozik-e  ez,  ha  az  eljáró  bíróság  a 
végrehajthatóság  megállapítására  és  a  végrehajtás  engedélyezésére  irányuló  kérelem  tárgyában 
egyetlen végzésben együttesen határozott? 

3.  A fenti  értelemben vett  költségmentességre való jogosultság eredhet-e másodlagosan legalább a 
44/2001 rendelet 43. cikkének (1) bekezdéséből és/vagy az EJEE 6. cikkének (1) bekezdéséből, ha a 
nemzeti jog a jogorvoslat (konkrétan fellebbezés) benyújtását kötelező ügyvédi képviselethez köti? 

6.  A Bundesgerichtshof  (Németország)  által  2012.  március  30-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-157/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Az ugyanazon tagállamban (a származási államban) hozott összeegyeztethetetlen határozatok esetére 
is kiterjed-e a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről 
és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 34. cikke 4. pontjának a 
hatálya? 

7.  A Cour  de  cassation  (Franciaország)  által  2012.  április  11-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-170/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
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 
3. pontját, hogy a szerzői vagyoni jogok internetes honlap tartalma általi állítólagos megsértése esetén 

— a sértett személynek lehetősége van arra, hogy felelősség megállapítása iránti keresetet nyújtson be 
bármely tagállam bíróságához, amelynek területén az interneten közzétett tartalom hozzáférhető, 
vagy hozzáférhető  volt, amely eredményeképpen azonban kizárólag a tagállam területén okozott 
kárért kaphat kártérítést; vagy pedig 
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— ezen kívül az is szükséges, hogy ez a tartalom ennek a tagállamnak a területén található közönséget  
célozza, illetve célozta vagy más sajátos kötődés megállapítható legyen? 

2. Az 1. pontban feltett kérdésre ugyanazt a választ kell-e adni, ha a szerzői vagyoni jogok állítólagos 
megsértése nem a tárgyiasulatlan tartalom, hanem, mint a jelen ügyben, ezt a tartalmat többszöröző 
fizikai hordozó interneten történő felkínálásával valósul meg? 

Közigazgatási ügyszak

1. A Sąd Rejonowy w Zakopanem (Lengyelország) által 2012. január 23-án benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-31/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: lengyel 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
A műszaki  szabványok  és  szabályok  terén  történő  információszolgáltatási  eljárás  megállapításáról 
szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti tanácsi irányelv 1. cikkének 11. pontját úgy kell-
e  értelmezni,  hogy  az  Ustawa  z  dnia  19  listopada  2009  roku  o  grach  hazardowych  (a  
szerencsejátékokról szóló 2009. november 19-i törvény) (a módosított Dz. U. Nr. 201, Pos. 1540) 29. 
cikkében  foglalt  törvényi  fogalmakat  és  tilalmakat  előíró  törvényi  rendelkezés  olyan  műszaki 
szabálynak minősül, amelynek tervezetét az említett irányelv 8. cikkének (1) bekezdése értelmében 
közölni kell a Bizottsággal? 

2. Najvyšší súd Slovenskej republiky (Szlovák Köztársaság) által 2012. február 10-én 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-68/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: szlovák 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdése (korábban EK 81. cikk (1) bekezdése) értelmezhető-e úgy, 
hogy jogilag releváns az a körülmény, hogy a többi versenytárs (vállalkozások) kartell-megállapodása 
által sértett versenytárs (vállalkozás) a kartell-megállapodás megkötésének időpontjában jogellenesen 
működik az érintett piacon? 

2.  Az  EUMSZ  101.  cikk  (1)  bekezdésének  (korábban  EK  81.  cikk  (1)  bekezdése)  értelmezése 
tekintetében  jogilag  releváns-  e  az  a  körülmény,  hogy a  Szlovák  Köztársaság  területén  illetékes 
felügyeleti hatóságok nem vizsgálták a szóban forgó versenytárs (vállalkozás) működésének a kartell- 
megállapodás megkötésének időpontjában fennálló jogszerűségét? 

3. Az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdése (korábban EK 81. cikk (1) bekezdése) értelmezhető-e úgy, 
hogy a versenykorlátozó megállapodás megállapításához elengedhetetlen a vállalkozás azon törvényes 
képviselője személyes magatartásának vagy meghatalmazás útján történő  személyes egyetértésének 
igazolása,  aki  részt  vett/vehetett  a  versenykorlátozó  megállapodásban,  valamint 
befolyásolta/befolyásolhatta  alkalmazottjának  magatartását,  amennyiben  a  vállalkozás  nem 
határolódott  el  az  alkalmazott  magatartásától,  sőt  egyidejűleg  a  megállapodás  teljesítésére  is  sor 
került? 

4. Az EUMSZ 101. cikk (3) bekezdése (korábban EK 81. cikk (3) bekezdése) értelmezhető-e úgy, 
hogy az alkalmazható az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdése (korábban EK 81. cikk (1) bekezdése)  
értelmében olyan tiltott megállapodásra is, amelynek természeténél fogva az a hatása, hogy a piacról  
kizárja  az  egyedileg  meghatározott  azon versenytársat  (vállalkozás),  amelynek tekintetében utólag 
megállapításra  került,  hogy  anélkül  hajtott  végre  devizaműveleteket  a  nem  készpénzes  fizetési 
műveletek piacán, hogy rendelkezett volna a nemzeti törvény által előírt erre vonatkozó engedéllyel? 
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3. A First-Tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) által 2012. február 15-én 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-80/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: angol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Olyan körülmények között, amikor: 

1. egy tagállam — mint például az Egyesült Királyság — jogszabályai lehetővé teszik egy társaság 
(átvevő  társaság)  számára  egy konzorcium tulajdonában  lévő  társaság  (konzorciumhoz  tartozó 
társaság) veszteségének elszámolása tekintetében biztosított cégcsoport-kedvezmény iránti kérelem 
előterjesztését  azzal  a  feltétellel,  hogy  egy  további  társaság  az  átvevő  társasággal  azonos 
cégcsoportba tartozik, valamint a konzorciumnak is tagja (kapocstársaság), valamint 

2. a cégcsoport — nem az átvevő, a konzorciumhoz tartozó vagy a kapocstársaság — anyavállalata 
sem az Egyesült Királyságban, sem más tagállamban nem rendelkezik illetőséggel, 

ellentétes-e EUMSZ 49. és 54. cikkel az a rendelkezés, amely szerint a kapocstársaságnak az Egyesült 
Királyságban kell illetőséggel rendelkezni, vagy egy állandó telephely útján az Egyesült Királyságban 
kell kereskedelmi tevékenységet végezni? 

2. Az előző kérdésre adandó igenlő válasz esetén, az Egyesült Királyság köteles-e az átvevő társaság 
részére jogorvoslatot biztosítani — például a konzorciumhoz tartozó társaság veszteségei tekintetében 
biztosított  kedvezmény  iránti  kérelem előterjesztésének  lehetővé  tételével  —  olyan  körülmények 
között, amikor: 

1.  a  kapocstársaság  élt  a  letelepedés  szabadságával,  de  a  konzorciumhoz  tartozó társaság  és  az 
átvevő társaságok nem éltek az európai jog által biztosított szabadságok egyikével sem, 

2. az átadó társaság olyan társaságokon keresztül kapcsolódik az átvevő társasághoz, amelyek nem 
mindegyike telepedett le az Európai Unióban/EGT területén? 

4.  A  Kúria  (Magyarország)  által  2012.  március  1-jén  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-112/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: magyar 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Az EK Szerződésnek a letelepedés szabadságának elvét (az EUMSZ 49. cikk), az egyenlő 
elbánásban részesülés elvét (EUMSZ 54. cikk), a tőke szabad mozgásának elvét (EUMSZ 56. 
cikk)  szabályozó rendelkezéseivel  összeegyeztethető-e  a  belföldi  illetékességű  osztalékban 
részesülő nemzeti jogszabályok szerinti osztalékadó alóli mentessége, 
a)  ha  a  külföldi  illetőségű  osztalékban  részesülő  csak  meghatározott  törvényi  feltételek 

teljesítése esetén mentes az osztalékadó alól, azaz akkor, ha a belföldi illetőségű társaság 
jegyzett  tőkéjében  fennálló  részesedése  (részvény  esetében  névre  szóló  részvénye)  a 
kifizetéskor (juttatáskor) legalább két éven át  folyamatosan legalább 20 %? A 20 %-os 
részesedés két évnél rövidebb folyamatos fennállása esetén akkor nem köteles a kifizető az 
osztalékadót levonni és az osztalékban részesülő, illetve — nem pénzben történő juttatás 
esetén  — a kifizető  a  bevallás  időpontjában akkor  nem köteles  megfizetni,  ha az  adó 
megfizetéséért más személy vagy a kifizető kezességet vállal; 

b) továbbá akkor, ha a külföldi illetőségű osztalékban részesülő adómentességéhez a nemzeti 
jogszabályokban a vonatkozásában előírt feltételek nem teljesülnek, mert vagy a belföldi 
illetőségű társaság jegyzett tőkéjében fennálló részesedése (részvény esetében névre szóló 
részvénye) a kifizetéskor (juttatáskor) nem éri el a törvény által előirt legalább 20 %-os 
mértéket, vagy e mérték legalább két éven át nem folyamatosan megtartott, illetve vagy a 

10



20 %-os részesedés két évnél rövidebb folyamatos fennállása esetén az adó megfizetéséért 
más személy vagy a kifizető kezességet nem vállal? 

2. Az 1/b. pontban megfogalmazott kérdésre eltérő választ kell-e adni, azaz befolyásolja-e a 
kérdés megválaszolását, és ha igen mennyiben az, hogy 
a)  míg  a  belföldi  illetékességű  osztalékban  részesülő  a  nemzeti  jogszabályok  szerint 

osztalékadó alól mentes, addig a külföldi illetőségű osztalékban részesülő adóterhe annak 
is függvénye, hogy az Irányelv vagy az Egyezmény hatálya alá tartozik-e, 

b)  míg  a  belföldi  illetékességű  osztalékban  részesülő  a  nemzeti  jogszabályok  szerint 
osztalékadó alól mentes, addig a külföldi illetőségű osztalékban részesülő a saját nemzeti 
jogszabályai  alapján  az  osztalékadót  más  nemzeti  adójába  beszámíthatja-e,  avagy  az 
számára végleges adóteher marad? 

3. Az EUMSZ 65. cikk (1) bekezdésére (EKSZ korábbi 58. cikk (1) bekezdés),  az EKSZ 
korábbi  220.  cikkére  hivatkozással  mentesülhet-e  a  közösségi  jog  hivatalból  való 
alkalmazásától a nemzeti adóhatóság? 

5. A Juzgado de lo Mercantil n o 1 de Granada (Spanyolország) által 2012. március 8-án 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-125/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: spanyol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Abban  az  esetben,  ha  a  bírósági  eljárás  olyan  fizetésképtelenségi  eljárás,  amely  az  adós 
fizetésképtelenségének  megállapítása  nyomán  indult,  úgy  kell-e  értelmezni  a  közös 
hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv  199. cikke 
(1)  bekezdésének  g)  pontját,  amely  rögzíti,  hogy  „(1)  A  tagállamok  előírhatják,  hogy  a  HÉA 
megfizetésére  azon  adóalany  kötelezett,  aki  részére  a  következő  termékértékesítések  vagy  
szolgáltatások bármelyikét teljesítették: (…) g) ingatlanvagyonnak a végrehajtó által kényszereladási  
eljárás keretében történő értékesítése”, hogy az kizárólag azokra a tulajdon–átruházásokra vonatkozik, 
amelyek  pontosan  megfelelnek  az  eljárás  felszámolási  jellegének  vagy  az  eljárás  felszámolási  
szakaszában  bonyolódnak,  oly  módon,  hogy  az  érintett  ingatlanok  ilyen  elidegenítésére  az  adós 
vagyonának  teljes  felszámolása  következtében  kerül  sor,  vagy  tekintettel  arra,  hogy  a  
fizetésképtelenségi eljárás egyéb lehetőségek mellett akár a fizetésképtelenségi eljárás alatt álló cég 
felszámolásával  is  végződhet,  az  magában  foglal  minden,  a  fizetésképtelen  adós  által  a 
fizetésképtelenségi eljárás során megvalósított ingatlan-átruházást is? 

2.  Úgy  kell-e  értelmezni  a  közös  hozzáadottértékadó-rendszerről  szóló,  2006.  november  28-i 
2006/112/EK tanácsi  irányelv  199.  cikke  (1)  bekezdésének  g)  pontját,  hogy az  általa  hivatkozott 
„kényszereladási  eljárás”  alatt  az  olyan,  hitelezők  részvételével,  bíróság  által  lefolytatott 
fizetésképtelenségi eljárásokat is érteni kell, amelyek során a vagyon kötelező értékesítésére irányuló 
szakaszon kívül és pusztán célszerűségi  okokból kerül sor egy vagy több vagyontárgy önkéntesen 
értékesítésére; vagy éppen ellenkezőleg, az csak a végrehajtási eljárásokra vonatkozik, amelyek célja a 
végrehajtási eljárás adósa vagyontárgyainak értékesítése? 

3.  Utóbbi  esetben,  ha  a  közös  hozzáadottértékadó-rendszerről  szóló,  2006.  november  28-i 
2006/112/EK tanácsi irányelv 199. cikke (1) bekezdésének g) pontja szigorúan csak a végrehajtási 
eljárásokra vonatkozik, amelyeknek célja a végrehajtási eljárás adósa vagyontárgyainak értékesítése,  
értelmezhető-e úgy a hivatkozott fogalom, hogy az kizárja a HÉA-kötelezettség megfordítását minden 
olyan esetben,  amikor a fizetésképtelen adós ingatlanának értékesítésére célszerűségi  okokból és a 
hitelezők érdekében, valamint a teljes vagyonának értékesítésére irányuló eljárás keretein kívül kerül 
sor, amire tekintettel tehát figyelmen kívül kell hagyni azt a nemzeti jogszabályt, amely kiterjesztette a  
2006/112 irányelv 199. cikke (1) bekezdése g) pontjának hatályát olyan tényállásokra, amelyeket ez a 
rendelkezés nem foglal magában? 
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6.  A  Bundesfinanzhof  (Németország)  által  2012.  március  8-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-126/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Úgy kell-e értelmezni az 1408/71 rendelet 13. cikke (1) bekezdését és (2) bekezdésének a) pontját,  
hogy azzal ellentétes a gyermekek után járó családi támogatások (különbözetének) lakóhely szerinti  
tagállam általi  nyújtása azokban az esetekben, amikor a támogatás jogosultja — a másik szülőhöz 
hasonlóan  —  határ  menti  ingázó  alkalmazottként  dolgozik  Svájcban,  és  ott  a  lakóhely  szerinti 
tagállamban lakó gyermeke vonatkozásában olyan családi ellátásban részesül, amely alacsonyabb a 
lakóhely szerinti tagállamban járó, gyermekek után járó támogatásnál? 

7. A Finanzgericht des Landes Sachsen Anhalt (Németország) által 2012. március 8-án 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-129/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Biztosított-e olyan mérlegelési jogkört az 1998. május 20-i C(1998) 1712. számú bizottsági határozat a  
német  jogalkotó  számára  az  átültetés  kapcsán  az  1998.  december  19-i  1999.  évi  
Steuerentlastungsgesetz-cel  (az  adókedvezményekről  szóló  német  törvény)  módosított 
Investitionszulagengesetz (a beruházási adókedvezményekről szóló német törvény, 1996. évi InvZulG) 
2. §-a második mondata 4. pontjának szabályozása tekintetében, amely alapján olyan szabályozás is 
elfogadható,  amely  kedvezményben  részesíti  a  hatálya  alá  tartozó  olyan  beruházásokat,  amelyek 
esetében  a  kötelező  erejű  beruházási  döntés  meghozatalára  a  bizottsági  határozat  átültetésére 
meghatározott  határidő  lejártát,  illetve  a  tervezett  intézkedések  Bundessteuerblattban  (BStBl) 
(Szövetségi  Adóügyi  Közlöny)  való  közzétételét  megelőzően,  a  beruházás  tárgyát  képező  tárgyi 
eszköz  beszerzésére,  valamint  az  adókedvezmény  megállapítására  és  kifizetésére  azonban  ezt 
követően került sor? 

8. A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2012. március 19-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-139/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: spanyol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Az 1977. május 17-i 77/388/EGK tanácsi irányelv (jelenleg a 2006. november 28-i 2006/12/EK 
irányelv) 13. cikke B. része d) pontjának 5. alpontja előírja-e, hogy a részvényeknek a héaalany általi 
értékesítésére  irányuló  olyan  ügyletekre,  amelyek  ingatlanok  tulajdonjogának  megszerzésére  is 
kiterjednek, mentesség biztosítása nélkül hozzáadottérték-adót kell kivetni, figyelemmel arra, hogy az 
ingatlanra vagy annak egy részére jogilag,  illetve ténylegesen tulajdon-  vagy birtokjogot  biztosító  
értékpapírok tekintetében kivételt tesz? 

2. Az 1977. május 17-i 77/388/EGK tanácsi irányelv megengedi-e olyan jogszabályok alkalmazását,  
mint  az  értékpapírok  kereskedelméről  szóló  24/1998.  sz.  spanyol  törvény  108.  cikke,  amely  az 
alapvetően ingatlanvagyonnal rendelkező  társaságok tőkéje többségi részesedésének megszerzését a 
héától  eltérő,  közvetett,  úgynevezett  vagyonátruházási  adóval  terheli,  tekintet  nélkül  az  ügyletben 
résztvevők lehetséges esetleges üzleti minőségére, és így nem zárja ki azt, hogy ha a részvények vagy 
a társasági részesedések helyett az ingatlanok közvetlen átruházására kerülne sor, az ügylet héaköteles  
legyen? 

3.  Összeegyeztethető-e  az  EK (43).  cikk  (jelenleg  EUMSZ 49.  cikk)  által  biztosított  letelepedési  
szabadsággal  és az EK 56. cikkben (jelenleg EUMSZ 63.  cikk) rögzített  tőke szabad áramlásának 
szabadságával az olyan nemzeti jogszabály, mint az értékpapírok kereskedelméről szóló, 1988. július 
28-i törvénynek a 18/1991. sz. törvény 12. kiegészítő rendelkezésével módosított 108. cikke, amely az 
alapvetően spanyolországi ingatlanvagyonnal rendelkező  társaságok tőkéje többségi részesedésének 
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megszerzését anélkül adóztatja, hogy lehetőséget adna annak bizonyítására, hogy a társaság, amelynek 
irányítását megszerezték, végez-e gazdasági tevékenységet? 

9. A Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgium) által  2012. március 29-én 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-154/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Érvénytelen-e  a  cukorágazat  piacának közös szervezéséről  szóló,  2006.  február  20-i  318/2006/EK 
tanácsi  rendelet  16.  cikke,  jelenleg  a  mezőgazdasági  piacok  közös  szervezésének  létrehozásáról, 
valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 
22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet ( 2 ) 51. cikke, mivel a „cukor- és cukorrépa”-ágazatra a kvóta-
cukor tonnájaként 12 eurós díjat vet ki: 

—  amennyiben  e  rendelkezés  bevezetésére  a  jogalkotó  a  korábbi  EK-Szerződés  37.  cikke  (2) 
bekezdésének harmadik albekezdését,  jelenleg az  EUM-Szerződés 43.  cikkének (2)  bekezdését 
használta jogalapként; 

—  amennyiben a jogalkotó, amikor úgy indokolta e díjat,  hogy az a „közös cukorpiac-szervezés” 
költségeit hivatott finanszírozni, bár az valójában közvetlen támogatásokat finanszíroz és/vagy a 
2006-os cukorpiaci reform költségvetési semlegességét kívánja fenntartani, nem ad olyan világos 
és egyértelmű indokolást a díj bevezetésére, ahogy azt az EUM- Szerződés 296. cikke (korábban az 
EK–Szerződés 253. cikke) megkívánná; 

— amennyiben egyedül a „cukor- és cukorrépa”-ágazatot sújtották ilyen, az Európai Unió általános 
költségvetésébe befolyó díjjal, a díjat hátrányosan megkülönböztető jellegűnek kell tekinteni, mind 
azon  termelők  között,  akik  fenntartották  a  cukorrépa-termelést,  és  azok  között,  akik  azt  
beszüntették,  mind  a  cukor-  és  cukorrépa-ágazat  és  bármely  más  mezőgazdasági  vagy  nem 
mezőgazdasági ágazat között; 

— amennyiben a díjat úgy kell tekinteni, hogy az sérti az arányosság elvét, mivel se nem megfelelő, 
se nem szükséges a „közös cukorpiac-szervezés” költségeinek finanszírozásához, és nem arányos a 
„közös cukorpiac-szervezés” tényleges, illetve jövőbeli várható költségeivel sem? 

10. Az Administrativen sad — Varna (Bulgária) által 2012. március 30-án benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-153/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: bolgár 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1) Úgy kell-e értelmezni az adóztatandó tényállásnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 
2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 62. cikkének 1. pontja szerinti fogalmát, hogy az 
az adómentes ügyletek eseteit  is  magában foglalja,  beleértve azokat  az ügyleteket  is,  amelyeket  a  
2006/112 irányelv III. címe értelmében vett adóalany és a 2006/112 irányelv XI. címe 1. fejezetének 1.  
szakasza  értelmében  vett  héa  fizetésére  kötelezett  személy  jogállásával  nem  rendelkező  személy 
teljesít? 

2)  Ellentétes-e  a  2006/112  irányelv  62.  és  63.  cikkével  az  olyan  nemzeti  rendelkezés,  amelynek 
értelmében az  adóztatandó tényállás  az  adómentes  ügylet  teljesítésének időpontjában valósul  meg 
azon időpont helyett, amelyben teljesül az ezen ügylet adóztatásához kapcsolódó feltétel? 

3) Ellentétes-e a 2006/112 irányelv 63. cikkével az olyan nemzeti rendelkezés és nemzeti gyakorlat,  
amely szerint  az adóztatandó tényállás egyes épületrészek értékesítése esetében nem a tulajdonjog 
átruházásnak időpontjában, hanem korábban, mégpedig abban az időpontban valósul meg, amelyben 
teljesítik a megállapodás szerinti ellenszolgáltatást, amely az adóalany vagy a héa fizetésére kötelezett 
személy jogállásával nem rendelkező személy által teljesített adómentes ügyletet képez? 
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4) Ellentétes-e a 2006/112 irányelv 65. cikkével az olyan nemzeti rendelkezés, amely az adóztatandó 
tényállás megvalósulását  olyan fizetéshez köti,  amely teljesen vagy részlegesen termékekben vagy 
szolgáltatásokban van kifejezve? 

5)  Ellentétes-e  a  2006/112  irányelv  73.  és  80.  cikkével  az  olyan  nemzeti  rendelkezés,  amelynek 
értelmében abban az esetben, ha az ügylet ellenértéke teljesen vagy részlegesen termékekben vagy 
szolgáltatásokban van kifejezve, ezen ügylet adóalapja minden esetben annak szabadpiaci forgalmi  
értéke? 

11.  A  Naczelny  Sąd  Administracyjny  (Lengyelország)  által  2012.  március  30-án 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-155/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: lengyel 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Úgy  kell-e  értelmezni  a  közös  hozzáadottértékadó-rendszerről  szóló,  2006.  november  28-i 
2006/112/EK tanácsi irányelv 44. és 47. cikkének rendelkezéseit, hogy az áruk tárolására vonatkozó 
olyan összetett szolgáltatásokat, amelyek az áru raktárban való átvételét, a megfelelő  raktárpolcokra 
helyezését,  ezen  áruk  ügyfelek  számára  való  megőrzését,  az  áruk  kiadását,  a  kirakodást  és  az 
átrakodást  és  egyes  ügyfelek  vonatkozásában  a  gyűjtőcsomagolásban  szállított  anyag  egyedi 
kiszerelését foglalják magukban, ingatlannal kapcsolatos szolgáltatásoknak kell tekinteni, amelyek a 
2006/112 irányelv 47. cikke alapján azon helyen adóztatandók, ahol az ingatlan fekszik?

2. Vagy olyan szolgáltatásokról van-e szó, amelyek a 2006/112 irányelv 44. cikke alapján azon helyen  
adóztatandók, ahol a szolgáltatás igénybevevője gazdasági tevékenységének székhelye vagy állandó 
telephelye található, vagy ezek hiányában, ahol a lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van? 

12. A Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Olaszország) által 2012. 
április 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-159/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Ellentétes-e  a  letelepedés  szabadságának,  a  hátrányos  megkülönböztetés  tilalmának  és  a  verseny 
védelmének az EUMSZ 49. és azt követő cikkekben foglalt elveivel az a nemzeti szabályozás, amely 
— azzal, hogy a gyógyszerágazatban is tilalmat állapít meg meghatározott gyógyszerészeti termékek 
értékesítésére  vonatkozóan,  valamint  rögzíti  az  ország területén  létesíthető  kereskedelmi  egységek 
számát — a képesítéssel rendelkező  és a megfelelő  szakmai kamarába bejegyzett,  de az egységes 
térképre felvett gyógyszertárral nem rendelkező gyógyszerészek számára nem teszi lehetővé azoknak 
a  vényköteles  gyógyszereknek  az  általuk  üzemeltetett  vény  nélküli  gyógyszereket  árusító 
kereskedésben  történő  kiskereskedelmét,  amelyek  költségei  nem  az  országos  közegészségügyi 
szolgálatot, hanem teljes egészében az állampolgárt terhelik? 

13. A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2012. április 
2-án  benyújtott  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelmek  (C-162/12.  és  C-163/12.  sz. 
ügyek)1 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1) Ellentétes-e az EUMSZ 49. cikkel, az EU–Szerződés 3. cikkével, az EU-Szerződés 3., 4., 5. és 6. 
cikkével, az EUMSZ 101. és EUMSZ 102. cikkel, illetve a 2454/92/EGK rendelettel és a 12/98/EK 
rendelettel az 1992. évi 21. sz. törvény 3. cikke (3) bekezdésének, illetve 11. cikkének alkalmazása,  
amennyiben  azok  úgy  rendelkeznek,  hogy:  „(3)  A fuvarozó  székhelye  és  a  garázs  kizárólag  az  
engedélyt  megadó  városi  önkormányzat  területén  helyezkedhet  el”,  illetve  hogy:  „[…]  A 
gépjárművezetővel  történő  bérbeadás  szolgáltatására  vonatkozó  foglalások  a  garázs  területén 
történhetnek.  Minden egyes gépjárművezetővel  történő  bérbeadás megkezdésére és befejezésére az 

1 A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek.
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engedélyt  megadó városi önkormányzat területén fekvő  garázsban — az ide való visszatéréssel — 
kerülhet  sor,  míg az utasfelvétel  és az úti  célhoz való megérkezés más önkormányzat  területén is  
történhet. […]”? 

2) Ellentétes-e az EUMSZ 49. cikkel, az EU–Szerződés 3. cikkével, az EU-Szerződés 3., 4., 5. és 6. 
cikkével, az EUMSZ 101. és EUMSZ 102. cikkel, illetve a 2454/92/EGK rendelettel és a 12/98/EK 
rendelettel  Lazio  tartomány  1993.  október  26-i  58.  sz.  tartományi  törvénye  5.  és  10.  cikkének 
alkalmazása,  amennyiben  azok  úgy  rendelkeznek,  hogy:  „[…]  Az  utasfelvételre  vagy  a 
szolgáltatásnyújtás megkezdésére az engedélyt megadó városi önkormányzat területén kerülhet sor”,  
illetve hogy:  „[…] az utasfelvételre  és  a  szolgáltatásnyújtás  megkezdésére  kizárólag  az  engedélyt  
megadó városi önkormányzat területén kerülhet sor, a szolgáltatás pedig bármely úti célra nyújtható, a 
városi  önkormányzat  határán  kívül  eső  úti  cél  esetében  a  gépjárművezető  előzetes  beleegyezése 
szükséges. […]”? 

14. A Finanzgericht München (Németország) által 2012. április 13-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-175/12. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1.  Úgy  kell-e  értelmezni  a  Vámkódex  végrehajtási  rendelete  889.  cikke  (1)  bekezdése  első 
albekezdésének második francia bekezdését, hogy az csak a visszafizetésre vonatkozó kérelem azon  
esetét  szabályozza,  amelynél  valamely  árut  először  a  harmadik  országokra  vonatkozó  vámtétel 
alkalmazásával  bocsátanak  szabad  forgalomba,  majd  később  kiderül,  hogy  a  vámáru-nyilatkozat  
elfogadásának  időpontjában  tulajdonképpen  csökkentett  vagy  nulla  behozatali  vámtétel  (a  jelen 
esetben preferenciális vámtétel) volt érvényben, amely azonban a visszafizetésre vonatkozó kérelem 
benyújtásakor  már  ismét  megszűnt,  következésképpen az időben korlátozott  preferenciális  tarifális 
jogszabály hatályának megszűnése nem róható fel az érintettnek a visszafizetésre vonatkozó kérelem 
benyújtásakor,  ha  a  feladáskor  biztosították  a  preferenciális  vámtételt,  és  csupán  az  utólagos 
beszedéskor tagadta meg a hatóság a kedvezményt és alkalmazta a harmadik országokra vonatkozó 
vámtételt?

2. Úgy kell-e értelmezni a Cotonou-megállapodás V. mellékletéhez fűzött 1. sz. Jegyzőkönyv 16. cikke 
(1) bekezdésének b) pontját,  illetve 32.  cikkét,  hogy abban az esetben,  ha az exportáló ország az  
EUR.1  szállítási  bizonyítványt  a  Bizottsággal  közölt  bélyegzőlenyomat-mintától  eltérő 
bélyegzőlenyomattal  látta  el,  az  importáló  ország  vámhatóságai  kétség  esetén  ezt  az  eltérést  a 
Cotonou-megállapodás  V.  mellékletéhez  fűzött  1.  sz.  Jegyzőkönyv  16.  cikke  (1)  bekezdésének b) 
pontja értelmében vett technikai hiányosságként kezelik, és így az exportáló ország vámhatóságainak  
közreműködése nélkül érvénytelennek nyilváníthatják az EUR.1 szállítási bizonyítványt?

3. A 2. kérdésre adandó igenlő válasz esetén:

a) Akkor is alkalmazandó-e a Cotonou-megállapodás V. mellékletéhez fűzött 1. sz. Jegyzőkönyv 16. 
cikke  (1)  bekezdésének  b)  pontja,  ha  a  technikai  hiányosságot  a  hatóság  nem  közvetlenül  a 
behozatal során, hanem csupán a későbbi ellenőrzés során észleli?

b) Lehet-e úgy értelmezni a Cotonou-megállapodás V. mellékletéhez fűzött 1. sz. Jegyzőkönyv 16. 
cikke (4) és (5) bekezdését, hogy a technikai hiányosság akkor tekinthető megszüntetettnek, ha az  
utólag kiállított EUR.1 szállítási bizonyítvány „Megjegyzések” rovatában ugyan nem szó szerint a  
Cotonou-megállapodás  V.  mellékletéhez  fűzött  1.  sz.  Jegyzőkönyv  16.  cikkének  (4)  bekezdése 
szerinti megjegyzések egyikét jegyzik be, hanem csak annyit, ami azonban végeredményben azt 
fejezi ki, hogy a preferenciális igazolást utólag állították ki?

4. A 2. kérdésre adandó nemleges válasz esetén:

Úgy kell-e  értelmezni  a  Vámkódex 236.  cikkének (1)  bekezdését,  hogy a  behozatali  vámok nem 
jogszabály szerintiek voltak, ezért azokat a 220. cikk (2) bekezdése ellenére szedték be akkor, ha az  
eredetileg  használt  EUR.1  szállítási  bizonyítványt  az  importáló  ország  vámhatóságai  az  exportáló 
ország vámhatóságainak közreműködése nélkül nem nyilváníthatták érvénytelennek?
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5. Abban az esetben is, amikor a Cotonou-megállapodás V. mellékletéhez fűzött 1. sz. Jegyzőkönyv 
16.  cikke  szerint  utólag  kiállított  EUR.1  szállítási  bizonyítványt  nyújtanak  be,  a  Vámkódex 
végrehajtási  rendeletének  889.  cikke  miatt  csak  akkor  van  lehetőség  az  utólagosan  beszedett  és 
megfizetett behozatali vám visszafizetésére, ha a visszafizetésre vonatkozó kérelem időpontjában még 
érvényes a preferenciális vámtétel?

15. Az Administrativen sad Sofia-grad (Bulgária)  által  2012. április  16-án benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-180/12. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: bolgár
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1.  Az árut,  azaz a  belső vászonrolók előállítására  szolgáló,  nem szőtt  textíliából  készült  göngyölt  
szalagokat az áru tulajdonságai alapján „szövetként” az 5407 61 30 KN-kód alá, vagy az áru egyedüli  
rendeltetése — azaz belső vászonrolók előállítása — alapján a 6303 92 10 KN-kód alá kell-e besorolni  
a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi  
rendelet  I.  mellékletének  módosításáról  szóló,  2008.  szeptember  19-i  1031/2008/EK  bizottsági 
rendelet I. mellékletét képező 2009. évi Kombinált  Nómenklatúra szerinti  tarifális besorolás során,  
figyelemmel az alábbiakra:HU 2012.6.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 194/11

a) a 2009. évi Kombinált Nómenklatúra XI. áruosztályába („Textilipari alapanyagok és textiláruk”) 
tartozó  63.  árucsoporthoz  („Más  készáru  textilanyagból;  készletek;  használt  ruha  és  használt 
textiláru; rongy”) fűzött 7. megjegyzés értelmében vett „készáru” fogalmára, együttesen értelmezve  
azt a Nómenklatúra általános szabályai [A. fejezete] 2. pontjának a) alpontjával a „nem teljesen  
kész  vagy  befejezetlen  áru”  fogalma  tekintetében,  valamint  figyelemmel  a  7.  megjegyzés  c)  
pontjában említett  esetre, a szóban forgó áru tulajdonságaira és annak lehetőségére, hogy abból 
egyetlen végterméket állítanak elő;

b)  arra  a  kérdésre,  hogy a  2009.  évi  Kombinált  Nómenklatúra  54.  árucsoportjának  5407  61  30 
vámtarifaalszáma szerinti „szövet” fogalma olyan szövetszalagokat is magában foglal-e, amelyeket, 
akárcsak a végtermékeket — a belső vászonrolókat —, amelyeknek az előállítása a szövetszalagok 
egyedüli rendeltetését képezi, hosszanti szélükön szintén beszegnek, különös tekintettel arra, hogy 
az említett termék kifejezetten említésre kerül a Nómenklatúra 6303 92 10 vámtarifaalszáma alatt?

2. Ésszerűen feltételezhető-e, hogy a nyilatkozattevő és az árubehozatal alapján kötelezett személy 
szempontjából jogos bizalom keletkezett az áru tarifális besorolása tekintetében, és hogy a Közösségi 
Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 71. cikkének (2) 
bekezdésével  összhangban,  valamint  a  jogos  bizalom  elvére  tekintettel  az  árunak  a  vámáru-
nyilatkozatban  feltüntetett  vámtarifaszáma  alkalmazandó,  ha  az  alapeljárás  tényállása  szerint  a  
vámáru-nyilatkozat benyújtásának időpontjában az alábbi körülmények álltak fenn:

a)  azonos  vámtarifaszám  alá  tartozó  azonos  áruk  vonatkozásában  korábban  benyújtott  vámáru-
nyilatkozat tekintetében a vámhatóság jegyzőkönyvben rögzített — a tarifális besorolásra kiterjedő 
ellenőrzést is magában foglaló — áruellenőrzést követően nem vett elemzésre szolgáló mintát, és 
azt  a  következtetést  vonta  le,  hogy  az  áruk  megfeleltek  a  vámáru-nyilatkozatban  szereplő 
adatoknak;

b) nem került sor későbbi ellenőrzésekre azonos vámtarifaszám alá tartozó azonos árukhoz kapcsolódó 
öt  másik  olyan  vámáru-nyilatkozatban  bejelentett  áruk  kiadását  követően,  amelyeket  szintén 
korábban  nyújtottak  be,  mégpedig  a  vámellenőrzésről  készült  azon  jegyzőkönyv  felvételének 
időpontja előtt és után, amelyben megállapítást nyert a vámtarifaszám helyessége?

3.  Úgy  kell-e  értelmezni  a  2913/92  rendelet  243.  cikkének  (1)  bekezdését  a  jogerő  tiszteletben 
tartására tekintettel, hogy jogorvoslati kérelem csak akkor nyújtható be az említett rendelet 232. cikke 
(1)  bekezdésének a)  pontja  szerinti  aktus  ellen,  ha  ezen  aktust  azért  hozták,  mert  a  fizetést  nem 
teljesítették az előírt határidőn belül, az aktus egyúttal a behozatali vámok összegét is megállapítja, és 
az a tagállam nemzeti joga szerint a vámok behajtása szempontjából végrehajtható jogi aktust képez?
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4. Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Alapjogi Chartája 41. cikke (2) bekezdésének a) pontját és 
47.  cikkét,  hogy abban  az  esetben,  ha  a  2913/92  rendelet  221.  cikkének  (1)  bekezdése  szerinti  
tájékoztatását követően a kötelezett által előterjesztett, független szakvélemény elkészítésére irányuló 
bizonyítási  indítványról  a  vámhatóság nem kifejezetten határozott,  és  azzal  a  későbbi  határozatok  
indokolásai sem foglalkoztak, a gondos ügyintézéshez és a közigazgatási eljárásban való védekezéshez 
való  jog  bírósági  eljárásban  már  nem  orvosolható  megsértése  áll  fenn,  mert  az  érintettnek  az  
alapeljárás körülményei között csak az elsőfokú bíróság előtti eljárásban van lehetősége arra, hogy az  
áru tarifális besorolásával kapcsolatos kifogásait alátámassza független szakértőhöz intézett kérdések  
útján?

16.  A  Finanzgericht  Düsseldorf  (Németország)  által  2012.  április  18-án  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-181/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Úgy kell-e értelmezni  az Európai Közösséget  létrehozó szerződés 56.  és 58. cikkét,  hogy azokkal 
ellentétes  az  öröklési  illeték kiszabására  vonatkozó olyan  tagállami  nemzeti  szabályozás,  amely a 
belföldi ingatlant külföldi illetőségű  személytől öröklés útján megszerző  külföldi illetőségű  személy 
részére csak 2 000 euró illetékmentes részt ír elő, míg az illetékmentes rész 500 000 euró lenne akkor, 
ha  az  örökhagyó  vagy az  örökös  a  hagyaték  megnyíltának  időpontjában  az  érintett  tagállamban 
rendelkezne lakóhellyel?

17.  A Consiglio  di  Stato  (Olaszország)  által  2012.  április  23-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-187/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Úgy kell-e érteni  a cukor, izoglükóz és inulinszirup gyártására szolgáló termelőberendezéseknek a 
320/2006/EK  tanácsi  rendelet  —  amelynek  végrehajtására  vonatkozóan  a  részletszabályokat  a 
968/2006/EK bizottsági rendelet állapítja meg — 3. cikkében szabályozott teljes leszerelését, hogy 
kizárólag a termeléshez elengedhetetlen berendezések leszerelése szükséges, mint ahogy azt a tanácsi  
rendelet  hivatkozott  3.  cikke  kifejezetten  megállapítja,  amely  rendelettel  összhangban  — 
érvénytelenség terhe mellett — kell értelmezni a bizottsági rendeletet. Állapítsa meg tehát a Bíróság, 
hogy a hivatkozott cikkek, vagyis a 320/2006 tanácsi rendelet 3. cikke, illetve a 968/2006 bizottsági 
rendelet 4. cikke alapján a leszerelendő berendezések közé kizárólag a cukor, izoglükóz és inulinszirup 
gyártására szolgáló berendezések tartoznak, valamint a 968/2006 rendelet hivatkozott 4. cikkének c) 
pontja  szerinti  berendezések,  köztük  azok  a  csomagoló  berendezések,  amelyek  használaton  kívül 
kerültek, illetve amelyeket környezeti okokból szükséges leszerelni vagy eltávolítani; állapítsa meg 
tehát továbbá a Bíróság, hogy a cukor, izoglükóz és inulinszirup termeléséhez nem kapcsolódó azon 
berendezések, amelyek nem kerültek használaton kívülre, hanem más tevékenységekhez — ahogy a 
szóban forgó ügyben a csomagoláshoz — felhasználásra kerülnek, és környezeti okokból sem esnek az 
eltávolítási  kötelezettség  hatálya  alá,  megtarthatóak,  mert  nem tartoznak  a  hivatkozott  közösségi 
rendeletek szerinti leszerelési kötelezettség hatálya alá. 

18.  A Consiglio  di  Stato  (Olaszország)  által  2012.  április  23-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelmek (C-188/12. és C-189/12. sz. ügy)2 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni a 2006. február 20-i 320/2006/EK tanácsi rendelet 3. és 4. cikkét, valamint a  
2006. június 27-i 968/2006/EK bizottsági rendelet 4. cikkét, hogy a „termelőberendezések” fogalma 
nem terjed ki azokra a berendezésekre, amelyeket a cukorgyárak a cukor értékesítéséhez kapcsolódó  

2 A C-189. sz. ügyben feltett kérdések szó szerint megegyeznek a C-188. sz. ügyben 1., 3. és 4. sz. alatt feltett  
kérdésekkel.
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raktározásra vagy csomagolásra használnak, és hogy ennélfogva ha silókról van szó, esetről esetre kell 
vizsgálni, hogy ezek a berendezések a „gyártósorhoz” vagy a gyártástól eltérő  más tevékenységhez 
kapcsolódnak-e? 

2.  Úgy  kell-e  értelmezni  a  2006.  június  27-i  968/2006/EK  bizottsági  rendelet  4.  cikkét,  hogy a 
320/2006  rendelet  és  a  968/2006  rendelet  céljával  és  szövegével,  különösen  ez  utóbbi  (4)  
preambulumbekezdésével összhangban azok a berendezések — mint például a silók —, amelyeket a 
cukorgyárak  kizárólag  a  cukor  értékesítéséhez  kapcsolódó  raktározásra  vagy  csomagolásra 
használnak, tekintettel arra, hogy e tevékenység független a termelési folyamattól, az említett cikk c)  
pontja, nem pedig az a), illetve b) pontja szerinti berendezések közé tartoznak?

3.  Másodlagosan, a 2006.  február 20-i 320/2006/EK tanácsi  rendelet  3.  és 4.  cikkére,  valamint az  
elsődleges európai joganyag magasabb szintű  szabályaira és általános jogelveire tekintettel a 2006. 
június 27-i 968/2006/EK bizottsági rendelet 4. cikke érvénytelen-e, ha azt úgy kell értelmezni, hogy az  
(1)  bekezdés  a)  és  b)  pontja  szerinti  berendezések  közé  kell  sorolni  azokat  a  berendezéseket,  
amelyeket  a  cukorgyárak  a  cukor  értékesítéséhez  kapcsolódó  raktározásra  vagy  csomagolásra 
használnak,  mivel  a  320/2006  rendelet  által  kitűzött  cél  nyilvánvalóan  a  cukorgyár  termelési 
kapacitásának megszüntetése,  nem pedig annak kizárása,  hogy a vállalkozás  a termék értékesítése 
terén  —  a  más  gyárakhoz  vagy  vállalkozásokhoz  tartozó  termelési  kvótából  származó  cukor  
felhasználásával — tovább működjön? 

4. Végezetül másodlagosan, az elsődleges európai joganyag magasabb szintű  szabályai és általános 
jogelvei alapján érvényes-e a 2006. február 20-i 320/2006/EK tanácsi rendelet 3. és 4. cikke, valamint 
a 2006. június 27-i 968/2006/EK bizottsági rendelet 4. cikke, amennyiben azokat úgy kell értelmezni, 
hogy a „termelőberendezések” vagy a „termeléshez közvetlenül kapcsolódó berendezések” fogalma 
magában  foglalja  azokat  a  berendezéseket,  amelyeket  a  cukorgyárak  a  cukor  értékesítéséhez 
kapcsolódó raktározásra vagy csomagolásra használnak? 

19.  A  Högsta  domstolen  (Svédország)  által  2012.  április  30-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-203/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: svéd 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Azt jelenti-e a 2003/87 irányelv 16. cikkének (3) és (4) bekezdése, hogy annak az üzemeltetőnek, 
aki április 30-ig nem ad át megfelelő mennyiségű kibocsátási egységet, a mulasztás okától függetlenül 
bírságot kell fizetnie, például akkor, amikor bár április 30-án rendelkezésére áll a megfelelő  számú 
kibocsátási  egység,  ebben  az  időpontban  figyelmetlenség,  adminisztrációs  hiba  vagy  műszaki 
probléma miatt nem adta át azokat? 

2. Amennyiben az 1. kérdésre igenlő válasz adandó, azt jelenti- e a 2003/87 irányelv 16. cikkének (3) 
és (4) bekezdése, hogy a bírságot mellőzik vagy csökkentik, vagy az mellőzhető vagy csökkenthető, 
például az 1. kérdésben bemutatott körülmények között? 

20. A Corte di Appello di Roma (Olaszország) által 2012. május 3-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-211/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni a 2000. június 9-i 1291/2000/EK bizottsági rendelet 35. cikkét, hogy az abban 
előírt szankció, azaz a gabonafélék piacának közös szervezése által szabályozott termékre vonatkozó 
behozatali/kiviteli engedéllyel rendelkező közösségi gazdasági szereplőkre kiszabott biztosíték teljes 
visszatartása azt az alapvető  célt szolgálja, hogy az említett gazdasági szereplőket visszatartsa attól, 
hogy  figyelmen  kívül  hagyják  azon  alapvető  kötelezettségüket  (így  a  vonatkozó  engedélyben 
megjelölt  gabonafélék  tényleges  behozatalát  vagy  kivitelét),  amelyet  a  kiadott  engedéllyel  és  a 
vonatkozó biztosíték nyújtásával összefüggő művelet tekintetében teljesíteni kötelesek? 
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2. Úgy kell-e értelmezni az 1291/2000/EK rendelet 35. cikkének (4) bekezdésében foglalt, a behozatali  
engedély kiadásakor  nyújtott  biztosíték feloldásának feltételeit  és  módjait  rögzítő  rendelkezéseket, 
hogy  a  másodlagos  kötelezettség  teljesítésének  elmulasztása,  azaz  a  szabályszerűen  teljesített 
behozatalra vonatkozó bizonyíték késedelmes bemutatása (és ezzel egyidejűleg a nyújtott biztosíték 
feloldása  iránti  kérelem  késedelmes  benyújtása)  esetén  az  alkalmazandó  szankció  mértékét  azon 
különös  biztosíték  összegétől  függetlenül  kell  megállapítani,  amelynek  teljes  visszatartására  a 
behozatali műveletre vonatkozó valamely főkötelezettség nem teljesítése esetén kerül sor, mivel azt 
különösen  azon  biztosíték  szokásos  összegére  tekintettel  kell  megállapítani,  amely  az  ugyanilyen 
típusú  termékeknek  a  vonatkozó  időtartamon  belül  teljesített  behozatala  esetén  általában 
alkalmazandó? 

3. Úgy kell-e értelmezni a hivatkozott 1291/2000/EK bizottsági rendelet 35. cikke (4) bekezdésének c)  
pontját,  amely  úgy rendelkezik,  hogy „ha  egy adott  termék  esetén  különböző  biztosítéki  szinttel 
rendelkező  engedélyek  vagy  tanúsítványok  léteznek,  az  […]  importra  érvényes  mértéket  kell  a 
visszatartandó  összeg  kiszámításánál  figyelembe  venni”,  hogy  abban  az  esetben,  ha  a  közösségi  
gazdasági  szereplő  a  gabonafélék  behozatalát  szabályszerűen  teljesítette,  az  Európai  Közösség 
területére  történő  behozatal  megtörténtét  alátámasztó  bizonyíték  bemutatására  vonatkozóan  előírt 
határidő elmulasztása olyan szankció kiszabásával jár, amely összegének meghatározásánál a termék 
behozatalának időpontjában hatályos legalacsonyabb mértékű  — importra érvényes — biztosítékot 
kell  figyelembe venni,  a  különös vámfeltételektől  függetlenül  (ahogy azt  a  Martini  állítja),  avagy 
kizárólag e különös vámfeltételek fennállása esetén (ahogy azt az olasz állam állítja)? 

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok

Büntető ügyszak

1.  A  Bíróság  (második  tanács)  2012.  április  10-i  ítélete  (a  Bundesgerichtshof 
(Németország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Minh  Khoa  Vo  elleni 
büntetőeljárás (C-83/12. PPU. sz. ügy)3 
A Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló, 2009. július 13-i 810/2009/EK európai parlamenti és  
tanácsi rendelet (vízumkódex) 21. és 34. cikkét úgy kell  értelmezni,  hogy azokkal nem ellentétes a  
külföldiek becsempészése miatt a nemzeti jogszabályok alkalmazásából azokban az esetekben eredő 
büntethetőség,  amelyekben  a  becsempészett,  harmadik  országok  állampolgárságával  rendelkező 
személyek csalárd módon — a vízumot kiadó tagállam illetékes hatóságainak az utazás valódi céljával  
kapcsolatos megtévesztése útján — szerzett vízummal rendelkeznek, amelyet nem semmisítettek meg. 

Gazdasági ügyszak

1. A Bíróság (első  tanács) 2012. április 19-i ítélete (a Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 
(Litvánia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — F-Tex SIA kontra Lietuvos-Anglijos 
UAB „Jadecloud-Vilma” (C-213/10. sz. ügy)4 

A  polgári  és  kereskedelmi  ügyekben  a  joghatóságról,  valamint  a  határozatok  elismeréséről  és  
végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 1. cikkének (1) bekezdését  
úgy kell értelmezni, hogy a fizetésképtelenségi eljárás keretében kijelölt felszámoló részéről történő 
követelésengedményezés alapján eljáró felperes által harmadik személy ellen indított kereset, amely  
engedményezés  tárgya  az  említett  eljárásra  alkalmazandó  nemzeti  jog  által  a  felszámoló  részére  
biztosított  megtámadási  jog,  e rendelkezés értelmében a polgári  és kereskedelmi ügyek fogalmába  
tartozik. 

3 A kérdés l.: Hírlevél III. évf. 5. sz., Büntető ügyszak, 4. sorszám alatt.
4 A kérdés l.: Hírlevél I. évf. 3. sz., Gazdasági ügyszak, 2. sorszám alatt.
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2.  A Bíróság  (első  tanács)  2012.  április  26-i  ítélete  (a  Pest  Megyei  Bíróság 
(Magyarország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóság kontra Invitel Távközlési Zrt. (C-472/10. sz. ügy)5

1.  A nemzeti  szabályozás  által  kijelölt  szervezet  által  a  fogyasztók  nevében  közérdekből  
indított,  jogsértő  magatartás abbahagyására való kötelezés iránti  eljárásban döntést  hozó  
nemzeti  bíróság  feladata,  hogy  a  fogyasztókkal  kötött  szerződésekben  alkalmazott  
tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK irányelv 3. cikkének (1) és (3)  
bekezdése tekintetében értékelje a fogyasztói szerződések általános feltételei között szereplő 
olyan  kikötés  tisztességtelen  jellegét,  amelyben  az  eladó  vagy  szolgáltató  a  nyújtandó  
szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak egyoldalú módosítását teszi lehetővé, anélkül azonban, hogy 
e költségek kiszámításának módját egyértelműen meghatározná, és anélkül, hogy e módosítás  
érvényes  indokát  megjelölné.  Ezen  értékelés  keretében  e  bíróságnak  a  fogyasztói  
szerződésekben  foglalt  általános  feltételek  között  —  amelyeknek  a  vitatott  kikötés  részét  
alkotja  —  szereplő  valamennyi  kikötés,  valamint  a  szóban  forgó  általános  feltételekben  
előírtakat esetleg meghaladó jogokat és kötelezettségeket előíró nemzeti szabályozás fényében  
azt kell megvizsgálnia, hogy a nyújtandó szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak változtatásának  
okait vagy módját egyértelműen és érthetően fogalmazták-e meg, illetve — adott esetben —  
azt, hogy a fogyasztók jogosultak-e a szerződés felmondására. 
2.  A  93/13  irányelv  6.  cikkének  (1)  bekezdését  ezen  irányelv  7.  cikkének  (1)  és  (2)  
bekezdésével összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy 
—  azzal nem ellentétes az,  hogy a fogyasztói szerződésekben szereplő  általános feltételek  

részét alkotó tisztességtelen kikötés érvénytelenségének a nemzeti szabályozás által kijelölt  
szervezet által a fogyasztók nevében közérdekből, valamely eladóval vagy szolgáltatóval  
szemben  indított,  a  szóban  forgó  irányelv  7.  cikke  szerinti,  jogsértő  magatartás  
abbahagyására  való  kötelezés  iránti  eljárásban  történő  megállapítása  a  hivatkozott  
szabályozás értelmében valamennyi, ugyanezen általános feltételeket alkalmazó szerződést  
megkötő  fogyasztóval szemben — a jogsértő  magatartás abbahagyására való kötelezés  
iránti eljárásban részt nem vevő fogyasztókat is beleértve — keletkeztet joghatásokat; 

—  ha  a  fogyasztói  szerződésekben  szereplő  általános  feltételek  részét  alkotó  kikötés  
tisztességtelen jellege ilyen eljárásban megállapításra kerül, a nemzeti bíróságok a jövőre 
nézve  is  kötelesek  hivatalból  alkalmazni  valamennyi,  a  nemzeti  jog  által  előírt  
következményt a célból, hogy az említett kikötés ne jelentsen kötelezettséget az ugyanezen  
általános  feltételeket  tartalmazó  szerződést  az  érintett  eladóval  vagy  szolgáltatóval  
megkötő fogyasztóra nézve.

3.  A Bíróság  első  tanácsa  elnökének  2012.  május  7-i  végzése  (a  Landgericht  Essen 
(Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-494/10. sz. ügy)6

Az első tanács elnöke elrendelte az ügy törlését. 

5 A kérdés l.: Hírlevél II. évf. 1. sz., Gazdasági ügyszak, 2. sorszám alatt.
6 A kérdés l.: Hírlevél II. évf. 2. sz., Gazdasági ügyszak, 1. sorszám alatt.
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4.  A Bíróság  (második  tanács)  2012.  május  10-i  ítélete  (a  Tribunale  Amministrativo 
Regionale  per la  Lombardia  (Olaszország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  — 
Duomo Gpa  Srl  (C-357/10.),  Gestione  Servizi  Pubblici  Srl  (C-358/10.),  Irtel  Srl  (C-
359/10.) kontra Comune di Baranzate (C-357/10. és C-358/10.), Comune di Venegono 
Inferiore (C-359/10.)7

Az EK 43. cikket és az EK 49. cikket úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan rendelkezés,  
mint amely az alapeljárásban szerepel, és amely előírja 

—  a többségi állami részvétellel működő  társaságokat kivéve a gazdasági szereplők számára, hogy 
adott  esetben tízmillió  euróra igazítsák ki  a  teljes  mértékben befizetett  jegyzett  tőke minimális  
összegét  ahhoz,  hogy  a  helyi  önkormányzat  adóinak,  illetve  egyéb  bevételeinek  kivetésére,  
megállapítására és beszedésére irányuló tevékenységet végezhessenek; 

— az említett szolgáltatások olyan gazdasági szereplőknek való odaítélésének semmisségét, amelyek  
nem felelnek meg az ezen, jegyzettőke-minimumra vonatkozó követelménynek, és 

— az új megbízások vállalásának vagy az e szolgáltatások odaítélésére kiírt közbeszerzési eljáráson  
való részvételnek a tilalmát a tőkeemelés fent említett kötelezettségének teljesítéséig.

Munkaügyi ügyszak

1.  A  Bíróság  (második  tanács)  2012.  április  19-i  ítélete  (a  Bundesarbeitsgericht 
(Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Galina Meister kontra Speech 
Design Carrier Systems GmbH (C-415/10. sz. ügy)8 

A személyek közötti,  faji  vagy etnikai származásra való tekintet nélküli  egyenlő  bánásmód elvének  
alkalmazásáról szóló, 2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi irányelv 8. cikkének (1) bekezdését,  a  
foglalkoztatás  és  a  munkavégzés  során  alkalmazott  egyenlő  bánásmód  általános  kereteinek  
létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv 10. cikkének (1) bekezdését, és  
a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés  
területén történő megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi  
irányelv 19. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azok nem biztosítanak jogot az olyan  
munkavállalónak,  aki  hitelt  érdemlő  módon  állítja,  hogy  megfelel  az  álláshirdetésben  előírt  
feltételeknek, valamint akinek pályázatát elutasították, az azon információhoz való hozzáférésre, hogy  
a felvételi eljárás befejeztével a munkáltató felvett-e más pályázót. 

Azonban nem zárható ki, hogy amennyiben az alperes teljes mértékben megtagadja a felvilágosítás  
adását,  e  tényt  figyelembe  lehet  venni  a  közvetlen  vagy  közvetett  hátrányos  megkülönböztetés  
fennállására következtetni engedő  tények megállapításakor. A kérdést előterjesztő  bíróság feladata,  
hogy az elé terjesztett ügy összes körülményét figyelembe véve megvizsgálja, hogy az alapügyben ez a  
helyzet áll-e fenn. 

2. A Bíróság (ötödik tanács) 2012. május 3-i ítélete (a Verwaltungsgericht Frankfurt am 
Main  (Németország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Georg  Neidel  kontra 
Stadt Frankfurt am Main (C-337/10. sz. ügy)9 

1.  A  munkaidő-szervezés  egyes  szempontjairól  szóló,  2003.  november  4-i  2003/88/EK  európai  
parlamenti  és  tanácsi  irányelv  7.  cikkét  úgy  kell  értelmezni,  hogy  az  alkalmazandó  arra  a  
köztisztviselőre, aki szokásos körülmények között tűzoltói feladatot lát el. 

2. A 2003/88 irányelv 7. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a köztisztviselő a nyugdíjba 
vonulásakor jogosult azon fizetett éves szabadság pénzbeli megváltására, amelyet azért nem vett ki,  
mert a betegsége miatt nem volt képes a feladatai ellátására. 

7 A kérdés l.: Hírlevél I. évf. 5. sz., Gazdasági ügyszak, 1. sorszám alatt.
8 A kérdés l.: Hírlevél I. évf. 7. sz., Munkaügyi ügyszak, 3. sorszám alatt.
9 A kérdés l.: Hírlevél I. évf. 7. sz., Munkaügyi ügyszak, 1. sorszám alatt.
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3.  A 2003/88 irányelv 7. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétesek azok a nemzeti jogi  
rendelkezések, amelyek a köztisztviselőnek a legalább négyhetes fizetett éves szabadsághoz való jogon  
felül fizetett többletszabadsághoz való jogot is biztosítanak, anélkül hogy rendelkeznének a pénzbeli  
megváltás abban az esetben történő  megfizetéséről,  ha a nyugdíjba vonuló köztisztviselő  ezeket  a  
többletjogosultságokat azért nem tudta igénybe venni, mert betegség miatt nem volt képes a feladatai  
ellátására. 

4. A 2003/88 irányelv 7. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az a nemzeti  
jogi rendelkezés, amely azáltal, hogy a szabadság átvitelére kilenc hónapos időszakot határoz meg — 
amelynek  lejártakor  a  fizetett  éves  szabadsághoz  való  jog  megszűnik  —,  korlátozza  a  nyugdíjba  
vonuló  köztisztviselőnek  a  munkaképtelenség  miatt  ki  nem  vett  fizetett  éves  szabadság  pénzbeli  
megváltásának felhalmozására vonatkozó jogát. 

Polgári ügyszak

1.  A  Bíróság  (harmadik  tanács)  2012.  április  19-i  ítélete  (a  Högsta  domstolen 
(Svédország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Bonnier Audio AB, Earbooks AB, 
Norstedts  Förlagsgrupp  AB,  Piratförlaget  AB,  Storyside  AB  kontra  Perfect 
Communication Sweden AB (C-461/10. sz. ügy)10

A nyilvánosan elérhető  elektronikus hírközlési  szolgáltatások nyújtása,  illetve a nyilvános hírközlő 
hálózatok szolgáltatása keretében előállított vagy feldolgozott adatok megőrzéséről és a 2002/58/EK 
irányelv  módosításáról  szóló,  2006.  március  15-i  2006/24/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  
irányelvet úgy kell  értelmezni,  hogy azzal nem ellentétes a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről  
szóló,  2004.  április  29-i  2004/48/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv  8.  cikke  alapján  
meghozott  nemzeti  jogszabály alkalmazása,  amely  lehetővé teszi,  hogy egy adott  internet-előfizető 
vagy  internethasználó  azonosítása  érdekében  arra  kötelezzék  az  internet-hozzáférést  biztosító  
szolgáltatót, hogy a szerzői jog jogosultjának vagy ez utóbbi jogutódjának tájékoztatást adjon arról az  
előfizetőről,  akinek  a  szolgáltató  egy  adott  IP-címet  (internetprotokoll)  biztosított,  amely  címről  
állítólag a jogsértést elkövették, mivel ez a jogszabály nem tartozik a 2006/24 irányelv tárgyi hatálya  
alá. 

Az alapeljárásban nincs jelentősége annak a ténynek, hogy az érintett tagállam még nem ültette át a  
2006/24 irányelvet, annak ellenére, hogy annak határideje már lejárt. 

Az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet  
védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet és a 2004/48  
irányelvet úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az alapeljárásban előfordulóhoz hasonló  
nemzeti  jogszabály,  amennyiben  az  a  kereshetőségi  joggal  rendelkező  személy  által  előterjesztett  
személyes adatok közlésére vonatkozó meghagyás iránti kérelem tárgyában eljáró nemzeti  bíróság  
számára lehetővé teszi,  hogy az egyes esetek körülményei alapján és az arányosság elvéből eredő 
követelmények megfelelő figyelembevételével mérlegelje az ellentétes érdekeket. 

2. A Bíróság (első  tanács) 2012. április 19-i ítélete (az Oberster Gerichtshof (Ausztria) 
előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Wintersteiger  AG  kontra  Products  4U 
Sondermaschinenbau GmbH (C-523/10. sz. ügy)11

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 3. pontját úgy  
kell  értelmezni,  hogy  az  olyan  jogvitát,  amelynek  tárgya  valamely  tagállamban  lajstromozott  
védjegynek az abból eredő  bitorlása, hogy valamely hirdető  az említett védjeggyel azonos kulcsszót  
használ a védjegy lajstromozása szerinti  tagállamtól eltérő  tagállam legfelső  szintű  tartományneve  
alatt működő  internetes keresőoldalon, elbírálhatják akár a védjegy lajstromozása szerinti tagállam  
bíróságai, akár a hirdető székhelye szerinti tagállam bíróságai. 

10 A kérdés l.: Hírlevél I. évf. 7. sz., Polgári ügyszak, 4. sorszám alatt.
11 A kérdés l.: Hírlevél II. évf. 2. sz., Polgári ügyszak, 6. sorszám alatt.
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3.  A Bíróság  (harmadik tanács)  2012.  április  26-i  ítélete  (az  Østre  Landsret  (Dánia) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — DR, TV2 Danmark A/S kontra NCB-Norfdisk 
Copyright Bureau (C-510/10. sz. ügy)12

1.  Az  információs  társadalomban  a  szerzői  és  szomszédos  jogok  egyes  vonatkozásainak  
összehangolásáról  szóló,  2001.  május  22-i  2001/29/EK európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv  5.  
cikke (2) bekezdésének d) pontjában foglalt  „saját eszközeikkel” kifejezést az uniós jog keretében,  
önállóan és egységesen kell értelmezni. 

2. A 2001/29 irányelv 5. cikke (2) bekezdésének d) pontját az irányelv (41) preambulumbekezdésével  
összefüggésben úgy kell  értelmezni,  hogy bármely,  a  műsorsugárzó szervezet  nevében vagy annak  
felelőssége alatt eljáró személy eszköze is a műsorsugárzó szervezet saját eszközének minősül. 

3. Annak megállapításához, hogy egy műsorsugárzó szervezet által saját műsorai számára, harmadik  
személy eszközeivel készített rögzítés a 2001/29 irányelv 5. cikke (2) bekezdésének d) pontjában az  
ideiglenes  rögzítésekre  vonatkozóan  meghatározott  kivétel  hatálya  alá  tartozik-e,  a  nemzeti  
bíróságnak azt  kell  megítélnie,  hogy az  alapjogvita körülményei  között  ez  a  személy  konkrétan a  
műsorsugárzó  szervezet  „nevében”,  vagy  legalábbis  annak  „felelőssége  alatt”  eljáró  személynek  
tekinthető-e.  Ez  utóbbi  tekintetben  lényeges,  hogy  külső  jogviszonyokban  —  különösen  a  művük 
jogosulatlan rögzítésével veszélyeztetett szerzőkkel szemben — a műsorsugárzó szervezet ugyanolyan  
kártérítési felelősséggel tartozik a harmadik személynek — például jogilag független külső televíziós  
műsorgyártó cégeknek — a szóban forgó rögzítéssel összefüggő  cselekményeivel és mulasztásaival  
okozott károkért, mintha maga a műsorsugárzó szervezet járt volna el és mulasztott volna. 

4.  A Bíróság  (második  tanács)  2012.  április  26-i  ítélete  (a  High  Court  of  Ireland 
(Írország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Health Service Executive. kontra S. 
C., A. C. (C-92/12. PPU. sz. ügy)13 
1. A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a  
határozatok  elismeréséről  és  végrehajtásáról,  illetve  az  1347/2000/EK  rendelet  hatályon  kívül  
helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet tárgyi hatálya alá tartozik a  
tagállami bíróságnak a gyermek más tagállamban lévő bentlakásos terápiás és nevelő intézményben 
való  elhelyezését  elrendelő  határozata,  amely  védelmi  célból  határozott  ideig  tartó  
szabadságelvonással jár. 

2.  A  2201/2003  rendelet  56.  cikkének  (2)  bekezdésében  előírt  hozzájárulásnak  a  hatáskörrel  
rendelkező közjogi hatóságtól kell származnia, a gyermek elhelyezését elrendelő határozat elfogadása 
előtt. Nem elegendő, ha a gyermeket elhelyező intézmény adja hozzájárulását. Az alapügyben szereplő 
körülmények között, amelyek szerint az elhelyezésről határozó tagállam bírósága kételkedik abban,  
hogy a hozzájárulást  érvényesen  adta-e  meg a megkeresett  tagállam,  mivel  nem lehetett  kétséget  
kizáróan megállapítani, hogy az utóbbi államban mely hatóság rendelkezett hatáskörrel, lehetséges a  
kiigazítás  a  2201/2003  rendelet  56.  cikkében  előírt  hozzájárulási  követelmény  teljes  mértékű 
tiszteletben tartásának biztosítása érdekében. 

3.  A 2201/2003 rendeletet úgy kell értelmezni, hogy a más tagállamban lévő bentlakásos intézményi  
gondozásba kényszerrel  történő  elhelyezést  elrendelő  tagállami  bíróság határozatát  a  megkeresett  
tagállamban  való  végrehajtását  megelőzően  végrehajthatóvá  kell  nyilvánítani  e  tagállamban.  A  
megkeresett tagállam bíróságának, annak érdekében, hogy ne fossza meg hatékony érvényesülésétől a  
rendeletet, a végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelemre vonatkozó határozatot különös gyorsasággal  
kell meghoznia, és a megkeresett tagállam bíróságának ilyen határozata ellen benyújtott jogorvoslat  
nem bírhat felfüggesztő hatállyal. 

12 A kérdés l.: Hírlevél II. évf. 1. sz., Polgári ügyszak, 8. sorszám alatt.
13 A kérdés l.: Hírlevél III. évf. 6. sz., Polgári ügyszak, 2. sorszám alatt.
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4.  A 2201/2003  rendelet  56.  cikkének  (2)  bekezdése  alapján  az  elhelyezéshez  adott  hozzájárulás,  
amennyiben az határozott időre szól, nem vonatkozik az elhelyezés időtartamának meghosszabbítására  
irányuló határozatokra. Ilyen körülmények között  új hozzájárulás szükséges. Az egyik tagállamban  
elfogadott és egy másik tagállamban végrehajthatóvá nyilvánított elhelyezést elrendelő  határozat az  
utóbbi  tagállamban  csak  az  elhelyezést  elrendelő  határozatban  említett  időtartam  tekintetében  
végrehajtható. 

5. A Bíróság (nagytanács) 2012. május 2-i  ítélete (a High Court of Justice (Chancery 
Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — SAS Institute 
Inc. kontra World Programming Ltd. (C-406/10. sz. ügy)14

1. A számítógépi programok jogi védelméről szóló, 1991. május 14-i 91/250/EGK tanácsi irányelv 1.  
cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy sem a számítógépi program funkcionalitása, sem a  
számítógépi program keretében a program bizonyos funkcióinak a használata céljából alkalmazott  
programnyelv  és  adatfájlformátum nem minősül  e  program kifejezési  formájának,  és  ekként  nem  
részesül ezen irányelv értelmében a számítógépi programok szerzői jogi védelmében. 

2.  A 91/250 irányelv 5. cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az a személy, aki valamely  
számítógépi  program engedélyezett  példányával rendelkezik,  a szerzői jog jogosultjának engedélye  
nélkül megfigyelheti, tanulmányozhatja vagy kipróbálhatja e program működését abból a célból, hogy  
az  említett  program  elemeinek  alapját  képező  ötleteket  és  elveket  meghatározza,  ha  az  említett  
engedély keretébe tartozó műveleteket, vagy olyan betáplálási és futtatási műveleteket végez, amelyek  
szükségesek a számítógépi program használatához,  azzal  a feltétellel,  hogy mindez nem sértheti  a  
szerzői jog jogosultjának az e programon fennálló kizárólagos jogát. 

3.  Az  információs  társadalomban  a  szerzői  és  szomszédos  jogok  egyes  vonatkozásainak  
összehangolásáról  szóló,  2001.  május  22-i  2001/29/EK európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv  2.  
cikkének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy a szerzői jogi védelem alatt álló számítógépi program 
használati  kézikönyvében  leírt  egyes  elemeknek  valamely  más  számítógépi  programban,  vagy  e  
program  használati  kézikönyvében  történő  többszörözése  az  e  kézikönyvön  fennálló  szerzői  jog 
megsértésének minősülhet, ha e többszörözés a szerzői jogi védelem alatt álló számítógépi programra  
vonatkozó használati kézikönyv szerzője saját szellemi alkotásának a kifejeződését képezi, mely utóbbi  
feltétel teljesülését a nemzeti bíróságnak kell ellenőriznie. 

Közigazgatási ügyszak

1. A Bíróság (hatodik tanács) 2012. március 8-i végzése (a Hof van Cassatie van België 
(Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Koninklijke Federatie van Belgische 
Transporteurs en Logistiek Dienstverleners (Febetra) kontra Belgische Staat  (C-333/11 
sz. ügy)15 

1.  Az  1999.  július  28-i  1662/1999/EK  bizottsági  rendelettel  módosított,  a  Közösségi  Vámkódex  
létrehozásáról  szóló  2913/92/EGK  tanácsi  rendelet  végrehajtására  vonatkozó  rendelkezések  
megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet 454. cikkének (3) bekezdését  
úgy kell értelmezni, hogy valamely garanciavállaló egyesület — azon helyre hivatkozva, ahol a TIR-
igazolványt  elfogadták  és  az  árukat  vámzárral  látták  el  — bizonyíthatja,  hogy  hol  követték  el  a  
jogsértést vagy szabálytalanságot. Ha ez az egyesület azt a vélelmet,  amely szerint azon tagállam  
vámhatóságai  járhatnak el,  amelynek területén a TIR-igazolvány fedezete  mellett  történő  szállítás  
során a jogsértést vagy szabálytalanságot megállapították, azon tagállam vámhatóságainak javára  
megdönti,  amelynek  területén  a  jogsértést  vagy  szabálytalanságot  ténylegesen  elkövették,  aminek  
vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróságra hárul, ez utóbbi tagállam vámhatóságai lesznek jogosultak  
a vámtartozás beszedésére. 

14 A kérdés l.: Hírlevél II. évf. 1. sz., Polgári ügyszak, 2. sorszám alatt.
15 A kérdés l.: Hírlevél II. évf. 10. sz., Közigazgatási ügyszak, 13. sorszám alatt.
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2. Az 1996. december 30-i 96/99/EK tanácsi irányelvvel módosított, a jövedékiadó-köteles termékekre  
vonatkozó általános rendelkezésekről és e termékek tartásáról, szállításáról és ellenőrzéséről szóló,  
1992.  február  25-i  92/12/EGK  tanácsi  rendelet  6.  cikkének  (1)  bekezdését  és  7.  cikkének  (1)  
bekezdését  úgy  kell  értelmezni,  hogy  azon  tagállam  vámhatóságai  jogosultak  a  jövedéki  adó  
beszedésére, amelynek területén az árukat felfedezték, lefoglalták és elkobozták, még abban az esetben  
is, ha ezeket az árukat egy másik tagállamban juttatták az Unió területére, feltéve hogy ezen árukat  
kereskedelmi célból tartják, aminek megállapítása a kérdést előterjesztő bíróságra hárul. 

2.  A  Bíróság  (nyolcadik  tanács)  2012.  március  29-i  végzése  (a  Corte  suprema  di 
cassazione  (Olaszország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate kontra Safilo Spa (C-529/10. sz. 
ügy)16 

Az uniós jogot, és különösen a joggal való visszaélés tilalmának elvét, az EUSZ 4. cikk (3) bekezdését,  
az EUSZ-Szerződés által biztosított szabadságokat, a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvét, az  
állami támogatással kapcsolatos szabályokat és az uniós jog tényleges érvényesülése biztosításának a  
kötelezettségét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az olyan nemzeti rendelkezésnek az  
alapügy tárgyát képezőhöz hasonló, közvetlen adózást érintő ügyekben történő alkalmazása, amely az  
adóügyekben végső fokon eljáró bíróság előtt függőben levő ügyek lezárását oly módon írja elő, hogy 
a perérték 5 %-át kitevő összeget kell megfizetni, ha ezek az eljárások első fokon az ezen rendelkezés  
hatályba lépésének időpontja előtt több, mint tíz évvel előterjesztett keresetekből erednek, és azok első 
két fokán az állami adóhatóság bizonyult pervesztesnek 

3.  A Bíróság  (harmadik  tanács)  2012.  április  19-i  ítélete  (a  Tribunale  di  Cosenza 
(Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — CCIAA di Cosenza kontra Grillo 
Star Srl Fallimento (C-443/09. sz. ügy) 
A  tőkeemelést  [helyesen:  tőkefelhalmozást]  terhelő  közvetett  adókról  szóló,  2008.  február  12-i  
2008/7/EK tanácsi irányelv 5. cikke (1) bekezdésének c) pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal nem  
ellentétes  a  minden  vállalkozás  által  a  cégnyilvántartásba  való  bejegyzés  okán  fizetendő,  az  
alapügyben szereplőhöz hasonló éves illeték, még ha az ilyen nyilvántartásba vétel konstitutív hatályú  
is a tőkeegyesítő  társaságok tekintetében, és ezen illetéket e társaságok azon időszakra is kötelesek  
megfizetni, amely során csak egy vállalkozás működtetését előkészítő tevékenységeket folytatnak. 

4.  A Bíróság (harmadik tanács)  2012.  április  19-i  ítélete  (a  Conseil  d'État  (Belgium) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Pro-Braine ASBL és társai kontra Commune 
de Braine-le-Château (C-121/11. sz. ügy)17 

A felülvizsgálati  terv  alapján  a  hulladéklerakókról  szóló,  1999.  április  26-i  1999/31/EK  tanácsi  
irányelv  14.  cikke  b)  pontjának  megfelelően  hozott,  a  meglévő  hulladéklerakó  működésének 
folytatására vonatkozó végleges határozat csak akkor minősül a 2003. május 26-i 2003/35/EK európai  
parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt  
hatásainak  vizsgálatáról  szóló,  1985.  június  27-i  85/337/EGK  tanácsi  irányelv  1.  cikkének  (2)  
bekezdése értelmében vett „engedélynek”, ha e határozat az említett 85/337 irányelv II. mellékletének  
13.  pontja  értelmében a  létesítménynek vagy  a  telepnek az  azt  fizikailag érintő  munkálatok  vagy 
beavatkozások útján történő  olyan megváltoztatását  vagy bővítését  engedélyezi,  amelynek jelentős  
ártalmas hatása lehet a környezetre, és így ez utóbbi irányelv 1. cikkének (2) bekezdése értelmében  
vett „projektnek” minősül. 

16 A kérdés l.: Hírlevél II. évf. 2. sz., Közigazgatási ügyszak, 12. sorszám alatt.
17 A kérdés l.: Hírlevél II. évf. 6. sz., Közigazgatási ügyszak, 14. sorszám alatt.
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5. A Bíróság (nagytanács) 2012. április 24-i ítélete (a Tribunale di Bolzano (Olaszország) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Servet Kamberaj kontra Istituto per l’Edilizia 
sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia autonoma di 
Bolzano, Provincia autonoma di Bolzano (C-571/10. sz. ügy)18  

1. A Tribunale di Bolzano által a C-571/10. sz. ügyben előterjesztett első, negyedik, ötödik, hatodik és  
hetedik kérdés elfogadhatatlan. 

2.  Az EUSZ 6. cikk (3) bekezdésében az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló,  
1950.  november 4-én Rómában aláírt  európai  egyezményre történő  utalás nem kötelezi  a nemzeti  
bíróságot  arra,  hogy  a  nemzeti  jog  valamely  szabálya  és  ezen  egyezmény  közötti  ütközés  esetén  
közvetlenül  alkalmazza  az  említett  egyezmény  rendelkezéseit,  mellőzve  a  nemzeti  jog  azzal  
összeegyeztethetetlen szabályának az alkalmazását. 

3.  A harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról  
szóló, 2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelv 11. cikke (1) bekezdésének d) pontját úgy  
kell értelmezni,  hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti vagy megyei szabályozás, mint amelyről az  
alapügyben szó van, amely a lakhatási támogatás nyújtása tekintetében a harmadik országok ezen  
irányelv rendelkezései alapján huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személy jogállásával bíró  
állampolgárai esetében az ugyanezen megye vagy tartomány területén lakóhellyel rendelkező belföldi  
állampolgárokhoz képest eltérő  bánásmódot ír elő  az említett támogatásra szánt források felosztása  
során,  annyiban,  amennyiben  az  ilyen  támogatás  az  e  rendelkezésben  említett  három  kategória  
valamelyikébe tartozik, és amennyiben az ugyanezen cikk (4) bekezdése nem alkalmazandó. 

6.  A  Bíróság  (második  tanács)  2012.  április  26-i  ítélete  (a  Bayerischer 
Verwaltungsgerichtshof  (Németország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  — 
Wolfgang Hofmann kontra Freistaat Bayern (C-419/10. sz. ügy)19

A vezetői  engedélyekről  szóló,  2006.  december 20-i  2006/126/EK irányelv (átdolgozott  szöveg) 2.  
cikkének (1) bekezdését és 11. cikke (4) bekezdésének második albekezdését úgy kell értelmezni, hogy  
ezzel ellentétes az, hogy egy tagállam — noha a vezetői engedélyt kiállító tagállamban lévő szokásos 
tartózkodási hely követelménye teljesült — megtagadja az egy másik tagállam által kiállított vezetői  
engedély jogosultjával szemben előírt, új engedély kérelmezésére vonatkozó tilalmi időszakon kívül e  
másik  tagállam  által  kiállított  vezetői  engedély  érvényességének  elismerését,  ha  a  szóban  forgó  
engedély jogosultjával szemben az első tagállam területén a korábbi vezetői engedély visszavonását  
rendelték el. 

7.  A  Bíróság  (harmadik  tanács)  2012.  április  26-i  ítélete  (a  Tribunal  Supremo 
(Spanyolország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Asociación  Nacional  de 
Expendedores  de  Tabaco  y  Timbre  (ANETT)  kontra  Administración  del  Estado  (C-
456/10. sz. ügy)20

Az EUMSZ 34. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint az  
alapeljárás tárgyát képező, amely megtiltja a dohányáru-kiskereskedők számára a dohányáruk más  
tagállamokból történő behozatalára irányuló tevékenység folytatását. 

18 A kérdés l.: Hírlevél II. évf. 3. sz., Közigazgatási ügyszak, 7. sorszám alatt.
19 A kérdés l.: Hírlevél I. évf. 7. sz., Közigazgatási ügyszak, 4. sorszám alatt.
20 A kérdés l.: Hírlevél II. évf. 1. sz., Közigazgatási ügyszak, 7. sorszám alatt.
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8. A Bíróság (harmadik tanács) 2012. április 26-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden 
(Hollandia)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  — Staatssecretaris  van  Financiën 
kontra L. A. C. van Putten (C-578/10), P. Mook (C-579/10), G. Frank (C-580/10) 21

Az EK 56. cikket úgy kell  értelmezni, hogy azzal ellentétes valamely tagállam olyan szabályozása,  
amely  azon  lakosait,  akik  valamely  más  tagállamban  nyilvántartásba  vett  gépjárművet  ez  utóbbi  
tagállam lakosától vettek kölcsön, a belföldi közúthálózat használatának megkezdésekor olyan adó  
teljes összegének megfizetésére kötelezi,  amelyet szokásosan a járműveknek az előbbi tagállamban 
történő nyilvántartásba vételkor kell megfizetni, anélkül hogy figyelembe venné a szóban forgó jármű 
e  közúthálózaton történő  használatának időtartamát,  és  anélkül,  hogy e személyek ezen adó alóli  
mentességhez vagy annak visszatérítéséhez való jogot érvényesíthetnének, amennyiben a szóban forgó  
járművet  nem túlnyomórészt  az első  tagállam területén történő  állandó használatra szánták,  vagy  
ténylegesen nem így használták 

9. A Bíróság (második tanács) 2012. április 26-i ítélete (az Administrativen sad Varna 
(Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Balkan and Sea Properties ADSITS 
(C-621/10), Provadinvest OOD (C-129/11) kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i 
upravlenie  na  izpalnenieto”  —  Varna  pri  Tsentralno  upravlenie  na  Natsionalnata 
agentsia za prihodite (C-621/10. és C-129/11. sz. egyesített ügyek)22 
1. A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv  
80. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az ott felsorolt alkalmazási feltételek kimerítő  
jellegűek,  és  így  valamely  nemzeti  jogszabály  e  rendelkezésre  alapítva  nem írhatja  elő,  hogy  az  
adóalap az említett rendelkezésben felsorolt esetektől eltérő  esetekben a szabadpiaci forgalmi érték,  
többek között, ha az adóalany teljes körű hozzáadottértékadó-levonásra jogosult, amelynek vizsgálata  
a nemzeti bíróság hatáskörébe tartozik. 

2.  Az alapügyben szereplő  körülmények között  a  2006/112 irányelv  80.  cikkének (1) bekezdése az  
érintett  társaságok  számára  biztosítja  azt  a  jogot,  hogy  az  e  rendelkezéssel  összeegyeztethetetlen  
nemzeti rendelkezések alkalmazásával szemben közvetlenül hivatkozzanak rá. A belső  jogszabályok  
említett irányelv 80. cikkének (1) bekezdésével összeegyeztethető értelmezésének hiányában a kérdést  
előterjesztő  bíróságnak  el  kell  tekintenie  az  e  cikkel  ellentétes  jogszabályok  valamennyi  
rendelkezésének alkalmazásától. 

10. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. április 26-i ítélete (azUpper Tribunal (Tax and 
Chancery Chamber) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — The 
Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs kontra Able UK Ltd (C-225/11. 
sz. ügy)23 

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről  szóló,  2006.  november 28-i  2006/112/EK tanácsi  irányelv  
151. cikke (1) bekezdésének c) pontját úgy kell értelmezni, hogy valamely, Észak-atlanti Szerződést  
aláíró tagállamban végzett és az e Szerződést aláíró másik állam haditengerészete elavult hajóinak  
bontására irányuló olyan szolgáltatásnyújtás, mint amely az alapügy tárgya, e rendelkezés értelmében  
csak akkor héamentes 

— ha e szolgáltatást e másik állam közös védelmi feladatokban részt vevő fegyveres erőinek valamely  
egysége vagy azok polgári állománya számára nyújtják, és ha 

— ugyanezen szolgáltatást az érintett tagállam területén állomásozó vagy ott ideiglenesen tartózkodó  
ilyen fegyveres erők valamely egysége vagy azok polgári állománya számára nyújtják. 

21 A kérdés l.: Hírlevél II. évf. 4. sz., Közigazgatási ügyszak, 3. sorszám alatt.
22 A  kérdés  l.:  Hírlevél  II.  évf.  4.  sz.,  Közigazgatási  ügyszak,  12.  sorszám  és  Hírlevél  II.  évf.  6.  sz.,  

Közigazgatási ügyszak, 17. sorszám alatt.
23 A kérdés l.: Hírlevél II. évf. 8. sz., Közigazgatási ügyszak, 23. sorszám alatt.
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11.  A Bíróság (harmadik  tanács)  2012.  május  3-i  ítélete  (a  First-  tier Tribunal  (Tax 
Chamber) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal  iránti kérelme) — Lebara Ltd 
kontra Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (C-520/10. sz. ügy)24 
A  2003.  október  7-i  2003/92/EK  tanácsi  irányelvvel  módosított,  a  tagállamok  forgalmi  adóra  
vonatkozó  jogszabályainak  összehangolásáról  —  közös  hozzáadottértékadó-rendszer:  egységes  
adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EK hatodik tanácsi irányelv 2. cikkének 1.  
pontját úgy kell értelmezni, hogy az a távközlési szolgáltató, amely olyan telefonkártyáknak valamely  
forgalmazó  részére  történő  értékesítéséből  álló  távközlési  szolgáltatásokat  nyújt,  amelyek  
tartalmazzák  a  nemzetközi  hívásoknak  az  említett  szolgáltató  által  rendelkezésre  bocsátott  
infrastruktúrán keresztül történő kezdeményezéséhez szükséges valamennyi információt, és amelyeket  
a forgalmazó saját nevében és javára a végső felhasználóknak közvetlenül vagy olyan más adóalanyok  
közvetítésével értékesít tovább, mint a nagykereskedők vagy kiskereskedők, ellenszolgáltatás fejében  
távközlési  szolgáltatást  nyújt  a  forgalmazónak.  Ezzel  szemben  az  említett  szolgáltató  a  végső 
felhasználónak  nem  nyújt  ellenszolgáltatás  fejében  második  szolgáltatást  akkor,  amikor  ez  a  
telefonkártyát megvásárló felhasználó a kártyán szereplő  információk segítségével a telefonhívások  
kezdeményezésére irányuló jogát gyakorolja. 

12. A Bíróság (negyedik tanács) 2012. május 3-i ítélete (a Kammarrätten i Stockholm — 
Migrationsöverdomstolen  (Svédország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  — 
Migrationsverket kontra Nurije Kastrati, Valdrina Kastrati, Valdrin Kastrati (C-620/10. 
sz. ügy)25

Az egy harmadik  ország állampolgára által  a  tagállamok egyikében benyújtott  menedékjog iránti  
kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok  
megállapításáról szóló, 2003. február 18-i 343/2003/EK tanácsi rendeletet úgy kell értelmezni, hogy  
azt már nem kell alkalmazni a rendelet 2. cikkének c) pontja szerinti menedékjog iránti kérelem az  
előtt  történt  visszavonásának  következtében,  hogy  az  e  kérelem megvizsgálásáért  felelős  tagállam 
elfogadta volna a kérelmező átvételét. Ilyen esetben azon tagállam feladata meghozni az e visszavonás  
tekintetében szükségessé váló határozatokat és különösen megszüntetni a kérelem vizsgálatát az ezzel  
kapcsolatos információknak a kérelmező  iratanyagában történő  feljegyzése mellett, amely tagállam 
területén a kérelmet benyújtották. 

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt
I. 2012. március 30-án benyújtott kereset (T-142/12. 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  2478/2010-1.  sz.  ügyben  2012.  január  26-án  hozott 
határozatát; 

—  nyilvánítson véleményt arról,  hogy a megjelölések hasonlóságát illetően a fellebbezési tanács a 
megfelelő tényeket és teszteket alkalmazta-e, és azt indokolja meg, és 

— a pervesztes felet kötelezze a felperes jelen eljárással és az azt megelőző eljárásokkal kapcsolatban 
felmerült költségeinek megtérítésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 
A közösségi védjegy bejelentője: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél. 

24 A kérdés l.: Hírlevél II. évf. 2. sz., Közigazgatási ügyszak, 10. sorszám alatt.
25 A kérdés l.: Hírlevél II. évf. 4. sz., Közigazgatási ügyszak, 11. sorszám alatt.
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Az  érintett  közösségi  védjegy:  a  „CULTRA”  ábrás  védjegy,  a  10.  osztályba  tartozó  áruk 
vonatkozásában — 7534035. sz. közösségi védjegybejelentés. 

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: a felperes. 

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés:  az 5., 10. és 44. osztályba tartozó árukra és szolgáltatásokra 
vonatkozó, 301724. sz., „SCULPTRA” cseh szóvédjegy; az 5., 10. és 44. osztályba tartozó árukra és 
szolgáltatásokra  vonatkozó,  30406574.  sz.,  „SCULPTRA”  német  szóvédjegy;  az  5.,  10.  és  44. 
osztályba tartozó árukra és szolgáltatásokra vonatkozó, 233638. sz., „SCULPTRA” finn szóvédjegy; 
az 5., 10. és 44. osztályba tartozó árukra és szolgáltatásokra vonatkozó, 2355273. sz., „SCULPTRA” 
egyesült  királyságbeli  szóvédjegy;  és az 5.,  10.  és 44.  osztályba tartozó árukra és szolgáltatásokra  
vonatkozó, 183214. sz., „SCULPTRA” magyar szóvédjegy. 

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalást teljes egészében elutasította. 

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

Jogalapok:  A 2868/95 tanácsi rendelet 50. szabályának és a 207/2009 tanácsi rendelet 76. cikke (2) 
bekezdésének megsértése, mivel a fellebbezési tanács: 

i) indokolását és határozatát egy olyan tényre alapította, amelyet a felek nem állítottak, illetve amelyre  
nem hivatkoztak,  illetve,  amelyre a megtámadott  határozat  sem utalt,  nevezetesen arra,  hogy a  
vitatott megjelölést a közönség elsősorban vagy kizárólag az ULTRA megjelölés lekerekített ábrás 
elemmel rendelkező változataként fogja érzékelni; 

ii)  nem  tért  ki  a  felperes  által  a  fogalmi  hasonlóságot  illetően  hivatkozott  lényeges  érvekre  és 
bizonyítékokra,  nem  megfelelően  hasonlította  össze  a  megjelöléseket  az  általuk  keltett 
összbenyomást  illetően,  és  nem  megfelelően  alkalmazta  a  Bíróság  által  meghatározott  átfogó 
összehasonlítás elvét; 

iii) nem kizárólag az eléje terjesztett tények alapján értékelte az összetéveszthetőséget; és 

iv) jogilag nem elfogadható módon vette figyelembe a releváns átfogó tényezők — különösen az áruk 
és  szolgáltatások  azonossága,  illetve  hasonlósága,  és  a  megjelölések  közötti  hasonlóság  — 
kölcsönös függőségét. 

A Kúria uniós jogi tárgyú határozatai

Büntető ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Gazdasági ügyszak

Gfv. X. 30.068/2012/4. 
Nem ütközik a közrendbe, és ezért nem érvényteleníthető a választottbíróság ítélete, ha a felperes által  
pertaktikai okokból fel nem emelt keresetének helyt ad, és a jogalap tárgyában nem hoz közbenső  
ítéletet. 

Munkaügyi ügyszak

Mfv. II. 10.422/2011/10 
Helytálló és jogszerű az eljárt bíróságok jogi álláspontja, mely szerint a szabadság és az egészségügyi  
szabadság időtartamával korrigálni szükséges az adott félévre irányadó munkaidőkeret óraszámát. 

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 
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pihenőidő fogalom meghatározásából is csupán az következik, 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  tűzoltónak  ugyan  nem  volt  szolgálatteljesítési  kötelezettsége,  de  az  annak  megfelelő 
illetményt megkapta, illetve egészségügyi szabadságon volt. Ezen értelmezés nem azt jelenti, hogy a 
szabadság és az egészségügyi szabadság szolgálatteljesítési időnek minősül. Annak figyelmen kívül 
hagyása  azonban  azt  eredményezné,  hogy  a  tűzoltónak  a  keresőképtelenség  miatt  mulasztott 
szolgálatát, illetve a szabadsága időtartamát is le kellene dolgoznia. 

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 ezt az 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. 

Polgári ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Közigazgatási ügyszak

Kfv.I.35.511/2011/6. 
A pénz átadása - ha az nem ellenérték fejében történik - az Áfa tv. 5. § /1/ bekezdése, 6. § /1/ és /8/  
bekezdése  értelmében  nem  minősíthető  termékértékesítésnek,  szolgáltatásnyújtásnak,  ezáltal  áfa  
felszámítására sem kerülhet sor. 

A  perbeli  esetben  termékértékesítés  valóságban  a  felek  között  nem  történt,  a  termék  felett  
tulajdonosként nem a felperes, hanem az X. Zrt. rendelkezett, a felek közötti ügylet nem a termék  
feletti  rendelkezési,  illetve tulajdonjog átszállására irányult,  hanem pénz átadására. A pénz átadása 
pedig – ha az nem ellenérték fejében történik – az Áfa-törvény 5. § /1/ bekezdése, 6. § /1/ és /8/  
bekezdése  értelmében  nem  minősíthető  termékértékesítésnek,  szolgáltatásnyújtásnak  és  gazdasági 
tevékenységnek sem, így az általános forgalmi adó törvény tárgyi hatályán kívül esik. 

A  termékértékesítésről  szóló  bizonylatot  pedig  termékértékesítés  hiányában  még  az  sem  teszi 
hitelessé,  adólevonási  jogra  alkalmassá,  hogy a  bizonylaton  szereplő  összeg  ténylegesen  átadásra 
került, és az ezzel kapcsolatos általános forgalmi adó-fizetési kötelezettségének az X. Zrt. eleget tett.  
Ennek indoka pedig az, hogy nem önmagában a bizonylat kiállítása, és nem is valamilyen gazdasági  
esemény,  hanem csak a hiteles számla szerinti  gazdasági esemény adhat alapot az adólevonási jog 
gyakorlására; a számla pedig csak akkor hiteles tartalmilag, ha az azon szereplő gazdasági esemény a  
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benne feltüntetett felek között a számlában részletezettek szerint a valóságban is végbe ment. Ezek a  
feltételek pedig a perbeli esetben nem valósultak meg. 

Irreleváns a felperesnek az Európai Unió Bírósága által a visszaélésszerű, csalárd magatartás körében 
kialakított gyakorlatra történő hivatkozása; ugyanis azok alkalmazására csak akkor kerülhet sor, ha a 
tényleges  gazdasági  esemény  megtörtént,  a  termékértékesítés,  szolgáltatás-nyújtás  megvalósult,  és  
ezzel kapcsolatosan merül fel kétség az adólevonási jog visszaélésszerű alkalmazása kapcsán. 

A perbeli esetben a kiinduló pont annak megállapítása volt, hogy ténylegesen történt-e a felek között  
bármilyen gazdasági esemény,  termékértékesítés. Miután az a valóságban nem ment végbe, ekként  
nem kellett vizsgálni a csalárd, visszaélésszerű magatartásra vonatkozó európai uniós gyakorlatot, és  
annak  alkalmazását.  Épp  ezért  szükségtelen  volt  annak  vizsgálata  is,  hogy  a  felperesnél  az 
agrártámogatási hitel-kihasználás révén adóelőny fennállt-e, vagy sem.

Kfv. V. 35.580/2011/14., Kfv. V. 35.744/2011/13.  
I. Az Áfa tv. 40. § (6) bekezdése egyértelműen az adó összeget és/vagy adómértéket, illetve a 44. § (2) 
bekezdése szerinti  százalékértéket tartalmazó bizonylat  kibocsátásának tényéhez köti az adófizetési  
kötelezettséget.  A  Kúria,  illetve  ezt  megelőzően  a  Legfelsőbb  Bíróság  –  a  közösségi  joggal 
összhangban  állóan  -  már  több  határozatában  rámutatott  arra,  hogy  nem  azonos  az  adófizetési 
kötelezettség, illetve az adólevonási jog szabályozása. Az adólevonási jog csak az Áfa tv. 32. § (1) 
bekezdés a) pontja, 35. § (1) bekezdés a) pontja, Sztv. 166. § (2) bekezdése szerinti tartalmilag hiteles  
számviteli bizonylat alapján gyakorolható. Jogszerűen járt el tehát az alperes akkor, amikor ugyanazon 
jogviszony két alanya esetében a számlakibocsátó oldalán a számla kiállításához, mint jogi tényhez  
adófizetési kötelezettséget kapcsolt, és a számlabefogadó esetében az adólevonási jog gyakorlását - a 
tartalmilag  hiteltelen,  fiktív  bizonylatok  miatt  –  megtagadta  (C-566/07.,  Kfv.V.35.226/2011/6., 
Kfv.V.35.070/211/11.). 

II.  Nem kell  előzetes  döntéshozatali  eljárást  kezdeményezni  akkor,  ha  az  értelmezés  irreleváns  a 
perbeli jogvita eldöntése szempontjából, vagy ha a közösségi jog olyan egyértelmű, hogy nem merül  
fel kétség a szabályt illetően.(acte clair, CILFIT ügy, C-566/07. Art.130.§)

Kfv. I. 35.453/2011/4 
Házastársi közös vagyon körébe tartozó gépjármű üzembentartói jogának házastársak közötti átadása  
(átírása)  vámjogi  szempontból  sem  meríti  ki  a  kölcsönadás  fogalmát,  azaz  nem  eredményezi  a  
vámmentesség elvesztését. 

A 918/83/EGK Tanácsi  rendelet  6.  cikke értelmében:  „Különleges esetek kivételével,  a mentesség  
csak az érintett személy által a Közösség vámterületén a letelepedéstől számított 12 hónapon belül  
szabad  forgalomba  bocsátott  személyes  vagyontárgy  vonatkozásában  adható  meg.  A  személyes 
vagyontárgyak  szabad  forgalomba  bocsátása  több  elkülönített  szállítmányban  lehetséges,  az  előző 
bekezdésben hivatkozott időszakon belül.” A 7. cikk (1) bekezdés értelmében: „Amíg a 12 hónap el  
nem  telt  attól  az  időponttól  számítva,  amikor  a  szabad  forgalomba  bocsátást  elfogadták,  a 
vámmentesen  beengedett  személyes  vagyontárgy  nem  adható  kölcsönbe,  zálogba,  bérbe  és  nem 
ruházható át, sem visszterhesen, sem ingyenesen, az illetékes hatóságok előzetes értesítése nélkül.”

Az 1999. évi LXXXIV. törvény 2. § 9. pontja szerint: „Üzemben tartó: a jármű tulajdonosa, illetve  
akit a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján a 
járműnyilvántartásba bejegyeztek.” A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési 
okmányok  kiadásáról és visszavonásáról  szóló 35/2000. (XI.30.)  BM rendelet 77. § (1) bekezdése 
alapján: „A forgalmi engedély, az ideiglenes forgalomban tartási engedély, valamint a lassú járműre  
kiadott igazolólap, olyan hatósági engedély, amely a jármű közúti forgalomban történő részvételének 
jogszerűségét igazolja.”

Az üzemben tartási jog átengedéséhez kell jogcím, [...] helyesen állapította meg az első fokú bíróság, 
hogy sem a Ptk-nak a kölcsönre, sem a haszonkölcsönre vonatkozó szabályai  nem alkalmazhatók, 
mert a házastársi vagyonközösség tárgyát képező dolgon mind a két tulajdonosnak használati joga van, 
annak átengedése tehát fogalmilag kizárt.  A házassági vagyonközösség címén fennálló tulajdonjog  
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alapján  történő üzemben  tartói  jog  átengedése nem meríti  ki  a  vámjogszabályokban  foglalt  tiltott 
átengedés fogalmát. 

Kétségtelen tény – ahogyan arra az alperes is hivatkozott -, hogy 2007-ben már a Legfelsőbb Bíróság  
érintette a házastársi vagyonközösséggel kapcsolatos kérdéskört vámfizetés szempontjából, azonban 
abban az ügyben eltérő volt a tényállás. Ott a férj adásvételi szerződéssel, tehát konkrét ügylettel adta  
„át”, illetve „el” a személygépkocsit feleségének, és annak kapcsán fejtette ki a Legfelsőbb Bíróság,  
hogy a házastársi vagyonközösségre történő hivatkozás nem releváns. Megjegyzendő, ha azon ügyben 
a vagyonközösségnek helye lett volna, akkor a gépkocsinak csak az 1/2 eszmei tulajdoni hányadát  
lehetett volna eladni. Látható ennél fogva, hogy az eltérő történeti tényállásra tekintettel a 2007-es  
ítéletben foglaltak jelen ügy eldöntésénél nem irányadók. 

Jelen ügyben a házastársi  vagyonközösségen,  mint  családjogi  kapcsolaton álló  tulajdonjog volt  az  
erősebb.  Ez  adta  az  átengedés  jogcímét,  amely  nem  ütközött,  nem  ütközhetett  a  vámjogszabály 
tilalmazott cselekményeibe. Megjegyzendő, hogy a 2/2006. PJE jogegységi döntés szerint az üzemben  
tartói jog tartalmába valóban belefér a használat joga is, azonban jelen ügyben ez nem volt vita tárgya. 

Kfv. II. 37.409/2011/7. 
A  környezethasználati  engedélyezési  eljárásban  körültekintően  kell  vizsgálni,  hogy  a  hulladék-
ártalmatlanítás  és  a  hulladék-hasznosítás  tevékenységek megvalósulhatnak-e  egymás mellett,  vagy  
kizárják egymást. 

A perben igénybe vett igazságügyi szakértő szakvéleményében egyértelműen arról nyilatkozott, hogy 
a hulladék-kezelés kétféle esete nem zárja ki egymást, ahogy ezzel ellentétben az alperes állította.  A 
szakértői vélemény szerint az együttégető művek valóban kizárólag R1 kódú műveleteket hajtanak 
végre, mivel csak olyan hulladékot vesznek át, amelyek energiát szolgáltatnak, de ez nem zárja ki,  
hogy a hulladékégető is kaphasson R1 kódot, az általa végzett termikus energia-hasznosítás esetén.  
Ebből következően a D10 és az R1 típusú hulladék-kezelési tevékenység egy technológián belül nem 
zárja ki egymást.

A hivatkozott C-116/01. számú európai bírósági döntés indokolásában szintén az szögezi le, hogy a 
hulladék-kezelési  eljárás  a gyakorlatban több egymást  követő ártalmatlanításnak és hasznosításnak 
minősülő lépésből állhat. A 2008/98/EK irányelvből és a 120/97. számú rendelettel módosított 259/93.  
számú Rendeletből /a továbbiakban: Rendelet/ következik, hogy ebben az esetben egy kezelési eljárást 
– mint  egészet – nem lehet egyetlen műveletként értékelni,  hanem minden egyes fázist  külön kell  
kategóriába  sorolni  a  Rendelet  végrehajtása  céljából,  amikor  azok  önmagukban  egy  elkülönült  
műveletet  alkotnak  [...]   tehát  ezen  európai  bírósági  döntésből  sem  következik  az,  hogy  egy 
technológia vonatkozásában nem adható egyidejűleg D10 és R1 kód.

Kfv. II. 37.467/2011/8. 
Az ingyenes szolgáltatás ígéretével összeegyezhetetlen bármely költségviselés, fizetési kötelezettség.  
Versenyügy értelmezése az illetéktörvényi szabályozás szempontjából. 

A  Kúria  álláspontja  szerint  a  díjmentességére  vonatkozó  állítást  cáfolja  a  közvetlenül,  illetőleg 
közvetetten  az  adott  kártyahasználathoz  tartozó  bármiféle  fizetési  kötelezettség,  ezért  téves  az  az  
állítás,  hogy  a  bevezetett  tételdíj  nem  tekinthető  a  kártyahasználat  ellenértékének,  ahhoz  nem 
kapcsolódik  díjfizetési  kötelezettség.  Tény  az,  hogy  a  kártyás  fizetés  is  azon  tranzakciók  közé  
tartozott,  amelyeket  a  tételdíj  fizetés  szempontjából  a  bank figyelembe  vett,  ezért  az  ötödik ilyen 
tranzakció  után  már  a  kártyahasználattal  együtt  járt  a  tételdíj  fizetési  kötelezettség,  amely  mint 
közvetett következmény egyértelműen a fogyasztónak költséget, többletterhet okozott. Ez okból az az 
állítás, hogy a kártyás vásárlás díjmentes, nem állta meg a helyét. 

Az ésszerűen tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel 
eljáró fogyasztók kategóriájára vonatkozó felperesi érvelést alaptalannak ítélte a Kúria. A fogyasztók 
megtévesztésével  kapcsolatos  törvényi  jogi  szabályozás  nem  változott  a  tekintetben,  hogy  a 
fogyasztótól  nem  várható  el  az,  hogy  egy  adott  reklám  tartalmában  kételkedjen,  annak 
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valóságtartalmát ellenőrizze és az azzal ellentétes körülményeket vagy a tájékoztatóban foglalt állítást  
cáfoló körülményeket keresse-kutassa. Ezen túlmenően a Kúria kiemeli azt is, hogy „az ingyenesség”, 
„a  díjmentesség”  világos  és  egyértelmű  jelentéstartalmat  hordoz.  Ennek  hétköznapi,  nyelvtani  és  
rendszertani  értelmezése  sem  tér  el  egymástól.  Az  ilyen  kifejezéseket  tartalmazó  tájékoztatót  -  
vonatkozzon akár egy pénzintézeti szolgáltatással érintett fogyasztói körre - nem lehet úgy tekintetni,  
hogy  azt  kétségbe  kelljen  vonni,  illetőleg  azzal  kapcsolatosan  elvárható  legyen,  hogy  annak 
valóságtartalmát a fogyasztó kontrollálja. 

A banki kommunikáció nem csak a saját ügyfelei számára volt elérhető, hanem a bankkal szerződéses  
kapcsolatban nem álló, azaz új ügyfelek számára hordozott jelentős tartalmat. Ezért nem tekinthető 
elégségesnek az, hogy a bank két alkalommal is a saját ügyfeleit tájékoztatta a tételdíj bevezetéséről és 
annak  tényleges  jellemzőiről.  Ezen  névre  szóló  tájékoztatás  nem  mentesíti  a  bankott  az  alól  a 
kötelezettség alól, hogy a bárki által elérhető tájékoztatója valós tartalmat kell, hogy hordozzon.

Kfv. III. 37.694/2011/6. 
I. A családi kapcsolat a gyermek születésével jön létre, gyermek és szülő viszonyában a tartózkodási  
jog megszerzése érdekében történt "kapcsolatlétesítés" nem értelmezhető.  A gyermek születése egy  
biológiai  folyamat  eredménye,  ami  közvetve  sem azonosítható  a  tartózkodási  jog  megszerzésének  
céljával  elkövetett  mesterséges  magatartással,  az  érdekházassággal  vagy  a  névleges  
örökbefogadással. 

II. Az alperes a joggal való visszaélést a gyermek és szülő viszonyában kizárólag e viszony hiányának  
bizonyításával tudja igazolni, ez jogszabályok téves értelmezésével nem pótolható. 

Az  2004/38/EK  irányelv  3.  cikkének  /1/  bekezdése  szerint  ezt  az  irányelvet  kell  alkalmazni  
mindazokra  az  uniós  polgárokra,  akik  olyan  tagállamba  költöznek,  vagy  olyan  tagállamban 
tartózkodnak, amelynek nem állampolgárai, valamint az őket kísérő vagy hozzájuk csatlakozó, a 2. 
cikk 2. pontjában meghatározott családtagjaikra.

A perbeli esetben a felperes magyar állampolgár gyermeke Magyarországon tartózkodik, ennél fogva  
a 2004/38/EK Irányelv személyi hatálya a felperesre családtagként sem terjed ki. Az alperes okfejtése,  
miszerint  a „magyar  jogi  szabályozás  az Irányelv  személyi  hatályát  bővíti” súlytalan,  jogilag nem 
értékelhető.  E  körben  a  Kúria  ugyanakkor  megjegyzi,  az  2004/38/EK  irányelv  preambulum  /28/ 
bekezdésével és 35. cikkével, valamint a az Európai Parlament és a Tanács az Unió polgárainak és  
családtagjainak  a  tagállamok  területén  történő szabad mozgáshoz  és  tartózkodásához  való  jogáról 
szóló 2004/38/EK Irányelvhez az Európai Unió Bizottsága által kiadott közlemény 4.1.2. pontjával  
tartalmilag megfeleltethető rendelkezések az 2007. évi I. törvényben is megtalálhatók, ilyen többek 
között a határozatban is hivatkozott 14. §-ának /2/ bekezdése. 

Az 2007. évi I. törvény 14. §-ának /2/ bekezdése szerint a harmadik országbeli állampolgár családtag 
tartózkodási joga megszűnik akkor is, ha a családi kapcsolat létesítése a tartózkodási jog megszerzése  
érdekében történt. A perbeli esetben a rendelkezésre álló adatok szerint a családi kapcsolat a gyermek  
születésével jött létre, gyermek és szülő viszonyában a tartózkodási jog megszerzése érdekében történt 
„kapcsolatlétesítés” nem értelmezhető. A gyermek születése egy biológiai folyamat eredménye, ami 
közvetve  sem  azonosítható  a  tartózkodási  jog  megszerzésének  céljával  elkövetett  mesterséges  
magatartással,  az  érdekházassággal  vagy  a  névleges  örökbefogadással.  Az  alperes  a  joggal  való 
visszaélést  a  gyermek  és  szülő  viszonyában  kizárólag  e  viszony  hiányának  bizonyításával  tudja 
igazolni, ez jogszabályok – téves – értelmezésével nem pótolható. 

Köf. I. 5.023/2012/9 
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A Natura 2000-s területet is érintő helyi építési szabályzat olyan terv, amelynek képviselő-testületi  
elfogadását a Natura 2000-s területekre vonatkozó szabályozás értelmében hatásbecslési eljárásnak  
kell megelőznie. 

A 275/2004. (X. 8.) Kormányrendeletet a Kormány — többek között — a természetes élőhelyek és a  
vadon  élő  növény-  és  állatvilág  megőrzéséről  szóló,  a  Tanács  92/43/EGK  irányelvének  való 
megfelelés célzatával, a környezetvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a  
továbbiakban: Ttv.) 41/A. §-ában kapott felhatalmazása alapján alkotta meg. Az 92/43/EGK irányelv 
6. cikk (3) bekezdése maga is tartalmazza a „terv és projekt” fordulatot, lényegében a 275/2004. (X.  
8.) Kormányrendelet 10. § (1) bekezdésével egyezően szabályozza. Az Európai Unió Bírósága több 
alkalommal, több összefüggésben értelmezte az 92/43/EGK irányelv rendelkezéseit, többek között az 
előzetes hatásbecslési vizsgálatok jelentőségét [utóbbira lásd pl.: C-127/02., LBVW v. Államtitkárság 
(Waddenzee) 43-44. pontok]. Az Európai Unió Bírósága gyakorlatában egyértelművé tette azt is, hogy 
az  92/43/EGK  irányelv  szerinti  „terv”  fogalmába  beletartoznak  a  területhasznosítási  tervek. 
Megállapította,  hogy mivel  az  építési  engedély  iránti  kérelmeket  „a  vonatkozó területhasznosítási 
terveket figyelembe véve kell elbírálni, szükségszerűen ahhoz vezet, hogy ezen tervek jelentős hatást  
gyakorolnak a tárgyban hozott határozatokra, és következésképpen az érintett területekre” (Bizottság 
v. Egyesült Királyság, C-6/2004, 54-56. pontok). 

 A  2/2005.  (I.  11.)  Kormányrendelet  minden  esetben  kötelezővé  teszi  a  környezeti  vizsgálatot  a 
település egészére készülő helyi építési szabályzat és szabályozási terv esetében, illetve az olyan terv  
és  program esetében,  amely  „a  külön jogszabályban  meghatározott  Natura  2000 területre  jelentős 
káros  hatással  lehet”  [2/2005.  (I.  11.)  Kormányrendelet  1.  §  (2)  bekezdés  b)  pont  bb)  alpont].  
Mindemellett a 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet 1. § (3) bekezdés értelmében „várható környezeti 
hatásuk jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el a környezeti vizsgálat szükségessége a 
település egy részére készülő szabályozási tervnél, illetve helyi építési szabályzatnál, továbbá olyan  
más, a (2) bekezdés b) pontjába tartozó tervnél, illetve programnál, amely helyi  szinten kis terület  
használatát határozza meg (…)”. 

Figyelemmel  az Európai  Unió Bírósága által  az előzetes hatásbecslés jelentőségével  kapcsolatosan 
kialakított joggyakorlatra, az elővigyázatosság uniós jogi elvére, a Kúria Önkormányzati  Tanácsa a 
hazai szabályozást akként értelmezte, hogy a területrendezési terv bármely formájának megalkotása 
szükségképpen  előzetes  megfontolást,  adott  esetben  előzetes  Natura-hatásbecslési  eljárást, 
konzultációt  feltételez.  A területrendezési  terv  ugyanis  alapját  képezi  azoknak az  egyedi  hatósági 
engedélyeknek,  amelyek  tényleges  beavatkozást,  az  ember  alakító  fellépését  teszik  lehetővé  a  
természeti környezetbe.

Az  előzetes  hatásbecslési  eljárás,  konzultáció  lebonyolításának  kötelezettsége  a  2/2005.  (I.  11.) 
Kormányrendelet 1. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja és az 1. § (3) bekezdése alapján — a várható 
környezeti  hatások  előzetes  eseti  mérlegelésének  tükrében  —  akkor  is  terheli  az  önkormányzati  
jogalkotót, ha a helyi építési szabályzatot, szabályozási tervet csak a település egy részére készíti el, de 
az Natura 2000 jelölt területet érint. 
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Emberi jogi közlemények

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei

Tatár József és Fáber Károly Magyarország elleni ügye (26.005/08. és 26.160/08. számú 
ügyek)26

Egy általuk politikai “előadás”-nak nevezett valami keretében 2007. február 27-én a kérelmezők az  
Országházat körülvevő kordonra koszos ruhát terítettek, ezzel szimbolizálva a “nemzet szennyesét”. 
Pár újságíró – akik az eseményről  a kérelmezők honlapjáról  szereztek tudomás – megjelent,  hogy 
kérdéseket tegyen fel. Az esemény 13 percig tartott, majd a kérelmezők elhagyták a helyszínt. Aznap 
az egyik napilap honlapján közzétett  egy rövid cikket a kérelmezők tiltakozásáról,  kiemelve, hogy 
titokban készítették elő, és csak néhány újságírót hívtak meg, azon más tiltakozók nem vettek részt. 

A  kérelmezőket  ezt  követően  80.000,-forint  (megközelítőleg  250,-Euro)  pénzbírságra  ítélték  a 
gyülekezési  jog  megsértése  miatt.  A  magyar  bíróság  2007-ben  úgy  ítélte,  hogy  a  kérelmezők  
tiltakozása  a  gyülekezési  jogról  szóló  1989.  évi  III.  törvény  6.  §-a  szerint  szervezett  „politikai  
rendezvény”-nek  minősül  (nem  pedig  egy  kulturális  eseménynek,  miként  arra  a  kérelmezők 
hivatkoztak),  és erre tekintettel  3 nappal  korábban be kellett  volna jelenteniük a hatóságoknak.  A 
pénzbírságot  szükségesnek  ítélték  annak  érdekében,  hogy  a  kérelmezők  a  jövőben 
engedelmeskedjenek a törvénynek.

A kérelmezők - az Egyezmény 10. cikkére hivatkozással – azt sérelmezték, hogy pénzbírságra ítélték 
őket, amiért koszos ruhát terítettek az Országházat körülvevő kordonra.

A Bíróság megjegyezte, hogy a kérelmezők megbírságolása tiltakozásuk miatt beavatkozást jelent a 
véleménynyilvánítási  szabadságukba.  E  beavatkozás  a  vonatkozó  hazai  jogszabályokon  –  a 
gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény 6. §-án és a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX.  
törvény  152.  §-án  –  alapult,  és  a  közrend  biztosítása,  mások  jogainak  a  megóvása,  valamint  a 
rendbontás megakadályozása törvényes célját követte.

A Bíróság azonban nem értett egyet a Kormányzat azon álláspontjával, hogy a kérelmezők tiltakozása 
gyülekezésnek minősül. Bár a nemzeti jogokban különböző meghatározása létezhet a “gyülekezés”-
nek, azok legfeljebb kiindulópontok. A Bíróság úgy ítélte, hogy a “gyülekezés” szónak valójában van  
egy sajátos jelentése, amely (az Egyezmény 11. cikke szerinti) gyülekezési jog védelméhez fűződő 
érdeket szolgálja a nemzeti jog nem megfelelő besorolásával szemben. A „gyülekezés” a gondolatok 
közvetítésének egy különleges formáját jelenti, ahol meghatározatlan számú olyan ember gyűlik össze 
egy,  a  közösség  számára  hozzáférhető  helyen,  akiknek  egy  közlési  folyamatban  való  részvételi  
szándéka  önmagában  egy  gondolat  kifejezése,  és  akiknek  puszta  jelenléte  a  kérdéses  gondolat  
támogatását fejezi ki. 

A  kérelmezők  esetében  ezen  tartalmi  elemek  hiányoztak.  Bár  magát  az  eseményt  a  világhálón 
hirdették meg, nem állt szándékukban más résztvevőket, mint néhány újságírót toborozni. Az előadás 
célja inkább egy üzenet küldése volt a médián keresztül, mint a tiltakozók közvetlen összegyűjtése,  
ami  mindenesetre nyilvánvalóan lehetetlen lett  volna 13 perc alatt.  Nem volt szükség a hatóságok 
előzetes értesítésére az esemény összehangolása és megkönnyítése érdekében, mivel semmi sem utalt  
arra, hogy ez akár a közrendet, akár mások jogait érintené.

Következésképpen a Bíróság úgy találta,  hogy a kérelmezők megbírságolása nem vezethető vissza 
érdemi és elégséges indokokra. Még ha enyhe is, a művészi és politikai kifejezésnek minősülű valami 
ilyen jellegű szankcionálásának nemkívánatos dermesztő hatása lehet a közbeszédre, így a 10. cikk 
megsértése megállapítható.

A Bíróság a kérelmezők javára 1.500,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

26 Az ítéletet a Kamara 2012. június 12-én hozta.
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Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei

1. Tor Fredrik Vejdeland és mások Svédország elleni ügye (1813/07. sz. ügy)27

A négy kérelmező - három másik személlyel együtt - 2004 decemberében elment egy középiskolába,  
és a Nemzeti Ifjúság nevű szervezet mintegy száz szórólapját osztották szét a tanulók szekrényeibe 
vagy azokon hagyva. Az iskola vezetője közbelépett, és az épület elhagyására szólította fel őket. A 
szórólapok például  olyan  állításokat  tartalmaztak,  hogy a  homoszexualitás  egy "deviáns  szexuális 
hajlam",  "erkölcsileg  romboló  hatással  van  a  társadalom állagára",  és  felelős  a  HIV és  az  AIDS 
terjedéséért.

A kérelmezők azt állították, hogy nem állt szándékukban a homoszexuálisok mint csoporttal szembeni 
megvetésük  kifejezése,  és  azt  állították:  tevékenységük  célja  az  volt,  hogy  vitát  nyissanak  az  
objektivitás  a  svéd  iskolákban  folyó  oktatásban  tapasztalható  hiányáról.  A  kerületi  bíróság 
megállapította, hogy a kérelmezők szándéka az volt, hogy a homoszexuálisokkal szemben kifejezzék 
megvetésüket, és elítélte őket nemzeti vagy etnikai csoport elleni izgatásért. A másodfokú bíróság a  
kérelmezőket az ellenük emelt vádak alól felmentette azzal az indokkal, hogy az elítélésük az Európai 
Emberi  Jogi  Egyezményben  biztosított  a  véleménynyilvánítás  szabadsághoz  fűződő  joguk 
megsértésüknek  minősülne.  A  Legfelsőbb  Bíróság 2006.  július  6-án  is  elítélte  a  kérelmezőket 
nemzeti vagy etnikai csoport elleni izgatásért. A bírák többsége úgy találta: a tanulóknak nem volt  
lehetőségük  a  szórólapok  visszautasítására,  és  a  tanulók  egy  vitához  szükséges  érvekkel  való 
ellátásának célja elérhető lett volna a homoszexuálisokat mint csoportot sértő állítások nélkül is. Az  
első három kérelmező 200,- és 2.000,-Euro közötti  felfüggesztett  pénzbüntetést kapott,  a negyedik  
kérelmezőt próbára bocsátották. 

A kérelmezők azt állították, hogy a Legfelsőbb Bíróság általi elítélésük nemzeti vagy etnikai csoport  
elleni izgatásért, sérti az Egyezmény 10. cikke szerinti véleménynyilvánítás szabadságukat. 

A kérelmezőket nemzeti vagy etnikai csoport elleni izgatásért ítélték el a svéd Btk.-val összhangban.  
A Bíróság ezért  úgy ítélte meg,  hogy a szólásszabadságukba való beavatkozást  kellően világos és  
előrelátható,  és  így  az  Egyezmény  értelmében  "törvényben  meghatározott"  volt.  A  beavatkozás 
törvényes célt, nevezetesen mások jó hírének és jogainak védelmét szolgálta (10. cikk 2. bekezdés).

A bíróság egyetértett  a Legfelsőbb Bírósággal abban, hogy még ha a kérelmezők célja,  hogy vitát  
nyissanak az objektivitás a svéd iskolákban folyó oktatásban tapasztalható hiányáról, elfogadható cél 
volt, figyelemmel kell lenni a szórólapok szövegezésére. A szórólapok szerint a homoszexualitás egy 
"deviáns szexuális hajlam", "erkölcsileg romboló hatású" a társadalomra, és felelős a HIV és az AIDS 
terjedéséért.  A  szórólapok  azt  is  állították  továbbá,  hogy  a  "homoszexuális  lobbi"  megpróbálja 
lebecsülni a pedofilia jelentőségét. Ezek a kijelentések súlyos és előítéletes állításoknak minősülnek,  
még ha nem is hívnak fel közvetlenül gyűlölködő cselekményekre. A Bíróság hangsúlyozta, hogy a 
nemi irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetés ugyanolyan súlyos, mint a fajon, származáson 
vagy bőrszínen” alapuló.  Elismerve  a  kérelmezőnek azt  a  jogát,  hogy kifejezzék  gondolataikat,  a  
Legfelsőbb Bíróság megállapította,  hogy a szórólapok tartalma szükségtelenül támadó jellegű volt. 
Azt  is  hangsúlyozta  továbbá,  hogy  a  kérelmezők  a  tanulók  szekrényeiben  vagy  azokon  hagyva 
osztották ki  a röplapokat.  A Bíróság megjegyezte,  hogy a tanulók egy befolyásolható és érzékeny 
korban vannak, és a szórólapok terjesztése egy olyan iskolában történt, ahol a kérelmezők egyike sem 
tanult, és ahova nem volt szabad bejárásuk. 

Három  kérelmező  nagyjából  200,-  és  2.000,-Euro  közötti  felfüggesztett  pénzbüntetést  kapott,  a 
negyedik kérelmezőt próbára bocsátották.  A Bíróság az adott körülmények között nem találta ezeket a  
büntetéseket eltúlzottnak, minthogy az a bűncselekmény,  amely miatt  elítélték őket,  két  évig tartó 
szabadságvesztéssel büntetendő.

A  Bíróság  ezért  úgy  ítélte  meg,  hogy  a  kérelmezők  szólásszabadsághoz  fűződő  jogába  való 
beavatkozást a svéd hatóságok indokoltan tekintették szükségesnek egy demokratikus társadalomban 
mások jó hírneve és jogai védelméhez, és arra a következtetésre jutott, hogy az Egyezmény 10. cikkét  
nem sértették meg. 

27 Az ítélet 2012. május 9-én vált véglegessé.

36



2. Sylvere Ahorugeze Svédország elleni ügye (37.075/09. sz. ügy)28

A  kérelmező  a  hutu  etnikumhoz  tartozó  ruandai  állampolgár,  aki  korábban  a   ruandai  Polgári 
Légiközlekedési  Hatóság  vezetője  volt,  majd  2001-ben  Dániába  költözött,  ahol  menekültstátuszt 
kapott.  Valamikor  2007  szeptembere  után  a  ruandai  hatóságok  népirtásban  és  emberiesség  elleni  
bűncselekményekben  való  részvétel  gyanúja  miatt  kiadását  kérték  Dániától.  Mivel  ezt  semmilyen  
bizonyítékkal nem támasztották alá, a dán hatóságok nem válaszoltak erre a kérelemre. 

Ruanda stockholmi nagykövetsége 2008 júliusában tájékoztatta a svéd rendőrséget, hogy a kérelmező 
Svédországban van, és a ruandai hatóságok le kívánják tartóztatni. Ennek eredményeként Svédország 
egy nemzetközi riasztásnak és elfogatóparancsnak megfelelően őrizetbe vette. A ruandai ügyészség  
2008 augusztusában hivatalosan is kérte a kérelmező kiadását, hogy így megbüntethessék népirtásért,  
emberölésért, megsemmisítésért és bűnszervezetben való részvételért. Biztosítékot is nyújtottak arra,  
hogy emberségesen fognak bánni vele, a nemzetközileg elfogadott normákkal összhangban.

Egy svéd bíróság elrendelte a kérelmező előzetes letartóztatását népirtás gyanúja miatt. Az ügyész  
kiadatással kapcsolatos kedvező véleményét  követően a Legfelsőbb Bíróság arra a következtetésre  
jutott,  hogy nincs általános jogi  akadálya  a kérelmező Ruandába küldésének,  hogy ott  népirtás és 
emberiesség elleni bűncselekmények vádjával bíróság elé állítsák. A Legfelsőbb Bíróság hozzátette, 
hogy vélelmezte: a svéd kormányzat mérlegeli a további információkat, mielőtt a  kiadatás tárgyában a  
végső döntést meghozza. 

 A svéd kormányzat 2009 júliusában úgy döntött, kiadja a kérelmezőt Ruandának, hogy népirtás és  
emberiesség  elleni  bűncselekményekért  eljárás  alá  vonják.  Megjegyezte,  hogy  a  halálbüntetés  és 
elszigetelten letöltendő életfogytig tartó szabadságvesztés már 2007-ben, illetve 2008-ban megszűnt.  
A fogva tartás körülményei elfogadhatóak, és Ruanda nem alkalmaz kínzást vagy a bántalmazás más  
módját.  A ruandai  igazságügyi  rendszer  az  elmúlt  néhány évben fejlődött,  ideértve a  tanúvédelmi 
programot és a külföldön élő tanúk kihallgatásának lehetőségeit is.

Az Emberi  Jogok Európai  Bíróságának 2009. július 15-ei ideiglenes intézkedését  követően a svéd 
Legfelsőbb Bíróság a kérelmezőt 2011. július 27-én szabadlábra helyezte.

A kérelmező – az Egyezmény 3. cikkére hivatkozva – azt sérelmezte, hogy ha kiadják Ruandának,  
akkor  kínzás  vagy  más  jellegű  bántalmazás  veszélyének  lesz  kitéve;  nem  tudja  Ruandában 
elvégeztetni a szívműtétjét, és hutu származása miatt üldöztetés veszélyezteti; az Egyezmény 6. cikke  
alapján azt állította, hogy Ruandában nem lesz tisztességes vele szemben a bírósági eljárás.

Jóllehet úgy tűnik, hogy a kérelmező korábban valóban átesett egy szívműtéten, nem volt olyan orvosi  
igazolás,  amely  arra  utalt  volna,  hogy  a  jövőben  újabb  műtétre  lenne  szüksége.  Mindenesetre  a  
kérelmező állapota nem volt  annyira  súlyos,  hogy egészségügyi  okokból kérdéseket  vessen fel  az  
Egyezmény  3.  cikke  alapján.  Ami  azt  az  állítását  illeti,  hogy  hutu  származása  miatt  üldöztetés 
fenyegeti: nem volt olyan adat, ami arra a következtetésre vezetett volna, hogy Ruandában általában a 
hutukat üldözték vagy bántalmazták volna, és a kérelmező sem hozott fel semmilyen olyan személyes  
körülményt,  ami  miatt  hutuként  üldöztetésnek  lett  volna  kitéve.  A  körülmények  abban  a 
fegyintézetben, ahol őt fogva tartanák, és ahol – ha elítélik – le kell töltenie a büntetését, kielégítőek; 
ezt a Ruandai Nemzetközi Büntető Törvényszék (egy előtte folyó ügyben), a holland kormány (a jelen 
ügyben harmadik félként tett észrevételeiben) valamint az Oslói Kerületi Bíróság (egy olyan ügyben, 
amely egy másik népirtással gyanúsított Ruandának való kiadatását engedélyezte 2011 júliusában) is  
megerősítette. A Sierra Leone-i Különleges Bíróság is több elítéltet küldött büntetése letöltése végett 
ugyanabban ruandai börtönbe, amelynek a kérelmezőt fogadnia kell. Végül semmi sem utal arra, hogy 
őt Ruandában bántalmaznák. 2008 óta azok az emberek, akiket más államokból szállítanak Ruandába, 
hogy  bíróság  elé  állítsák  őket,  már  nem  ítélhetők  elszigetelten  letöltendő  életfogytiglani 
szabadságvesztésre.  Következésképpen Svédország nem sérti  meg az Egyezmény 3.  cikke szerinti  
bántalmazás tilalmát, ha a kérelmezőt kiadja Ruandának.

28 Az ítélet 2012. június 4-én vált véglegessé.
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Igaz, hogy 2008-ban és 2009-ben a Ruandai Nemzetközi Büntetőbíróság (ICTR) és számos ország 
nem  volt  hajlandó  átadni  a  népirtással  gyanúsítottakat  Ruandába  azon  aggodalma  miatt,  hogy  a 
gyanúsítottak nem részesülnek tisztességes bírósági eljárásban. Azóta azonban a ruandai törvények 
megváltoztak és a joggyakorlat is fejlődött. A központi kérdés tehát az volt, hogy a kérelmező képes 
lenne-e tanúkat segítségül hívni, és a ruandai bíróság a vád és a védelem közti fegyverek egyenlősége  
elvének  tiszteletben  tartásával  vizsgálná-e  meg  vallomásukat.  Részletesen  megvizsgálva  a 
jogszabályok  és  a  gyakorlat  változását,  a  Bíróság  arra  a  következtetésre  jutott,  hogy  a  ruandai  
bíróságok  várhatóan  az  Egyezmény  tisztességes  eljárásra  vonatkozó  követelményeivel 
összeegyeztethető módon fognak eljárni. Továbbá, a kérelmező választása szerint hatalmazhat meg 
védőt; jogosult egy, az Állam által fizetett ügyvédre, és sok ruandai ügyvédnek van öt évnél hosszabb 
szakmai tapasztalata. A holland nyomozócsoportok és a norvég rendőrség által ruandai kiküldetéseik 
alatt szerzett tapasztalatokra utalva a Bíróság megállapította, hogy a ruandai igazságszolgáltatás nem 
tekinthető olyannak, amely nem független vagy pártatlan. Továbbá a kérelmező nem mutatta ki, hogy 
azért  lenne tisztességtelen a vele szembeni  eljárás,  mert  a védelem tanújaként  szerepelt  a korábbi  
népirtási  perekben.  A kiadott  népirtással  gyanúsítottakat  a  Ruandai  Felsőbíróság  és  a  Legfelsőbb 
Bíróság elé állítják,  és nem a 2002-ben a népirtás résztvevőinek bíróság elé állítása és a nemzeti  
egység helyreállítása miatt keletkezett hatalmas ügymennyiség kezelésére felállított közösségi alapú 
gacaca bíróságok elé. Végül, a  Ruandai Nemzetközi Büntetőbíróság 2011 júniusában először döntött  
úgy, hogy egy népirtással vádolt gyanúsítottat - Uwinkindit – átszállítson Ruandába, hogy ott bíróság 
elé  állítsák.  Úgy  találta,  hogy  azok  a  problémák,  amelyek  alapján  2008-ban  nem  volt  hajlandó 
átszállítani a népirtás gyanúsítottait Ruandába, olyan mértékben megoldódtak, ami biztosítja, hogy a 
vádlottak  nemzetközi  emberi  jogi  követelményekkel  összhangban  álló,  tisztességes  eljárásban 
részesülnek  Ruandában.  Következésképpen  a  kérelmező,  ha  kiadnák  a  ruandai  bíróság  elé  állítás 
érdekében, nem kockáztatna egy nyilvánvaló jogtiprást, vagyis ebben az esetben nem sértenék meg az 
Egyezmény 6. cikkét.

3. Centro Europa 7 S.r.l. és Di Stefano Olaszország elleni ügye (38.433/09. számú ügy)29

Az  első  kérelmező  egy  római  székhelyű  olasz  gazdasági  társaság,  a  második  kérelmező  az  első  
kérelmező törvényes képviselője.

Az  olasz  hatóságok  1999.  július  28-án  –  249/1997.  számú  törvény  alapján  –  megadták  a  földi 
sugárzásra vonatkozó engedélyt a vállalkozás számára és feljogosították, hogy egy analóg televíziós  
rendszert  telepítsen  és  működtessen.  Az  engedély  értelmében  az  első  kérelmező  3  frekvencia  
használatára  vált  jogosulttá,  amely  az  ország  80%-át  fedte  le.  Ami  a  frekvenciák  rendelkezésre  
bocsátását illeti,  az engedély szövege utal egy 1998-as országos frekvencia-elosztási tervre,  amely  
kikötötte, hogy a társaságnak 24 hónapon belül összhangban kell hoznia a beállításait a Hírközlési  
Hatóság által elfogadott “kiosztási terv” és a “beállítás program” követelményeivel.

Az első kérelmező 2000-től kezdve több alkalommal közigazgatási bírósághoz fordult azt sérelmezve, 
hogy számára nem osztottak frekvenciát. Az eljárások egy része az olasz Államtanács ítéletével 2008.  
májusában befejeződtek. Az ítélet a frekvenciák első kérelmezőnek való kiosztását elhalasztotta addig 
az időpontig, amíg a hatóságok elfogadják a fent említett “beállítási tervet”. A tervet azonban 2008.  
decemberéig nem fogadták el; ezt megelőzően pedig egy sor átmeneti rendszert alkalmaztak országos  
szinten,  megengedve  a létező TV-csatornáknak,  hogy kiterjesszék frekvencia-használatukat.  Ennek 
eredményeképp az első kérelmező, bár volt engedélye, 2009. június 30-ig nem tudott adást sugározni.

Mindeközben,  2003.  novemberében,  az  első  kérelmező  a  Tartományi  Közigazgatási  Bírósághoz 
fordult, és az őt megillető frekvenciák használatának elmaradásából eredő károk megtérítését kérte. Az 
Államtanács felfüggesztette az eljárást, amíg az Európai Bíróság nem értelmezi az Európai Unióról  
szóló Szerződés számos irányelv vonatkozó rendelkezéseit és az Európai Emberi Jogi Egyezmény 10. 
cikkét.  Az  Európai  Bíróság  2008.  januárjában  hozott  ítéletet.  Az  Egyezmény  10.  cikkével  
kapcsolatban úgy találta, hogy a hazai szabályozás a kérdéses időszakban a már létező TV csatornákat 
támogatta  az új  műsorközvetítők terhére,  mivel  azok a birtokukban lévő engedélyek ellenére nem 
kaptak frekvenciát, és így nem tudtákk adásukat sugározni. Az Európai Bíróság döntését követően az 

29 Az ítéletet a Nagykamara 2012. június 7-én hozta.
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Államtanács  úgy  ítélte,  hogy  nem  oszthatja  ki  a  frekvenciákat  az  olasz  Kormányzat  helyett,  és 
kötelezte arra, hogy foglalkozzék a kérdéssel. Ugyancsak kötelezte az érintett minisztériumot, hogy 
fizessen  meg  a  társaságnak  1.041.418,-Euro  összegű,  kiosztásra  kerülő  frekvenciával  kapcsolatos  
törvényes várománya alapján számított. Az Államtanács arra a végkövetkeztetésre jutott, hogy az első 
kérelmező  a  hatóságok hanyagságából  kifolyólag  kár  érte  annak eredményeként,  hogy nem jutott 
frekvenciához. Úgy ítélte azonban, hogy csak 2004. január 1-jétől jár a pénzbeli kártérítés, mert – az 
olasz Alkotmánybíróság megállapításaival összhangban – ekkor fogadták el azt a jogszabályt, amely 
engedélyezte az engedélyeseknek a sugárzást. 

A kérelmezők sérelmezték az Egyezmény 10. cikke alapján, hogy az információk közléséhez fűződő  
jogukat  megsértették.  Állították,  hogy  az  első  kérelmezőnek  1999-ben  adott  engedély  “vagyoni 
érdeknek”, vagyis az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikk értelmében tulajdonnak minősül, amit az 
Egyezmény követelményeivel ellentétesen nem részesítettek védelemben. 

Az  olasz  Kormány  számos  kifogást  hozott  fel  a  kérelem elfogadhatósága  tárgyában;  a  Bíróság  e  
körben az alábbiakat állapította meg: 

1.) Az első kérelmező még mindig az Egyezmény-sértés áldozatának tekintheti magát abból adódóan, 
hogy a  Kormányzat  –  sem kifejezetten,  sem pedig lényegében – nem ismerte  el  a jogsértést,  
hanem  megelégedett  az  Államtanács  azon  megállapításával,  hogy  a  hatóságok  a  frekvencia-
kiosztás  elmulasztása  révén  hanyagul  jártak  el.  Az  első  kérelmezőnek  megítélt  kártérítés 
önmagában nem elégséges. És noha a 2009. június 30-ai frekvencia-kiosztással megszűnt az első 
kérelmező által sérelmezett helyzet, ez nem jelent hallgatólagos elismerést, és nem teszi jóvá azt  
az időszakot, amikor a társaságot megakadályozták a sugárzásban. A második kérelmező viszont 
nem  tekintheti  magát  áldozatnak,  abból  adódóan,  hogy  egyedül  a  társaság  kapott  sugárzási 
engedélyt,  és  annak a  második  kérelmező  nem egyedüli  részvényese.  Továbbá,  a  frekvenciák 
kiosztásának megtagadása és az azt követő bírósági eljárások kizárólag az első kérelmező érdekeit 
érintették, ezért a második kérelmező kérelmét elfogadhatatlannak nyilvánította.

2.) Az első kérelmező nem élt vissza az egyéni panaszjogával, mivel kérelme nem alapul valótlan 
tényállításokon, a Bíróság félrevezetésének szándékával.

3.) Az első kérelmező 20 nappal a sérelmezett helyzet megszűnése, 2009. június 30-a után nyújtotta 
be a kérelmét. A nemzeti hatóságok ezt megelőző döntései nem voltak véglegesek, minthogy nem 
rendezték a társaság igényét.  Így a társaság az  Egyezmény követelményeivel  összhangban,  az  
ügyben hozott végleges hazai döntést követő hat hónapos határidőn belül fordult a Bírósághoz.

4.) Az első kérelmező nem mulasztotta el kimeríteni a hazai jogorvoslatokat mielőtt a Bírósághoz 
fordult volna. Noha az eljárás, amellyel az egyik TV-csatornának juttatott frekvenciák kiosztását  
támadt,  még  folyamatban  van,  az  első  kérelmező  nem  kötelezhető  arra,  hogy  bevárj  azok  
eredményét a jelen kérelemhez.  

A fentiekre tekintettel a Bíróság az első kérelmező kérelmét elfogadhatónak nyilvánította. 

Az  Egyezmény  10.  cikke  megsértésének  vizsgálata  során  a  Bíróság  hangsúlyozta,  hogy  nem 
képzelhető  el  demokrácia  sokszínűség  nélkül,  hivatkozva  az  audiovizuális  média  sokszínűségével 
kapcsolatban kialakult joggyakorlatára. Kiemelte továbbá, hogy nem elegendő, ha az Állam csupán 
elméleti  lehetőséget  biztosít  az  audiovizuális  piachoz  történő  hozzáféréshez.  Szükséges,  hogy  a 
szereplők  ténylegesen  hozzáférjenek  a  piachoz,  és  így  biztosítsák  a  teljes  műsorkínálat 
különbözőségét, tükrözve – amennyire lehet – a társadalomban jelen lévő különböző véleményeket.  
Ha – e helyett – megengedi, hogy egy erős gazdasági vagy politikai csoport uralja az audiovizuális  
piacot, amely különösen jó helyzetben van ahhoz, hogy közvetlen hatású üzeneteket közvetítsen, ez 
aláássa  a  véleménynyilvánítás  szabadságát  és  az  információk  megismerésének  és  közlésének  a 
szabadságát.  Az  ilyen  uralmi  helyzet  oda  vezethet,  hogy  egyetlen  csoport  gyakorol  nyomást  a  
közvetítőkre, végül is csorbítva szerkesztői szabadságukat, még a közérdekű kérdések tekintetében is. 

Ami  az  első  kérelmező  helyzetét  illeti,  az  olasz  hatóságok  mulasztása  a  neki  járó  frekvencia  
kiosztásában megfosztotta a kibocsátott engedélyt minden gyakorlati értékétől, mivel csaknem tíz évig 
nem volt lehetősége arra, hogy sugározzon, ezért e lényeges akadály révén beleavatkoztak az első  
kérelmező az információk megismeréséhez és közléséhez fűződő jogának gyakorlásába. A Bíróság 
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megjegyezte, hogy az 1999. júniusi engedély kiadása után az első kérelmező okszerűen számíthatott  
arra, hogy a hatóságok 24 hónapon belül szabályozzák a földi sugárzással kapcsolatos tevékenységét.  
Feltéve, hogy a tőle megkövetelt módon fejleszti a berendezéseit, az első kérelmező jogosult lett volna 
televíziós programok továbbítására. A frekvencia megosztási terv azonban 2008. decemberéig nem 
fogadták el, és az első kérelmező részére 2009. június 30-án csak egyetlen csatorna került kiosztásra.  
Eközben számos létező csatorna folytatta a közvetítést olyan frekvenciákat használva, amelyeket  a 
nemzeti terv alapján új társaságoknak kellett volna kiosztani. 

Az Államtanács úgy találta, hogy a helyzet lényegében jogszabályi tényezők következtében állt elő. A 
Bíróság  megvizsgálta  e  tényezőket  az  alábbiak  szerint:  egy  sor  törvény  folyamatosan 
meghosszabbította azt az időszakot, amíg a kvótán felüli (létező) csatornák folytathatták a közvetítést 
helyi és országos szinten. E törvények folytatólagos alkalmazása azzal a hatással járt, hogy blokkolta a 
frekvenciákat  és  megakadályozta  a  kvótán  felüli  csatornákon  kívüli  működtetőket  abban,  hogy a 
digitális televíziózás korai szakaszában részt vegyenek. Például, a kérdéses törvény elhalasztották az  
átmeneti  időszak  lejártát  olyan  időpontban  bekövetkező  eseményekre  hivatkozva,  amelyeket  nem 
lehetett  előre  látni.  A  jogszabályok  tömve  voltak  olyan  szokatlan  fogalmakkal,  amelyek  nem 
határozták meg kellően pontosan és világosan az átmeneti rend hatályát és időtartamát. Az Európai  
Bíróság megjegyezte, hogy az olasz törvényhozás által alkalmazott szabályok együtt jártak a létező 
hálózatoknak  kedvezően  kialakított  átmeneti  rendelkezések  egymást  követő  alkalmazásával.  Az 
Európai Bíróság is úgy találta: ez azt eredményezte, hogy a közvetítési frekvenciával nem rendelkező  
működtetőket, mint az első kérelmező, akkor is megakadályozta a televíziós közvetítési piachoz való 
hozzáférésben, ha volt engedélyük. A Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a hazai jogszabályi  
keretek nem voltak világosak és pontosak, és nem tették lehetővé az első kérelmező számára, hogy 
megfelelő biztonsággal előre lássa, azt az időpontot, amikor megkaphatja a sugárzást lehetővé tevő 
frekvenciákat. Következésképpen a kérdéses jogszabályok nem elégítették ki a Bíróság által kialakított  
előreláthatósági követelményt. 

Végül,  a  hatóságok  nem  vették  figyelembe  az  engedélyben  meghatározott  határidőket,  ez  által 
meghiúsították  az  első  kérelmező  várakozásait.  A  Kormányzat  nem  bizonyította,  hogy  társaság 
ténylegesen képes lett volna kényszeríteni a hatóságokat a törvény és az alkotmánybírósági határozat  
betartására. 

A  fentebb  jelzett  hiányosságok  –  egyebek  mellett  –  korlátozott  versenyt  eredményeztek  az 
audiovizuális ágazatban. Ez az Állam mulasztásának minősül az Egyezményen alapuló azon tevőleges 
kötelezettségének teljesítése tekintetében, hogy a média tényleges sokszínűségét biztosító jogszabályi 
és hatósági kereteket hozzon létre. A Bíróság ezért megállapította a 10. cikk megsértését.

Az Első kiegészítő jegyzőkönyv  1.  cikke megsértésének vizsgálata során a Bíróság észlelte,  hogy 
tekintettel  az engedélyben foglalt  határidőkre és a hatályos  jogszabályi  keretre,  az első kérelmező  
okszerűen számíthatott  arra,  hogy a hatóságok 24 hónapon belül  szabályozzák a  földi  sugárzással  
kapcsolatos tevékenységét, ezért “törvényes várománya” volt a közvetítés megkezdésére. Tekintettel 
arra, hogy éveken keresztül nem kezdődhetett meg a közvetítés, a Bíróság úgy találta, hogy az olasz 
hatóságok  beavatkoztak  az  első  kérelmező  tulajdonának  békés  élvezetébe.  A  Bíróság  már  
megállapította a 10. cikk megsértésével összefüggésben, hogy a hatóságok az első kérelmező jogaiba 
való  beavatkozásának  nem  volt  kellőképpen  előrelátható  törvényes  alapja.  Ugyanerre  jutott  a 
tulajdonnal kapcsolatos panasza vonatkozásában, következésképpen megállapította az Első kiegészítő 
jegyzőkönyv 1. cikkének megsértését.

A Bíróság a kérelmező javára 10.000.000,-Euro vagyoni és nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

4. Valérie Gas és Nathalie Dubois Franciaország elleni ügye (25.951/07. sz. ügy)
A kérelmezők 1989 óta élnek együtt. Az első kérelmezőnek 2000. szeptemberében Franciaországban 
született  egy lánya,  A.,  akit  Belgiumban fogant  mesterséges  megtermékenyítés  útján egy névtelen 
adományozó részvételével. A gyermeknek az apjával a belga jog alapján nem áll rokoni kapcsolatban,  
és egész életében a kérelmezők közös otthonában lakott.  2002 áprilisában az első kérelmező és a 
második kérelmező bejegyzett élettársi kapcsolatra lépett
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Az  első  kérelmező  2006.  március  3-án  a  Nanterre-i  Megyei  Bíróságtól  egy  egyszerűsített  
örökbefogadási végzés kibocsátását kérte élettársa lánya tekintetében; élettársa kifejezett beleegyező 
nyilatkozatot  tett  egy  közjegyző  előtt.  A  bíróság  2006.  július  4-én  megállapította,  hogy  az 
örökbefogadás törvényi feltételei fennállnak, és bizonyítást nyert, hogy az első és  második kérelmező 
tevékenyen és közösen részt vett a gyermek nevelésében, gondozásában, és szeretik őt. A kérelmet  
azonban  elutasította  azzal  az  indokkal,  hogy  az  örökbefogadásnak  olyan   jogkövetkezményei 
lennének,  amelyek  ellentmondanak  a  kérelmezők  szándékainak  és  a  gyermek  érdekeinek.  Ezt  az 
megállapítást a Versailles-i Fellebbviteli Bíróság helyben hagyta, úgy ítélve, hogy mivel a kérelmezők 
nem képesek szülői felügyeleti jogot megosztani a Ptk. által a gyermek vér szerinti anyjának vagy 
apjának házastárs  részéről  történő örökbefogadás  esetében megengedett  módon,  az  örökbefogadás 
megfosztaná  a  második  kérelmezőt  valamennyi  gyermekéhez  kapcsolódó  jogától.  A  kérelmezők 
felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be,  de nem tartották fenn. 

A  kérelmezők  –  az  Egyezmény  14.  cikkére  az  Egyezmény  8.  cikkére  tekintettel  hivatkozva- 
sérelmezték,  hogy  a  második  kérelmező  gyermekének  első  kérelmező  általi  örökbefogadásának 
megtagadását. 

A Bíróság kiemelte, hogy állandó ítélkezési gyakorlata szerint a lényegében azonos helyzetben lévő 
személyek közti bánásmódbeli különbség diszkriminatív, ha nem szolgál törvényes célt, vagy ha nincs 
ésszerű arányossági kapcsolat az alkalmazott eszközök és az elérni kívánt cél között. A Bíróság arra is  
emlékeztetett,  hogy  a  a  nemi  irányultságon  alapuló  különbségek   különösen  súlyos  indokokat 
követelnek  igazolásként.  E.  B.  Franciaország  elleni  ügyében30,  a  Bíróság  úgy  találta,  hogy  a 
Kormányzat  nem  tudott  ilyen  indokokat  felhozni,  és  azt  az  álláspontot  foglalta  el,  hogy  E.  B.  
örökbefogadási  kérelmének  elutasítása  diszkriminatív  indokokon  alapult,  mivel  a  francia  jog 
megengedi egyedülálló személyeknek a gyermekek örökbefogadását, így megnyitotta a kérelmezőhöz 
hasonló egyedülálló homoszexuálisoknak által történő örökbefogadás lehetőségét is.

A jelen ügy azonban különbözik ettől.  Minthogy a kérelmezők nem voltak házasok, nem tudták a 
szülői felügyeleti jogot a Ptk. által a gyermek vér szerinti anyjának vagy apjának házastárs részéről  
történő  egyszerűsített  örökbefogadás  esetében  megengedett  módon  közösen  gyakorolni.  Az 
egyszerűsített  örökbefogadással  összefüggésben,  az  egyetlen  kivétel  a  szülői  felügyeleti  jog  
örökbefogadó  szülőre  való  átvitele  alól  –  amely  együtt  járt  a  vér  szerinti  szülő  részéről  a  szülő  
felelősség elvesztésével – az az eset volt, amikor az örökbefogadó szülő a vér szerinti szülő férje vagy 
felesége volt.  az esetekben, ahol az örökbefogadó szülő volt a biológiai szülő férj vagy feleség. A 
francia  bíróságok  úgy  ítélték  meg,  hogy  a  szülői  felügyeleti  jog  első  kérelmezőre  történő  
átruházásának  –  és  így  a  második  kérelmező  szülői  felügyeleti  jogtól  való  megfosztásának  -  
következményei ellentétesek lettek volna a gyermek érdekeivel.

Ami a kérelmezők névtelen adományozó  az orvosi  segítséggel nemzés egy névtelen adományozó 
részvételével  zajló  mesterséges  megtermékenyítés  jogi  következményeit  érintő  kritikáját  illeti,  a  
Bíróság megállapította, hogy Franciaországban ez a lehetőség jórészt csak a terméketlen külön-nemű 
párokra korlátozódott, olyan helyzetre, amely nem hasonlítható össze a kérelmezőkével.

A kérelmezők azt állították, hogy magán-és családi élethez fűződő jogukat sérelem érte oly módon,  
amely hátrányosan megkülönböztette  őket  a külön-nemű -  akár házas,  akár  nem házas -  párokkal  
szemben.  Ami  a  házaspárokat  illeti,  a  Bíróság  úgy ítélte  meg,  hogy figyelembe  véve a  házasság  
társadalmi, személyi és jogi következményeit, a kérelmezők jogi helyzetét nem lehet  összehasonlítani  
a házaspárokéval, amikor a második szülő általi örökbefogadásról van szó.  A Bíróság megismételte,  
hogy az Európai Emberi Jogi Egyezmény nem követeli meg a Tagállamok Kormányzataitól, hogy az 
azonos nemű párok számára lehetővé tegye a házasságot.  Ha egy állam úgy döntött, hogy azonos  
nemű párok számára  az  elismerés  egy alternatív  eszközét  biztosítja,  bizonyos  mérlegelési  jogkört 
élvez a részükre biztosított pontos jogállás tekintetében. Ami a nem házas párokat illeti, a Bíróság  
hangsúlyozta, hogy ellenkező nemű párok, akik élettársi kapcsolatra léptek hasonlóképpen el vannak 
zárva az egyszerűsített örökbefogadási végzés megszerzésétől, ezért nem látta bizonyítottnak az eltérő 
bánásmódot a kérelmezők szexuális irányultsága alapján. 

A Bíróság tehát úgy ítélte, hogy az Egyezmény 14. cikkét a 8. cikkre tekintettel nem sértették meg. 

30 43546/02. sz ügy 
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5. Patricia Reynolds Egyesült Királyság elleni ügye (2694/08. sz. ügy)31

A kérelmező fiánál skizofréniát állapítottak meg 1998-ban. Egy, a Nemzeti Egészségügyi Szolgáltatási 
Alap (NESZA) keretében működő mentálhigiénés csoport kezelte, amely S.-t jelölte ki a kérelmező  
fiának gondozásáért felelős személynek. A kérelmező fia 2005. március 16-án  kapcsolatba lépett a 
kérelmezővel és S.-sel; azt mondta, hangokat hall, akik azt parancsolják neki, hogy ölje meg magát. A 
kérelmező és S. elment a kérelmező fiának otthonába. S. a kapcsolatba lépett az Otthoni Válságkezelő 
Csoporttal ("OVCS"), amelyet  tájékoztatott  arról, hogy szükség lehet a kérelmező fiának kórházba  
szállítására. A OVCS egy NESZA által működtetett  mentálhigiénés szakemberekből álló közösség-
alapú csapat a Calderdale-i Királyi Kórház ("Kórház") pszichiátriai osztályáról. S.-nek azt mondták, 
hogy  nincs  rendelkezésre  álló  ágyuk,  de  a  kérelmező  fia  kaphatna  egy  kríziságyat  az  Intenzív 
Támogató-Mozgó Rendszer Egységben („ITMR Egység”). Az egységért a helyi  önkormányzat volt  
felelős,  és  egy  olyan   épületben  található,  amelynek  a  Használók  felelősségéről  szóló  1957.  évi  
törvény  alkalmazása  körében  az  önkormányzat  a  használója.  Az  Egység  személyzete  szociális 
munkásokból  áll,  akik  rendelkeznek  a   mentálhigiénés  betegek  gondozásával  kapcsolatos 
tapasztalattal, és egy alternatív fekvőbeteg-ellátást nyújt, amikor a kockázat becslése azt szükségessé  
teszi. A munkatársai a szociális munkások jártas az ellátás a mentális egészség betegek és alternatívát  
nyújt  fekvőbeteg-ellátás,  ahol  a  kockázatfelmérés  teszi  ezt  a  helyénvaló.  ITMR  Egység  betegeit 
hivatalosan nem felügyelik,  de  a  személyzet  rendszeresen ellenőrzi  őket,  és  gyógyszereiket  őrzik.  
Noha a betegek ott-tartózkodása önkéntes, az épületet kívülről kamerák figyelik úgy,  hogy ha egy 
beteg eltávozik, riasztják az ITMR Egységet.

Úton az ITMR Egységhez, a kérelmező fia azt mondta S.-nek, hogy úgy találja: a „hangok” annyira  
aggasztóak,  hogy  úgy  érzi,  mintha  megölné  magát.  S.  ezért  a  kérelmező  fiát  –  NESZA  által  
működtetett  –  kórházba  vitte  klinikai  vizsgálatra.  Ezt  az  OVCS  egy  pszichiátere  végezte,  egy 
pszichiátriai  ápolónő  és  S.  segítségével.  A  kérelmező  fiának  esetét  úgy  értékelték,  hogy  az  
öngyilkosság kockázata csekély. Egyszer már csökkentették a gyógyszerét, hogy a hétvégén ihasson és 
társaságba járhasson. A pszichotikus tünetei ezért tértek vissza, de ő gyorsan stabilizálódott,  amint  
reggel újra bevette a gyógyszert.  A hangok is megszűntek és nem zavarták többé,  bár  félt,  hogy  
visszatérnek. A vizsgálat során megerősítette, hogy nem akarja megölni magát. Korábban sohasem tett  
kárt magában és nem kísérelt meg öngyilkosságot, korábbi hallucinációi hatására nem cselekedett, és  
még amikor hallucinációi voltak is, segítséget kért.  

Mivel  egyetértettek  azzal,  hogy  a  kérelmező  fiának  szüksége  egy  biztonságos  és  támogatott  
környezetben,  önkéntes-betegként  felvették  a  ITMR Egységbe.  A hatodik  emeleten  a  személyzeti  
szobákkal szemben kapott egy krízis-szobát.  A vacsora alatt visszahúzódónak és rossz közérzetűnek 
tűnt. Az este folyamán később az épületen kívül csavarogva találtak rá, de a személyzettel visszatért a 
szobájába.  Este  tízkor  műszakváltás  volt,  az  új  személyzetet  is  tájékoztatták;  a  kérelmező  fia  
nyugodtabbnak  tűnt,  és  beszélt  velük.  A kérelmező  fiának  éjjel  háromnegyed  tizenegykor  kellett 
megkapni  a  gyógyszerét;  fél  tizenegy  körül  a  szobájában  kitörte  az  egyik  ablakot,  és  a  hatodik  
emeletről lezuhanva meghalt.

A NESZA 2005. május 26-án fejezte be a belső vizsgálatot a kérelmező fiának halála ügyében. Az  
összegző  jelentés  azt  javasolta,  többek  között,  hogy  az  ITMR  Egységben  található  krízisszobák 
ablakait erősítsék meg. 2005. május 20-án a kérelmező lánya egy panaszlevelet írt a NESZA-nak. Erre 
NESZA 2005. június 20-án válaszolt, kijelentve, hogy áttekintette az  eset időpontjában rendelkezésre 
álló információkat, de semmi sem utalt arra, hogy a kérelmező fia kárt tenne magában.

A kérelmező nem tudta biztosítani jogi képviseletét a halottszemle során, ezért úgy vélte,  hogy a Jogi  
Segítségnyújtó  Szolgálat  Bizottságától  kér  jogi  segítséget,  majd  miután  a  Bizottság  által  a  jogi 
segítségnyújtás  biztosításának  eldöntésénél  alkalmazott  két  követelmény  tekintetében  megkapta  a 
halottkém álláspontját, a kérelmező úgy döntött, hogy nem érvényesíti igényét.

A halottkém 2005. március 22-én a halottszemlét megnyitotta és elnapolta; a halottszemle 2005. július 
21-én folytatódott, amin a kérelmező is részt vett, két lányával, ideértve K.-t. A halottkém esküdtszék 
nélkül  járt  el.  Elmondta,  hogy a  halottszemle  célja,  hogy megtalálják  a  választ  négy  korlátozott  

31 Az ítélet 2012. június 13-án vált véglegessé.
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ténybeli  kérdésre:  ki  volt  az  elhunyt  és  hogyan,  hol  és  mikor  halt  meg.  A"hogyan"  kérdése  arra 
korlátozódik, hogy „a halál oka miként merült fel”, mivel egy halottszemle nem alkalmas azon tágabb 
körülmények  megvizsgálására, amelyek között a haláleset  bekövetkezett,  így minden ezeket  érintő  
kérdés  ki  lesz  zárva,  akárcsak  a  polgári  vagy  büntetőjogi  felelősség  kérdése.  A  halottszemlén  
tanúvallomást tett - többek között - az a pszichiáter és a pszichiátriai ápolónő, aki a kérelmező fiát  
megvizsgálta, ITMR Egység személyzete négy érintett tagja, a szemtanú, aki látta kilépni őt a betört  
ablakon, és az OVCS vezetője. A kérelmező is nyilatkozatot tett: úgy vélte, hogy a fia nem próbált  
öngyilkosságot elkövetni, inkább haza akart menni, és nem fogta fel, hogy a hatodik emeleten van. A 
kérelmező  kérdéseket  terjesztett  a  halottkém  elé  a  halottszemle  előtt,  továbbá  ő  és  leányai  a 
halottszemlén kérdéseket tettek fel a tanúknak. A Vizsgálati Jelentés rögzítette, hogy a kérelmező fiát  
néhány napos megfigyelésre egy krízisszobában helyezték el; néhány órával később kitörte az ablakot, 
kimászott rajta és lelépett az ablakpárkányról; az esés következtében halálos sérüléseket szenvedett és  
halálát  még  aznap  megállapították.  A  halottkém következtetése  a  halál  tekintetében  egy  „nyitott  
döntés”  volt,  amelynek  indokolása  szerint,  noha  a  skizofrénia  az  öngyilkosság  magas  kockázatát 
jelenti, nem volt elegendő bizonyíték arra, hogy a kérelmező fia öngyilkos akart volna lenni.

Mivel a halottkémnek aggályai voltak egy hatodik emeleti pszichiátriai intézettel kapcsolatban,  2005 
júliusában jelentette az esetet a NESZA-nak a halottkémekre vonatkozó, 1984-es Szabályzat 43. cikke 
alapján. A NESZA 2005. október11-ei levelében tájékoztatta a halottkémet, hogy mivel egy ITMR 
Egységet  akkor  használnak,  ha  a  kockázat  alacsony,  annak  elhelyezése  a  hatodik  emeleten  nem 
szokatlan.  Az  ablakok  azonban  megerősítették,  és  hosszabb  távon  az  a  tervük,  hogy  az  ITMR 
Egységet egy második emeleti részlegbe helyezik át.

A kérelmező jogi segítségnyújtásban részesült, és az Emberi Jogokról szóló 1988. évi törvény 7.cikke  
alapján kártérítési pert indított a NESZA és az önkormányzat ellen, azzal érvelve, hogy elmulasztották 
a  fiával  szembeni  kötelezettségüket  megfelelően  teljesíteni,  megsértve  az  Egyezmény  2.,  3.  és  8.  
cikkét, amennyiben elmulasztottak megfelelő elhelyezést biztosítani számára, elmulasztották az ITMR 
Egységet biztonságossá tenni és elmulasztották az öngyilkosság veszélyét megfelelően felmérni vagy 
fekvőbetegként beutalni.  Egy, a kérelmező által az eljáráshoz felkért tanácsadó pszichiáter úgy ítélte,  
hogy a kérelmező fiának gondozása nem felelt meg a szakmai követelményeknek. Az NESZA és az 
önkormányzat 2007 márciusában terjesztette elő védekezését. A NESZA elfogadta, hogy a common 
law alapján köteles ésszerű lépéseket tenni annak megakadályozása érdekében a kérelmező fia eldobja 
magától az életét. Az Önkormányzat is elfogadta, hogy a common law alapján köteles volt arra, hogy  
az épületben ne tegye ki a kérelmezőt sérülés vagy károsodás ésszerűen előre látható veszélyének, és  
az 1957-es törvény alapján általános gondossági kötelezettsége32 is terhelte. Azonban mindkét alperes 
úgy érvelt, hogy a kérelmezőnek nem volt jogalapja a keresetre, és azt érdemi vizsgálat nélkül el kell  
utasítani, mert  a Felsőbíróság a Savage-ügyben (amelyre tekintettel az eljárást 2006. december 21-én 
felfüggesztették) hozott ítéletében kimondta,  hogy olyan nagyfokú gondatlanságot kell  bizonyítani,  
amely elegendő az emberölés vádjának megalapozásához, annak érdekében, hogy az Egyezmény 2. 
cikkének sérelme megállapítható legyen. 

A Megyei Bíróság 2007. július 13-án hozott ítéletében a kérelmező keresetét érdemi vizsgálat nélkül  
elutasította a Polgári Eljárási Szabályzat 3.4. pontja alapján, úgy ítélve meg, hogy a keresetindításnak 
nem volt ésszerű indoka. A Megyei Bíróság kiemelte, hogy a Felsőbíróság – a Takoushis- és Powell-
ügyekre  hivatkozással  -  a  Savage-ügyben  elfogadta,  hogy  ahol  orvosi  műhibát  állítanak,  a 
kötelezettség mértéke mind az önkéntes, mind a nem-önkéntes betegekkel szemben, legalább olyan  
nagyfokú gondatlanságnak kell fennállnia, amely alkalmas az emberölés vádjának megalapozásához. 
A kérelmező nem hivatkozott  erre,  „egyértelmű  tehát:a  korábbi  ítéletek  tekintélye  nagymértékben 
valószínűtlenné teszi, hogy a Savage-ügyben másodfokon hozott bármely döntés megállapítaná a 2.  
cikk rendelkezései alapján [a NESZA és az Önkormányzat] felelősségét.” Elutasítva a kérelmezőnek a 
tárgyalás – a Savage-ügyben benyújtott jogorvoslati kérelem elbírálásáig történő – elhalasztása iránti  
kérelmét,  a  Megyei  Bíróság nem fogadta  el,  hogy az önkéntes  mentálhigiénés  betegek kezelésére 

32 Az általános gondossági kötelezettség (common duty of care) egy föld vagy egy épület tulajdonosának vagy 
használójának  kötelezettsége,  hogy  ésszerűen  biztosítsa  a  jogszerű  látogató  biztonságát  az  épület  és 
szolgáltatásainak olyan célból való használata során, amely érdekében a látogató oda beléphetett vagy oda 
hívták.
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vonatkozó jogszabályok bizonytalanok vagy a fejlődés olyan állapotában vannak, amely valószínűleg 
a jogszabályok olyan jellegű megváltozásához vezet, ami eredményessé teheti a kérelmező keresetét.  
Két, orvosi műhibaperekben, emberi jogi ügyekben és halottszemlével kapcsolatos jogban jártas arról 
tájékoztatta  a  kérelmezőt,  hogy  a  fellebbezésének  nincs  reális  esélye  a  sikerre.  Az  egyik  ilyen  
vélemény alapján a kérelmező költségmentességét 2007 augusztusában visszavonták.

A kérelmező – az Egyezmény 2. cikkére, illetve annak vonatkozásában a 13. cikkre hivatkozással -  
azt sérelmezte, hogy nem állt rendelkezésére hatékony hazai gépezet, amelynek keretében a polgári 
jogi felelősség kérdéseiben dönteni lehetett volna elhunyt fia állítólagos gondatlan ápolása miatt, és 
amelynek révén kártérítéshez jutott volna az őt ért nemvagyoni veszteségek miatt, ideértve a bánatot, a 
veszteséget és a szorongást. 

A Kormányzat azt állította, hogy a kérelmezőnek rendelkezésére állt hatékony jogorvoslat az Emberi  
jogi törvény 7. cikke,  az 1976-os törvény illetve az 1934-as törvény alapján. A kérelmező azzal érvelt, 
hogy e jogorvoslatok nem voltak számára elérhetők.  A Bíróság úgy ítélte,  hogy a hatékony hazai  
jogorvoslati rendelkezésre állásának kérdése a Legfelsõbb Bíróság Rabone-ügyben 2012. februárjában 
hozott  ítélete  előtt  szorosan  kapcsolódik,  az  egyezmény  2.  és  13.  cikkére  alapított  panaszok 
érdeméhez,  ezért  azzal  együtt  kell  vizsgálni.  A Bíróság kiemelte:  még ha feltételezzük is,  hogy a 
Rabone-ítélet  azt  jelenti,  hogy a  kérelmező  számára  most  már  elérhető a  hatékony jogorvoslat,  e  
jogorvoslat létét a Legfelsőbb Bíróság nem állapította meg a kérelmező keresetének érdemi vizsgálat  
nélküli elutasítását követő több mint négy és fél évig,  és ami a legfontosabb, kérelmének a bírósághoz 
való  benyújtását  követő  4  évig.  A  Bíróság  úgy  ítélte,  hogy  nem  léteznek  olyan  rendkívüli  
körülmények,  amelyek  kényszeríthetik  a  kérelmezőt,  hogy ezen  a  ponton  kimerítsenek  egy ilyen 
jogorvoslatot, ezért a kérelmet elfogadhatónak nyilvánította.

A  Bíróság  a  kérelmező  panaszát  az  Egyezmény  13.  cikke  alapján  az  Egyezmény  2.  cikkével 
összefüggésben vizsgálta meg. Különösen azt vizsgálta, hogy vajon volt-e az Egyezmény 2. cikkének 
megsértésére alapított „védhető követelés”, és a polgárjogi felelősség megállapítására és az esetleges 
nemvagyoni kár megtérítésére szolgáló polgári eljárások e tekintetben elérhetők voltak-e a kérelmező 
számára. 

Az Egyezmény 2. cikkének megsértésére alapított „védhető követelés” meglétét illetően a Bíróság az 
alábbiakat  emelte  ki.  A  kérelmező  fiának  skizofréniája  korábbról  ismert  volt  az  egészségügyi  
szolgáltatók számára. A pszichotikus tünetekbe (ideértve a hangokat, amelyek azt mondták neki, hogy 
legyen öngyilkos) való visszaesésbe szenvedve, úgy ítélték, hogy az öngyilkosság kockázata alacsony,  
és a NESZA önkéntes betegként egy ITMR Egységbe szállította át, amelyért az önkormányzat volt a  
felelős.  Valamikor  a  halálát  megelőző  esti  órákban  az  ITMR  Egységen  kívül  csavargott  és  a  
személyzet ösztönzésére tért vissza. Később az ITMR Egységben kitört egy ablakot, az ITMR Egység 
által  használt  épület hatodik emeletéről a halálba zuhant.  A halottkém,  aggodalmát  fejezve ki  egy 
hatodik emeleti pszichiátriai intézet miatt, be a hatodik emeleten, jelentette az esetet a NESZA-nak a 
halottkémekre vonatkozó, 1984-es Szabályzat 43. cikke alapján. Az ablakokat azóta megerősítették, és 
a  hosszú  távú  terv  az,  hogy  az  ITMR  Egységet  átköltöztetik  egy  kétszintes  épületbe.  Ilyen 
körülmények között a Bíróság úgy véli, hogy van egy „védhető igény”, amely szerint a kérelmező  
fiának helyzete olyan volt, amely tevőleges kötelezettséget keletkeztetett ésszerű lépések megtételére,  
hogy megvédjék őt az öngyilkosság valós és közvetlen kockázatától, és hogy ezt a kötelezettséget nem 
teljesítették. 

Ami a kártérítésre irányuló jogorvoslat lehetőségét illeti, az nem volt vitatott, hogy a halottszemle,  
noha  a  a  halál  körülményei  részletes  vizsgálatát  jelenti,  nem  vizsgálja  az  egyéni  polgári  jogi  
felelősséget.  Semmi sem utalt  arra, hogy a büntetőjogi vagy fegyelmi  felelősség kérdése felmerült 
volna a jelen ügyben; a belső vizsgálat pedig nem volt független. 

Ami az Emberi jogi törvényre alapított keresetet illeti, a Bíróság emlékeztetett arra, hogy azt a Polgári  
Eljárásjogi Szabályzat 3.4. pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasították azon az alapon, hogy a  
keresetindításnak nem volt ésszerű indoka. A Kormányzat azzal érvelt, hogy ez gondatlansági ügyének 
érdemi  elutasításának minősül.  A kérelmező  azt  állította,  hogy az  emberi  jogi  törvényre  alapított 
kereset korlátozott jogorvoslat, amely nem volt alkalmazható az ő esetében. 
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A Bíróság emlékeztet  arra,  hogy a  Fellebbviteli  Bíróság 2005-ben a  Takoushis-ügyben,  amely az 
önkéntes mentálhigiéniás beteg tekintetében foglalkozott a gondatlanság kérdésével, úgy ítélte, hogy a 
Powell-határozat  azt  jelenti,  hogy a  vonatkozó a  2.  cikk szerinti  anyagi  jogi  felelősség azokra az 
esetekre korlátozódik, ahol nagyfokú gondatlanság vagy emberölés merül fel. A kormány azt sugallta, 
hogy Takoushis-ügy nem egyértelmű  precedens,  mert  abban  a  jogvita  lényege  a  2.  cikk  szerinti  
kivizsgálási  kötelezettséget  érintette.  Ugyanakkor  a  Fellebbviteli  Bíróság  a  Takoushis-ügyben 
elmagyarázta,  hogy  miért  volt  fontos  a  2.  cikk  alkalmazhatóságának  és  hatályával  kapcsolatos 
álláspontja, és ezt követően a hazai bíróságok sem kezelték a mellékesként Takoushis-ügyben elfoglalt 
álláspontot  a  Powell-ügyben  kimondott  2.  cikk  szerinti  anyagi  jogi  kötelezettség  szempontjából. 
Éppen ellenkezőleg,  a  Felsőbíróság a  Savage-ügyben később úgy fogadta el  ezt  a kötelezettséget,  
ahogyan azt a Takoushis-ügyben körvonalazták, és kiterjesztette egy olyan ügyre, amelyben egy nem 
önkéntes beteg állítólagos gondatlanság miatti halálával foglalkozott.  

A Megyei Bíróság tehát két felsőbb bíróság ítélkezési gyakorlatát alkalmazta a kérelmező ügyében, és 
az ítélkezési gyakorlat alapján egyértelműnek találta, hogy a kérelmező ügyének jellemzői kívül esnek 
az emberi jogi törvény alapján az Egyezmény 2. cikkének állítólagos megsértésére alapítható kereset 
alkalmazási  körén.  Sőt,  a  Megyei  Bíróság  úgy ítélte,  hogy az   ítélkezési  gyakorlat  e  tekintetben 
annyira  biztos,  hogy a  Savage-ügyben benyújtott  fellebbezés  nem ad elegendő kedvező kilátást  a  
kérelmező esetében ahhoz, hogy ügyének tárgyalását a Savage-ügy jogerős lezárásáig felfüggesszék. 
A  kérelmező  keresetét  tehát  nem  annyira  amiatt  utasították  el,  mert  elmulasztott  hivatkozni  a 
gondatlanságra, inkább azért, mert nem hivatkozott az emberi jogi törvény szerinti kereseti jogcímre,  
és különösen a Megyei  Bíróság az akkori hazai ítélkezési  gyakorlatot  azzal  a hatással  alkalmazta, 
hogy a  kérelmezőnek  nem volt  kereseti  jogcíme  az emberi  jogi  törvény szerint  fiának  állítólagos 
hanyag kezelése és halála miatt, minthogy fia önkéntes pszichiátriai fekvőbeteg volt. 

Továbbá, a Bíróság nem fogadta el, hogy bármi értelme lett volna annak, hogy a kérelmező nyomban 
megfellebbezze a Megyei Bíróság határozatát, ha ő úgy ítélte, hogy arra nincs jogi lehetőség, vagy egy 
elkésett  fellebbezést nyújtson be a Savage-ügy jogerős lezárását követően. Noha a Lordok Háza a 
Savage-ügyben  később (2008-ban) megerősítette, hogy a 2. cikk szerinti  "tevőleges kötelezettség" 
létét  az  öngyilkosság  kockázatát  hordozó betegekkel  szemben,  a  Felllebbviteli  Bíróság a  Rabone-
ügyben 2010-ben úgy ítélte,  hogy az ilyen  kötelezettség nem vonatkozik az önkéntes pszichiátriai  
betegekre.  Csak  2012.  februárjában,  a  Legfelsőbb Bíróság  Rabone-ügyben  hozott  ítéletében nyert  
végleges  megerősítést,  hogy egy tevőleges  védelmi  kötelessége  áll  fenn  az  önkéntes  pszichiátriai  
betegek tekintetében is, valamint, hogy a szülők ilyen helyzetben gyermekük halála miatt jogosultak 
nem vagyoni  kártérítésre.  Ezzel  összhangban,   noha  az  alapul  szolgáló  indokolás  az  évek  során 
változott, 2012. februárja előtt 2012 a kérelmezőnek az emberi jogi törvény alapján nem volt fia halála 
miatti nemvagyoni kártérítés iránti keresetindítási joga.

Ami  a  1934.  és  1976.  évi  törvények  értelmében  vett  gondatlanságra  alapított  polgári  pert  illeti,  
amelyre a Kormányzat szintén hivatkozott, meg kell jegyezni, hogy a kérelmező emberi jogi törvényre  
alapított írásbeli védekezésében mind a NESZA, mind az önkormányzat elfogadta, hogy a kérelmező  
fiának gondozására a common law alapján kötelesek voltak. Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni,  
hogy egy felnőtt gyermek tartásra nem szoruló anyjaként a kérelmező nem tudott  volna az 1976. évi  
törvény alapján a maga nevében kártérítési igényt érvényesíteni.  Ezenfelül a Bíróság nem ítélte úgy,  
hogy fia hagyatéka részéről indított gondatlansági kereset  elérhető lett volna a kérelmező számára,  
még ha feltételezzük is, kérelmezhette volna is, hogy ő legyen a hagyatéki gondnok, és egy ilyen, a  
hagyaték javára megítélt  összeg orvoslást  jelent  a   kérelmező gyászára.  Minden ilyen,  az  elhunyt  
nevében  a  hagyatéka  javára  indított  kereset  feltétele  a  túlélés  az  1934.  évi  törvény  alapján.  A  
kérelmező fia (azonnali) halálának körülményeiből adódóan nincs bizonyíték arra, hogy halála előtt 
testi sérülés érte volna. Bár valószínű, hogy jelentős szorongást és a félelmet élt át, nincs bizonyíték 
arra, hogy ez a hazai jogban elismert pszichiátriai „sérülésnek” tekinthető. A legtöbb tehát, amit az 
1934. évi törvény alapján be lehetne hajtani az elhunyt hagyatéka nevében, a temetési költség lenne.  
Arra a következtetésre kell tehát jutni, hogy a kérelmezőnek nem volt kilátása arra, hogy megfelelő 
kártérítést  kapjon  gyermeke  halála  következtében  elszenvedett  nemvagyoni  kára  miatt.  Sőt,  a 
kártérítés hiánya önmagában csökkenti a polgári jogi jogorvoslathoz való hozzáférést. A nemvagyoni  
kárért  járó  kártérítés  elismerésének  hiánya  csaknem  bizonyosan  kedvezőtlen  kihatással  van  a  
kérelmező  polgári  per  indításához  biztosítandó  jogi  segítségnyújtás  iránti  kérelmére,  és  azt  a 
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Kormányzat  sem  vitatta,  hogy  a  kérelmező  nem  engedhette  meg  magának  jogi  képviselő 
igénybevételét,  de  bármiféle  gondatlansági  pert  hatékony  viteléhez  szüksége  volt  jogi  
segítségnyújtásra.

A  Bíróság  tehát  arra  a  következtetésre  jutott,  hogy  a  kérelmezőnek  –  kérelme   előterjesztését  
megelőzően – nem állt rendelkezésére olyan polgári eljárás, amely a felelősség  és fia halála miatt  
elszenvedett nemvagyoni kárai tekintetében megfelelő kártérítés megállapítására alkalmas lett volna,  
így megállapította, hogy az Egyezmény 13. cikkét az Egyezmény 2. cikke tekintetében megsértették,  
és elutasította a Kormányzat hazai jogorvoslat kimerítésének elmulasztására vonatkozó kifogását. 

A Bíróság a kérelmező javára 7.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

6. Mustafa Kurić és mások Szlovénia elleni ügye (26.828/06. sz ügy)33

Az első és második kérelmező hontalan, a harmadik kérelmező horvát, a negyedik bosnyák, az ötödik,  
hatodik és hetedik kérelmező - a szlovén kormány szerint - szerb, a nyolcadik kérelmező jelenleg  
macedón állampolgár.

Szlovénia függetlenségének elnyerése, 1991. június 25-e előtt a kérelmezők mindannyian a Jugoszláv 
Szocialista Szövetségi Köztársaság (JSZSZK) és egyik, Szlovénián kívüli tagállamának állampolgárai 
voltak.  A  JSZSZK  állampolgáraiként  Szlovénia  állandó  lakosainak  jogállásába  kerültek,  amelyet 
1992.  február  26-ig  megtartottak.  E  napon  törölték  a  nevüket  a  Szlovén  Állandó  Lakosok 
Nyilvántartásából, mert nem kérték a szlovén állampolgárságot az 1991. december 25-ei határidő előtt. 

Abból a 200.000 szlovéniai lakosból, akik a korábbi JSZSZK más tagállamainak állampolgárai voltak,  
171.132 kérte és kapta meg az új szlovén állampolgárságot.  Azok, akik nem igényelték a szlovén 
állampolgárságot,  vagy akiknek a kérelmét nem  teljesítették,  Szlovéniában illegálisan tartózkodó 
külföldivé  vagy  hontalanná  váltak.  A  Szlovén  Kormányzat  szerint  értesítették  őket  jogállásuk 
megváltozásáról. A kérelmezők tagadták, hogy valaha kaptak volna erről értesítést, azt állítva, hogy ők  
véletlenül  tudták  meg,  hogy  külföldiek  lettek,  például  amikor  személyazonosító  okmányaikat 
megpróbálták  megújítani.  Azt  állította,  hogy  "törlésük"  súlyos  és  tartós  következményekkel  járt:  
okmányaikat elvették tőlük, néhányukat kilakoltatták, nem dolgozhattak illetve utazhattak, elvesztették 
személyes  vagyontárgyaikat,  és  éveken  át  súlyos  egészségi  következményekkel  járó,  rossz 
körülmények éltek, míg másokat kitoloncoltak Szlovéniából.

A szlovén Alkotmánybíróság 1999-ben alkotmányellenesnek ítélte az 1991. június 25-én elfogadott 
idegenrendészeti törvény rendelkezéseit, mert nem szabályozza a „töröltek” jogállását. Megjegyezte  
többek között, hogy a JSZSZK korábbi tagállamainak állampolgárainak jogállása kedvezőtlenebb volt, 
mint  a  többi  Szlovéniában  élő  külföldié.  E  határozatot  követően,  1999  július  8-án,  elfogadták  a  
jogállási  törvényt  annak érdekében,  hogy rendezze a  „töröltek” jogállását.  Az  Alkotmánybíróság 
azonban 2003-ban megállapította, hogy a jogállási törvény részben alkotmányellenes, különösen mivel  
elmulasztotta megadni a "töröltek" számára visszamenőleges hatályú állandó tartózkodási engedélyt,  
meghatározni  a  „ténylegesen  Szlovéniában  lakó”  fogalom  jelentését,  és  szabályozni  a  kiutasított 
személyek  helyzetét.  A jogállási  törvény módosítása,  amely  a  jogállási  törvény és  az  Alkotmány 
összeegyeztetését szolgálta, 2010. július 24-én lépett hatályba.

A  JSZSZK  korábbi  állampolgárainak  száma,  akik  1991-ben  elvesztették  állandó  tartózkodási 
engedélyüket, elérte a 25.671 főt. Néhány "törölt" önként hagyta el Szlovéniát, míg néhányan – a fent 
említett  alkotmánybírósági  határozatokat  követően  –  tartózkodási  engedélyt  kaptak,  néhányukat 
kiutasították, további 7.899 fő megszerezte a szlovén állampolgárságot. A „töröltek” közül 13.426 fő 
szlovéniai jogállása még mindig nem volt rendezett,  és akkori tartózkodási helyük ismeretlen volt. 
Összességében  2010  júniusáig  13.600  állandó  tartózkodási  engedély  iránt  benyújtott  kérelemből 
12.345-öt  teljesítettek.  A  Nagykamara  előtt  folyó  eljárás  során  hat  kérelmező  kapott  állandó 
tartózkodási  engedélyt.  Az  állandó  tartózkodási  engedély  kiadása  iránti  kérelmek  benyújtásának 
határideje 2013. július 24-én lejár. 

33 Az ítéletet a Nagykamara 2012. június 26-án hozta.
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A Kormányzat 2011 júliusában mintegy 30, "töröltek" által indított kártérítési perben hozott, jogerős 
ítéletet  terjesztett  a  Bíróság  elé.  Mindegyik  kártérítési  keresetet  elutasították,  elsősorban az  előírt 
határidők elmulasztása miatt.

A kérelmezők – az Egyezmény 8., 13. és 14. cikkére hivatkozással - különösen azt sérelmezték, hogy 
önkényesen megfosztották őket az állandó lakosok jogállásától. 

A Szlovén Kormányzat hivatkozott arra, hogy a szóban forgó eseményekre azt megelőzően került sor,  
hogy az  Egyezmény  Szlovénia  tekintetében  hatályba  lépett  (1994.  június  28.).  A  Nagykamara  is  
elutasította ezt a kifogást, tekintettel arra, hogy a lakóhely elvesztése szempontjából a "törlés" káros  
hatásai "folyamatos" helyzetnek minősülnek. A Szlovén Kormányzat hivatkozott arra is, hogy az a hat  
kérelmező,  akik  megkapták  tartózkodási  engedélyt,  elvesztették  áldozati  jogállást.  A  Nagykamara  
azonban úgy ítélte,  hogy az emberi jogok megsértésének hatóságok általi  elismerése és az állandó 
tartózkodási  engedély  kibocsátása  az  első,  harmadik,   negyedik,  hatodik,   hetedik  és  nyolcadik  
kérelmezőnek  nem  minősül  nemzeti  szinten  „megfelelő”  és  „elégséges”  jogorvoslatnak.  Ennek 
megfelelően e kérelmezők még mindig állíthatják azt, hogy az állítólagos jogsértések áldozatai. Végül  
a  Szlovén Kormányzat  arra  is  hivatkozott,  hogy a  kérelmezők  nem merítették  ki  a  Szlovéniában 
számukra elérhető jogorvoslatokat. Ennek  kapcsán a Nagykamara először is elfogadhatatlannak ítélte 
a a második és ötödik kérelmező panaszát, minthogy soha sem nyilvánították ki abbéli szándékukat,  
hogy  Szlovéniában  akarnak  lakni,  és  semmilyen  megfelelő  jogi  lépést  nem  tettek  jogállásuk 
rendezésére. A többi hat panaszos tekintetében azonban a Bíróság elutasította a Kormányzat kifogását.  
A jelen ügy különleges körülményeire korlátozva értékelését úgy ítélte meg: először is, a kérelmezők  
mentesültek  az  egyéni  alkotmányjogi  panasz  előterjesztése  alól,  tekintettel  az  általuk  indított  
közigazgatási  eljárások  együttes  hosszára,  és  a  hatóságok  hosszadalmas  tétlensége  által  okozott 
csalódottság  érzésére.  Másodszor,  nem  voltak  kötelesek  a  vitatott  jogi  szabályozás 
alkotmányosságának absztrakt felülvizsgálata iránt, mivel az Alkotmánybíróság e tekintetben 1999-
ben  és  2003-ban  már  iránymutató  döntéseket  hozott.  Végül,  ami  a  módosított  jogállásáról  szóló 
törvényt illeti, az azt követően lépett hatályba, hogy a kérelmezők panaszát a Bíróság elfogadhatónak 
nyilvánította.

A Bíróság megállapította, hogy az Egyezmény 8. cikke alkalmazandó volt a kérelmezők helyzetére,  
mivel  a "törlés" és annak következményei  – ezt  a tényt  a Kormányzat  sem vitatta – beavatkozást  
jelentettek a magán-, illetve családi életükbe, amelyet  Szlovéniában éltek,  az országban kialakított  
társadalmi, kulturális és gazdasági kapcsolatokra alapítottan. 

A  Bíróság  először  a  beavatkozás  törvényi  alapjának  kérdését  vizsgálta.  Ez  az  állampolgársági 
törvényen  és  a  idegenrendészeti  törvényen  alapult,  amely  jogszabályok  minden  érintett  személy 
számára  hozzáférhetőek  voltak.  Mindazonáltal,  bár  a  kérelmezők  előreláthatták,  őket  külföldiként 
fogják  kezelni,  ha  nem  folyamodnak  szlovén  állampolgárságért,  ésszerűen  nem  várhatták,  hogy 
szlovén területen jogellenesen tartózkodókká fognak válni, és olyan szélsőséges intézkedés alanyaivá  
válnak, mint  a "törlés". Értesítés hiányában azt hihették, hogy állandó lakos jogállásuk változatlan  
marad. 

A Bíróság jelentőséget  tulajdonított  az az Alkotmánybíróság 1999-es megállapításainak is,   amely 
szerint a kérelmezők jogi vákuum találták magukat, mivel az idegenrendészeti törvény nem volt rájuk  
alkalmazható.  Legalább  2010-ig,  a  szlovén  jogrendszer  elmulasztotta  világosan  szabályozni  a 
"töröltek" jogállást és tartózkodási engedélyüket. Több mint hét éve telt el - jogállásáról szóló törvény 
2010. július 24-ei hatálybalépéséig  - amíg az Alkotmánybíróság 2003-as,  általános intézkedéseket  
elrendelő határozatának eleget tettek. Ennek megfelelően, a kérelmezők magán- illetve családi életébe  
való beavatkozásnak nem volt kellő törvényi alapja. 

A "törlés" széleskörű hatásaira tekintettel azonban a Bíróság úgy ítélte meg, meg kell vizsgálni azt is,  
hogy a szóban forgó intézkedésnek volt-e legitim célja. E kérdésben az volt az álláspontja, hogy a  
„szlovén állampolgárok közössége” létrehozásának vágya,  amely a  korábbi  JSZSZK Szlovéniában 
lakó  állampolgárainak  csak  egy  rövid  időszakot  biztosított  arra,  hogy  megszerezzék  a  szlovén  
állampolgárságot, a nemzet biztonsága érdekében állt, és így legitim célnak minősült.

A Bíróság  ezt  követően  megvizsgálta,  hogy a  szóban forgó  beavatkozás  „szükséges”  volt-e  „egy 
demokratikus  társadalomban",  vagyis  nyomós  társadalmi  igényre  válaszolt-e,  és  arányos  volt-e  az 
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elérni kívánt céllal. A Bíróság ismételten hangsúlyozta, hogy az Egyezmény nem garantálja a jogot 
egy külföldi számára,  hogy egy adott  országba belépjen és ott  tartózkodjék, de az országban való  
tartózkodási  jogát  korlátozó  intézkedések  bizonyos  esetekben  8.  cikk  sérelmével  járnak,  ha  
aránytalanul  nagy  hátrányt  jelentenek  a  magán-,  illetve  családi  életre.  Megjegyezte,  hogy  a 
kérelmezők attól  a  jogállástól  fosztották meg,  amely  korábban széles  körben biztosított  számukra 
jogokat (beleértve az egészségügyi ellátáshoz és nyugdíjhoz való jogot) és lehetőségeket  például a 
foglalkoztatás  terén.  A Bíróság  úgy ítélte,  hogy a  szlovén  államnak  szabályozni  kellett  volna  az  
egykori  JSZSZK állampolgárainak tartózkodási  jogát  annak biztosítása  érdekében,  hogy a  szlovén 
állampolgárság megszerzésének elmulasztásának ne érintse aránytalanul  a "töröltek" 8. cikk szerinti  
jogait.  Az  Állam nem tette  így,  amint  azt  a  kérelmezők  által  az  érvényes  tartózkodási  engedély 
megszerzése során tapasztalt  állandósult problémák is mutatták. A szóban forgó beavatkozás ezért  
nem volt "szükséges egy demokratikus társadalomban". Összefoglalva, az Alkotmánybíróság 1999-es 
és  2003-as  határozatait  és  a  jogállásáról  szóló  törvény  módosításának  elfogadását  követően  tett  
erőfeszítések  ellenére,  a  szlovén  hatóságok  elmulasztották  átfogóan  és  a  szükséges  gyorsasággal  
orvosolni a "törlés" tömeges jellegét és annak a kérelmezők számára súlyos következményeit. 

Hivatkozva a hazai jogorvoslati lehetőségek kimerítésére vonatkozó megállapításaira, a Bíróság úgy 
találta,  hogy  a  kérelmezőknek  nem  állt  rendelkezésére  "megfelelő"  és  "hatékony"  jogorvoslat,  
amellyel a megfelelő időben orvoslást nyerhetett volna a magán- és családi élet tiszteletben tartásához 
fűződő  jog  állítólagos  megsértése,  ezért  megállapította,  hogy  az  Egyezmény  13.  cikkét  –  az 
Egyezmény 8. cikkével összefüggésben – megsértették. 

Figyelemmel  arra,  hogy a  jelen  ügyben  milyen  fontos  a  hátrányos  megkülönböztetés  kérdése,   a  
Nagykamara a kérelmezők panaszát 14. cikke alapján külön is megvizsgálta. 

A  Bíróság  úgy  találta,  hogy  az  Egyezmény  14.  cikke  alkalmazható  volt,  mivel  a  függetlenség 
elnyerése után – minthogy az egykori JSZSZK állampolgárait eltérően  kezelték más külföldiekhez  
képest – eltérően bántak két olyan csoporttal,  amelyek a tartózkodás kapcsolatos ügyek tekintetében 
hasonló helyzetben voltak. Az egykori JSZSZK Szlovéniában lakó állampolgárai  egy jogi vákuumban  
találták magukat,  míg  a  az  országban élő "valódi"  külföldiek az  idegenrendészeti  törvény alapján 
megtarthatták  állandó  tartózkodási  engedélyüket.  Ez  az  eltérő  bánásmód,  amelyre  az 
Alkotmánybíróság is rámutatott 1999 február 4-ei határozatában, nemzeti hovatartozáson alapult, és 
nem  volt  legitim  célja.  A  Bíróság  ezért  úgy  találta,  hogy  az  Egyezmény  14.  cikkét  a  8.  cikk 
tekintetében megsértették. 

Bár ez volt az alperes Állam feladata, hogy a Miniszteri Bizottság felügyelete alatt, kiválassza azokat  
az eszközöket, amelyek eleget révén kíván tenni a határozat végrehajtására vonatkozó, az Egyezmény  
46. cikkéből eredő kötelezettségének, a Bíróság kivételes esetekben jelezheti azon eszközök típusát, 
amelyeket  meg lehet  tenni  annak érdekében,  hogy véget  vessenek egy általa feltárt  helyzetnek.  A 
bevett hazai gyakorlat hiányában még korai lenne megítélni a Szlovénia által az elmúlt években a 
"töröltek"  tartózkodási  jogára  vonatkozóan  megalkotott  jogalkotási  intézkedések  hatékonyságát.  
Mindazonáltal, mivel a kérelmezők nem kaptak kártérítést, és jelenleg nem sok kilátás van arra, hogy 
kapjanak, a szlovén jogrendben van egy hiba, amelynek eredményeként  a "töröltektől" továbbra is 
megtagadják alapvető jogaik megsértéséért járó kár megtérítését.

A  jelen  ügy  tehát  alkalmas  egy  irányadó  döntés  elfogadására,  tekintettel  arra,  hogy  a  helyzet  
nagyszámú  személyt  érint.  Bár  jelenleg  csak  néhány  hasonló  kérelem van  előtte  folyamatban,  a  
Bíróság tudatában volt jövőbeni esetek lehetséges előterjesztésének.  Ezért jelezte a Kormányzatnak,  
hogy a Szlovéniában "töröltek" emberek részére egy éven belül  létre kellene hozni  egy kártérítési  
rendszert; ezen időszakban minden hasonló ügy tárgyalását el fogja napolni. 

A Bíróság az  első,  harmadik,  negyedik,  hatodik,  hetedik és  nyolcadik  kérelmező  javára  fejenként 
20.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg. 
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7. Günter Herrmann Németország elleni ügye (9.300/07. sz. ügy)34

A  kérelmező  –  minthogy  Rajna-Pfalz  területén  két  75  hektárnál  kisebb  telek  tulajdonosa  -   a 
szövetségi vadászati törvény (Bundesjagdgesetz) alapján tagja a Langsur-i Vadásztársaságnak, és el  
kell tűrni a vadászatot a birtokán. Minthogy a vadászatot erkölcsi megfontolásokból ellenzi, kérelmet  
nyújtott  be  a  vadászati  hatósághoz,  hogy  szüntessék  meg  tagságát  a  vadásztársaságban,  de  azt  
elutasították. Erre irányuló kérelmét a közigazgatási bíróság is elutasította; az első fokú bíróság ítéletét  
a fellebbviteli bíróság és a Szövetségi Közigazgatási Bíróság is helyben hagyta.

A  Szövetségi  Alkotmánybíróság  2006  decemberében  elutasította  a  kérelmező  alkotmányjogi 
panaszának érdemi vizsgálatát, úgy ítélve különösen, hogy a szövetségi vadászati törvény célja, hogy 
megőrizzék a vadállatok oly módon, amely alkalmazkodik a vidéki viszonyokhoz és hogy biztosítsa az 
egészséges  és  változatos  élővilágot.  Az  Alkotmánybíróság álláspontja  szerint  a  kötelező  tagság  a 
vadásztársaságban megfelelő és szükséges eszköz e célok elérése érdekében,  és nem sérti a kérelmező  
tulajdonhoz fűződő jogát, lelkiismereti szabadságát, illetve egyesülési jogát. Az egyenlő bánásmódhoz 
való joga sem sérült, hiszen a törvény minden földtulajdonosra kötelező, és a 75 hektárnál nagyobb  
földek  tulajdonosai,  noha  nem  tagjai  automatikusan  a  vadásztársaságnak,  ugyanúgy  kötelesek 
birtokukon vagy maguk vadászni, vagy eltűrni azt. 

A kérelmező – Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkére hivatkozással – azt sérelmezte, hogy a vadászat 
eltűrésének kötelezettsége sérti a tulajdona békés élvezetéhez fűződő jogát, továbbá – az Egyezmény 
14. cikkére az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkére tekintettel hivatkozva – azt, hogy a szövetségi  
vadászati törvény hátrányosan megkülönbözteti őt. 

A felek között nem volt vitatott, és a Bíróság is jóváhagyta azt a megállapítást, hogy a földjén folyó  
vadászat  eltűrésének kötelezettsége beavatkozást  jelentett  a  kérelmező tulajdona békés  élvezetéhez 
való  jogába.   Továbbá,  a  Bíróság  úgy  ítélte  meg,  hogy  a  német  vadászati  jogszabályok  z  Első 
kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke alkalmazása körében a javaknak a köz érdekében történő használatát 
szabályozó eszköznek mondhatók a.

A Bíróság utalt két másik esetre, amelyben már megvizsgálta, hogy vajon a saját földön a vadászat 
tűrésének  kötelezettsége  összeegyeztethető-e  az  Egyezménnyel.  A  Chassagnou  és  mások 
Franciaország  elleni  egyesített  ügyében  hozott  ítéletében35 úgy  találta,  hogy  a  kisbirtokosok 
kényszerítése a földjeiken fennálló vadászati jog átadására, hogy mások hasznosíthassák azokat olyan 
módon,  ami  teljesen  összeférhetetlen  hitükkel,  aránytalan  terhet  jelent  számukra,  amely  nem 
igazolható az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke alapján. E megállapítások megerősítette Schneider 
Luxembourg  elleni  ügyében  ítéletében.36 E  két  ítélet  elfogadása  óta,  számos  európai  állam 
módosították  a  vonatkozó  jogszabályokat  vagy  megváltoztatták  az  ítélkezési  gyakorlatot  annak 
érdekében,  hogy a  földtulajdonosoknak lehetőséget  adjanak arra,  hogy bizonyos  feltételek  mellett 
megakadályozzák a földjükön a vadászatot, vagy megszüntessék tagságukat a vadásztársaságban.

Azt  kellett  tehát  megvizsgálni,  hogy amint  azzal  a  Német  Kormányzat  érvelt,  a  német  vadászati  
jogszabályok,  ahogyan  azokat  a  kérelmező  esetében alkalmazták,  lényeges  módon  különbözött  az 
akkori franciaországi és luxemburgi ténybeli és jogi helyzettől.

A  Bíróság  észlelte,  hogy  a  német  szövetségi  vadászati  törvény  céljai  magukban  foglalták  a 
vadállománnyal  való  gazdálkodást  a  változatos  és  egészséges  vadállomány  fenntartása  érdekében. 
Ebben  a  tekintetben  a  német  szabályozás  nem  különbözik  jelentősen  a  vonatkozó  francia  és 
luxemburgi  jogszabályoktól,  amelyek  hasonló  célokat  követtek,  nevezetesen  "a  vadászat  ésszerű 
szervezése, összhangban a környezet tiszteletben tartásával", illetve "a vadállomány ésszerű kezelése 
és az ökológiai egyensúly megőrzése" céljait. A

 Német  Kormányzat  hangsúlyozta  azt  a  tényt,  hogy  a  német  vadászati  jogszabályokat  az  egész  
országban  alkalmazták,  szembeni  a  francia  szabályozással,  amelyet  csak  néhány  megyében  
alkalmaztak. A Bíróság azonban megjegyezte, hogy a 2006-ban hatályba lépett reform óta a német 
tartományoknak  lehetőségük  van  arra  (amivel  eddig  még  nem  éltek),  hogy  a  szövetségi 

34 Az ítéletet a Nagykamara 2012. június 26-án hozta.
35 A Nagykamara 25088/94., 28.331/95 és 28443/95. sz egyesített ügyekben 1999. április 29-én hozott ítélete.
36 A Kamara 2113/04. sz ügyben 2007. július 10-én hozott ítélete.
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jogszabályoktól  eltérő  vadászati  jogszabályokat  fogadjanak  el.  Sőt,  a  luxemburgi  vadászati 
jogszabályok országos alkalmazása sem akadályozta meg a Bíróságot a jogsértés megállapításában a  
Schneider-ügyben. Továbbá, a jogszabályok mindhárom országban biztosítottak bizonyos területi és 
személyi  kivételeket.  Például,  Franciaországban  és  Németországban  a  természeti  és  vadvédelmi  
területeket kizárták a vadászati körzetek köréből. A francia és a luxemburgi jogszabályok kizárták az  
állami tulajdont, illetve a Korona magántulajdonát a vadászati körzetek köréből, míg Németországban 
volt bizonyos eltérő bánásmód a föld méretétől függően. A Bíróság álláspontja szerint a három ország  
vonatkozó jogszabályai hatályának eltérései nem tekinthetők döntőnek.

Míg a francia jogszabályok nem adtak a vadászatot ellenző földtulajdonosoknak semmiféle pénzbeli 
kártérítést azért, hogy kötelesek eltűrni földjeiken a vadászatot, a luxemburgi és a német jogszabályok  
biztosítják vagy biztosították a vadásztársaságok tagjainak a  haszonbérbeadásból  származó haszon 
arányos részének kiadását. Németországban ezt a kártérítés csak kifejezett kérelemre adják. A Bíróság 
úgy ítélte, hogy egy vadászatot ellenző számára előírni, hogy követeljen kártérítést pusztán azért, amit 
ellenez,  nem  fér  össze az  erkölcsi  indítékú tiltakozás  tiszteletben  tartásával.  Kétséges,  hogy egy 
szilárd személyes  meggyőződése eladható-e kártérítés fejében. Végül a német szövetségi vadászati  
törvény  kifejezetten  nem  veszi  figyelembe  azon  földtulajdonosok  erkölcsi  meggyőződését,  akik 
ellenzik a vadászatot.

A Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a németországi helyzet nem különböznek lényegesen a 
Chassagnou-  és  a  Schneider-ügyekben  vizsgáltaktól.  esetekben.  Ezért  nem látott  okot  arra,  hogy 
eltérjen a fenti ügyekben tett megállapításaitól, nevezetesen, hogy a saját tulajdonon folyó vadászat  
tűrésének  kötelezettsége  aránytalanul  nagy  terhet  ró  azokra  a  földtulajdonosokra,  akik  erkölcsi  
megfontolásból ellenzik a vadászatot.  Ezzel összhangban az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkét 
megsértették.

A Bíróság a kérelmező részére 5.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg. 

A Kúria emberi jogi vonatkozású iránymutatásai

Büntető ügyszak

BKv. 100. Ha a vádlott részére a tárgyalás mellőzésével hozott végzést azért nem lehetett 
kézbesíteni,  mert  ismeretlen  helyen  tartózkodik,  a  bíróság  az  ügyész  indítványára 
áttérhet a Be. XXV. Fejezete szerinti külön eljárásra. 
BKv. 101.  A vád tárgyát a tartás elmulasztásának bűncselekménye (Btk. 196. §) miatt 
indított eljárásban is kizárólag az ügyész által vád tárgyává tett cselekmény képezi. 

A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai

Büntető ügyszak

Bkf.III.801/2012/3.szám 
I. rendű vádlott a vádiratban megjelölt tevékenysége folytatásakor 2005. július hó 6. napja és 2008.  
július hó 6. napja között a Q. Városi Bíróság ... ítéletével kiszabott és próbaidőre felfüggesztett 1 év 
börtönbüntetés hatálya alatt állt, 2008. szeptember hó 10. napjától ellene büntetőeljárást folytattak,  
amit  az  Y  Városi  Bíróság  2010.  április  hó  20.  napján  jogerős  ...  végrehajtásában  felfüggesztett  
börtönbüntetést kiszabó ítéletével zárt le. II. rendű vádlottat az X. Törvényszék a 2012. május hó 2.  
napján  kihirdetett  ...  ítéletével  emberkereskedelem bűntette  [Btk.  175/B.  §  (1),  (2)  bek.  d)  pont],  
kitartottság bűntette [Btk. 206. §] és 2 rendbeli testi sértés bűntette [Btk. 170. § (3) bek. I. fordulat]  
miatt  2  év  6  hónap  börtönbüntetésre,  3  évre  a  közügyektől  eltiltásra  és  2.000.000  Ft  
pénzmellékbüntetésre ítélte. 
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A vádlottak esetében a kiszabott szabadságvesztés tartama még az előzetes letartóztatásban töltött idő  
beszámításával is indokolt alapot ad a Be. 327. § (2) bekezdése szerinti  ok megállapítására. Az I.  
rendű  vádlott  védőjének  fellebbezésében  hivatkozott  körülmények  [jelen  ügyben  nem  minősül 
visszaesőnek, vele szemben más büntetőeljárás nem folyik,   kihallgatásai során részletes vallomást  
tett,  2  év  7  hónap  időtartamú  előzetes  letartóztatás  után  annak  további  fenntartása   előrehozott  
büntetésként funkcionálna], a szökés, elrejtőzés és bűnismétlés veszélyét nem közömbösítik, enyhébb 
kényszerintézkedés alkalmazását nem teszik indokolttá.  Helytálló viszont a fellebbezés azon része,  
amely szerint a II. rendű vádlottal szemben folyamatban lévő másik büntetőügyet az I. rendű vádlottal  
szemben foganatosított kényszerintézkedés felülvizsgálata során nem lehet értékelni. Ezért a Kúria a 
végzés indokolásából az I. rendű vádlott vonatkozásában az X. Törvényszék előtt folyamatban lévő  
büntetőügyre hivatkozást mellőzi.

Ez azonban a Be. 327. § (2) bekezdése szerinti letartóztatási ok megítélésénél közömbös. A Be. 129. §  
(2) bekezdés d) pontja szerinti letartóztatási okot az I. rendű vádlott esetében az alapozza meg, hogy a 
cselekményeit  a  végrehajtásában felfüggesztett  szabadságvesztés  hatálya  alatt  követte  el,  továbbá, 
hogy jelen büntetőeljárás hatálya alatt újabb, végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. 

Az I. rendű vádlott védője által hivatkozott törvények [a Be. 5. § (2) bekezdése, 60. §-a, az 1993. évi 
XXXI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény 5. cikke, az 1976. évi 8. törvényerejű rendelettel kihirdetett 
Egyezségokmány  9.  cikke]  nem zárják  ki,  ellenkezőleg,  törvényes  alapot  biztosítanak az  előzetes 
letartóztatás elrendelésére és fenntartására. Az Alkotmánybíróság 26/1999. (IX. 8.) AB határozata az  
1973. évi I. törvény 92. § (1) bekezdés c) pontjának „újabb bűncselekményt követne el” szövegrészét 
semmisítette meg, rámutatva, hogy e fordulat „nem csupán szabadságvesztéssel fenyegetett, hanem 
bármely  újabb  bűncselekmény  megakadályozására  lehetővé  teszi  a  személyes  szabadságtól 
megfosztást,  ami  már  aránytalan  eszköznek  minősül,  így  alkotmányellenes”.  A  Be.  129.  §  (1) 
bekezdésének  d)  pontja  azonban  mentes  az  Alkotmánybíróság  által  kifogásolt  aránytalanságtól. 
Mindemellett  a  X.  Bíróság  Büntető  Kollégiuma  vezetőjének  2003.El.VIII.A.4/2.  számú 
iránymutatására, valamint az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának közelebbről meg nem határozott 
határozatára és ajánlására hivatkozás közömbös. 

A II. rendű vádlott védőjének fellebbezésében hivatkozott körülmények [a korábban nem büntetett II. 
rendű vádlott  személyi  körülményei,  az eljárás közben tanúsított,  más ügyben a nyomozást  segítő 
magatartása, a csak javára bejelentett  fellebbezés és egyéb – részletesen nem indokolt – tényezők]  
szintén nem közömbösítik a vádlott esetében maradéktalanul fennálló, a Be. 327. § (2) bekezdése és 
129. § (2) bekezdés d) pontja szerinti letartóztatási okokat.

Bfv.I.389/2012/5. szám 
Az irányadó tényállás szerint az ügy terheltjei a 4.500 forint értékű padot közösen tulajdonították el,  
így ezzel a vagyonnal – amelynek lefoglalására nem kerülhetett sor – gazdagodtak. Az ügyben polgári 
jogi  igény  megítélésére  nem került  sor,  ezért  a  vagyonelkobzás  alkalmazása  a  Btk.  77/B.  §  (1)  
bekezdés a) pontjára figyelemmel törvényes volt, és miután a pad nem volt fellelhető, azt a Btk. 77/C. 
§ (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel helyesen rendelte el pénzösszegben kifejezve a bíróság.

Tévedett azonban, amikor vagyonelkobzás címén külön-külön a pad teljes értékének megfizetésére 
kötelezte a terhelteket.

Kétségtelen, hogy a Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiuma a BKv 69.  számú véleményének III.  
pontjában kifejtette:  amennyiben  a  bűncselekményt  többen követték el,  minden egyes  elkövetőnél 
külön-külön kell vizsgálni, hogy a vagyonelkobzás elrendelésének van-e helye és milyen mértékben; 
az intézkedés nem rendelhető el és nem hajtható végre egyetemlegesen. A törvény ugyanis nem teszi  
lehetővé, hogy ugyanarra a vagyonra (vagyonrészre, vagyontárgyra, pénzösszegre) több elkövetővel  
szemben  egyetemlegesen  rendeljenek  el  vagyonelkobzást,  illetve,  hogy  az  egyik  elkövető 
egyetemlegesen feleljen a másik elkövető vagyonelkobzással elvont vagyonáért.  Ezt az álláspontot  
rögzíti egyébként a BKv 95. számú vélemény I. pontja is. 

Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden elkövetőt külön-külön a teljes elkövetési értéknek megfelelő 
mértékű vagyonelkobzásra kell kötelezni; csak annak a vagyonnak az elkobzását teszi a törvény már  
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hivatkozott  rendelkezése  lehetővé  és  egyben  kötelezővé,  amelyet  az  egyes  elkövetők  ténylegesen 
megszereztek. Azaz a vagyonelkobzás mértékének az egyes elkövetők által ténylegesen megszerzett  
vagyon mértékéhez kell igazodnia. 

Miután az irányadó tényállás szerint az nem volt megállapítható, hogy az eltulajdonított padnak mi lett  
a sorsa, a bűncselekmény útján közösen megszerzett vagyonon a terheltek hogyan osztoztak, azzal ki 
milyen mértékben gyarapodott, az elkövetőkkel szemben a vagyonelkobzás mértékét azonos arányban 
kellett megállapítani. Ennek megfelelően az érintett terhelttel kapcsolatban elrendelt vagyonelkobzás 
mértékét a Kúria 2.250 forintban határozta meg.

Gazdasági ügyszak

Gfv. IX. 30.405/2011/7 
A késedelmi kamatot meghaladó kár érvényesíthető, annak felmerülését azonban bizonyítani kell. 

A  Kúria  megítélése  szerint  a  perben  eljárt  bíróságok  eljárási  szabálysértést  nem  követtek  el,  
tisztességesen  folytatták  le  az  eljárást,  nem  sértették  a  felperes  alapvető  jogait  és  tájékoztatási  
kötelezettségüket  sem  sértették  meg.  A  felperes  előadásaiból  ugyanis  az  volt  egyértelmű,  hogy 
megítélése szerint az átlagos piaci ügyleti hitelkamatoknak megfelelő, illetve annál szerényebb kamat  
jár számára, azt tovább bizonyítani nem kell, tehát a felperes tisztában volt azzal, hogy őt terheli a  
bizonyítás terhe, csak úgy ítélte meg, hogy állítása további bizonyítást nem igényel. Arról, hogy az  
előadott  bizonyíték  nem  elégséges,  a  kereseti  kérelemnek  megfelelő  döntéshez  a  bíróságot 
tájékoztatási kötelezettség nem terheli.

A Pp. 164. § /1/ bekezdése értelmében a felperest terhelte annak bizonyítása, hogy keresete, azon belül  
a kártérítés megfizetésére irányuló keresete megalapozott. Nem követtek el eljárási szabálysértést a  
perben eljárt bíróságok azzal, hogy a felperes keresetét érdemben vizsgálták. Az alperesek ugyanis a  
felperes kereseti kérelmében foglaltakat nem ismerték el. Az alperesek ellenkérelmükben a keresettel 
érvényesített  valamennyi  követelés  elutasítását  kérték.  Az  alperesek  valóban  nem  adták  elő 
részletesen,  a  felperes  kártérítési  igényét  miért  vitatják,  ettől  függetlenül  az  eljárt  bíróságoknak 
vizsgálniuk  kellett  a  felperesi  követelés  helytállóságát.  A  részletes  védekezés  hiánya  nem 
eredményezheti azt, hogy a bíróságnak a kereseti kérelemnek megfelelően kell döntenie.

Munkaügyi ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Polgári ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Közigazgatási ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

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