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Európai uniós jogi közlemények

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek

Büntető ügyszak

1.  A Curtea de Apel Constanța (Románia) által 2011. július 27-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-396/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: román 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Az emberi  jogok és alapvető  szabadságok védelméről szóló európai egyezményének az Európai 
Unió Alapjogi Chartája 48. és 52. cikkével összefüggésben értelmezett 5. cikkének (1) bekezdésében 
foglalt rendelkezések az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 
5. cikkének (3) és (4) bekezdésére, valamint 6. cikkének (2) és (3) bekezdésére is figyelemmel  az  
alapító szerződésekben foglalt elsődleges közösségi jog részének tekintendők-e? 

2.  Az  európai  elfogatóparancsot  végrehajtó  tagállam  illetékes  igazságügyi  hatóságának 
szabadságvesztéssel  és  kényszerátadással  járó  eljárása  azon  személy  beleegyezése  nélkül,  akivel  
szemben  az  európai  elfogatóparancs  kibocsátásra  került  (a  letartóztatással  és  átadással  érintett  
személy),  a  letartóztatással  és  átadással  érintett  személy  uniós  jog  által  védett  személyes  
szabadságának az elfogatóparancsot  végrehajtó tagállam általi  korlátozásának minősül-e az emberi 
jogok és alapvető  szabadságok védelméről szóló európai  egyezmény 5.  cikkének (1) bekezdésével 
összefüggésben értelmezett  EUSZ 6. cikk,  valamint  az Európai Unió Alapjogi Chartája 48. és 52.  
cikkével  összefüggésben  értelmezett  6.  cikke  alapján  az  emberi  jogok  és  alapvető  szabadságok 
védelméről szóló európai egyezmény 5. cikkének (3) és (4) bekezdésére, valamint 6. cikkének (2) és  
(3) bekezdésére is figyelemmel? 

3. Az emberi  jogok és alapvető  szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 5. cikkének (1) 
bekezdése,  valamint  az  Európai  Unió  Alapjogi  Chartája  48.  és  52.  cikkével  összefüggésben 
értelmezett 6. cikke által védett jogoknak és biztosítékoknak az európai elfogatóparancsot végrehajtó 
tagállam általi korlátozásának – az emberi jogok és alapvető  szabadságok védelméről szóló európai 
egyezmény  5.  cikkének  (3)  és  (4)  bekezdésére,  valamint  6.  cikkének  (2)  és  (3)  bekezdésére  is 
figyelemmel – teljesítenie-e kell a demokratikus társadalomban való szükségesség, illetve a konkrétan 
elérni kívánt céllal való arányosság feltételét? 

4. Az európai elfogatóparancsot végrehajtó tagállam illetékes igazságügyi hatósága elutasíthatja-e az  
átadás  iránti  megkeresést  az  alapító  szerződések  és  az  egyéb  közösségi  jogi  normák  által  előírt 
kötelezettségek megsértése nélkül azon az alapon, hogy nem teljesültek együttesen az emberi jogok és 
alapvető  szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 5. cikkének (1) bekezdése, valamint az 
Európai Unió Alapjogi Chartája 48. és 52. cikkével összefüggésben értelmezett 6. cikke által előírt 
szükséges feltételek az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 5. 
cikkének (3) és (4) bekezdésére, valamint 6. cikkének (2) és (3) bekezdésére is figyelemmel? 

5. Az európai elfogatóparancsot végrehajtó tagállam illetékes igazságügyi hatósága elutasíthatja-e az  
átadás  iránti  megkeresést  az  alapító  szerződések  és  az  egyéb  közösségi  jogi  normák  által  előírt 
kötelezettségek  megsértése  nélkül  azon  az  alapon,  hogy  az  európai  elfogatóparancsot  kibocsátó 
tagállam nem vagy nem teljes egészében, illetve hibásan (a kölcsönösség feltételének figyelmen kívül 
hagyásával) ültette át az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló  
2002/584/IB tanácsi kerethatározatot? 
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6. Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló – az EUSZ 6. cikk által is hivatkozott – 
európai egyezmény 5. cikkének (3) és (4) bekezdésére, valamint 6. cikkének (2) és (3) bekezdésére is 
figyelemmel  az  emberi  jogok  és  alapvető  szabadságok  védelméről  szóló  európai  egyezmény  5. 
cikkének  (1)  bekezdésében,  valamint  az  Európai  Unió  Alapjogi  Chartája  48.  és  52.  cikkével 
összefüggésben  értelmezett  6.  cikkében  foglalt  rendelkezésekkel  ellentétes-e  az  Európai  Unió 
tagállamának – Románia – nemzeti joga, különösen a 302/2004. sz. törvény III. címében foglaltak,  
valamint a 2002/584/IB tanácsi kerethatározatot helyesen ültették-e át e normákkal? 

Gazdasági ügyszak

1. A Krajský súd v Prešove (Szlovák Köztársaság) által 2011. május 23-án benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-252/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: szlovák 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Ellentétes-e a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló,  
1993.  április  5-i  93/13/EGK  tanácsi  irányelv  6.  cikkének  (1)  bekezdésével  és  7.  cikkének  (1)  
bekezdésével  az  olyan  nemzeti  rendelkezés  alkalmazása,  amelynek  értelmében  valamely 
választottbírósági  ítélet  felülvizsgálatára  minden  esetben  és  kizárólag  az  a  bíróság  az  illetékes,  
amelynek illetékességi területén a választottbírósági megállapodás vagy a választottbírósági kikötés 
alapján a választottbíróság székhelye található vagy ahol választottbírósági eljárás folyik, amennyiben 
a szóban forgó bíróság arra a következtetésre jut, hogy e megállapodás vagy kikötés a fent hivatkozott 
irányelv 3. cikkének (1) bekezdése értelmében tisztességtelen feltételnek minősül? 

2. Az első kérdésre adott nemleges válasz esetén: ellentétes-e a fogyasztókkal kötött szerződésekben 
alkalmazott  tisztességtelen  feltételekről  szóló,  1993.  április  5-i  93/13/EGK  tanácsi  irányelv  6. 
cikkének (1) bekezdésével és 7. cikkének (1) bekezdésével az olyan nemzeti rendelkezés alkalmazása,  
amelynek  értelmében  az  (1.  kérdés  szerinti)  bíróságnak  –  a  választottbírósági  ítélet  esetleges 
megsemmisítése esetén – az eljárást érdemben (azaz azon igény tekintetében, amelyre vonatkozóan a 
választottbíróság  előtt  az  eljárás  folyt)  kell  lefolytatnia  anélkül,  hogy  a  lefolytatandó  eljárás 
tekintetében  ismételten  megvizsgálná  illetékességét,  jóllehet  amennyiben  a  fogyasztóval  szemben 
támasztott  igényt  eleve  rendes  bíróság  és  nem  választottbíróság  előtt  érvényesítették  volna,  már  
kezdettől fogva a fogyasztó lakóhelye szerinti bíróság lett volna illetékes az eljárás lefolytatására? 

2.  A  Rechtbank  Breda  (Hollandia)  által  2011.  június  27-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-315/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Összeegyeztethető-e a Montreali Egyezmény 29. cikkének utolsó mondatával a 261/2004 rendelet  
7.  cikke  értelmében  vett  kártalanításhoz  való  jog  késés  esetén  történő  biztosítása  arra  a  tényre  
tekintettel, hogy az említett egyezmény 29. cikkének első mondata értelmében kártérítési perek egy 
szerződés  alapján,  szerződésen  kívül  károkozás  alapján  vagy  egyéb  módon  kizárólag  ennek  az 
egyezménynek a feltételeire és a felelősség korlátozására figyelemmel kezdeményezhetők?

2. Amennyiben a 261/2004 rendelet 7. cikke értelmében vett kártalanításhoz való jog késés esetén 
történő biztosítása nem egyeztethető össze a Montreali Egyezmény 29. cikkével, úgy érvényesülnek-e 
bármiféle  korlátozások  a  Bíróság  határozata  jelen  ügy  vonatkozásában  történő  hatálybalépésének 
időpontja tekintetében és/vagy általánosságban?
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3.  A Juzgado de lo  Mercantil  de A Coruña (Spanyolország)  által 2011. június 28-án 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-321/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: spanyol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
A 261/2004/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdésével és 4. cikkének (3) bekezdésével összefüggésben 
értelmezett 2. cikkének j) pontja értelmében vett visszautasított beszállás fogalma magában foglalja-e  
azt az esetet, amikor a légifuvarozó azért utasítja vissza a beszállást, mert a jeggyel igénybevett els ő 
járat  neki  felróhatóan késik,  és  azon téves feltevésre  alapítva,  hogy az utasok nem érkeznek meg 
időben a második járathoz, lehetővé teszi, hogy ezen utasok helyét más utasok foglalják el? 

4. A Tribunal de Pequena Instância Cível de Lisboa (Portugália) által 2011. július 8-án 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-365/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: portugál 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
A  Bíróság  C-402/07.  és  C-432/07  sz.  egyesített  ügyekben  2009.  november  19-én  hozott  ítélete 
fényében, amely megállapította, hogy a 261/2004 rendelet 5., 6. és 7. cikkét akként kell értelmezni,  
hogy  a  késéssel  érintett  járatok  utasait  a  törölt  járatok  utasaihoz  hasonlóknak  lehet  tekinteni  a  
kártalanítás  iránti  jog  alkalmazása  szempontjából,  amennyiben  a  késéssel  érintett  légi  járat 
következtében  három  órát  meghaladó  időveszteséget  szenvednek,  ugyanígy  kell-e  értelmezni  a 
hivatkozott cikkeket, amennyiben egy járat a felszállás helyéről az előírt időben indult, majd azon a 
repülőtéren, ahol útközben megállt, három óra ötvenöt perces késést szenvedett, mielőtt folytatni tudta 
útját, mivel a megfelelő  légitársaság üzemeltetési okokból repülőgépcseréről döntött, majd kiderült, 
hogy az a repülőgép, amellyel a korábbit helyettesítették, már hibás volt a megállást megelőzően is, 
amire tekintettel műszaki beavatkozást hajtottak végre oly módon, hogy a járat az említett három óra  
ötvenöt perces késéssel érkezett a célállomásra? 

Munkaügyi ügyszak

1. A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2011. március 9-én és 2011. március 
24-én  benyújtott  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelmek  (C-124/11.,  C-125/11.  és  C-
143/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Alkalmazandó-e a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott  egyenlő bánásmód általános 
kereteinek létrehozásáról  szóló  2000/78/EK irányelv  a  köztisztviselőknek betegség  esetén  nyújtott  
támogatásra vonatkozó nemzeti rendelkezésekre? 

2. Az Arbeitsgericht Passau (Németország) által 2011. május 16-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelmek (C-229/11. és C-230/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió 2007. december 12-i Alapjogi Chartája 31. cikkének (2) 
bekezdését, illetve a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkének (1) bekezdését, hogy azokkal ellentétesek az olyan 
nemzeti  jogszabályok  vagy gyakorlat,  amelyek  szerint  a  hetente  ledolgozandó napok számának  a 
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csökkentett  munkarend jogszerű elrendelése folytán bekövetkezett  csökkenése esetén a csökkentett 
munkarendben  dolgozó  munkavállaló  fizetett  éves  szabadságát  pro  rata  temporis  a  csökkentett 
munkarend  időszaka  alatti  heti  munkanapok  számának  a  teljes  munkaidős  munkavállaló  heti 
munkanapjainak számához viszonyított arányához igazítják, és a csökkentett munkarendben dolgozó 
munkavállaló ezáltal a csökkentett munkarend időszaka alatt a szabadságra csak ennek megfelelően 
csökkentett mértékű jogosultságot szerez? 

2. Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

Úgy kell-e  értelmezni  az  Európai  Unió  2007.  december  12-i  Alapjogi  Chartája  31.  cikkének (2)  
bekezdését, illetve a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkének (1) bekezdését, hogy azokkal ellentétesek az olyan 
nemzeti  jogszabályok  vagy gyakorlat,  amelyek  szerint  a  hetente  ledolgozandó napok számának  a 
„nullás  munkarend”  jogszerű  elrendelése  folytán  bekövetkezett  nullára  csökkenése  esetén  a 
csökkentett  munkarendben  dolgozó  munkavállaló  fizetett  éves  szabadságát  ennyiben  pro  rata  
temporis  nullára csökkentik, és a csökkentett munkarendben dolgozó munkavállaló ezáltal a „nullás 
munkarend” időszaka alatt nem szerez szabadságra való jogosultságot? 

3. A Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanyolország) által 2011. június 6-án 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-282/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: spanyol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. „Megfelel-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés 48. cikkében és a szociális biztonsági  
rendszereknek  az  Európai  Unión  belül  mozgó  munkavállalókra  és  családtagjaikra  történő 
alkalmazásáról  szóló,  1971.  június  14-i  1408/71/EGK  rendelet  3.  cikkében  rögzített  közösségi 
célkitűzéseknek,  illetve  az  1408/71/EGK  rendelet  VI.  melléklete  D.  részének  4.  pontjában 
foglaltaknak az említett VI. melléklet D. része 4. pontjának azon értelmezése, amely szerint a spanyol  
ellátásoknak a biztosított  személy által a spanyol  szociális biztonsági rendszerben teljesített  utolsó  
járulékfizetést közvetlenül megelőző évek során ténylegesen befizetett járulékok alapján kiszámított  
elméleti összegének kiszámításához az így kapott összeget el kell osztani 210-zel, mivel a szociális  
biztonságról szóló törvény 162. cikkének (1) bekezdése alapján ez az osztószám szolgál az öregségi 
nyugdíj számítási alapjának meghatározására?” 

2. (amennyiben az első kérdésre adott válasz nemleges): „Megfelel-e az Európai Unió működéséről  
szóló szerződés 48.  cikkében és az 1971.  június  14-i  1408/71/EGK rendelet  3.  cikkében rögzített  
közösségi célkitűzéseknek, illetve a szociális biztonsági rendszereknek az Európai Unión belül mozgó 
munkavállalókra  és  családtagjaikra  történő  alkalmazásáról  szóló,  1971.  június  14-i  1408/71/EGK 
rendelet VI. melléklete D. részének 4. pontjában foglaltaknak az említett VI. melléklet D. része 4.  
pontjának azon értelmezése, amely szerint a spanyol ellátásoknak a biztosított személy által a spanyol  
szociális  biztonsági  rendszerbe  teljesített  utolsó  járulékfizetést  közvetlenül  megelőző  évek  során 
ténylegesen befizetett járulékok alapján kiszámított elméleti összegének kiszámításához az így kapott 
összeget el kell osztani a Spanyolországban teljesített járulékfizetések éveinek számával?” 

3. (amennyiben a második kérdésre adott válasz nemleges, függetlenül attól, hogy az első kérdésre 
adott válasz igenlő vagy nemleges): „Alkalmazható-e analógia útján a jelen eljárásban vizsgált esetben 
a  szociális  biztonsági  rendszerek  koordinálásáról  szóló,  2004.  április  29-i  883/2004/EK  európai  
parlamenti és tanácsi rendelet ( 2 ) XI. melléklete G. része 3. pontjának a) alpontja az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 48. cikkében és a szociális biztonsági rendszereknek az Európai Unión 
belül  mozgó  munkavállalókra  és  családtagjaikra  történő  alkalmazásáról  szóló,  1971.  június  14-i 
1408/71/EGK rendelet 3. cikkében rögzített közösségi célkitűzések megvalósítása érdekében, és ezen 
analógia következtében a portugál járulékfizetési időszakot annak a spanyolországi járulékalapnak a 
figyelembevételével  kell  megszerzettnek  tekinteni,  amely  időben  legközelebb  esett  ehhez  az 
időszakhoz, és figyelembe kell-e venni a kiskereskedelmi árak alakulását is?” 
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4. (amennyiben az első, a második és a harmadik kérdésre adott válasz is nemleges): „Amennyiben a 
fentiekben  ismertetett  megoldások  egyike  sem tekinthető  teljes  mértékben  vagy  legalább  részben 
helyesnek, hogyan kell értelmezni a szociális biztonsági rendszereknek az Európai Unión belül mozgó 
munkavállalókra  és  családtagjaikra  történő  alkalmazásáról  szóló,  1971.  június  14-i  1408/71/EGK 
rendelet  VI.  melléklete  D.  részének 4.  pontját,  és  melyik  az  az  értelmezés,  amely amellett,  hogy 
hasznos a jelen jogvita eldöntésének szempontjából, jobban megfelel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 48.  cikkében és az 1971.  június  14-i  1408/71/EGK rendelet  3.  cikkében rögzített  
közösségi célkitűzéseknek és a VI. melléklet D. részének 4. pontjában foglaltaknak?” 

4. A Landesarbeitsgericht Berlin Brandenburg (Németország) által 2011. június 27-én 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-317/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Ellentétes-e az Alapjogi Charta 31. cikkével és a munkaidő- szervezés egyes szempontjairól szóló,  
2003. november 4-i 2003/88/EK irányelv 7. cikkének (1) bekezdésével az olyan nemzeti szabályozás, 
mint  a BUrlG 13. §-ának (2) bekezdésében foglalt, amelynek értelmében a legalább négy hét éves  
szabadság időtartama bizonyos ágazatokban kollektív szerződés útján csökkenthető? 

2. Ellentétes-e az Alapjogi Charta 31. cikkével és a munkaidő- szervezés egyes szempontjairól szóló,  
2003.  november  4-i  2003/88/EK  irányelv  7.  cikkének  (1)  bekezdésével  a  valamely  kollektív 
szerződésben foglalt olyan nemzeti szabályozás, mint a Bundesrahmentarifvertrag Bauban (szövetségi 
építőipari kollektív keretszerződés) foglalt, amelynek értelmében nem keletkezik szabadsághoz való  
jog  azokban az  években,  amelyekben  betegség  miatt  nem kerül  sor  egy bizonyos  összegű bruttó 
munkabér megszerzésére? 

3. Az első és második kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

Alkalmazhatatlan-e  ebben  az  esetben  egy  olyan  szabályozás,  mint  a  BUrlG  13.  §-ának  (2) 
bekezdésében foglalt? 

4. Az első, második és harmadik kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

Fennáll-e  a  bizalomvédelem  a  BUrlG  13.  §-ának  (2)  bekezdése  szerinti  szabályozás  és  a 
Bundesrahmentarifvertrag Bau szerinti  szabályozások érvényessége  szempontjából  akkor,  ha 2009.  
december 1-jét, a Lisszaboni Szerződés és az Alapjogi Charta hatálybalépését megelőző időszakokról  
van szó? Kell-e biztosítani a Bundesrahmentarifvertrag Bau szerződő feleinek határidőt  arra,  hogy 
maguk állapodhassanak meg más szabályozásban? 

5.  A  Sø-og  Handelsretten  (Dánia)  által  2011.  július  1-jén  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelmek (C-335/11. és C-337/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: dán 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. a) A fogyatékosság irányelv szerinti fogalmának hatálya alá tartozik-e az a személy,  aki fizikai,  
mentális  vagy pszichológiai  sérülés miatt  nem,  vagy csak korlátozottan képes  a munkavégzésre  a  
Bíróság  C-13/05.  sz.  Navas-  ügyben  hozott  ítéletének  45.  pontjában  meghatározott  időtartamnak 
megfelelő időszakban? 

b) A fogyatékosság irányelv szerinti fogalmának hatálya alá tartozik-e a diagnosztizált gyógyíthatatlan 
betegség által okozott állapot? 

c)  A fogyatékosság  irányelv  szerinti  fogalmának hatálya  alá  tartozik-e  a  diagnosztizált  ideiglenes  
betegség által okozott állapot? 
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2. A 2000/78/EK tanácsi irányelv szerinti értelemben tekinthető-e fogyatékosságnak az a megváltozott  
munkaképesség, amely nem igényel különös vagy más hasonló ellátást, csupán azt jelenti, hogy az 
érintett személy teljes munkaidőben nem képes a munkavégzésre? 

3. A 2000/78/EK irányelv 5. cikke szerinti intézkedések közé tartozik-e a munkaidő csökkentése? 

4.  A  2000/78/EK  tanácsi  irányelvvel  ellentétes-e  a  nemzeti  jog  azon  előírásának  alkalmazása,  
amelynek értelmében a munkáltató rövidebb felmondási idő alkalmazása mellett elbocsáthatja azt a  
munkavállalót,  aki  valamely  egymást  követő  12  hónap  alatt  összesen  120  napig  fizetett 
betegszabadságot  vesz  igénybe,  abban  az  esetben,  ha  a  munkavállalót  az  irányelv  szerint  
fogyatékosnak kell tekinteni, valamint 

a) a távollét oka a fogyatékosság 

vagy 

b)  a  távollétet  az  okozta,  hogy  a  munkáltató  nem  alkalmazott  a  különös  helyzetnek  megfelelő 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a fogyatékos személy el tudja végezni a munkáját? 

6.  Tribunal de première instance de Liège (Belgium) által 2011. július 4-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-349/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Úgy  kell-e  értelmezni  az  1997.  december  15-i  97/81/EK  tanácsi  irányelv  mellékletét  alkotó,  az 
UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a részmunkaidős foglalkoztatásról kötött keretmegállapodás 5. 
szakasza 1. pontjának a) alpontját, hogy azzal ellentétes az olyan tagállami szabályozás, amely 

– előírja, hogy azon a helyen, ahol a munkarend megtekinthető, elérhetővé kell tenni a részmunkaidős 
munkavállaló munkaszerződésének másolatát, vagy pedig e szerződés olyan kivonatát, amelyen fel 
van tüntetve a munkaidő- beosztás, mindkét fél személyazonossága és aláírása (a kerettörvény 157. 
cikke), 

– kötelezővé teszi, hogy a munkáltatónak bármikor meg kell tudnia határozni, hogy mikor kezdődik a 
műszak (a kerettörvény 158. cikke), 

–  változó  munkabeosztás  esetén  a  munkáltató  számára  előírja,  hogy a  munkavállalót  legalább  öt 
nappal korábban értesítse; a nap kezdetén ki kell függeszteni a vállalkozás helyiségeiben az összes 
részmunkaidőben  dolgozó  munkavállaló  munkaidő-beosztását  tartalmazó  tájékoztatást,  amelyet 
emellett egy évig meg kell őrizni (a kerettörvény 159. cikke) 

–  előírja,  hogy a  részmunkaidőben foglalkoztatottakat  alkalmazó  munkáltatónak rendelkeznie  kell 
olyan irattal,  amelyen fel kell tüntetni minden,  a kerettörvény 157-159. cikkében meghatározott  
munkaidő-beosztástól  való eltérést  (a  kerettörvény 160.  cikke),  és  amelyet  a  kerettörvény 161.  
cikkében meghatározott módon kell vezetni?

7.  Az  Elegktiko  Synedrio  (Görögország)  által  2011.  július  7-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-363/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: görög 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. A munkavállaló szakszervezeti szabadság miatti munkából való távolléte idejére juttatott vagy nem 
juttatott  bér  munkafeltételnek  vagy foglalkoztatási  feltételnek  minősül  e  az  uniós  jog  értelmében;  
nevezetesen,  azok  a  törvényi  rendelkezések,  amelyek  a  közjogi  személyeknél  határozott  időben 
foglalkoztatott, tisztséget nem viselő és szakszervezeti bizottságban tagként résztvevő munkavállalók 
fizetés nélküli szakszervezeti szabadságáról rendelkeznek, az EK 137. cikk (1) bekezdésének b) pontja  
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értelmében „munkafeltételnek” minősülnek, vagy a keretmegállapodás (az ESZSZ, az UNICE és a  
CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló, 1999. június 
28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv) 4. szakaszának 1. pontja értelmében „foglalkoztatási feltételnek”,  
vagy pedig e kérdés a bérezés és az egyesülési jog területére tartozik, amelyek nem tartoznak az uniós 
jog körébe? 

2.  Az  előző  kérdésre  adandó  igenlő  válasz  esetén,  egy  közjogi  személynél  határozatlan  idejű  
magánjogi  munkaszerződés  alapján  dolgozó,  meghatározott  tisztséget  betöltő  alkalmazott,  aki 
ugyanazt  a  munkát  végzi,  mint  egy  határozott  idejű  magánjogi  munkaszerződés  alapján  dolgozó, 
tisztséget  nem  viselő  alkalmazott,  esetleg  „összehasonlítható”  helyzetben  van-e  a  szóban  forgó 
alkalmazottal a keretmegállapodás 3. szakasza 2. pontjának és 4. szakasza 1. pontjának értelmében,  
vagy az  a  tény,  hogy a  tagállam Alkotmánya  (103.  cikk)  és  a  vonatkozó végrehajtási  törvények 
különleges szolgálati rendet írnak elő számára (az Alkotmány 103. cikkének (3) bekezdése értelmében 
a  felvétel  és  különleges  biztosítékok  tekintetében),  elegendő  ahhoz,  hogy  nem  kellően 
„összehasonlíthatónak”  és  így  nem  összevethetőnek  minősüljön  egy  határozott  idejű  magánjogi  
munkaszerződés alapján dolgozó, tisztséget nem viselő alkalmazottal? 

3. A fenti kérdésekre adandó igenlő válasz esetén: a) ha a nemzeti rendelkezésekből az következik,  
hogy  a  közjogi  személyeknél  határozatlan  idejű  munkaszerződés  alapján  dolgozó,  meghatározott  
tisztséget  betöltő  és  egy másodszintű  szakszervezeti  bizottságban tagként  résztvevő alkalmazottak 
(legfeljebb  havonta  9 napra)  fizetett  szakszervezeti  szabadságban részesülnek,  míg  az  ugyanolyan 
szakszervezeti  szintű,  ugyanazon  közjogi  személynél  határozott  idejű  magánjogi  munkaszerződés 
alapján  dolgozó,  tisztséget  nem  viselő  alkalmazottak  ugyanolyan  hosszúságú,  de  fizetés  nélküli  
szakszervezeti  szabadságban  részesülnek,  e  különbségtétel  hátrányos  bánásmódnak  minősül-e  a  
második kategóriába tartozó munkavállalókkal szemben a keretmegállapodás 4. szakasza 1. pontjának 
értelmében;  és b) a második kategóriába tartozó alkalmazottak munkaviszonyának időbeli  korlátja,  
valamint a szolgálati rendszer általános megkülönböztetése (a felvétel, az előrelépés, a munkaviszony 
megszűnésének szintjén) objektív oka lehet-e ezen egyenlőtlenségnek? 

4.  A  közjogi  személyeknél  határozatlan  időben  alkalmazott,  meghatározott  tisztséget  betöltő 
szakszervezeti  tagok és  az  azonos szakszervezeti  szintű,  ugyanazon közjogi  személynél  határozott 
időben alkalmazott,  tisztséget nem viselő szakszervezeti  tagok közötti  szóban forgó különbségtétel  
sérti-e a szakszervezeti jog megkülönböztetéstől mentes gyakorlásának elvét az Európai Unió Alapjogi 
Chartája 12., 20., 21. és 28. cikkének értelmében, vagy igazolható-e e különbségtétel a két kategória 
munkavállalóira vonatkozó szolgálati rendszer eltérő mivoltával?

8.  A  Consiglio  di  Stato  (Olaszország)  által  2011.  július  25-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-393/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Az  1999/70/EK irányelv  melléklete  4.  szakaszának  (4)  bekezdésében  foglalt  előírás  alapján  – 
amelynek értelmében „a sajátos munkafeltételekkel kapcsolatos, a vállalkozásnál eltöltött idő alapján 
történő minősítés [helyesen: minősítés szempontjai] a határozott időre alkalmazott munkavállalók és 
az állandó munkavállalók esetében azonosak, kivéve, ha a vállalkozásnál eltöltött idő alapján történő 
eltérő minősítést objektív okok indokolják”, alkalmazható-e – amennyiben objektív okok indokolják – 
az a nemzeti rendelkezés (a 112/08. sz. törvény-rendelet 75. cikkének (2) bekezdése), amely teljes  
egészében semmisnek tekinti  a  független hatóságoknál  határozott  idejű  munkaszerződés keretében 
töltött szolgálati időt olyan esetben, ha az érintett munkavállalókat kivételesen – a 165/01 D. Lgs. 36. 
cikkének (5) bekezdésében foglalt elvtől eltérve – véglegesítik, amely véglegesítést olyan „kiválasztási 
vizsgák”  előznek  meg,  amelyek  nem  feleltethetők  meg  egy  rendes  nyilvános  versenyvizsgának 
(amelynek  célja,  hogy optimálisan töltsék fel  a  sikeres  pályázókkal  az  üres  álláshelyeket),  hanem 
mindenképpen olyanok, amelyek kivételes jelleggel lehetővé teszik annak  ex nunc  hatállyal történő 
fenntartását, amit új munkaviszonynak kellene tekinteni? 
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2. És megfordítva: ugyanezen 1999/70/EK irányelv alapján nem megengedhető-e – és ezzel a fent 
hivatkozott nemzeti rendelkezés alkalmazásától szükségszerűen el kell-e tekinteni –, hogy ne vegyék 
figyelembe nemcsak a szolgálati időt, hanem teljes mértékben vagy a szolgálatban eltöltött, a szóban 
forgó  kiválasztási  vizsgákon  való  részvételhez  előírt  szolgálati  idő  hosszát  vagy az  erre  jogosult 
nemzeti  jogalkotó  által  a  versenyvizsga  sikeres  pályázói  pozíciójának  ésszerű  mértékű  védelme 
céljából  hozott  esetleges  óvintézkedésekben  előírt  hosszt  meghaladó  részében  az  évek  folyamán 
végbement és a megvalósult véglegesítés időpontjában érvényes előmenetelt sem?

Polgári ügyszak

1.  A  Sąd  Rejonowy  w  Koszalinie  (Lengyel  Köztársaság)  által  2011.  június  28-án 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-325/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: lengyel 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Úgy kell-e értelmezni a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon 
kívüli iratok kézbesítéséről szóló, 2007. november 13-i 1393/2007/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet  1.  cikkének  (1)  bekezdését,  valamint  az  Európai  Unió  működéséről  szóló  szerződés  18.  
cikkét,  hogy  jogszerű  a  más  tagállam  területén  lakóhellyel  vagy  szokásos  tartózkodási  hellyel 
rendelkező  személynek  címzett  egyes  bírósági  iratokat  az  ügy  iratai  között  hagyni  azzal  a 
következménnyel,  hogy kézbesítettnek  kell  tekinteni  őket,  ha  e  személy  nem jelölt  ki  olyan  jogi  
képviselőt,  aki  lakóhellyel  rendelkezik azon tagállamban,  amelyben a bírósági  eljárás folyamatban  
van? 

2.  A  Hof  van  Cassatie  (Belgium)  által  2011.  június  30-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-332/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Úgy kell-e  értelmezni  többek  között  a  polgári  és  kereskedelmi  ügyekben  a  bírósági  határozatok 
elismeréséről és végrehajtásáról szóló európai szabályozásra és a 44/2001 rendelet 33. cikkének (1)  
bekezdésében  kifejezésre  juttatott  azon  elvre  figyelemmel,  amely  szerint  a  valamely  tagállamban  
hozott határozatot más tagállamban külön eljárás nélkül elismerik, a polgári és kereskedelmi ügyekben  
a  bizonyításfelvétel  tekintetében  történő,  a  tagállamok  bíróságai  közötti  együttműködéséről  szóló, 
2001. május 28-i 1206/2001/EK tanácsi rendelet 1. és 17. cikkét, hogy a részben az elrendelő bíróság 
tagállamában, részben azonban egy másik tagállamban elvégzendő igazságügyi szakértői vizsgálatot 
elrendelő bíróságnak a vizsgálat utóbbi részének közvetlen elvégzését megelőzően csak és kizárólag 
az említett rendelet 17. cikkében rögzített módszert kell alkalmaznia, vagy pedig úgy, hogy az ország 
által  kinevezett  igazságügyi  szakértő az  1206/2001 rendelet  szerinti  rendelkezések alkalmazásának 
mellőzése  mellett  is  megbízható  egy  részben  az  Európai  Unió  valamely  másik  tagállamában  
elvégzendő vizsgálattal? 

3.  A Tribunal  Judicial  de  Santa  Maria  da Feira  (Portugália)  által  2011.  július  8-án 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-362/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: portugál 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Összeegyeztethető-e közösségi joggal az a nemzeti jogi rendelkezés, amely a kártérítés csökkentését  
írja  elő  egy  2006  novemberében  egy  kerékpár  és  egy  kötelező  felelősségbiztosítással  fedezett 
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könnyűgépjármű  részvételével  bekövetkezett  balesetben  részes  felek  vétkességének  megfelelően, 
amennyiben a kerékpár vezetéséből eredő vétkesség kisebb a teljes vétkesség 20 %-ánál? 

Közigazgatási ügyszak

1.  Az  Asylgerichtshof  (Ausztria)  által  2011.  május  23-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-245/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Úgy kell-e értelmezni  a 343/2003 rendelet  15.  cikkét,  hogy a menedékkérőre vonatkozó eljárás 
lefolytatásáért az ugyanezen rendelet 6–14. cikke szerinti rendelkezések alapján eredetileg nem felelős  
tagállam  szükségszerűen  felelőssé  válik  akkor,  ha  a  menedékkérő  –  súlyos  beteg  és  kulturális 
körülmények miatt  veszélyeztetett  – menye  vagy a meny megbetegedése miatt  gondozásra szoruló 
kiskorú unokák ott tartózkodnak, és a menedékkérő késznek mutatkozik és képes arra, hogy menyét  
vagy az unokákat gondozza? Abban az esetben is így van-e ez, ha nem áll rendelkezésre az eredetileg 
felelős tagállamnak a 343/2003 rendelet 15. cikke (1) bekezdésének második mondata szerinti kérése? 

2.  Úgy kell-e értelmezni  a 343/2003 rendelet  3.  cikkének (2) bekezdését,  hogy az első kérdésben 
vázolt  helyzet  fennállása  esetén az  eredetileg nem felelős  tagállam szükségszerűen felelőssé  válik 
akkor, ha a 343/2003 rendelet rendelkezéseiből egyébként eredő felelősség sértené az EJEE 3. vagy 8. 
cikkét (az Európai Unió Alapjogi Chartája 4. vagy 7. cikkét)? Ebben az esetben az EJEE 3. vagy 8.  
cikkének  (az  Európai  Unió  Alapjogi  Chartája  4.  vagy  7.  cikkének)  közvetett  értelmezése  és 
alkalmazása  során  az  Emberi  Jogok  Európai  Bíróságának  ítélkezési  gyakorlata  szerintitől  eltérő, 
mégpedig tágabb „embertelen bánásmód” vagy „család” fogalmat kell- e alkalmazni? 

2.  A  Hamburgisches  Oberverwaltungsgericht  (Németország)  által  2011.  május  31-én 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-268/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni az 1/80 határozat 10. cikkének (1) bekezdését, 

a)  hogy az a  török munkavállaló,  aki  megfelelően engedélyt  kapott  arra,  hogy valamely tagállam 
területén bizonyos (adott esetben határozatlan), a tartózkodási engedély időtartamát meghaladó ideig 
keresőtevékenységet  folytasson  (úgynevezett  kiterjesztett  hatályú  munkavállalási  engedély),  ezen 
időszak teljes  tartama alatt  gyakorolhatja  az  ezen engedélyből  fakadó jogait,  amennyiben ez  nem 
ellentétes  az  állam  jogos  érdekének  –  nevezetesen  a  közrendnek,  a  közbiztonságnak  vagy  a 
közegészségnek – a védelmével, 

b) és hogy a tagállam számára tiltott, hogy ezen engedélyt  a kiállításának időpontjában hatályos, a  
munkavállalási  engedély  tartózkodási  engedélytől  való  függőségét  szabályozó  nemzeti  
rendelkezésekre  hivatkozva  kezdettől  fogva  megfossza  minden  hatályától  a  török  munkavállaló 
tartózkodási  jog  szerinti  jogállása  szempontjából  (tekintettel  a  Bíróság  C-416/96.  sz.  El-Yassini-
ügyben 1999.  március  2-án hozott  – az EGK–Marokkó megállapodás 40.  cikke (1) bekezdésének 
hatályához  fűződő  –  ítélete  (EBHT  1999.,  I-1209.  o.)  összefoglalásának  3.  pontjára,  valamint  
indokolásának 62–65. pontjára, továbbá C-97/05. sz. Gattoussi-ügyben 2006. december 14-én hozott – 
az EK–Tunézia euro-mediterrán társulási megállapodás 64. cikke (1) bekezdésének hatályhoz fűződő 
– ítélete (EBHT 2006.,  I-11917.  o.)  összefoglalásának 2.  pontjára,  valamint  indokolásának 36–43. 
pontjára)? 

Az e kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

2. Úgy kell-e értelmezni az 1/80 határozat 13. cikkét, hogy a „standstill” szabály azt is tiltja a tagállam 
számára, hogy a rendes munkaerőpiachoz tartozó török munkavállalót jogszabály (a jelen esetben: a  
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2004. július 30-i Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern 
im Bundesgebiet  (a  külföldiek szövetségi  területen való tartózkodásáról,  keresőtevékenységéről  és 
integrációjáról szóló német törvény)) révén megfossza annak lehetőségétől, hogy az 1/80 határozat 10.  
cikkének (1) bekezdésében foglalt hátrányos megkülönböztetés tilalmának a megsértésére hivatkozzon 
a  korábban  számára  kiállított,  a  tartózkodási  engedély  időtartamát  meghaladó  időtartamú 
munkavállalási engedély vonatkozásában?

Az e kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

3.  Úgy  kell-e  értelmezni  az  1/80  határozat  10.  cikkének  (1)  bekezdését,  hogy  a  hátrányos 
megkülönböztetés abban szabályozott tilalma semmi esetre sem tiltja a nemzeti hatóságok számára 
azt,  hogy a  nemzeti  jog  alapján  a  török  munkavállaló  részére  bizonyos  időszakra  jogalap  nélkül 
kiállított  határozott  idejű tartózkodási  engedélyeket  azok érvényességi  idejének lejártát  követően a  
nemzeti rendelkezéseknek megfelelően visszavonják azon időszakok vonatkozásában, amelyekben a 
török  munkavállaló  a  részére  korábban  megfelelően  kiállított  határozatlan  idejű  munkavállalási 
engedéllyel ténylegesen élve dolgozott? 

4. Úgy kell-e értelmezni továbbá az 1/80 határozat 10. cikkének (1) bekezdését, hogy e rendelkezés  
hatálya kizárólag arra a keresőtevékenységre terjed ki, amelyet a – nemzeti hatóságok által részére  
megfelelően  kiállított  határozatlan  idejű  és  tárgyi  hatályában  nem  korlátozott  munkavállalási  
engedéllyel  rendelkező – török munkavállaló abban az időpontban folytat,  amelyben a más célból  
kiállított határozott idejű tartózkodási engedélye lejár, és hogy a török munkavállaló ebben az esetben  
ezért  nem tarthat  igényt  arra,  hogy a nemzeti  hatóságok további  tartózkodását  –  adott  esetben az 
álláskereséshez szükséges időbeli megszakítást követően – e keresőtevékenység végleges befejezését 
követően is engedélyezzék egy új keresőtevékenység folytatása céljából? 

5. Úgy kell-e értelmezni továbbá az 1/80 határozat 10. cikkének (1) bekezdését,  hogy a hátrányos  
megkülönböztetés tilalma (csak azt) tiltja a fogadó tagállam nemzeti hatóságai számára, hogy a rendes 
munkaerőpiachoz  tartozó  török  munkavállalóval  szemben,  akinek  a  tagállam  valamely 
keresőtevékenység  folytatásával  összefüggésben  eredetileg  a  tartózkodásával  összefüggő  jogoknál 
szélesebb  körű  jogokat  biztosított,  az  utoljára  kiállított  tartózkodási  engedély  lejártát  követően 
kitoloncolási  intézkedéseket  foganatosítsanak,  amennyiben  ezen  intézkedések  nem az  állam jogos 
érdekének védelmét szolgálják, nem kötelezi azonban a nemzeti hatóságokat arra, hogy tartózkodási 
engedélyt állítsanak ki? 

3.  A  Baranya  Megyei  Bíróság  (Magyar  Köztársaság)  által  2011.  június  3-án 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-273/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: magyar 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  A  2006/112  irányelv  138.  cikkének  (1)  bekezdését  akként  kell-e  értelmezni,  hogy  a 
termékértékesítés mentes a HÉA alól, ha a terméket olyan vevő részére értékesítették, aki a 
HÉA  szempontjából  egy  másik  tagállamban  az  adásvételi  szerződés  megkötésének 
időpontjában nyilvántartásba van véve, és a vevő a termékre vonatkozó adásvételi szerződést 
azzal  köti  meg,  hogy  a  rendelkezési  jog,  a  tulajdonjog  a  szállítóeszközökre  történő 
felrakodással  egyidejűleg  átszáll  a  vevőre  és  a  vevőt  terheli  a  másik  tagállamba  történő 
szállítás kötelezettsége? 

2.  Elegendő-e  az  eladó  részéről  a  HÉA  mentes  értékesítés  alkalmazásához  az,  hogy 
meggyőződik  arról,  hogy  külföldi  honosságú  gépjárművek  szállítják  el  az  eladott  árut, 
rendelkezik  a  vevő részéről  visszaküldött  CMR-kel,  avagy meg  kell  bizonyosodnia  arról, 
hogy az eladott termék az államhatárt átlépte és a közösség területére került elszállításra? 
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3. Kétségbe vonható-e a HÉA mentes termékértékesítés ténye csupán azon az alapon, hogy 
egy másik tagállam adóhatósága visszamenőleg, a termékértékesítést megelőző időpontra a 
vevő közösségi adószámát törli? 

4.  A  Bundesfinanzhof  (Németország)  által  2011.  június  3-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-275/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
A 77/388/EGK irányelv 13. cikke B. része d) pontjának 6. alpontja értelmében vett „befektetési alapok 
kezelése” értelmezésének tekintetében: csak akkor kellően jellemző és ezáltal adómentes-e valamely 
befektetési alap harmadik személy kezelőjének szolgáltatása, ha

a) e harmadik személy kezelési, nem pedig csupán tanácsadási tevékenységet folytat, vagy ha 

b)  a  szolgáltatás  jellegénél  fogva  különbözik  más  szolgáltatásoktól  az  e  rendelkezés  szerinti 
adómentességet jellemző sajátosság alapján, vagy ha 

c) e harmadik személy a módosított 85/611/EGK irányelv 5g. cikke szerinti funkcióátruházás alapján 
folytatja tevékenységét. 

5. A Bundeskommunikationssenat (Ausztria) által 2011. június 8-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-283/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Összeegyeztethető-e  a  tagállamok  audiovizuális  médiaszolgáltatások  nyújtására  vonatkozó  egyes 
törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 2010. március 10-i  
2010/13/EU  európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv  (Audiovizuális  médiaszolgáltatásokról  szóló 
irányelv)  15.  cikkének  (6)  bekezdése  az  Európai  Unió  Alapjogi  Chartájának  17.,  valamint  16.  
cikkével, illetve az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez 
csatolt első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkével? 

6. A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2011. június 15-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-299/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Úgy kell-e  értelmezni  a  hatodik irányelv  5.  cikkének (5)  bekezdésével  és  11.  cikke  A.  része  (1)  
bekezdésének b) pontjával összefüggésben értelmezett 5. cikke (7) bekezdésének a) pontját, hogy a 
tagállam HÉA-t  vethet  ki  valamely  ingatlan dolognak az adóalany általi,  adómentes  célra  történő 
felhasználására akkor, ha 

– ez az ingatlan dolog az adóalany saját telkén és megbízásából valamely harmadik személy által  
ellenérték fejében elkészített dolog (építmény), és 

–  az  adóalany  ezt  a  telket  korábban  (ugyanazon)  HÉA-mentes  üzleti  célra  használta  fel,  és  e  
vonatkozásban még nem élt adólevonással, 

minek következtében az adóalany saját telkére, illetve annak értékére HÉA-t vetnek ki? 
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7.  Az Oberlandesgericht  Frankfurt  am Main (Németország)  által  2011.  június 20-án 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-308/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Felhasználható-e a 2004/27/EK irányelvvel módosított 2001/83/EK irányelv 1. cikke 2. pontjának 
b)  alpontja  szerinti  „farmakológiai  hatás”  fogalmának  meghatározásához  az  Európai  Bizottság 
védnöksége alatt  kidolgozott,  a  gyógyszerek  és  orvostechnikai  eszközök elhatárolására  vonatkozó, 
„Medical Devices: Guidance document” című iránymutatás, amely szerint szükség van a szóban forgó 
anyag molekulái és valamely – rendszerint receptornak nevezett  – sejtkomponens között létrejövő, 
valamely közvetlen hatást kiváltó vagy valamely más hatóanyag hatását blokkoló kölcsönhatásra? 

2. Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: azt feltételezi-e a farmakológiai hatás fogalma, hogy 
a  szóban  forgó  anyag  molekulái  kölcsönhatásba  lépnek  a  felhasználó  sejtkomponenseivel,  vagy 
elegendő  a szóban forgó anyag és valamely – nem az emberi  test  részét  képező –  sejtkomponens 
közötti kölcsönhatás? 

3. Az első  kérdésre adandó nemleges válasz esetén vagy abban az esetben, ha a második kérdésben 
javasolt  fogalom-meghatározások  egyike  sem  jöhet  szóba:  mely  más  fogalom-  meghatározás 
alkalmazandó ezek helyett? 

8.  A First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) által 2011. június 20-án 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-310/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: angol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Az 1978. január 1-je előtti  időszak vonatkozásában az adóalany az 1967. április 11-i 67/228/EGK 
második tanácsi irányelv 8. cikkének a) pontja, illetve az adósemlegesség és az egyenl ő  bánásmód 
elve  alapján  közvetlenül  érvényesíthető  joggal  rendelkezik-e  ahhoz,  hogy  a  termékértékesítés 
adóalapját  visszamenőlegesen  csökkentettnek  tekintse  akkor,  ha  a  termékértékesítés  időpontját 
követően  a  termékértékesítés  címzettje  jóváírásban  részesült  az  értékesítő  részéről,  amellyel 
kapcsolatban ezt követően a címzett dönthetett arról, hogy azt pénzbeli kifizetésként vagy a címzett  
részére  korábban  teljesített  termékértékesítés  vonatkozásában  az  értékesítőnek  járó  összegekkel 
szembeni jóváírásként veszi-e fel? 

9. A Förvaltningsrätten i Falun (Svédország) által 2011. június 27-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-318/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: svéd 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Az uniós jog vonatkozó rendelkezései alapján végzett értékelés során hogyan kell értelmezni az 
„állandó telephely, ahonnan üzleti tevékenységet végeznek” kifejezést? 

2.  Úgy  kell-e  tekinteni  azt  az  adóalanyt,  akinek  a  gazdasági  tevékenységének  székhelye  másik  
tagállamban  van,  fő  tevékenysége  autók  gyártása  és  forgalmazása,  és  aki  svédországi 
létesítményekben autómodellek téli tesztelését végezte, hogy olyan svédországi állandó telephellyel  
rendelkezett,  ahonnan  üzleti  tevékenységet  végzett,  abban  az  esetben,  ha  svédországi 
tesztlétesítményekbe ottani felhasználás céljára termékeket szerzett be és szolgáltatásokat vett igénybe  
anélkül,  hogy saját személyzete állandó jelleggel Svédországban tartózkodott volna, és a tesztelési  
tevékenység  nélkülözhetetlen  a  vállalkozás  másik  tagállamban  végzett  gazdasági  tevékenységének 
ellátásához? 
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3. Befolyásolja-e a második kérdésre adandó választ az, ha az adóalany kizárólagos tulajdonában van 
egy svéd leányvállalat, amelynek szinte egyedüli célja az érintett tesztelési tevékenységhez kapcsolódó 
különböző szolgáltatások adóalany részére való nyújtása? 

10.  A  Förvaltningsrätten  i  Falun  (Svédország)  által  2011.  június  27-én  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-319/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: svéd 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Az uniós jog vonatkozó rendelkezései alapján végzett értékelés során hogyan kell értelmezni az 
„állandó telephely, ahonnan üzleti tevékenységet végeznek” kifejezést? 

2.  Úgy  kell-e  tekinteni  azt  az  adóalanyt,  akinek  a  gazdasági  tevékenységének  székhelye  másik  
tagállamban van és főként hallókészülékek gyártásával és forgalmazásával foglalkozik, hogy azáltal,  
hogy svédországi kutatórészlegében audiológiai kutatást végez, olyan svédországi állandó telephellyel  
rendelkezett, ahonnan üzleti tevékenységet végzett, abban az esetben, ha a szóban forgó svédországi  
kutatólétesítményében  való  felhasználás  céljára  termékeket  szerzett  be  és  szolgáltatásokat  vett  
igénybe? 

11. A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Magyar Köztársaság) által 2011. 
június 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-324/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: magyar 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Nem ellentétes-e az adósemlegesség elvével (a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 
a  Tanács  2006/112/EK  irányelv  9.  cikke)  az  a  jogértelmezés,  amely  szerint  kizárja  a 
számlabefogadó  adólevonási  jogának  érvényesíthetőségét,  ha  a  számlakibocsátó  egyéni 
vállalkozói  igazolványát  az önkormányzat  jegyzője a szerződés szerinti  teljesítést  illetve a 
számla kibocsátását megelőzően visszavonta?

2.  Az  a  körülmény,  hogy  a  számlakibocsátó  egyéni  vállalkozó  az  általa  foglalkoztatott 
munkavállalókat  nem  jelenti  be  („feketén  foglalkoztatja”),  és  ezért  az  adóhatóság 
megállapítja, hogy „bejelentett munkavállalóval nem rendelkezik”, az adósemlegesség elvére 
tekintettel kizárhatja-e, hogy a számlabefogadó adólevonási jogával éljen?

3.  Felróható-e  a  számlabefogadó  mulasztásaként,  hogy  a  munkavégzés  helyén  dolgozó 
munkavállalókat nem ellenőrizte olyan szempontból, hogy azok a számlakibocsátóval állnak-
e jogviszonyban, illetve a számlakibocsátó e munkavállalókkal kapcsolatos bejelentési illetve 
egyéb  adókötelezettségét  teljesítette-e?  E  magatartás  tekinthető-e  olyan  objektív 
körülménynek,  amely  miatt  a  számlabefogadó  tudta  vagy  tudnia  kellett,  hogy  ÁFA 
kijátszására irányuló ügyletben vett részt?

4. A nemzeti bíróság a fenti körülményeket az adósemlegesség elvére figyelemmel értékelési 
körébe  vonhatja-e  akkor,  amikor  az  összes  körülmény  együttes  értékelése  alapján  arra  a 
következtetésre  jut,  hogy  a  gazdasági  esemény  nem  a  számlán  feltüntetett  felek  között 
valósult meg? 
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12.  A  Hoge  Raad  der  Nederlanden  (Hollandia)  által  2011.  június  29-én  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-326/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Úgy kell-e  értelmezni  a  hatodik  irányelv  4.  cikke  (3)  bekezdésének  a)  pontjával  összefüggésben 
értelmezett 13. cikke B. részének g) pontját, hogy nem mentes a hozzáadottérték-adó alól azon épület  
értékesítése, amelyen az eladó az értékesítés előtt olyan, új épület kialakítását célzó átalakítási, illetve  
felújítási munkálatokat végzett, amelyeket az értékesítés után a vevő folytatott és fejezett be? 

13. A Hof van Cassatie van België (Belgium) által 2011. június 30-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-333/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni a TIR-egyezmény 37. cikkét és 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. cikke (3) bekezdésének második albekezdését, hogy a 
jogsértést  felfedező  tagállam  a  jogsértés  elkövetése  helyének  hivatalos  megállapítása  és  a 
garanciavállaló által határidőben benyújtott ellenbizonyíték hiányában a jogsértés elkövetése szerinti 
tagállamnak  minősül  még  abban  az  esetben  is,  ha  a  TIR-igazolvány  elfogadásának  és  az  áruk 
elzárásának  helye  ismeretében  alaposabb  vizsgálat  nélkül  is  megállapítható,  hogy  az  árukat  a  
Közösség  melyik  külső  határán  található  tagállamon  keresztül  juttatták  jogellenesen  közösségi 
területre? 

2.  Az  első  kérdésre  adandó  nemleges  válasz  esetén  úgy  kell-e  értelmezni  ugyanezen  cikket  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)  
bekezdésével  és  7.  cikkének  (1)  bekezdésével  összefüggésben,  hogy  a  Közösség  külső  határán 
található  azon  tagállam,  ahová  az  árut  jogellenesen  szállították,  a  fogyasztási  adó  beszedésére  is  
jogosult  abban az esetben,  ha az  árukat  közben elszállították abba a tagállamba,  ahol  felfedezték,  
lefoglalták és elkobozták azokat? 

14. A Cour d’appel de Lyon (Franciaország) által 2011. július 1-jén benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-336/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Úgy  kell-e  értelmezni  (a  2006.  október  17-i  1549/2006/EK  bizottsági  rendelettel  és  a  2007. 
szeptember  20-i  1214/2007/EK  bizottsági  rendelettel  módosított,  a  vám-  és  statisztikai 
nómenklatúráról,  valamint  a  Közös  Vámtarifáról  szóló,  1987.  július  23-i  2658/87/EGK  tanácsi 
rendelet  I.  mellékletében  található)  Kombinált  Nómenklatúrát,  hogy  azok  a  polírozószivacsok,  
amelyek rendeltetésük szerint a félvezető anyagok polírozására szolgáló polírozó gépekhez valók – 
amelyek, mint olyanok, a 8460 vámtarifaszám alá tartoznak –, és amelyek behozatalára a géptől külön 
kerül  sor,  továbbá  megjelenésük  szerint  olyan  középen  perforált  korongok,  amelyek  egy kemény 
poliuretán rétegből,  egy poliuretán hab rétegből,  egy réteg ragasztóból és egy műanyagból  készült 
védőfóliából állnak, nincs fémből készült részük, és nem rendelkeznek polírozó összetevővel sem, egy 
polírozófolyadékkal  együtt  szeletek  („waferek”)  polírozására  használják,  és  a  kopás  mértékétől 
függően meghatározott gyakorisággal cserélni kell őket, a 8466 (…) (vámtarifaszám) alá tartoznak,  
úgyis mint a kizárólag vagy elsődlegesen a 8456–8465 vámtarifaszám alá besorolt gépek felismerhető  

15



alkatrésze vagy tartozéka, avagy az alkotóanyag szerinti besorolásuk alapján – öntapadó, műanyagból 
készült, sík formájú termékként – a 3939 (…) (vámtarifaszám) alá tartoznak? 

15.  A  Tribunal  administratif  de  Montreuil  (Franciaország)  által  2011.  július  4-én 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-338/11. - C-347/11. sz. ügyek) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) helyzete 
mellett a befektetésijegy-tulajdonosok helyzetét is figyelembe kell-e venni? 

2. Ha a válasz igenlő, akkor melyek azok a feltételek, amelyek mellett a vitatott forrásadó a szabad  
tőkemozgás elvével összeegyeztethetőnek tekinthető? 

16.  A Tribunal d’instance de Paris  (Franciaország)  által  2011. július  4-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-348/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Érvénytelen-e az OLAF által Thaiföldön lefolytatott, és a preferenciális származással kapcsolatos  
rendelkezésekre alapított vizsgálat, mivel sérti a nemzetközi jogot, így a teljes szuverenitás elvét és az 
ENSZ Közgyűlésének az államok belső ügyeibe történő beavatkozás tilalmáról és a függetlenségük és 
szuverenitásuk védelméről szóló, 1965. december 21-i nyilatkozatát? 

2. Érvénytelen-e az OLAF által Thaiföldön lefolytatott, és a preferenciális származással kapcsolatos  
rendelkezésekre alapított  vizsgálat, ha, mint a jelen esetben, az OLAF nem tartotta be szigorúan a  
Közösségi Vámkódex végrehajtásáról szóló rendelet 94. cikkének rendelkezéseit? 

3.  Érvénytelen-e  az  OLAF  által  Thaiföldön  lefolytatott  vizsgálat,  és  felhasználhatók-e  az  OLAF 
vizsgálata során szerzett információk annak érdekében, hogy megkérdőjelezzék az általános szabályok 
szerinti származást, annak ellenére, hogy: 

– a preferenciális származással kapcsolatos vizsgálat keretében információkat kértek; 

–  az OLAF megsértette a közösségi szabályozást, nevezetesen az 1073/1999 rendeletet azzal, hogy 
nem  a  „harmadik  országokban  a  hatályos  együttműködési  megállapodások  rendelkezéseivel 
összhangban” járt el; 

– a helyi illetékes hatóság nem vállalta a jogi segítségnyújtást; 

– a megszerzett információk közlésére nem a helyi illetékes hatóság hozzájárulásával és a személyes  
adatok harmadik országoknak történő  átadására alkalmazandó belső  szabályaiknak a tiszteletben 
tartásával került sor; 

– a vizsgálat informálisan zajlott, teljesen bizalmas jelleggel és a védelemhez való jog megsértésével? 

4. A Malajziából, a Kínai Népköztársaságból, a Koreai Köztársaságból, Szingapúrból és Thaiföldről 
származó  színes  televíziók  behozatalára  végleges  dömpingellenes  vám  kivetéséről  szóló,  1995. 
március  27-i  710/95/EK tanácsi  rendelet  és  a  módosításáról  szóló,  1998.  november  27-i  2584/98 
tanácsi rendelet  érvénytelen-e azért, mert a dömpingkülönbözet súlyozott átlagának kiszámításakor a  
nullára  történő  csökkentés  módszere  nem  került  említésre  sem  e  rendeletek 
preambulumbekezdéseiben,  sem  a  korábbi,  a  Malajziából,  a  Kínai  Népköztársaságból,  a  Koreai  
Köztársaságból,  Szingapúrból  és  Thaiföldről  származó  színes  televíziók  behozatalára  ideiglenes 
dömpingellenes  vám  kivetéséről  szóló,  1994.  szeptember  27-i  2376/94/EK  bizottsági  rendelet 
preambulumbekezdéseiben? 
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5. A Malajziából, a Kínai Népköztársaságból, a Koreai Köztársaságból, Szingapúrból és Thaiföldről 
származó  színes  televíziók  behozatalára  végleges  dömpingellenes  vám  kivetéséről  szóló,  1995. 
március  27-i  710/95/EK tanácsi  rendelet  és  a  módosításáról  szóló,  1998.  november  27-i  2584/98 
tanácsi  rendelet  érvénytelen-e,  amennyiben  az  Európai  Unió  tanácsa  a  vizsgálat  tárgyát  képező 
termékre vonatkozó dömpingkülönbözet meghatározása érdekében azt a módszert alkalmazta, hogy 
minden egyes érintett terméktípus tekintetében a negatív dömpingkülönbözetet nullára csökkentette? 

17.  A  Rechtbank  van  eerste  aanleg  te  Antwerpen  (Belgium)  által  2011.  július  4-én 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-350/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

Ellentétes-e  az  EK 43.  cikkel  [jelenleg  az  EUMSZ  49.  cikk]  az  a  nemzeti  adójogi  szabályozás, 
amelynek értelmében a Belgiumban teljes körű adókötelezettséggel rendelkező társaság az adóköteles 
nyeresége  kiszámolása  során  nem  eszközölhet  a  kockázati  tőkéhez  kapcsolódó,  olyan  összegű 
levonást, amely az adóalany Európai Unió másik tagállamában található telephelye aktíváinak nettó 
könyv  szerinti  értéke,  másrészt  az  e  telephelyekhez  számító  passzívák  összessége  közötti  pozitív 
különbségnek felel meg, míg jogosult ilyen levonásra akkor, ha ez a pozitív különbség Belgiumban 
található állandó telephelynek tudható be? 

18.  A Rechtbank van der eerste aanleg te Antwerpen (Belgium) által 2011. július 4-én 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-351/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Úgy  kell-e  értelmezni  a  Közösségi  Vámkódex  létrehozásáról  szóló,  1992.  október  12-i  
2913/92/EGK tanácsi rendelet (HL L 302., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 4. kötet, 307. 
o.) 217. cikkének (2) bekezdését, hogy a tagállamok a vámösszegek könyvelésbe vételére szolgáló 
gyakorlati  eljárások  meghatározását  olyan  rendelkezések  nemzeti  jogszabályokba  való  felvételére  
korlátozhatják, amelyekben csupán az szerepel, hogy 

–  „könyvelésbe  vétel”  alatt  e  nemzeti  jogszabályok  értelmében  „a  vámtartozásból  származó  vám 
könyvelési nyilvántartásba vagy más ezzel egyenértékű adathordozóba való bejegyzését” kell érteni – 
a jelen ügyben a vámokról és jövedéki adókról szóló, 1978. július 6-i törvénnyel (Belgisch Staatsblad, 
1978. augusztus 12., 9013. o.) megerősített, az 1977. július 18-i belga királyi  rendelettel (Belgisch 
Staatsblad, 1977. szeptember 21., 11425. o.) összehangolt, a vámokra és jövedéki adókra vonatkozó 
általános szabályokról  szóló törvény 1. cikkének 6.  pontja,  amelyet  1994.  január 1-jén felváltott  a  
vámokra és jövedéki  adókra vonatkozó általános szabályok módosításáról  szóló törvény (Belgisch 
Staatsblad, 1993. december 30. 29031. o.) 1. cikkének 4. pontja, 

és 

– a könyvelésbe vételről szóló előírásokat és vámtartozás esetén a vám megfizetésének feltételeit az 
Európai Közösségek rendeletei tartalmazzák – a jelen ügyben a vámokról és jövedéki adókról szóló, 
1978. július 6-i törvénnyel (Belgisch Staatsblad, 1978. augusztus 12., 9013. o.) megerősített, az 1977. 
július  18-i  belga  királyi  rendelettel  (Belgisch  Staatsblad,  1977.  szeptember  21.,  11425.  o.) 
összehangolt, a vámokra és jövedéki adókra vonatkozó általános szabályokról szóló törvény 3. cikke, 
amelyet 1990. január 1-jén módosított az adójogi szabályok meghatározásáról szóló, 1989. december 
22-i törvény (Belgisch Staatsblad, 1989. december 29., 21141. o.) 72. cikke, 

vagy annak érdekében, hogy az adós ellenőrizhesse azt, hogy az adóhatóságok valóban végrehajtották-
e a könyvelésbe vételt, a tagállamoknak a Vámkódex 217. cikke (2) bekezdésének végrehajtása során 
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meg kell határozniuk a nemzeti jogszabályaikban azt, hogy a gyakorlatban hogyan zajlik a Vámkódex 
217. cikkének (1) bekezdése szerinti könyvelésbe vétel? 

2.  Úgy kell-e  értelmezni  a Vámkódex 217.  cikkének (2) bekezdését,  hogy amennyiben a nemzeti  
jogszabályok csupán azt írják elő, hogy 

–  „könyvelésbe  vétel”  alatt  e  nemzeti  jogszabályok  értelmében  „a  vámtartozásból  származó  vám 
könyvelési nyilvántartásba vagy más ezzel egyenértékű adathordozóba való bejegyzését” kell érteni — 
a jelen ügyben a vámokról és jövedéki adókról szóló, 1978. július 6-i törvénnyel (Belgisch Staatsblad, 
1978. augusztus 12., 9013. o.) megerősített, az 1977. július 18-i belga királyi  rendelettel (Belgisch 
Staatsblad, 1977. szeptember 21., 11425. o.) összehangolt, a vámokra és jövedéki adókra vonatkozó 
általános szabályokról  szóló törvény 1. cikkének 6.  pontja,  amelyet  1994.  január 1-jén felváltott  a  
vámokra és jövedéki  adókra vonatkozó általános szabályok módosításáról  szóló törvény (Belgisch 
Staatsblad, 1993. december 30. 29031. o.) 1. cikkének 4. pontja, 

és 

– a könyvelésbe vételről szóló előírásokat és vámtartozás esetén a vám megfizetésének feltételeit az 
Európai Közösségek rendeletei tartalmazzák – a jelen ügyben a vámokról és jövedéki adókról szóló, 
1978. július 6-i törvénnyel (Belgisch Staatsblad, 1978. augusztus 12., 9013. o.) megerősített, az 1977. 
július  18-i  belga  királyi  rendelettel  (Belgisch  Staatsblad,  1977.  szeptember  21.,  11425.  o.) 
összehangolt, a vámokra és jövedéki adókra vonatkozó általános szabályokról szóló törvény 3. cikke, 
amelyet 1990. január 1-jén módosított az adójogi szabályok meghatározásáról szóló, 1989. december 
22-i törvény (Belgisch Staatsblad, 1989. december 29., 21141. o.) 72. cikke, 

akkor a vámhatóságok hivatkozhatnak arra, hogy a Vámkódex 217. cikkének (1) bekezdése szerinti  
könyvelésbe  vételnek  minősül  a  vámösszegnek  az  1552  B  formanyomtatványra  vagy egy PLDA 
tartozás-adatbázisba (papírnélküli vám- és vámösszegtartozás nyilvántartás)  történő, általuk végzett 
felvezetése, valamint a vámösszeg minden más ezzel egyenértékű adathordozóba való, általuk történt 
bejegyzése? 

3.  Abban az  esetben,  ha  a  vámösszeg  vámhatóság  általi,  az  1552 B formanyomtatványra  történő 
felvezetése a Vámkódex 217. cikkének (1) bekezdése szerinti könyvelésbe vételnek minősülhet, úgy 
kell-e  értelmezni  a  Vámkódex  217.  cikkét,  hogy  csak  az  1552  B  formanyomtatványon  szereplő 
vámtartozásból fakadó pontos vámösszeg felvezetése minősül a Vámkódex 217. cikkének (1) cikke 
szerinti könyvelésbe vételnek?

19.  A  College  van  Beroep  voor  het  bedrijfsleven  (Hollandia)  által  2011.  július  6-án 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-355/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni a 91/629/EGK irányelvet, hogy az abból eredő – az 1782/2003/EK rendelet 4. 
cikke  értelmében  vett  –  gazdálkodási  követelmények  a  mezőgazdasági  termelő  által  tejtermelés 
céljából tartott borjakra is vonatkoznak? 

2. Az e kérdésre adandó nemleges válasz esetén az a körülmény, hogy ezen irányelvet a tagállamban  
az említett  követelményeket  e borjakra is alkalmazni  rendelő  jogszabályok ültették át,  indokolja-e, 
hogy az e követelményeknek való meg nem felelés esetén e tagállamban az 1782/2003 rendelet 6. 
cikke szerinti csökkentést vagy kizárást tekintsék szükségesnek? 
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20. A Korkein hallinto oikeus (Finnország)  által 2011. július 7-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-356/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: finn 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Ellentétes-e az EUMSZ 20. cikkel biztos megélhetés hiányában a tartózkodási engedély valamely  
harmadik országbeli állampolgártól való megtagadása, ha a családi viszonyok úgy alakulnak, hogy a  
harmadik  országbeli  állampolgár  házastársa  felügyeleti  jogot  gyakorol  egy  uniós  polgár  gyermek 
felett, akinek a harmadik országbeli állampolgár nem szülője, és aki felett az felügyeleti jogot sem 
gyakorol? 

2.  Az első kérdésre adandó nemleges  válasz esetén:  másként  ítélendő-e meg az EUMSZ 20.  cikk  
hatása akkor, ha a tartózkodási engedéllyel nem rendelkező harmadik országbeli állampolgár, annak 
házastársa és az uniós polgár gyermek, aki felett a házastárs felügyeleti jogot gyakorol, együtt élnek? 

21. A Korkein hallinto oikeus (Finnország)  által 2011. július 7-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-357/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: finn 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Ellentétes-e az EUMSZ 20. cikkel biztos megélhetés hiányában a tartózkodási engedély valamely  
harmadik országbeli állampolgártól való megtagadása, ha a családi viszonyok úgy alakulnak, hogy a  
harmadik  országbeli  állampolgár  házastársa  felügyeleti  jogot  gyakorol  egy  uniós  polgár  gyermek 
felett, akinek a harmadik országbeli állampolgár nem szülője, és aki felett az felügyeleti jogot sem 
gyakorol, és a harmadik országbeli állampolgár sem házastársával, sem pedig az érintett gyermekkel  
nem él együtt? 

2.  Az első kérdésre adandó nemleges  válasz esetén:  másként  ítélendő-e meg az EUMSZ 20.  cikk  
hatása  akkor,  ha  a  tartózkodási  engedéllyel  nem rendelkező és  nem Finnországban  élő  harmadik  
országbeli  állampolgárnak és házastársának közös gyermeke  van,  aki  felett  közösen gyakorolják a 
felügyeleti jogot, és aki Finnországban él, és harmadik ország állampolgárságával rendelkezik? 

22. A Korkein hallinto-oikeus (Finnország)  által 2011. július 8-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-358/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: finn 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  A  hulladék  veszélyes  hulladékká  minősítéséből  mint  körülményből  lehet-e  közvetlenül  arra 
következtetni, hogy az anyag vagy árucikk felhasználása a 2008/98/EK hulladékirányelv 6. cikke (1)  
bekezdésének d)  pontja  szerinti  általános  káros  környezeti  vagy egészségügyi  hatásokat  idéz  elő? 
Amennyiben teljesülnek a 2008/98/EK irányelv 6. cikkének (1) bekezdése szerinti feltételek, akkor 
valamely veszélyes hulladék is elveszítheti a hulladék minőségét? 

2. A „hulladék” fogalmának értelmezése során, különösen az anyag vagy árucikk megsemmisítésére 
vonatkozó kötelezettség értékelése során jelentősége van-e annak a körülménynek, hogy a REACH-
rendelet  67.  cikkében  hivatkozott  XVII.  melléklet  értelmében  meghatározott  körülmények  között 
megengedhető  a  vizsgálat  tárgyát  képező  árucikk  ismételt  felhasználása?  Ha  igen,  akkor  milyen 
jelentőség tulajdonítható e körülménynek? 

3. Olyan harmonizációt valósít-e meg a REACH-rendelet 67. cikke a gyártás, a forgalomba hozatal  
vagy  a  felhasználás  REACH-rendelet  128.  cikkének  (2)  bekezdése  szerinti  követelményei  
tekintetében,  hogy  a  nemzeti  környezetvédelmi  előírások  nem  akadályozhatják  meg  a  XVII. 
mellékletben  felsorolt  vegyületek  és  árucikkek  használatát  abban  az  esetben,  ha  ezeket  a 
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korlátozásokat a Bizottság nem teszi közzé a REACH-rendelet 67. cikkének (3) bekezdése szerinti  
jegyzékében?

4. Úgy kell-e értelmezni a CCA oldattal kezelt faanyagok felhasználási céljainak a REACH-rendelet  
XVII.  melléklete  19.  pontja  (4)  bekezdésének b)  pontja  szerinti  felsorolását,  hogy abban taxatíve  
felsorolásra került minden felhasználási cél? 

5.  Megfeleltethető-e  a  palló-ösvény  aljzatban  való,  jelen  ügyben  szóban  forgó  felhasználás  a 
hivatkozott  listában  szereplő  célok  valamelyikének  oly  módon,  hogy  a  REACH-rendelet  XVII. 
melléklete 19. pontja (4) bekezdésének b) pontja alapján ez a felhasználás a többi szükséges feltétel  
fennállása esetén megengedhető? 

6. Milyen körülményeket kell figyelembe venni annak értékelése során, hogy fennáll-e a bőrrel való  
ismételt érintkezés REACH-rendelet XVII. melléklete 19. pontja (4) bekezdésének d) alpontja szerinti  
kockázata? 

7. A 6. kérdésben hivatkozott rendelkezés szerinti „lehetséges” kifejezés azt jelenti-e, hogy elméletileg 
lehetségesnek  kell  lennie  a  bőrrel  való  ismételt  érintkezésnek  vagy  azt,  hogy  legalább  bizonyos 
mértékig valószínűnek kell lennie? 

23.  A  Rechtbank  Haarlem  (Hollandia)  által  2011.  július  8-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-361/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  A  nyomtatási  és  másolási  sebesség  tekintetében  […]  a  Rechtbank  a  következő  kérdés 
megválaszolásában  vár  iránymutatást  a  Bíróságtól:  milyen  jelentőséget  kell  tulajdonítani  annak  a 
körülménynek, hogy a nyomtatási és másolási sebességet ugyanaz a nyomtatóegység határozza meg,  
és  csupán  azért  különbözik  e  funkciók  sebessége,  mert  a  másolás  során  a  nyomtatás  előtt  még 
szkennelni is kell? 

2. A […] Rechtbank annak tisztázását kéri a Bíróságtól, hogy úgy kell-e értelmezni a C-362/07. és C-
363/07.  sz.  egyesített  ügyekben  hozott  ítéletének  a  papírtartók  számára  és  az  adagoló  meglétére 
vonatkozó megállapításait, hogy a több tartó és egy adagoló megléte olyan objektív jellemző, amely 
támpontot ad annak megállapításához, hogy inkább másolóról, és nem nyomtatóról van szó? 

3.  A szóban forgó készülék lényeges jellemzőjére vonatkozó kérdés megítélése során […] a Cour 
d’appel de Paris 2010. május 10-i ítéletében ezzel kapcsolatban megállapított, a jelen ügyben szóban  
forgóval  megegyező  készülékekre  vonatkozó  feltételek  figyelembevétele  mellett  a  Rechtbank  a 
következő kérdés tekintetében várja a Bíróság közelebbi útmutatását: A központi nyomtatóegység (a  
nyomtató-berendezés) értékét és súlyát  a nyomtatási  vagy a másolási  funkcióhoz kell  számítani,  a  
szkenner értéke és súlya  pedig teljes mértékben,  részben,  vagy egyáltalán nem része-e a másolási  
funkciónak? 

4. A Rechtbank [által] kifejtett megfontolás[ok] alapján 1031/2008 rendelet értelmében érvényes-e a 
8443 31 91 vtsz.  szerinti  6 %-os vámtétel  olyan  MFP [többfunkciós nyomtató]  esetében,  amelyet  
2007.  január  1-jét  megelőző  behozatal  esetén  a  Bíróság  C-362/07.  és  C-363/07.  sz.  egyesített 
ügyekben hozott ítéletében megállapítottak értelmében a 8471 60 20 KN-kód alá kell besorolni? 
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24.  A  Cour  de  cassation  (Belgium)  által  2011.  július  11-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-367/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Ellentétes-e  az  Európai  Közösséget  létrehozó  szerződés  Amszterdamban  1997.  október  2-án 
egységes szerkezetbe foglalt változatának 12., 17., 18. és – amennyiben szükséges – 39. cikkével a  
nemzeti jog olyan rendelkezése, mint a munkanélküliségről szóló, 1991. november 25-i belga királyi 
rendelet 36. cikke (1) bekezdése első albekezdése 2. pontjának j) alpontja, amely attól a kizárólagos és 
kógens  feltételtől  teszi  függővé  az  Európai  Unió  valamely  tagállamának  állampolgárságával 
rendelkező,  a  Szerződés  39.  cikke  értelmében  vett  munkavállalónak  nem  minősülő,  középfokú 
tanulmányait  az Európai Unióban, de nem valamely belgiumi közösség által szervezett,  támogatott 
vagy elismert oktatási intézményben folytató, valamint az e közösségek egyike hatáskörrel rendelkező 
vizsgabizottsága által az említett  belga oktatási intézményekben folytatott  tanulmányokról  kiállított  
bizonyítvánnyal  egyenértékű,  az  említett  közösségek  egyike  által  adott  végzettséget,  vagy  a 
felsőoktatásban  való  részvételre  jogosító  végzettséget  szerző  fiatal  áthidaló  járadékra  való 
jogosultságát, hogy a fiatal korábban legalább hat éven keresztül a belgiumi közösségek egyike által 
szervezett, támogatott vagy elismert oktatási intézményben tanulmányokat folytatott? 

2.  Igenlő  válasz  esetén,  tekintettel  a  Szerződés  12.,  17.,  18.,  és  –  adott  esetben  –  39.  cikkére, 
figyelembe kell-e venni a fiatal és a belga munkaerőpiac közötti  kötelék értékelése során azokat a 
körülményeket, hogy az első kérdésben meghatározott fiatal, aki nem folytatott hat évig belga oktatási 
intézményben tanulmányokat, belga állampolgárságú férjével Belgiumban lakik, és a belga munkaügyi  
hivatalnál  álláskeresőként  nyilvántartásba  vették?  A  Belgiumban  lakás,  a  házasság  és  az 
álláskeresőként való nyilvántartásba vétel időtartamát milyen mértékben kell figyelembe venni?

25.  A Tribunale di Santa Maria Capua Vetere  (Olaszország)  által  2011. július 11-én 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-368/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Hogyan  kell  értelmezni  az  Európai  Unió  létrehozásáról  szóló  szerződés  43.  és  49.  cikkét  a 
sportfogadási  ágazatban  a  letelepedés  és  a  szolgáltatásnyújtás  szabadsága  tekintetében  annak 
megállapítása céljából,  hogy a Szerződés említett  rendelkezései megengednek-e egy olyan nemzeti 
szabályozást,  amely  állami  monopóliumrendszert,  és  a  koncessziók  és  engedélyezések  olyan 
rendszerét hozza létre, amely – a koncessziók meghatározott számán belül – a következőket írja elő: 

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

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

c) a koncesszió lejárta, valamint a jogalany nagy összegű biztosítékai elvesztése eseteinek rögzítése, 
amelyek  között  szerepel  az  az  eset  is,  ha  a  koncesszió  jogosultja  közvetlenül  vagy közvetetten  a 
koncesszió tárgyát képezőhöz hasonló, határokon átnyúló játéktevékenységeket folytat?
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26.  A Hof  van beroep te  Gent  (Belgium) által  2011.  július  13-án benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-371/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Kizárhatják-e  a  nemzeti  adóhatóságok  a  különböző  tagállamok  anya-  és  leányvállalatai  esetében 
alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló, 1990. július 23-i 90/435/EGK tanácsi irányelv ( 1 ) 
4. cikke (1) bekezdésének alkalmazását az e cikkben foglalt azon rendelkezés alapján, hogy az említett  
cikk  nem  vonatkozik  a  leányvállalat  felszámolásának  esetére,  annak  révén,  hogy  olyan  nemzeti  
jogszabályra  (a  jelen  ügyben  az 1992.  évi  WIB 210.  cikkére)  hivatkoznak,  amely  a  leányvállalat  
tényleges felszámolásával nem járó beolvadással történő  egyesülést  a leányvállalat felszámolásával 
járó egyesüléssel azonos módon kezeli? 

27. A Symvoulio tis Epikrateias által 2011. július 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal 
iránti kérelem (C-373/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: görög 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
„Az 1782/2003 rendelet 69. cikke, amely lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy – a 41. cikkben említett  
nemzeti  felső  határ  alkotóeleme  10 %-ának  erejéig  terjedő  összeghatárig  és  a  69.  cikk  harmadik 
bekezdésében  előírt  feltételek  mellett  –  eltérő  visszatartási  százalékértéket  határozzanak  meg  a  
termelők kiegészítő támogatására, összeegyeztethető-e az EK-Szerződés 2., 32. és 34. cikkében foglalt  
rendelkezésekkel, valamint a termelők számára stabil jövedelem biztosításának és a mezőgazdasági  
területek  fenntartásának  célkitűzésével,  amennyiben  lehetővé  teszi  a  visszatartási  százalékértékek 
közötti ilyen megkülönböztetést?” 

28.  A  Cour  constitutionnelle  (Belgium)  által  2011.  július  15-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-375/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Az elektronikus hírközlő  hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről 
szóló, 2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Engedélyezési irányelv)  
3.,  12.  és 13.  cikke,  jelenleg hatályos  változatában lehetővé teszi  e a tagállamok számára,  hogy a 
területükön mobiltelefon hálózat létesítésére és működtetésére a régi jogi szabályozás szerint megadott 
vonatkozó engedélyek keretében a mobiltelefon hálózatok egyedi felhasználási jogaival tizenöt éves 
tartamra  rendelkező  szolgáltatók  számára  olyan  egységes  díj  megfizetését  írják  elő,  amely  a 
frekvenciákat  érintő  egyedi  felhasználási  jogaik  meghosszabbítására  vonatkozik,  és  amelynek  a 
használati  jogokkal  érintett  frekvenciák  számával  és  a  felhasználással  érintett  hónapoktól  függő 
összegét  a  korábbi  koncessziós  díj  alapján  számítják  ki,  amely  a  fent  hivatkozott  engedélyek 
kiadásához kapcsolódott,  ha  ezen egységes  díj  kiegészít  egyrészt  egy a  frekvenciák rendelkezésre 
bocsátásért  járó  éves  díjat,  amelynek  elsődleges  célja  a  frekvenciák  rendelkezésre  bocsátása 
költségeinek fedezése, részben meghatározva azok értékét is, tekintettel arra, hogy a két díj indoka a  
frekvenciák optimális kihasználása, másrészt pedig egy olyan díjat, amely az engedélyezés irányítás  
költségeit fedezi? 

2. Lehetővé teszi e az „engedélyezési” irányelv 3.,  12. és 13. cikke a tagállamok számára, hogy a 
mobiltelefon frekvenciák megszerzésére pályázó szolgáltatók részére olyan egységes díj megfizetését  
írják  elő,  amelynek  összegét  a  frekvenciák  kijelölése  során  árverés  útján  határozzák  meg,  annak 
érdekében, hogy meghatározzák a frekvenciák értékét, ha ezen egységes díj kiegészít egyrészt egy a  
frekvenciák  rendelkezésre  bocsátásért  járó  éves  díjat,  amelynek  elsődleges  célja  a  frekvenciák 
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rendelkezésre bocsátása költségeinek fedezése, részben meghatározva azok értékét is, tekintettel arra,  
hogy a két, a régi jogi szabályozás szerinti díj indoka a frekvenciák optimális felhasználásának célja,  
másrészt pedig egy éves, a mobiltelefon hálózat létesítésére és működtetésére vonatkozó engedélyezés 
irányítási díjat? 

3. Lehetővé teszi e az „engedélyezési” irányelv 14. cikkének (2) bekezdése egy tagállam számára,  
hogy a  mobiltelefon  szolgáltatók  számára  a  közülük  egyesek  által  már  megszerzett  mobiltelefon 
frekvenciákra vonatkozó felhasználási jogaik új időszakra vonatkozó meghosszabbítása esetén ezen 
időszak kezdete  előtt  olyan  egységes  díj  fizetését  írják elő,  amely azon frekvenciák felhasználási 
jogaira vonatkozik, amelyekkel  már  ezen új időszak kezdetén rendelkeztek, és amelynek indoka a 
frekvenciák optimális kihasználása azok értékének meghatározása által, továbbá amely egységes díj 
kiegészít egyrészt egy a frekvenciák rendelkezésre bocsátásért járó éves díjat, amelynek elsődleges 
célja a frekvenciák rendelkezésre bocsátása költségeinek fedezése, részben meghatározva azok értékét  
is,  tekintettel  arra,  hogy a  két,  a  régi  jogi  szabályozás  szerinti  díj  indoka a  frekvenciák optimális  
felhasználásának célja, másrészt pedig egy éves, a mobiltelefon hálózat létesítésére és működtetésére 
vonatkozó engedélyezés irányítási díjat? 

4. Lehetővé teszi e az „engedélyezési” irányelv 14. cikkének (2) bekezdése egy tagállam számára,  
hogy a frekvenciák felhasználási jogainak megszerzése és meghosszabbítása további feltételeként egy 
árverés útján meghatározott és felső határral nem rendelkező egységes díj megfizetését írja elő, amely 
egységes díj kiegészít egyrészt egy a frekvenciák rendelkezésre bocsátásért járó éves díjat, amelynek  
elsődleges célja a frekvenciák rendelkezésre bocsátása költségeinek fedezése, részben meghatározva 
azok értékét is, tekintettel arra, hogy a két, a régi jogi szabályozás szerinti díj indoka a frekvenciák 
optimális  felhasználásának  célja,  másrészt  pedig  egy  éves,  a  mobiltelefon  hálózat  létesítésére  és  
működtetésére vonatkozó engedélyezés irányítási díjat?

29.  A  Rechtbank  van  eerste  Aanleg  te  Brussel  (Belgium)  által  2011.  július  19-én 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-384/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Ellentétes-e az EUMSZ 63. cikkel (korábban az EK-Szerződés 56. cikke) valamely tagállam olyan 
jogszabályi rendelkezése, amelynek értelmében 10 %-os forrásadó hatálya alá tartozik az a belföldi  
illetőségű  holding társaság,  amely a  tőke  kevesebb mint  10 %-ának megfelelő,  de  eredeti  értékét 
tekintve  mintegy 1,2  millió  euró  mértékű  részesedéssel  rendelkezik  egy másik  belföldi  illetőségű 
társaságban, miközben ezt a forrásadót a belga társasági adóhoz számítják és visszatérítik az esetleges  
túlfizetést, adott esetben pedig e társaság még igénybe vehet egy adórendezési eljárást is („véglegesen 
adózott  jövedelmek”),  amely  lehetővé  teszi  az  adóalap  további  csökkentését  a  részesedéssel 
összefüggő költségek erejéig, míg az Európai Unió valamely másik tagállamában letelepedett társaság 
esetén,  amennyiben  a  társaság  a  belföldi  illetőségű  társaságban fennálló  ugyanakkora  részesedése 
alapján hasonló osztalékban vagy osztaléknak minősülő  kifizetésben részesül,  a fizetendő  10 %-os 
forrásadó (ingóságokból származó jövedelemre kivetett forrásadó) végleges adót képez, amelyet nem 
lehet  visszatéríteni  és  nem  csökkenthető  a  fenti  adórendezési  eljárás  („véglegesen  adózott 
jövedelmek”) keretében? 
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30.  A First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) által 2011. július 25-én 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-392/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: angol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. A jelen ügy fő kérdése az, hogy a bérleti szerződés alapján a bérbeadó által a bérlői részére nyújtott 
szolgáltatások  (a  továbbiakban:  szolgáltatások)  úgy  tekinthetők-e,  mint  egy  egységes  ingatlan-
bérbeadás adómentes szolgáltatásának részei,  akár azért, mert  a szolgáltatások a bérlettel objektíve  
egyetlen oszthatatlan gazdasági ügyletet alkotnak, akár mert azok a bérlethez mint főszolgáltatáshoz (a 
továbbiakban:  főszolgáltatás)  képest  „járulékosak”.  E  kérdés  eldöntése  során,  és  figyelemmel  a 
Bíróság C-572/07. sz. Tellmer-ügyben 2009. június 11-én hozott ítéletére, mennyire releváns az, hogy 
a szolgáltatásokat a bérbeadótól eltérő  személyek is nyújthatnák (bár nem nyújtják), annak ellenére, 
hogy a szóban forgó bérleti szerződések feltételei szerint a bérlőknek nincs más választásuk, mint a 
bérbeadók szolgáltatásainak igénybevétele?

2. Annak meghatározása során, hogy egységes ügyletről van-e szó, releváns-e az, hogy amennyiben a 
bérlő  nem  fizeti  meg  a  szolgáltatási  díjat,  a  bérbeadó  nem  csak  a  szolgáltatás  nyújtásának 
megtagadására, hanem a bérlővel kötött bérleti szerződés megszüntetésére is jogosult? 

3.  Amennyiben  az  1.  kérdésre  adott  válasz  az,  hogy  releváns  az,  hogy  harmadik  személyeknek 
lehetőségük  van  a  szolgáltatások  nyújtására  közvetlenül  a  bérlő  számára,  ez  pusztán  kiegészítő 
tényező  annak meghatározása során, hogy a szolgáltatások egyetlen oszthatatlan gazdasági ügyletet  
alkotnak, amelynek elemekre bontása erőltetett lenne, vagy a főszolgáltatás járulékos szolgáltatásai, 
vagy pedig meghatározó tényező? Amennyiben ez pusztán kiegészítő  tényező  vagy egyáltalán nem 
releváns,  melyek  más  tényezők  relevánsak  annak  meghatározása  során,  hogy  a  szolgáltatások 
járulékos szolgáltatások-e? Különösen mennyire releváns az, ha szolgáltatásokat a bérleti szerződés 
tárgyát képező bérbe adott helyiségekben vagy azokkal kapcsolatban nyújtják, illetve az, ha az épület 
más részeiben? 

4.  Amennyiben  harmadik  felek  lehetősége  a  szolgáltatásnyújtásra  releváns,  pontosabban  az-e  a 
releváns,  hogy  a  szolgáltatásokat  jogi  értelemben  harmadik  felek  is  nyújthatnák,  még  ha  ez  a 
gyakorlatban  nehezen  is  lenne  megszervezhető,  vagy  a  bérbeadóval  nehezen  is  lehetne  ebben 
megállapodni, vagy a releváns szempont az ilyen szolgáltatások nyújtásának gyakorlati  lehetősége, 
illetve általános gyakorlata? 

5. A jelen ügyben a szolgáltatások több szolgáltatásból állnak, amelyeket egységes szolgáltatási díj  
fejében  nyújtanak.  Amennyiben  ezek  közül  egyes  szolgáltatások  (például  a  közös  helyiségek 
takarítása, a biztonsági szolgáltatások nyújtása) nem alkotnak egyetlen oszthatatlan gazdasági ügyletet 
vagy járulékosnak tekinthetők a főszolgáltatáshoz képest, ugyanakkor más szolgáltatások igen, helyes-
e  a  teljes  ellenérték  felosztása  a  különböző  szolgáltatások  között  annak  érdekében,  hogy 
meghatározzák az adóköteles és nem adóköteles szolgáltatások arányát? Másodlagosan helyes lenne-e  
úgy tekinteni a nyújtott szolgáltatásokat, hogy azok annyira szorosan kapcsolódnak egymáshoz, hogy 
„egyetlen  oszthatatlan  gazdasági  ügyletet  alkotnak,  amelynek  elemekre  bontása  erőltetett  lenne”, 
amely maga egyetlen szolgáltatásnak minősül, amely elkülönül az ingatlan-bérbeadástól?

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok

Büntető ügyszak

1. A Bíróság elnökének 2011. július 6-i végzése (a Tribunale di Milano (Olaszország) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-43/11. sz. ügy)1 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

1 A kérdés: Hírlevél II. évf. 5. sz., Büntető ügyszak, 3. szám alatt.
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A Bíróság  elnökének  2011.  július  6-i  végzése  (a  Tribunale  di  Treviso  (Olaszország) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-187/11. sz. ügy)2 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

Gazdasági ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Munkaügyi ügyszak

1.  A  Bíróság  (hatodik  tanács)  2011.  június  22-i  végzése  (a  Tribunale  di  Trani 
(Olaszország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme) – Vino Cosimo Damiano kontra 
Poste Italiane SpA  (C-161/11. sz. ügy)3 

Az  Európai  Unió  Bírósága  nyilvánvalóan  nem  rendelkezik  hatáskörrel  a  Tribunale  di  Trani  
(Olaszország) által 2011. február 7-i határozatában előzetes döntéshozatal céljából előterjesztett első  
kérdés megválaszolására. 

2.  A  Bíróság  elnökének  2011.  július  1-jei  végzése  (a  Centrale  Raad  van  Beroep 
(Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-455/10. sz. ügy)4

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

3.  A  Bíróság  (negyedik  tanács)  2011.  július  7-i  ítélete  (az  Oberste  Berufungs-  und 
Disziplinarkommission  (Ausztria)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  –  Gentcho 
Pavlov, Gregor Famira kontra Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien (C-101/10. 
sz. ügy)5 
A hátrányos megkülönböztetésnek a Közösségek nevében az 1994. december 19-i 94/908/ESZAK, EK,  
Euratom  tanácsi  és  bizottsági  határozattal  megkötött  és  jóváhagyott,  az  egyrészről  az  Európai  
Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Bolgár Köztársaság közötti társulás létesítéséről szóló  
Európa-megállapodás 38. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdésében előírt tilalmát akként kell  
értelmezni, hogy azzal a Bolgár Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozása előtt nem volt  
ellentétes  az  ügyvédi  hivatásra  vonatkozó  osztrák  szabályozás  (Österreichische  
Rechtsanwaltsordnung) alapügyben alkalmazandó szövege 30. §-ának (1) és (5) bekezdése szerintihez  
hasonló tagállami  szabályozás,  amelynek értelmében egy bolgár állampolgár az  e rendelkezésben  
előírt  állampolgársági  feltétellel  összefüggő  okból  nem  érhette  el,  hogy  bejegyezzék  őt  az  
ügyvédjelöltek  névjegyzékébe,  ennek  következtében  pedig  azt  sem,  hogy  igazolják  a  bíróságok  és  
hatóságok előtti képviseleti jogosultságát.

4.  A  Bíróság  (negyedik  tanács)  2011.  július  7-i  ítélete  (a  Curtea  de  Apel  Bacău 
(Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Ministerul Justiţiei  şi Libertăţilor 
Cetăţeneşti kontra Ştefan Agafiţei és társai (C-310/10. sz. ügy)6 

A  Curtea  de  Apel  Bacău  (Románia)  által  előterjesztett  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelem  
elfogadhatatlan. 

2 A kérdés: Hírlevél II. évf. 8. sz., Büntető ügyszak, 1. szám alatt.
3 A kérdés: Hírlevél II. évf. 7. sz., Munkaügyi ügyszak, 4. szám alatt.
4 A kérdés: Hírlevél II. évf. 1. sz., Munkaügyi ügyszak, 1. szám alatt.
5 A kérdés: Hírlevél I. évf. 1. sz., Munkaügyi ügyszak, 4. szám alatt.
6 A kérdés: Hírlevél I. évf. 4. sz., Munkaügyi ügyszak, 10. szám alatt.
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5.  A Bíróság (második tanács)  2011.  július  21-i  ítélete  (az  Upper Tribunal  (Egyesült 
Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Lucy Stewart kontra Secretary of 
State for Work and Pensions (C-503/09. sz. ügy) 
1.  A fiatal rokkantak – alapügyben szereplőhöz hasonló – rövid távú munkaképtelenségi ellátása a  
szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra  
és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendeletnek  
a  2005.  április  13-i  647/2005/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelettel  módosított  1996.  
december  2-i  118/97/EK  tanácsi  rendelettel  módosított  és  naprakésszé  tett  szövege  4.  cikke  (1)  
bekezdésének  b)  pontja  értelmében  vett  rokkantsági  ellátásnak  minősül,  ha  nyilvánvaló,  hogy  a  
kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmező állandó vagy tartós rokkantságban szenved. 

2. Az 1408/71 rendeletnek a 647/2005 rendelettel módosított szövege 10. cikke (1) bekezdésének első  
albekezdésével  összeegyeztethetetlen,  hogy  valamely  tagállam  a  fiatal  rokkantak  –  alapügyben  
szereplőhöz  hasonló – rövid  távú  munkaképtelenségi  ellátásának nyújtását  azon feltételhez  kösse,  
hogy a kérelmező szokásos lakóhelyének az illetékes tagállam területén kell lennie. 

Az  EUMSZ 21.  cikkének  (1)  bekezdésével  összeegyeztethetetlen,  hogy  valamely  tagállam az  ilyen  
ellátás nyújtását: 

– az illetékes tagállam területén való korábbi tartózkodásra vonatkozó feltételnek vesse alá, kizárva  
minden  más  tényezőt,  amely  lehetővé  tenné  a  kérelmező  és  e  tagállam  közötti  valós  kapcsolat  
fennállásának bizonyítását, és 

– a kérelem benyújtásának időpontjában az illetékes tagállam területén való tartózkodásra vonatkozó  
feltételnek vesse alá. 

6. A Bíróság (második tanács) 2011. július 21-i ítélete (a Verwaltungsgericht Frankfurt 
am Main (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Gerhard Fuchs, Peter 
Köhler kontra Land Hessen (C-159/10. és C-160/10. sz. egyesített ügyek)7 
1.  A  foglalkoztatás  és  a  munkavégzés  során  alkalmazott  egyenlő  bánásmód  általános  kereteinek  
létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelvvel nem ellentétes az olyan  
törvény –  mint  a  2009.  december  14-i  törvénnyel  módosított  hesseni  köztisztviselői  törvény  
(Hessisches  Beamtengesetz)  –,  amely  a  65.  életévüket  betöltő,  határozatlan  időre  kinevezett  
köztisztviselők – a jelen esetben az ügyészek – hivatalból történő nyugdíjazásáról rendelkezik azzal,  
hogy  e  köztisztviselők  legfeljebb  a  68.  életévük  betöltéséig  tovább dolgozhatnak,  ha  ez  szolgálati  
érdekből  szükséges,  feltéve  hogy  egyrészt  e  törvény  célja  az,  hogy  a  fiatalok  alkalmazásának  és  
előléptetésének  elősegítése,  a  személyzeti  igazgatás  optimalizálása,  illetve  ezzel  a  munkavállalók  
bizonyos  életkor  felett  történő  munkavégzésre  való  alkalmasságára  vonatkozó  jogviták  elkerülése  
érdekében  kiegyensúlyozott  korstruktúrát  alakítson  ki,  másrészt  lehetővé  teszi  e  cél  megfelelő  és  
szükséges eszközökkel való elérését.

2. Az érintett  intézkedés megfelelő és szükséges jellegének bizonyításához az szükséges, hogy ezen  
intézkedés ne tűnjön ésszerűtlennek az elérni kívánt cél szempontjából, továbbá olyan körülményeken  
kell alapulnia, amelyek bizonyító erejének értékelése a nemzeti bíróság feladata.

3. Az olyan törvény – mint a 2009. december 14-i törvénnyel módosított hesseni köztisztviselői törvény  
–,  amely  szerint  az  ügyészeknek  a  65.  életévük  betöltésekor  kötelező  nyugdíjba  vonulniuk,  nem  
inkoherens önmagában amiatt, hogy bizonyos esetekben lehetővé teszi számukra, hogy a 68. életévük  
betöltéséig dolgozzanak, miközben egyrészt e törvény olyan rendelkezéseket is tartalmaz, amelyek a  
65. életév betöltése előtti nyugdíjba vonulás korlátozására irányulnak, másrészt az érintett tagállam  
más  jogszabályi  rendelkezései  értelmében  bizonyos  köztisztviselők  –  jelesül  bizonyos  választott  
tisztségviselők  –  hivatalban maradhatnak ezen  életkor  betöltése  után  is,  illetve  e  rendelkezések a  
nyugdíjkorhatárt 65 évről 67 évre emelik.

7 A kérdés: Hírlevél I. évf. 2. sz., Munkaügyi ügyszak, 6-7. szám alatt.
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Polgári ügyszak

1. A Bíróság (nagytanács) 2011. július 12-i ítélete (a High Court of Justice (Chancery 
Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – L’Oréal SA és 
társai kontra eBay International AG és társai (C-324/09. sz. ügy) 

1.  Amennyiben az  Unió valamely  tagállamában lajstromozott  védjeggyel  vagy valamely  közösségi  
védjeggyel ellátott, és az EGT-ben korábban forgalomba nem hozott – vagy közösségi védjegy esetén  
az Unióban korábban forgalomba nem hozott – harmadik államban található termékeket valamely  
gazdasági szereplő online piac útján és az említett védjegy jogosultjának hozzájárulása nélkül az e  
védjeggyel érintett területen található fogyasztóknak értékesíti, vagy azokat az e területen található  
fogyasztókat  célzó ilyen piacon eladásra kínálja fel,  vagy hirdeti,  az említett  jogosult  az  Európai  
Gazdasági Térségről szóló, 1992. május 2-i Megállapodással módosított,  a védjegyekre vonatkozó  
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/104/EGK első tanácsi irányelv 5.  
cikkében és a közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi rendelet 9. cikkében  
szereplő szabályok alapján felléphet ezen értékesítéssel, eladásra való felkínálással vagy hirdetéssel  
szemben.  A  nemzeti  bíróságok  feladata  annak  esetenként  történő  értékelése,  hogy  releváns  jelek  
engednek-e arra következtetni, hogy a védjeggyel érintett területen elérhető online piacon feltüntetett  
eladásra történő felkínálást vagy hirdetést az e területen található fogyasztóknak címezték-e. 

2.  A valamely  védjeggyel  ellátott,  a  vásárlók  részére  a  szerződéses  értékesítési  pontokon történő  
bemutatásra  szolgáló  termékeknek,  illetve  az  e  védjegyet  feltüntető  üvegeknek  –  amelyekből  kis  
mennyiségek vehetők a vásárlók számára adott ingyenes árumintaként – az e védjegy jogosultja által  
történő szolgáltatása ellenkező bizonyíték hiányában a 89/104 irányelv és a 40/94 rendelet értelmében  
nem minősül forgalomba hozatalnak. 

3. A 89/104 irányelv 5. cikkét és a 40/94 rendelet 9. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a védjegyjogosult  
a  védjegy  által  számára  biztosított  kizárólagos  jog  alapján  felléphet  az  olyan  termékek  
továbbértékesítésével szemben,  mint amelyekről az alapügyben szó van, azzal az indokkal,  hogy a  
továbbértékesítő eltávolította e termékek külső csomagolását, amennyiben a csomagolás eltávolítása  
azzal a következménnyel jár, hogy hiányoznak olyan alapvető információk, mint amelyek például a  
kozmetikai termék gyártójának vagy a forgalomba hozataláért felelős személynek az azonosításával  
kapcsolatosak. Amennyiben a külső csomagolás eltávolítása nem vezetett ilyen információhiányhoz, a  
védjegyjogosult  mégis  felléphet  azzal  szemben,  hogy  a  védjegyével  megjelölt  parfümöt  vagy  
kozmetikai  terméket  csomagolás  nélküli  állapotban  értékesítsék  tovább,  ha  bizonyítja,  hogy  a  
csomagolás eltávolítása sértette az említett termék arculatát, és ily módon a védjegy jóhírnevét. 

4. A 89/104 irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját és a 40/94 rendelet 9. cikke (1) bekezdésének  
a) pontját úgy kell értelmezni, hogy valamely védjegy jogosultja megtilthatja, hogy valamely online  
piac üzemeltetője az említett védjeggyel azonos megjelölést az említett védjegyjogosult hozzájárulása  
nélkül  internetes  reklámszolgáltatás  keretében  kiválasztott  kulcsszóként  az  említett  védjegy  
árujegyzékében  szereplő  árukkal  azonos  –  az  említett  online  piacon  eladásra  felkínált  –  áruk  
reklámozására használja, amennyiben e reklám nem teszi lehetővé, vagy csupán nehézségek árán teszi  
lehetővé az átlagosan tájékozott és ésszerűen figyelmes internethasználó számára annak felismerését,  
hogy az említett áruk a védjegyjogosulttól, illetve ahhoz gazdaságilag kapcsolt vállalkozástól, vagy  
ellenkezőleg, harmadik személytől származnak. 

5. Valamely online piac üzemeltetője nem „használja” a 89/104 irányelv 5. cikke és a 40/94 rendelet  
9. cikke értelmében azokat a védjegyekhez hasonló vagy azokkal azonos megjelöléseket, amelyek az  
internetes oldalán megjelenített eladásra való felkínálásokban szerepelnek. 

6. A belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus  
kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti és  
tanácsi irányelv (elektronikus kereskedelemről szóló irányelv) 14. cikkének (1) bekezdését úgy kell  
értelmezni, hogy annak hatálya akkor terjed ki valamely online piac üzemeltetőjére, ha az utóbbi nem  
játszott olyan tevőleges szerepet, amelynek révén ismerte vagy kezelte a tárolt adatokat. 
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Az említett üzemeltető ilyen szerepet játszik, amikor olyan segítséget nyújt, amely különösen a szóban  
forgó eladásra való felkínálások megjelenítésének optimalizálásában vagy azok elősegítésében áll. 

Ha az  online  piac  üzemeltetője  nem játszott  az  előző  bekezdés  szerinti  értelemben  vett  tevőleges  
szerepet, és szolgáltatásnyújtása ennek következtében a 2000/31 irányelv 14. cikke (1) bekezdésének  
hatálya  alá  tartozik,  adott  esetben  kártérítésre  való  kötelezést  eredményező  ügyben  mégsem  
hivatkozhat az említett rendelkezésben szereplő, felelősség alóli mentességre, amennyiben tudomása  
volt  azon  tényekről  vagy  körülményekről,  amelyek  alapján  valamely  gondosan  eljáró  gazdasági  
szereplőnek  fel  kellett  volna  ismernie  az  eladásra  való  felkínálás  jogszerűtlenségét,  és  ezek  
ismeretében  nem  cselekedett  haladéktalanul  az  említett  14.  cikk  (1)  bekezdése  b)  pontjának  
megfelelően.

7. A szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai parlamenti  
és  tanácsi  irányelv  11.  cikkének  harmadik  mondatát  úgy  kell  értelmezni,  hogy  az  megköveteli  a  
tagállamoktól annak biztosítását, hogy a szellemi tulajdonjogok védelme tárgyában illetékes nemzeti  
bíróságok az online piac üzemeltetőjét kötelezhessék olyan intézkedések meghozatalára, amelyek nem  
csupán  az  e  jogoknak  az  említett  piac  használói  által  történő  megsértésének  megszüntetéséhez  
járulnak  hozzá,  hanem az  ilyen  jellegű  jogsértések  megelőzéséhez  is.  Ezen  eltiltó  határozatoknak  
hatékonyaknak,  arányosaknak  és  visszatartó  erejűeknek  kell  lenniük,  továbbá  nem  képezhetik  
akadályát a jogszerű kereskedelemnek. 

2.  A Bíróság (első tanács) 2011. július 14-i ítélete (Korkein hallinato-oikeus (Finnország) 
előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  –  A  Bureau  National  Interprofessionnel  du 
Cognac által kezdeményezett eljárások (C-4/10. és C-27/10. sz. ügy)
1.  A  szeszes  italok  meghatározásáról,  megnevezéséről,  kiszereléséről,  címkézéséről  és  földrajzi  
árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,  
2008. január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet alkalmazni kell az e rendelet  
alapján oltalom alatt  álló  földrajzi  árujelzőt  tartalmazó védjegy lajstromozásának  érvényességére  
irányuló vizsgálat során, amennyiben a lajstromozásra az említett rendelet hatályba lépése előtt sor  
került.

2. A 110/2008 rendelet 23. és 16. cikkét úgy kell értelmezni, hogy:

– a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságoknak e rendelet 23. cikkének (1) bekezdése alapján meg  
kell  tagadniuk vagy  érvényteleníteniük kell  azon védjegy  lajstromozását,  amely  oltalom alatt  álló  
földrajzi  árujelzőt  tartalmaz,  és  nem vonatkozik  rá  az  ugyanezen  cikk  (2)  bekezdésében szereplő  
időbeli eltérés, ha e védjegy használata az említett rendelet 16. cikkében említett bármelyik helyzetet  
idézné elő;

–  az előzetes döntéshozatalra előterjesztett  második kérdésben szereplőhöz hasonló helyzet,  vagyis  
amikor  egy  földrajzi  árujelzőt  vagy  ezen  árujelzőnek  megfelelő  kifejezést  és  annak  fordítását  
tartalmazó védjegyet az ezen árujelző által megkövetelt  előírásoknak nem megfelelő szeszes italok  
tekintetében lajstromoznak,  az  a  110/2008 rendelet  16.  cikkében előírt  egyéb szabályok  esetleges  
alkalmazásának sérelme nélkül az ezen 16. cikk a) és b) pontjában szereplő helyzetek hatálya alá  
tartozik.

3.  A  Bíróság  (első  tanács)  2011.  július  14-i  ítélete  (a  Højesteret  (Dánia)  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelme) – Viking Gas A/S kontra Kosan Gas A/S, korábban BP 
Gas A/S (C-46/10. sz. ügy) 
A  védjegyekre  vonatkozó  tagállami  jogszabályok  közelítéséről  szóló,  1988.  december  21-i  
89/104/EGK első tanácsi irányelv 5. és 7. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az nem teszi lehetővé az  
újrafelhasználásra szánt olyan kompozit gázpalackok kizárólagos használati engedélyének jogosultja  
számára,  amelyeknek  a  formája  térbeli  védjegyként  oltalom  alatt  áll,  és  amelyeken  e  jogosult  
elhelyezte a szó- és ábrás védjegyként lajstromozott nevét és logóját, hogy fellépjen az ellen, hogy e  
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palackokat azon fogyasztók általi megvásárlást követően, akik ezután az ebben eredetileg tartalmazott  
gázt felhasználják, fizetés ellenében harmadik személyek becseréljék a nem az e jogosulttól származó  
gázzal töltött kompozit palackokra, hacsak ugyanezen jogosult nem hivatkozhat a 89/104 irányelv 7.  
cikkének (2) bekezdése értelmében vett jogos érdekre.

4.  A  Bíróság  (második  tanács)  2011.  július  21-i  ítélete  (a  High  Court  of  Ireland 
(Írország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  –  Patrick  Kelly  kontra  National 
University of Ireland (University College, Dublin) (C-104/10. sz. ügy)8 
1.  A  nemi  alapon  történő  hátrányos  megkülönböztetés  esetén  a  bizonyítási  teherről  szóló,  1997.  
december 15-i 97/80/EK tanácsi irányelv 4. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy az a  
szakképzésre  jelentkező  azon  személy  számára,  aki  úgy  ítéli  meg,  hogy  az  e  szakképzéshez  való  
hozzájutást azért tagadták meg tőle, mert nem tartották tiszteletben az egyenlő bánásmód elvét, nem  
biztosít jogot ahhoz, hogy hozzáférjen az említett képzés szervezőjének birtokában lévő, az e képzés  
többi  jelentkezőjének képesítéseivel  kapcsolatos információkhoz,  annak érdekében,  hogy módjában  
álljon az e rendelkezés szerinti  „olyan tényekre” hivatkozni,  „amelyekből közvetlen vagy közvetett  
(hátrányos) megkülönböztetésre lehet következtetni”.

Ugyanakkor  nem zárható  ki,  hogy  amennyiben  az  alperes  az  ilyen  tények  bizonyítása  keretében  
megtagadja  az  információnyújtást,  ez  veszélyeztetheti  az  irányelv  céljának  megvalósítását,  ezáltal  
pedig megfoszthatja többek között az irányelv 4. cikkének (1) bekezdését a hatékony érvényesülésétől.  
A kérdéseket előterjesztő bíróság feladata megvizsgálni, hogy az alapügyben ez a helyzet áll-e fenn.

2. A férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés, az előmenetel  
és a munkakörülmények terén történő végrehajtásáról szóló, 1976. február 9-i 76/207/EGK tanácsi  
irányelv 4. cikkét, illetve a 76/207 irányelv módosításáról szóló, 2002. szeptember 23-i 2002/73/EK  
európai parlamenti  és tanácsi  irányelv 1.  cikkének 3.  pontját  akként  kell  értelmezni,  hogy azok a  
szakképzésre jelentkező számára nem biztosítják a jogot ahhoz, hogy hozzáférjen az említett képzés  
szervezőjének  birtokában  lévő,  az  e  képzés  többi  jelentkezőjének  képesítéseivel  kapcsolatos  
információkhoz, akár abban az esetben, ha e jelentkező úgy ítéli meg, hogy az említett szakképzéshez  
nem juthatott a többi jelentkezővel azonos feltételekkel hozzá, és az e 4. cikk szerinti, nemi alapon  
történő hátrányos megkülönböztetés áldozatává vált, akár pedig abban az esetben, ha e jelentkező azt  
kifogásolja, hogy az e szakképzéshez való hozzájutással kapcsolatban a fenti 1. cikk 3. pontja szerinti,  
nemi alapon történő hátrányos megkülönböztetés áldozatává vált.

3.  Amennyiben  a  szakképzésre  jelentkező  hivatkozhat  a  97/80  irányelvre  annak  érdekében,  hogy  
hozzáférjen a képzés szervezőjének birtokában lévő, az e képzés többi jelentkezőjének képesítéseire  
vonatkozó információkhoz, e hozzáférési jogot korlátozhatják a bizalmas kezelésre vonatkozó uniós  
jogszabályok.

4. Az EUMSZ 267. cikk harmadik bekezdése szerinti kötelezettség jellege nem különbözik aszerint,  
hogy az érintett tagállam igazságszolgáltatási rendszere a felek általi peranyag-szolgáltatás elvére  
épül, vagy pedig a hivatalbóli eljáráson alapul.

Közigazgatási ügyszak

1.  A  Bíróság  (első  tanács)  2011.  június  10-i  végzése  (a  Rechtbank  ’s-Gravenhage 
(Hollandia)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  –  Bibi  Mohammad Imran  kontra 
Minister van Buitenlandse Zaken (C-155/11. PPU sz. ügy)9 (
A Rechtbank  ’s-Gravenhage  (Hollandia)  2011.  március  31-i  határozatával  előterjesztett  előzetes  
döntéshozatal iránti kérelemről nem szükséges határozni. 

8 A kérdés: Hírlevél I. évf. 1. sz., Polgári ügyszak, 6. szám alatt.
9 A kérdés: Hírlevél II. évf. 8. sz., Közigazgatási ügyszak, 1. szám alatt.
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2. A Bíróság (második tanács) 2011. július 7-i ítélete (a College van Beroep voor het 
bedrijfsleven (Hollandia)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme) – IMC Securities  BV 
kontra Stichting Autoriteit Financiële Markten (C-445/09. sz. ügy) 
A bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról (piaci visszaélés) szóló, 2003. január 28-i  
2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikke 2. pontja a) alpontjának második francia  
bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az nem követeli meg, hogy ahhoz, hogy valamely pénzügyi eszköz  
vagy  eszközök  árfolyamát  a  szokásostól  eltérő  vagy  mesterséges  szinten  rögzítettnek  lehessen  
tekinteni, ezen árfolyam egy bizonyos időtartamon túl maradjon a szokásostól eltérő vagy mesterséges  
szinten. 

3.  A  Bíróság  (ötödik  tanács)  2011.  július  7-i  ítélete  (a  Tartu  Ringkonnakohus  (Észt 
Köztársaság)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  –  Rakvere  Piim  AS,  Maag 
Piimatööstus AS kontra Veterinaar- ja Toiduamet (C-523/09. sz. ügy)
A takarmány-  és  élelmiszerjog,  valamint  az  állat-egészségügyi  és  az  állatok kíméletére  vonatkozó  
szabályok  követelményeinek  történő  megfelelés  ellenőrzésének  biztosítása  céljából  végrehajtott  
hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet  
27. cikkének (3) és (4) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az a tagállam számára lehetővé teszi —  
anélkül hogy annak nemzeti szintű végrehajtási intézkedést kellene elfogadnia —, hogy az említett  
rendelet IV. mellékletének B. szakaszában előírt minimális díjtételnek megfelelő díjakat szedjen, még  
akkor is,  ha az illetékes hatóságok által az említett  rendeletben előírt  egészségügyi  vizsgálatok és  
ellenőrzések kapcsán viselt költségek alacsonyabbak ezeknél a díjtételeknél, hacsak az e rendelet 27.  
cikke (6) bekezdésének alkalmazására megállapított feltételek nem teljesülnek.

4. A Bíróság (első tanács) 2011. július 7-i ítélete (a Tribunalul Gorj (Románia) előzetes 
döntéshozatal  iránti  kérelme)  – Iulian Andrei  Nisipeanu kontra Direcţia  Generală  a 
Finanţelor  Publice  Gorj,  Administraţia  Finanţelor  Publice  Târgu  –  Cărbuneşti, 
Administraţia Fondului pentru Mediu (C-263/10. sz. ügy)10 

Az  EUMSZ  110.  cikket  úgy  kell  értelmezni,  hogy  azzal  ellentétes  az,  hogy  valamely  tagállam a  
gépjárműveket az e tagállamban történő nyilvántartásba vételükkor sújtó környezetszennyezési adót  
vezet be, ha ez az adójogi intézkedés oly módon kerül bevezetésre, hogy kevésbé vonzóvá teszi a más  
tagállamban vásárolt  használt  gépjárművek e tagállamban történő forgalomba helyezését,  anélkül  
azonban,  hogy  kevésbé  vonzóvá  tenné  az  azonos  korú  és  azonos  műszaki  állapotú  használt  
gépjárműveknek a nemzeti piacon történő vásárlását. 

5. A Bíróság elnökének 2011. július 7-i végzése (a Tribunale di Frosinone (Olaszország) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-169/11. sz. ügy)11 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

6.  A Bíróság  (nyolcadik  tanács)  2011.  július  14-i  ítélete  (a  Finanzgericht  Düsseldorf 
(Németország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  –  Paderborner  Brauerei  Haus 
Cramer KG kontra Hauptzollamt Bielefeld (C-196/10. sz. ügy)
Az  1991.  július  26-i  2587/91/EGK  bizottsági  rendelettel  módosított,  a  vám-  és  statisztikai  
nómenklatúráról,  valamint  a  Közös  Vámtarifáról  szóló,  1987.  július  23-i  2658/87/EGK  tanácsi  

10 A kérdés: Hírlevél I. évf. 2. sz., Közigazgatási ügyszak, 11. szám alatt.
11 A kérdés: Hírlevél II. évf. 7. sz., Közigazgatási ügyszak, 11. szám alatt.
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rendeletet  úgy kell  értelmezni,  hogy az alapeljárásban szóban forgó „malt  beer base” elnevezésű  
folyadékhoz hasonló, 14 térfogatszázalékos alkoholtartalmú, főzött sörből készített folyadékot, amelyet  
ülepítenek,  majd  ultrafiltrációnak  vetnek  alá –  amely  utóbbi  eljárás  során  csökkentik  az  olyan  
összetevők koncentrációját, mint a keserűanyagok és a proteinek –, az említett módosított rendelet I.  
mellékletében szereplő Kombinált Nómenklatúra 2208 vámtarifaszáma alá kell besorolni.

7. A Bíróság (hetedik tanács) 2011. július 14-i ítélete (a cour d’appel de Mons (Belgium) 
előzetes  döntéshozatal  iránti kérelme) – État belge kontra a Tiercé Franco-Belge SA 
csődbiztosaiként eljáró Pierre Henfling, Raphaël Davin és Koenraad Tanghe (C-464/10. 
sz. ügy)12 
A  tagállamok  forgalmi  adóra  vonatkozó  jogszabályainak  összehangolásáról  –  közös  
hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK  
hatodik tanács irányelv 6.  cikkének (4)  bekezdését  és  13.  cikke B.  részének f)  pontját  akként  kell  
értelmezni,  hogy  amennyiben valamely  gazdasági  szereplő  a  saját  nevében,  de  olyan  vállalkozás  
javára jár el közvetítőként e 13. cikk B. részének f) pontjában foglalt hozzáadottértékadó-mentesség  
alá  tartozó  fogadások  gyűjtése  során,  amely  fogadásszervezési  tevékenységet  végez,  az  utóbbi  
vállakozást e 6. cikk (4) bekezdése alapján úgy kell  tekinteni,  hogy az említett  gazdasági szereplő  
részére olyan fogadási szolgáltatást nyújt, amely az említett mentesség alá tartozik. 

8. A Bíróság (harmadik tanács) 2011. július 21-i ítélete (a Court of Appeal (England & 
Wales)  (Civil  Division)  (Egyesült  Királyság)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  – 
Secretary of State for the Home Department kontra Maria Dias (C-325/09. sz. ügy) 

Az  Unió  polgárainak  és  családtagjaiknak  a  tagállamok  területén  történő  szabad  mozgáshoz  és  
tartózkodáshoz  való  jogáról,  valamint  az  1612/68/EGK  rendelet  módosításáról,  továbbá  a  
64/221/EGK,  a  68/360/EGK,  a  72/194/EGK,  a  73/148/EGK,  a  75/34/EGK,  a  75/35/EGK,  a  
90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április  
29-i  2004/38/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv  16.  cikkének  (1)  és  (4)  bekezdését  a  
következőképpen kell értelmezni: 

–  a  2006.  április  30.  előtt  véget  érő  tartózkodási  időszakok,  amelyek  kizárólag  a  tagállami  
munkavállalók  és  családtagjaik  Közösségen  belüli  mozgására  és  tartózkodására  vonatkozó  
korlátozások  eltörléséről  szóló,  1968.  október  15-i  68/360/EGK  tanácsi  irányelv  alapján  
érvényesen  kiállított  tartózkodási  engedélyen  alapulnak,  anélkül  hogy  teljesülnének  azok  a  
feltételek,  amelyek  lehetővé  teszik  bármilyen  tartózkodási  jog  megszerzését,  nem  tekinthetők  
jogszerűnek a huzamos tartózkodási jognak a 2004/38 irányelv 16. cikkének (1) bekezdése alapján  
történő megszerzése tekintetében, és 

– a két  egymást  követő évnél  rövidebb olyan tartózkodási  időszakok,  amelyek kizárólag a 68/360  
irányelv  alapján  érvényesen  kiállított  tartózkodási  engedélyen  alapulnak,  anélkül  hogy  
teljesülnének azok a feltételek, amelyek lehetővé teszik bármilyen tartózkodási jog megszerzését, és  
amelyekre  2006.  április  30-át  megelőzően,  és  az  ezen időpontot  megelőzően véget  érő ötéves,  
folyamatos jogszerű tartózkodást követően került sor, nem olyan jellegűek, hogy hatással legyenek  
a huzamos tartózkodási jognak az említett 16. cikk (1) bekezdése alapján történő megszerzésére. 

9.  A  Bíróság  (harmadik  tanács)  2011.  július  21-i  ítélete  (a  Bundesfinanzhof 
(Németország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  –  Scheuten  Solar  Technology 
GmbH kontra Finanzamt Gelsenkirchen-Süd (C-397/09. sz. ügy) 

A  különböző  tagállambeli  társult  vállalkozások  közötti  kamat-  és  jogdíjfizetések  közös  adózási  
rendszeréről szóló, 2003. június 3-i 2003/49/EK tanácsi irányelv 1. cikkének (1) bekezdését úgy kell  

12 A kérdés: Hírlevél II. évf. 1. sz., Közigazgatási ügyszak, 8. szám alatt.
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értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti adójogi rendelkezés, amely szerint a valamely  
tagállambeli  vállalkozás  által  másik  tagállambeli  társult  vállalkozás  számára  fizetett  
kölcsönkamatokat  hozzászámítják  az  előbb  említett  vállalkozás  által  fizetendő  iparűzési  adó  
alapjához. 

10.  A  Bíróság  (első  tanács)  2011.  július  21-i  ítélete  (a  Tribunale  Amministrativo 
Regionale per la Puglia – Olaszország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Azienda 
Agro- Zootecnica Franchini sarl, Eolica di Altamura Srl kontra Regione Puglia (C-2/10. 
sz. ügy) 
A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i  
92/43/EGK tanácsi irányelvet, a vadon élő madarak védelméről szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK  
tanácsi irányelvet, a belső villamosenergia-piacon a megújuló energiaforrásokból előállított villamos  
energia  támogatásáról  szóló,  2001.  szeptember  27-i  2001/77/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  
irányelvet, és a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK  
és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április  
23-i  2009/28/EK európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelvet  úgy kell  értelmezni,  hogy azokkal  nem  
ellentétes az a szabályozás, amely tiltja a nem saját fogyasztás fedezésére szánt szélturbinák Natura  
2000 európai ökológiai hálózathoz tartozó területeken való létesítését a projekt által kifejezetten az  
érintett  területen  a  környezetre  gyakorolt  hatások  előzetes  értékelése  nélkül,  amennyiben  a  
szabályozás tiszteletben tartja a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvét és az arányosság elvét.

11.  A  Bíróság  (negyedik  tanács)  2011.  július  21-i  ítélete  (a  High  Court  of  Justice 
(England  &  Wales),  Queen's  Bench  Division  (Administrative  Court)  (Egyesült 
Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Nickel Institute kontra Secretary of 
State for Work and Pensions (C-14/10. sz. ügy)
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett  kérdések vizsgálata során nem derült  fény olyan elemre,  
amely érintheti egyrészt a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó  
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvnek  
a műszaki fejlődéshez történő harmincadik módosító hozzáigazításáról szóló, 2008. augusztus 21- i  
2008/58/EK bizottsági irányelv és a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére  
vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi  
irányelvnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából, harmincegyedik alkalommal történő  
módosításáról szóló, 2009. január 15-i 2009/2/EK bizottsági irányelv, valamint másrészt az anyagok  
és  keverékek  osztályozásáról,  címkézéséről  és  csomagolásáról  szóló  1272/2008/EK  európai  
parlamenti  és  tanácsi  rendeletnek  a  műszaki  fejlődéshez  való  hozzáigazítása  céljából  történő  
módosításáról  szóló,  2009.  augusztus  10-i  790/2009/EK  bizottsági  rendelet  érvényességét,  
amennyiben ezek az irányelvek és e rendelet az olyan anyagokat, mint bizonyos nikkel-karbonátok,  
nikkel-hidroxidok  és  az  alapeljárásban  szóban  forgó  más  nikkeltartalmú  anyagok  csoportjai,  1.  
kategóriájú  humán  rákkeltő  anyagokként,  3.  kategóriájú  mutagén  anyagokként  és  2.  kategóriájú  
reprodukciót károsító anyagokként osztályozta.

12. A Bíróság (negyedik tanács) 2011. július 21-i ítélete (High Court of Justice (England 
& Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Egyesült Királyság) előzetes 
döntéshozatal  iránti kérelme) – Etimine SA kontra Secretary of State for Work and 
Pensions (C-15/10. sz. ügy) 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett  kérdések vizsgálata során nem derült  fény olyan elemre,  
amely érintheti egyrészt a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó  
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvnek  
a műszaki fejlődéshez történő harmincadik módosító hozzáigazításáról szóló, 2008. augusztus 21- i  
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2008/58/EK  bizottsági  irányelv,  valamint  másrészt  az  anyagok  és  keverékek  osztályozásáról,  
címkézéséről  és csomagolásáról  szóló 1272/2008/EK európai parlamenti  és  tanácsi  rendeletnek a  
műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2009. augusztus 10-i  
790/2009/EK bizottsági  rendelet  érvényességét,  amennyiben  ezen  irányelv  és  e  rendelet  bizonyos  
bórtartalmú anyagokat 2. kategóriájú reprodukciót károsító anyagokként osztályozott.

13.  A Bíróság  (harmadik  tanács)  2011.  július  21-i  ítélete  (a  Fővárosi  Bíróság 
(Magyar  Köztársaság)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  –  Nagy  Károly 
kontra Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (C-21/10. sz. ügy)13 
1.  A  2003.  szeptember  29-i  1783/2003/EK  tanácsi  rendelettel  módosított,  az  Európai  
Mezőgazdasági  Orientációs  és  Garanciaalapból  (EMOGA)  nyújtandó  vidékfejlesztési  
támogatásról,  valamint  egyes rendeletek módosításáról,  illetve hatályon kívül  helyezéséről  
szóló,  1999. május 17-i  1257/1999/EK rendelet  22. cikkén alapuló és az élőállat-sűrűségi  
feltételtől  függő  támogatások  tekintetében  e  rendelkezés,  valamint  az  1257/1999  rendelet  
alkalmazására  vonatkozó  részletes  szabályok  megállapításáról  szóló,  2004.  április  29-i  
817/2004/EK rendelet 68. cikke lehetővé teszi a hatáskörrel rendelkező hatóságok számára,  
hogy  az  integrált  igazgatási  és  ellenőrzési  rendszer  adataival  keresztellenőrzéseket  
végezzenek, és különösen azt, hogy a szarvasmarhafélék egyedeinek egységes azonosítására  
és  nyilvántartására  szolgáló  magyar  rendszerhez  (Egységes  Nyilvántartási  és  Azonosítási  
Rendszer)  hasonló,  a  szarvasmarhafélék  egyedeinek  egységes  azonosítására  és  
nyilvántartására  szolgáló  országos  rendszer  adatbázisában  szereplő  adatokra  
támaszkodjanak.
2. A módosított 1257/1999 rendelet 22. cikke és a 817/2004 rendelet 68. cikke lehetővé teszi a  
hatáskörrel  rendelkező  hatóságok  számára,  hogy  az  említett  22.  cikkben  szereplő  agrár-
környezetgazdálkodási  támogatás  igénybevételére  vonatkozó  jogosultsági  feltételek  
ellenőrzése  során  kizárólag  a  szarvasmarhafélék  egyedeinek  egységes  azonosítására  és  
nyilvántartására  szolgáló  magyar  rendszerhez  hasonló,  a  szarvasmarhafélék  egyedeinek  
egységes azonosítására és nyilvántartására szolgáló országos rendszer adatait vizsgálják e  
támogatás megtagadása céljából, anélkül hogy szükségszerűen más vizsgálatokat is le kellene  
folytatniuk.
3. Az 1257/1999 rendelet 22. cikke, valamint a 817/2004 rendelet 68. cikke – az 1782/2003  
rendelet  által  előírt  kölcsönös  megfeleltetés,  moduláció,  valamint  integrált  igazgatási  és  
ellenőrzési  rendszer  végrehajtására  vonatkozó  részletes  szabályok  megállapításáról  szóló,  
2004. április 21-i 796/2004/EK bizottsági rendelet 16. cikkére tekintettel értelmezve – előírja,  
hogy – amennyiben a fenti 22. cikkben szereplő és az élőállat-sűrűségi feltételtől függő agrár-
környezetgazdálkodási  támogatás  igénybevételére  vonatkozó  jogosultsági  feltételek  
ellenőrzése  céljából  kizárólag a  szarvasmarhafélék  egyedeinek  egységes  azonosítására  és  
nyilvántartására  szolgáló  magyar  rendszerhez  hasonló,  a  szarvasmarhafélék  egyedeinek  
egységes azonosítására és nyilvántartására szolgáló országos rendszerben szereplő adatokat  
vizsgálják  –  tájékoztatási  kötelezettség  terheli  a  nemzeti  hatóságokat  e  jogosultsági  
feltételekre vonatkozóan, amely abban áll,  hogy az e támogatással érintett  mezőgazdasági  
termelőt tájékoztatni kell arról, hogy az ezen országos rendszerben nem azonosított vagy nem  
megfelelően  nyilvántartott  állat  szabálytalannak  talált  állatnak  minősül,  ami  az  érintett  
támogatás csökkentéséhez vagy az abból való kizáráshoz hasonló joghatásokat válthat ki.

13 A kérdés: Hírlevél I. évf. 1. sz., Közigazgatási ügyszak, 1. szám alatt.
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14. A Bíróság (negyedik tanács) 2011. július 21-i ítélete (a Tribunal de première instance 
de Bruxelles (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Bureau d’intervention et 
de restitution belge (BIRB) kontra Beneo-Orafti SA (C-150/10. sz. ügy)14

1.  A  Közösségen  belül  a  cukoripar  szerkezetátalakítására  szolgáló  ideiglenes  rendszer  
megállapításáról  és  a  közös  agrárpolitika  finanszírozásáról  szóló  1290/2005/EK  rendelet  
módosításáról szóló, 2006. február 20-i 320/2006/EK tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b)  
pontját úgy kell értelmezni, hogy az abban szereplő „kvóta” kifejezés magában foglalja a cukorágazat  
piacának közös szervezését érintő reform keretében átmeneti intézkedések megállapításáról, valamint  
az 1265/2001/EK és a 314/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. március 27- i 493/2006/EK  
bizottsági rendelet 9. cikke értelmében vett átmeneti kvótákat is.

2.  A  320/2006  rendelet  3.  cikke  (1)  bekezdésének  b)  pontját  úgy  kell  értelmezni,  hogy  olyan  
körülmények között,  mint  amelyek az alapügyben fennállnak,  a cukor-,  izoglükóz- és inulinszirup-  
termelésre  alkalmazandó,  vállalkozásnak  nyújtott,  és  az  általa  egy  vagy  több  gyárának  kiosztott  
kvótáról  való  lemondásra  vonatkozó,  e  rendelkezésben  érintett  kötelezettségvállalás  akkor  lép  
hatályba,  amikor  a  vállalkozással  közölt  vagy  az  Európai  Unió  Hivatalos  Lapjában  közzétett  
információkat  figyelembe  véve,  az  e  kötelezettséget  vállaló  vállalkozás,  mint  általában  gondos  
vállalkozás,  tudomást  szerezhet  arról,  hogy  a  hatáskörrel  rendelkező  hatóságok  szerint  a  
szerkezetátalakítási támogatásban való részesüléshez szükséges, az ugyanezen rendelet 5. cikkének (2)  
bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek.

3.  A 320/2006/EK tanácsi  rendelet  végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról  
szóló, 2006. június 27-i 968/2006/EK bizottsági rendelet 26. cikkének (1) bekezdését és 27. cikkét,  
valamint a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi  
rendelet 15. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az olyan termelés, mint amely az alapügyben szerepel,  –  
feltételezve,  hogy  ellentétes  a  cukor-,  izoglükóz-  és  inulinszirup-termelésre  alkalmazandó,  
vállalkozásnak  nyújtott,  és  az  általa  egy  vagy  több  gyárának  kiosztott  kvótáról  való  lemondásra  
vonatkozó,  a  320/2006  rendelet  3.  cikke  (1)  bekezdésének  b)  pontjában  érintett  
kötelezettségvállalással  –  lehetőséget  nyújthat  az  ezen  rendelkezések  szerinti  támogatás  
visszakövetelésére, szankció alkalmazására és többletösszeg kiszabására. Ami a 968/2006 rendelet 27.  
cikkének (3) bekezdése szerinti szankciót illeti, a kérdést előterjesztő bíróságnak kell megvizsgálnia,  
hogy az ügy összes körülményére tekintettel, a szabályok tiszteletben nem tartása szándékosnak vagy  
súlyos gondatlanság következményének tekinthető-e. A ne bis in idem, az arányosság és a hátrányos  
megkülönböztetés tilalmának elvét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes ezen intézkedések  
együttes alkalmazása.

4. A 968/2006 rendelet 26. cikkének (1) bekezdését úgy kell  értelmezni,  hogy feltételezve, hogy az  
olyan körülmények között, mint amelyek az alapügyben fennállnak, valamely vállalkozás tiszteletben  
tartotta  az  érintett  gyárak  termelőberendezéseinek  részleges  leszerelésére  vonatkozó  
kötelezettségvállalását,  de  nem tartotta  tiszteletben a cukor-,  izoglükóz-  és  inulinszirup-termelésre  
alkalmazandó,  a  részére  nyújtott,  és  az  általa  egy  vagy  több  gyárának  kiosztott  kvótáról  való  
lemondásra  vonatkozó,  a  320/2006  rendelet  3.  cikke  (1)  bekezdésének  b)  pontjában  érintett  
kötelezettségvállalását,  a  visszakövetelendő támogatás  összege  a  támogatásnak a tiszteletben nem  
tartott  kötelezettségvállalásnak  megfelelő  részével  egyezik  meg.  A  támogatás  e  részét  a  320/2006  
rendelet 3. cikkének (5) bekezdésében meghatározott összegek alapján kell meghatározni.

15. A Bíróság (második tanács) 2011. július 21-i ítélete (a Court of Appeal (England & 
Wales)  (Civil  Division)  (Egyesült  Királyság)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  – 
Tural Oguz kontra Secretary of State for the Home Department (C-186/10. sz. ügy)
A  Brüsszelben  1970.  november  23-án  aláírt –  a  Közösség  nevében  az  1972.  december  19-i  
2760/72/EGK tanácsi rendelettel megkötött, jóváhagyott és megerősített – kiegészítő jegyzőkönyv 41.  
cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy hivatkozhat rá az a török állampolgár, akinek az  

14 A kérdés: Hírlevél I. évf. 2. sz., Közigazgatási ügyszak, 8. szám alatt.
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egyik tagállamban való tartózkodását azzal a feltétellel engedélyezték, hogy nem kezdhet vállalkozási  
vagy szakmai tevékenységbe, mégis önálló vállalkozást hoz létre e feltétel megszegésével,  majd az  
általa  időközben létrehozott  vállalkozásra  hivatkozva  a  nemzeti  hatóságokhoz  fordul  tartózkodási  
engedélyének meghosszabbítása iránt.

16.  A  Bíróság  (hetedik  tanács)  2011.  július  21-i  ítélete  (a  Tribunal  Supremo 
(Spanyolország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  –  Telefónica  de  España,  SA 
kontra Administración del Estado (C-284/10. sz. ügy)15 

A távközlési szolgáltatások terén az általános felhatalmazásokra és az egyedi engedélyekre vonatkozó  
közös szabályozási keretről szóló, 1997. április 10-i 97/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv  
6. cikkét akként kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az a tagállami szabályozás, amely olyan  
díjat  vezet  be  az  általános felhatalmazás jogosultjai  terhére,  amelyet  évente  a díjfizetésre  köteles  
szolgáltatók bruttó működési bevételei alapján számítanak, és amely arra szolgál,  hogy fedezze az  
ilyen  felhatalmazások  kiadására,  kezelésére,  ellenőrzésére  és  végrehajtására  vonatkozó  eljárások  
során felmerülő igazgatási költségeket, feltéve hogy az adott tagállamhoz e díj címén befolyt összes  
bevétel nem haladja meg az ilyen igazgatási költségek teljes összegét, aminek vizsgálata a kérdést  
előterjesztő bíróságra hárul. 

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt

I. 2011. július 22-én benyújtott kereset – Nitrogénművek kontra Bizottság (T-387/11. sz. 
ügy) 
Az eljárás nyelve: angol 
Kérelmek 
– A Törvényszék semmisítse meg a Magyarország által a Péti Nitrogénművek Zrt. részére nyújtott C 

14/09  (korábbi  NN  17/09)  állami  támogatásról  szóló  2010.  október  27-i  vitatott  bizottsági 
határozatot (az értesítés a C(2010) 7274. számú dokumentummal történt), és 

–  a Törvényszék a Bizottságot kötelezze a saját költségei és a felperes részéről felmerült költségek 
viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

Keresete alátámasztása érdekében a felperes hat jogalapra hivatkozik. 

1. Az első jogalap azon alapul, hogy 

– a Bizottság nem alkalmazta a piaci ügylet elvét; 

2. A második jogalap azon alapul, hogy 

– a vitatott határozatot az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének megsértésével hozták; 

3. A harmadik jogalap azon alapul, hogy 

– a vitatott határozatot az Európai Unió Alapjogi Chartája 41. cikke (2) bekezdése c) pontjának és az 
EUMSZ 296. cikknek a megsértésével hozták; 

4. A negyedik jogalap azon alapul, hogy 

– a vitatott határozatot az Európai Unió Alapjogi Chartája 41. cikke (1) bekezdésének megsértésével 
hozták; 

5. Az ötödik jogalap azon alapul, hogy 

– a vitatott határozatot a bizalomvédelem elvének megsértésével hozták; 

15 A kérdés: Hírlevél I. évf. 5. sz., Munkaügyi ügyszak, 3. szám alatt.
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6. A hatodik jogalap azon alapul, hogy 

– a vitatott határozatot az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdése b) pontjának megsértésével hozták.

A Legfelsőbb Bíróság uniós jogi tárgyú határozatai

Büntető ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Gazdasági ügyszak

Gfv. IX. 30.221/2011/6 
I. Az általános szerződési feltételek, a blanketta szerződések alkalmazása háttérbe szorítja a 
tényleges piaci alku érvényesülésének lehetőségét, ezzel összefüggésben sérülhet a szerződő 
felek egyenjogúságának és mellérendeltségének elve, egyensúly eltolódások következhetnek 
be a szerződő felek jogai és kötelezettségei tekintetében, a fogyasztó kiszolgáltatottá válhat a 
professzionális szereplővel szemben, és mindezek miatt fokozott jelentősége van a fogyasztók 
védelmének. A Ptk. 209. §-a meghatározza, hogy az általános szerződési feltételt,  illetve a 
fogyasztói szerződésben egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltételt mely esetekben kell 
tisztességtelennek tekinteni és külön jogszabály, a 18/1999.(II.5.) Korm. rendelet sorolja fel - 
nem  taxatív  jelleggel  -  azon  szerződési  feltételeket,  melyek  a  fogyasztói  szerződésben 
különösen  tisztességtelennek  minősülnek,  illetve  melyeket  az  ellenkező  bizonyításig 
tisztességtelennek  kell  tekinteni.  Ugyanakkor  a  Ptk.  209.  §  /6/  bekezdése  szerint  nem 
minősülhet  tisztességtelennek  a  szerződési  feltétel,  ha  azt  jogszabály  állapítja  meg,  vagy 
jogszabály előírásának megfelelően határozzák meg. 
A magatartási  kódex fogalmát  a 2008. évi  XLVII. törvény vezette  be,  melynek értelmező 
rendelkezése szerint (2. § i) pont) a magatartási kódex olyan, a piaci önszabályozás keretében 
létrehozott megállapodás vagy szabályegyüttes, amely valamely kereskedelmi gyakorlat, vagy 
tevékenységi ágazat vonatkozásában követendő magatartási szabályokat határozza meg azon 
vállalkozások  számára,  melyek  a  kódexet  magukra  nézve  kötelezőnek  ismerik  el.  A 
Magatartási Kódex tehát nem jogszabály, annak rendelkezései azokat kötik, akik alávetették 
magukat  a Magatartási  Kódex rendelkezéseinek.  Tény,  hogy a Hpt. 203. §-ának /6/ és /7/ 
bekezdése előírja, miszerint az ügyfelet a szerződéskötés előtt tájékoztatni kell arról, hogy a 
pénzügyi intézmény a Magatartási Kódexnek alávetette magát, és biztosítani kell az ügyfél 
számára a Magatartási Kódex elérhetőségét, a 207. § /2/ bekezdése pedig kötelezi a pénzügyi 
intézményt,  hogy  a  Magatartási  Kódexnek  való  alávetés  tényét  Üzletszabályzatában 
feltüntesse.  Mindezen szabályokból  azonban nem következik,  hogy az ÁSZF-ben,  vagy a 
szerződésben írt olyan kikötés érvénytelenségét a bíróság nem vizsgálhatná, mely kikötés a 
Magatartási Kódexben is szerepel. A jogvita elbírálása során nincs jelentősége a Magatartási 
Kódex tartalmának, mert a per tárgyát nem a Magatartási Kódex rendelkezéseinek vizsgálata 
képezte.
Nem  ért  egyet  a  Legfelsőbb  Bíróság  azon  megállapítással,  miszerint  az  ügyfélre 
kedvezőtlenül és egyoldalúan csak ugyanazon feltételek fennállása esetén változtathatja meg a 
szerződés tartalmát, mely feltételeket a Ptk. 241. §-a a bíróság általi szerződésmódosításhoz 
meghatároz. A perbeli szerződés típus esetében ugyanis a szerződés egyoldalú, az ügyfélre 
hátrányos  módosításának  feltételeit  a  Ptk.-hoz  viszonyítva  lex  speciálisnak  minősülő 
jogszabály, a Hpt. határozza meg, feltehetőleg szem előtt tartva nemcsak azt, hogy a kölcsön, 
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hitel,  illetve pénzügyi lízingszerződések tipikusan hosszútávra jönnek létre (ez más polgári 
jogi szerződés típusra is jellemző lehet), hanem azt is, hogy a szerződő feleken kívül álló, 
előre  nem kalkulálható  tényezők,  körülmények  a  más  típusú  polgári  jogi  szerződésekhez 
képest  általában  nagyobb  gyakorisággal,  jelentősebb  hatást  kifejtve  fordulnak  elő  e 
szerződések esetén. 
A  Ptk.  241.  §-a  szerint  akkor  módosíthatja  a  bíróság  a  szerződést,  ha  a  felek  tartós 
jogviszonyában  a  szerződéskötést  követően  beállott  körülmény  folytán  a  szerződés 
valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. A kialakult bírói gyakorlat szerint nem kérheti a 
szerződésmódosítást  az  a  személy,  aki  a  szerződéskötéskor  számolhatott  a  körülmények 
későbbi  változásával  –  tehát  kellő  gondosság  esetén  felmérhette  a  kockázatot.  A 
felülvizsgálati  kérelemben hivatkozott  32/1991.(VI.6.) AB határozat szerint a már fennálló 
szerződések  tartalmának  az  állam  részéről,  jogszabállyal  történő  módosítására  akkor  van 
kivételesen  lehetőség  a  Ptk.  226.  §  /2/  bekezdése  alapján,  ha  a  szerződéskötést  követően 
beállott  körülmény  folytán  a  szerződés  valamely  fél  lényeges  jogos  érdekét  sérti,  a 
körülményváltozás nem volt ésszerűen előrelátható, ugyanakkor túlmegy a normális változás 
kockázatán  és  a  beavatkozás  társadalmi  méretű  igényt  elégít  ki.  Ugyanezt  az  álláspontot 
foglalta el a 66/1995.(XI.24.) AB határozat is.
A Ptk. 241. §-ában foglalt jogintézménytől lényegesen eltér a Hpt. 210. §-ának /3/ bekezdése. 
A Hpt.  szabályozása  szerint  a  hitel/kölcsönszerződés  aláírásakor  az adós tudomásul  veszi, 
hogy az ÁSZF-ben, illetve a kölcsönszerződésben meghatározott okok megváltozása esetén a 
szerződést  a  pénzügyi  intézmény  egyoldalúan  módosíthatja  az  adós  hátrányára. 
Megjegyzendő, hogy a kölcsönszerződésben megjelölt okok megváltozása indokolt esetben 
egyben – a Hpt.  210. § /4/  bekezdés b) pontjában írtak szerint  - az ügyfél  javára történő 
szerződésmódosítási  kötelezettséget  jelenti.  Ezek a  jellemzők pedig alapvetően eltérnek a 
Ptk. 241. §-ában írtaktól.  Épp a fogyasztói  érdekek érvényesülése,  a perbeli  jogviszonyok 
sajátos  jellege  miatt  szabályozza  a  Hpt.  azt,  hogy  mikor  kerülhet  sor  egyoldalú 
szerződésmódosításra. Ebből következőn nem a Ptk. szabályai az elsődlegesek a hitel/kölcsön 
és  pénzügyi  lízingszerződés  érvényességének  megítélése  tekintetében,  hanem  a  Ptk-val 
azonos  szintű  jogforrásnak,  a  Hpt-nek  mint  lex  speciálisnak  a  rendelkezései.  A  Ptk. 
rendelkezései  mögöttes  jogszabályi  rendelkezéseknek minősülnek e körben és csak a Hpt. 
speciális rendelkezései hiányában irányadók.
Annak megítélésénél tehát, hogy egy fogyasztóval kötött – nem lakáscélú – kölcsönszerződés 
esetén milyen feltételek mellett kerülhet sor az ügyfél számára kedvezőtlenül a kamat, a díj és 
a  költség  egyoldalú  módosítására  a  pénzügyi  intézmény  részéről,  a  fent  kifejtettekből 
következőn nem a Ptk., hanem a Hpt. 210. § /3/ és /4/ bekezdésének rendelkezéseiből kell 
kiindulni.  E rendelkezések szerint  az egyoldalú szerződésmódosítás  jogát a  hitelező akkor 
jogosult gyakorolni, ha a módosításra okot adó objektív körülmények tételes meghatározását a 
szerződés tartalmazza, valamint a hitelező árazási elveit írásban rögzítette. A jogszabályhely 
az árazási elvek tartalmáról is rendelkezik.  Kimondja, hogy a módosítás csak a kamat,  díj 
vagy költség mértékére ténylegesen hatást  gyakorló  ok alapján történhet  {(4) bekezdés a) 
pont}, hogy a kamat-, díj- vagy költségelem csökkentését is érvényesíteni kell, ha valamely 
feltétel  változása  ezt  indokolttá  teszi  {(4)  bekezdés  b)  pont},  hogy  tényleges  hatásuk 
arányában, együttesen kell figyelembe venni a kamat, díj vagy költségelemre kihatással bíró 
ok-okozati feltételeket {(4) bekezdés c) pont}, továbbá hogy a díjat vagy költséget évente 
legfeljebb a KSH által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékében lehet emelni 
{(4) bekezdés d) pont}.
A  Hpt.  2010.  január  1-től  hatályos  rendelkezései  szerint  tehát  -  a  hitelező  az  egyoldalú 
szerződésmódosítás  jogával  nem korlátlanul  és  nem bármely  indokra  hivatkozással  élhet, 
hanem  csak  olyan  objektív  körülmények  bekövetkezte  esetén,  mely  körülmények  tételes 

37



felsorolását  már  a  szerződés  meghatározta,  tehát  mely  feltételek  bekövetkezte  esetére  az 
ügyfél már a szerződéskötéskor hozzájárult a hitelező egyoldalú szerződésmódosításához. Az 
is feltétel, hogy a pénzügyi intézmény rendelkezzen már a szerződéskötéskor az árazási elveit 
írásban rögzítő dokumentummal. Kiemelendő, hogy a Hpt. 210. § /6/, /7/ és /9/ bekezdéseiből 
kitűnően a módosításról  az ügyfelet  a módosítás  hatályba  lépése előtt  legalább 60 nappal 
hirdetményben  és  egyéb  módon  is  értesíteni  kell,  az  ügyfél  pedig  –  főszabályként  –  a 
módosítás  hatályba  lépése  előtt  díjmentesen  felmondhatja  a  szerződést.  E  törvényi 
rendelkezések megfelelnek a 93/13/EGK tanácsi irányelvben írtaknak. 
A fent kifejtettekből következően azt kell vizsgálni, hogy az alkalmazott általános szerződési 
feltételek megfelelnek-e a Hpt. 210. § /3/ bekezdésében írt jogszabályi  követelményeknek. 
Objektív  okként  a  nyelvtani  értelmezés  szerint  is  csak  olyan  külső  körülmény  vehető 
figyelembe,  melynek  előidézésében  a  felek  sem külön-külön,  sem együttesen  semmilyen 
szerepet nem játszhatnak, melynek bekövetkeztére a feleknek semmiféle befolyása nem lehet. 
Ezt az álláspontot erősítik meg a Hpt. szempontjából háttérjogszabálynak minősülő Ptk. 228-
229. §-ainak rendelkezései is. A tételes meghatározás követelményének csak akkor felel meg 
a  szerződés,  ha  az  ok-lista  teljeskörűen  és  nem  példálózva  jelöli  meg  az  egyoldalú 
szerződésmódosításra alapot adó körülményeket, tehát ha az ok-lista egy olyan zárt rendszer, 
amely a figyelembe vehető tények és körülmények taxatív felsorolását tartalmazza. Az okokat 
pontosan, egyértelműen, ellentmondásoktól mentesen kell megjelölni, ahogy azt a Ptk. 228. 
§ /3/ bekezdése a szerződési feltételek vonatkozásában is megkívánja. Ezek a legfontosabb 
elvárások  az  ok-lista  tartalmával,  azaz  az  egyoldalú  szerződésmódosítás  okainak 
meghatározásával kapcsolatban.
Ugyanakkor  annak  megállapításához,  hogy  egy  konkrét  esetben  az  egyoldalú 
szerződésmódosításra alapos okból került-e sor és erre tekintettel az jogszerűnek minősül-e, 
az alábbi feltételeknek is teljesülniük kell: Csak olyan körülmények változása adhat alapot a 
kamat, a díj, a költség tekintetében az egyoldalú szerződésmódosításra, mely körülményeket a 
szerződéskötéskor is figyelembe vettek a kamat, a díj és a költség meghatározásakor és mely 
körülmények  változása  tényleges  hatást  gyakorol  a  kamat,  a  díj,  a  költség  mértékére.  A 
bekövetkezett változásnak meg kell haladnia a normálisan vállalható üzleti kockázat mértékét, 
jelentéktelen, érdemi hatást nem kiváltó változás nem adhat alapot a szerződés módosítására. 
A  módosítás  mértékének  arányban  kell  állnia  a  bekövetkezett  változás  hatásával. 
Hangsúlyozandó,  hogy  bár  az  adott  körülmény  változásával  a  szerződéskötéskor  elvi 
értelemben  számolni  lehetett  –  ellenkező  esetben nyilván  nem szerepelt  volna  az  ok-lista 
felsorolásában – a változás tényleges  bekövetkeztét,  a kamatra,  a díjra, a költségre kiható 
mértékét  ésszerűen még  egy professzionális  gazdasági  szereplő  sem láthatta  előre.  (Ezzel 
indokolható  ugyanis,  hogy  már  nem  lehet  elvárni  a  szerződés  kamatra,  díjra,  költségre 
vonatkozó rendelkezésinek változatlan feltételek melletti fenntartását.) 
A Legfelsőbb Bíróság megítélése szerint tévedett a másodfokú bíróság, amikor mindenfajta 
tételes vizsgálat nélkül úgy ítélte meg, hogy az ok-listákban foglalt körülmények változásával 
az alperesnek mint professzionális gazdasági szereplőnek már a szerződéskötéskor számolnia 
kellett,  hogy az alperes érdekkörébe tartozó e változások minden kockázatát  az alperesnek 
kell  viselnie.  A Legfelsőbb Bíróság álláspontja  szerint  ez  a  kockázatviselési  szabály csak 
akkor tekinthető irányadónak, ha megállapítható, hogy a változás a normálisan előre látható, 
kiszámítható  változás  kockázatán  belül  van.  Nyilvánvaló,  hogy  az  előre  látható,  előre 
kalkulálható  kockázat  eltérő  lehet  rövid,  illetve  hosszú  távú  szerződések  esetén.  A  mai 
gazdasági körülmények között azonban azt egyértelműen kimondani, hogy minden egyes az 
ok-listában felsorolt körülmény megváltozásával, annak pontos mértékével (a vis maior esetét 
kivéve)  az  alperesnek  akár  több  évtizedre  előre  is  számolnia  kell,  a  Legfelsőbb  Bíróság 
meggyőződése  szerint  nem lehet.  A fent  kifejtett  álláspontot  erősítik  a 275/2010.(XII.15.) 

38



Korm. rendeletben foglaltak, illetve a 93/13.EGK tanácsi irányelv egyes rendelkezései is. A 
Hpt-nek az a rendelkezése, mely szerint a szerződésben meghatározott körülmények változása 
kiválthatja  a  pénzintézet  azon  kötelezettségét  is,  hogy  indokolt  esetben  csökkentse 
(értelemszerűen az ügyfél számára kedvezően) a kamat, a díj, vagy a költség mértékét, szintén 
a ezen álláspont helyességét támasztja alá.
II.  Az  értesítési-tájékoztatási  kötelezettség  előírása  indokolt  a  ÁSZF-ekben  meghatározott 
esetekben,  de nem felel  meg az arányosság követelményének az,  hogy bármely – esetleg 
kevésbé  jelentős  –  adattal  kapcsolatos  tájékoztatási  kötelezettség  elmulasztásnak  is  a 
legsúlyosabb  szerződésszegési  szankció,  az  azonnali  hatályú  felmondás  legyen  a 
jogkövetkezménye. Az ÁSZF-ek hét esetkörhöz kapcsolódóan írják elő jogkövetkezményként 
a  kölcsön  azonnali  hatályú  felmondással  való  lejárttá  tételét,  mely  jogkövetkezményt  hat 
esetben a „haladéktalan” tájékoztatási  kötelezettség elmulasztásához,  egy esetben pedig az 
értesítési kötelezettség megtételére szabott öt napos határidő elmulasztásához kötik. Ez pedig 
azt  jelenti,  hogy  a  fogyasztóval  szerződő  fél  akkor  is  jogosult  élni  az  azonnali  hatályú 
felmondás jogával, ha például az ügyfél, aki esetleg nem is tud a biztosíték nyújtóval szemben 
foganatosított végrehajtási cselekményről, e végrehajtási cselekmény megtörténtekor azonnal 
(haladéktalanul) nem értesíti őt, vagy ha – feledékenysége miatt – csak a 6. napon értesíti az 
azonosítás  során  megadott  adataiban  bekövetkezett  valamely  változásról.  Elsősorban  az 
értesítési  kötelezettség  azonnali,  illetve  rendkívül  szoros  határidejére  tekintettel  kell  az 
értesítési kötelezettség elmulasztásának következményét aránytalannak tekinteni.
III.  Sérti  az  arányosság  elvét,  ha  az  alperes  bármely  összegű  fizetési  kötelezettség 
elmulasztása esetén,  vagy bármely kötelezettség nemteljesítése,  illetve nem szerződésszerű 
teljesítése  esetén  élhet  az  azonnali  hatályú  felmondás  jogával  és  az  is,  hogy  nemcsak  a 
lényeges körülményekre vonatkozó, a kölcsön céljának megvalósulásával, a visszafizetéssel, 
vagy  a  biztosítékkal  kapcsolatos  adatközlés  valótlansága,  illetve  hiányossága  szolgálhat  a 
legsúlyosabb  szerződésszegési  jogkövetkezmény  alkalmazásának  alapjául  (b.,  c)  és  d) 
pontok).  Az e)  és  f)  pontban írt  felmondási  okok nem objektív körülményektől,  hanem a 
fogyasztóval  szerződő  fél  szubjektív  értékítéletétől  teszik  függővé  a  felmondási  ok 
bekövetkeztét,  ugyanis  kifejezetten  úgy  rendelkeznek,  hogy  ha  az  ügyfél,  vagy  ha  a 
biztosítékot nyújtó személy pénzügyi, gazdasági vagy piaci helyzetét negatívan érintő olyan 
körülmény merül  fel,  mely  a  fogyasztóval  szerződő fél  megítélése  szerint  veszélyezteti  e 
személyek szerződéses kötelezettségének teljesítését, vagy ha az ügyfél által vállalt fizetési 
kötelezettség  veszélyezteti  a  fogyasztóval  szerződő  fél  megítélése  szerint  a  szerződéses 
kötelezettségek teljesítését,  akkor  jogosult  a  fogyasztóval  szerződő fél  a  kölcsönszerződés 
azonnali hatályú felmondására.
IV. Az ÁSZF I. 6.6. pontja és az ÁSZF II. 6.2. pontja szerint az ügyfélnek a kölcsön és  
járulékai  fedezeteként  szolgáló  vagyontárgy  új  értékére  biztosítási  szerződést  kell  kötnie, 
melyben  kedvezményezettjeként  az  alperest  kell  megjelölnie.  Ha  a  biztosítási  esemény 
bekövetkezik,  akkor  a  biztosítási  összeg  az  alperest  illeti  meg,  abból  az  alperes  kielégíti 
követeléseit, csak az ezt meghaladó összeg illeti meg a felperest. E rendelkezés azért minősül 
tisztességtelennek, mert bármely biztosítási esemény bekövetkezte esetén lehetőséget ad arra, 
hogy a biztosítási összeg egésze az alperes számlájára kerüljön átutalásra és abból az alperes – 
elszámolási  kötelezettség  mellett  –  követelését  kielégíthesse.  Az  nem  vitás,  hogy  a 
vagyonbiztosítás a szerződésben szereplő vagyontárgyak épségéhez fűződő érdeken alapszik 
és annak az értékcsökkenésnek a teljes vagy részleges fedezésére szolgál, amely a biztosítási 
esemény  folytán  a  károsult  vagyonában  bekövetkezett.  Amennyiben  a  fedezetül  szolgáló 
vagyontárgy javítható, indokolt, hogy a biztosítási összeget – rendeltetésének megfelelően – a 
javításra fordítsák és tisztességtelen, ha a biztosítási összeget ettől eltérő célra, a fogyasztóval 
szerződő fél  használja  fel.  Más  a  helyzet  abban az  esetben,  ha a  biztosítéki  vagyontárgy 
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megsemmisül és a biztosítási összeget már nem is fordíthatja a tulajdonos a fedezetül adott 
vagyontárgy helyreállítására. Az ÁSZF I. 6.6. pontja és az ÁSZF II. 6.2. pontja azonban nem 
az  utóbbi  tényálláson  alapul,  hanem  mindenféle  differenciálás  nélkül,  általánosságban, 
bármely  következményekkel  járó  biztosítási  esemény  esetére  szólóan  rendelkezik.  A 
tisztességtelenség megállapítása elsősorban erre tekintettel volt alapos. 

Gfv. IX. 30.280/2011/4. 
A szerződő fél erőfölényes jellege önmagában nem alapozza meg a szerződés semmisségét. A  
törvény az erőfölénnyel való visszaélést tiltja. 
Önmagában  azonban  sem  a  szerződéses  kikötés  „take  or  pay”  jellege,  sem  a  felperes 
erőfölényes,  piacuralmi helyzete nem alapozza meg a szerződési rendelkezés semmisségét, 
tekintve, hogy a Tpvt. a 21. §-a az erőfölénnyel való visszaélést tiltja. A Tpvt. 21. §-a nem ad 
taxatív felsorolást az erőfölénnyel való visszaélést megvalósító magatartások tekintetében. Az 
a körülmény,  miszerint az alperes kizárólag a felperes szolgáltatásait  volt jogosult igénybe 
venni, az akkori jogszabályi környezet következménye volt, önmagában ez a körülmény csak 
akkor alapozhatta volna meg a szerződés Tpvt. 21. §-ába ütközés miatti semmisségét, ha az 
egyúttal a szerződés 4.4. a 6.5. és 6.10. pontjában írt kikötésekkel együttesen erőfölénnyel 
való visszaélést valósított volna meg. 
Az állandósult bírói gyakorlat,  amelyre az alperes maga is hivatkozott,  alakította ki az ún. 
objektív  indokoltság  koncepcióját,  ennek  tükrében  „take  or  pay”  megállapodás  esetén  a 
felperes  magatartása  erőfölénnyel  való visszaélésnek akkor  minősülhetne,  ha gazdaságilag 
semmilyen módon nem indokolható az igénybe venni szándékozott szolgáltatás volumenének 
egyoldalú megváltoztathatatlansága és a felmondási jog hiánya. 
Az, hogy a szerződés módosításához – ide értve a szolgáltatás mennyiségének változtatását is 
–  a  felek  egyező  akarata  szükséges  a  Ptk.  240.  §-ának  /1/-/3/  bekezdésében  írt  általános 
polgári jogi jogelv, így annak kikötése, hogy a szerződés csak a felek közös akaratából, közös 
megegyezésével módosítható, önmagában nem jelent gazdasági erőfölénnyel való visszaélést. 
A kikötés gazdasági indokoltságát illetően az indokoltságot nem az erőfölényes vállalkozás 
érdekei alapján kell vizsgálni. Az volt vizsgálandó, hogy az adott körülmények között az adott 
magatartást  objektíve  ésszerű  gazdasági  indokok  támasztották-e  alá.  Nyilvánvaló  viszont, 
hogy  az  olyan  szerződéses  kikötés,  amely  mindkét  fél  gazdasági  érdekeit  szolgálja, 
gazdaságilag indokolatlannak nem tekinthető. 
Ugyancsak nem jelentett erőfölénnyel történő visszaélést az, hogy a szerződést hosszú távra, 
hét évre kötötték. A  szerződés viszonylag hosszabb, de az iparági gyakorlatban nem példátlan 
időtartama is mindkét fél érdekében állt. Ezt nem csupán az infrastruktúra kiépítésének magas 
költsége indokolta. Tény, hogy az analóg műsorszórás megszüntetésének tervezett időpontja 
2012. volt, így elfogadható indoka volt az a felperesnek, hogy a befektetett költségei a jelzett 
időpontig megtérüljenek. Ugyanakkor talán épp a magas költségek miatt nem tűnt fel olyan 
beruházó,  aki  a  szükséges  fejlesztéseket  elvégezte  volna  és  rendelkezésére  állt  volna  az 
alperesnek  a  műsor  szórásával,  így  az  alperes  érdekét  is  szolgálta,  hogy  legalább  a 
műsorterjesztési  jogának lejártáig (2010. augusztusáig) biztosítva legyen a műsorterjesztési 
lehetősége.  A  hosszú  távú  szerződés  megkötésével  mentesült  az  alól  is,  hogy  a 
műsorterjesztési jogának lejárta előtt megszűnt szerződés miatt kénytelen legyen szembenézni 
egy bizonytalan  és  esetleg  a  perbelinél  kiszámíthatatlanabb  helyzettel,  továbbá a  felperes 
privatizációja esetén is védelmet nyújtott az alperesnek az ellen, hogy az új tulajdonos a lejárt 
szerződés  újbóli  megkötése  elől  történő  elzárkózással,  vagy  a  műsoridő  rövidítésével 
ellehetetlenítse a műsorterjesztői tevékenységét. 
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II.  Az  EUMSZ  102.  cikke  tiltja  a  belső  piacon,  vagy  annak  jelentős  részén  meglévő 
erőfölénnyel  való  visszaélést,  amennyiben  az  hatással  lehet  a  tagállamok  közötti 
kereskedelemre. A hivatkozott 102. cikk a Tpvt-hez hasonlóan példálódzó felsorolást ad arra 
nézve,  hogy mikor valósul meg a gazdasági erőfölénnyel  való visszaélés.  Az alperes nem 
hivatkozott  arra,  hogy  a  Tpvt.  21.  §-a  nincs  összhangban  az  EUMSZ  102.  cikk 
rendelkezésivel, nevezetesen, hogy az uniós szabályozás akkor is lehetővé teszi a gazdasági 
erőfölénnyel  való  visszaélés  megállapítását,  amikor  arra  a  magyar  jogszabály  nem  ad 
lehetőséget. A Legfelsőbb Bíróság megítélése szerint abban az esetben, ha a magyar bíróság 
nem látja megállapíthatónak a Tpvt. 21. §-a alapján a gazdasági erőfölénnyel való visszaélést, 
nem feladata külön vizsgálni az EUMSZ 102. cikkében foglaltak megsértésének lehetőségét, 
mivel gazdasági erőfölénnyel való visszaélés hiányában fel sem merülhet, hogy a meg nem 
valósított visszaélés, kihatással lehetett volna a tagállamok közötti kereskedelemre. A perben 
tehát  nem kellett  alkalmazni  az EUMSZ 102.  cikkét  (EK-Szerződés  82.  cikkét),  így nem 
terhelte  a  másodfokú  bíróságot  a  Tpvt.  93/H.  §-ának  /2/  bekezdése  szerinti  értesítési 
kötelezettség. A Tpvt. 91. § /2/ bekezdésének helyes értelmezése szerint ugyanis csak akkor 
kell  értesíteni  az  Európai  Bizottságot  és  a  GVH-t,  ha  az  EUMSZ  101-102.  cikkének 
alkalmazása a konkrét jogvita érdemi eldöntéséhez szükséges. Ebből okszerűen következik, 
hogy az egyik félnek a fenti cikk alkalmazhatóságával történő védekezése nem hozza létre az 
értesítési  kötelezettséget.  Az  eljáró  bíróságnak  joga  és  kötelessége  mérlegelni,  hogy  a 
hivatkozott  uniós  jogszabályok  alkalmazásának  feltételei  fennállnak-e.  Úgyszintén  nem 
terhelte a másodfokú bíróságot az 1/2003.EK tanácsi rendelet 15. cikke szerinti kötelezettség, 
hiszen az EK Szerződés 82. cikkének alkalmazásáról nem döntött.

Munkaügyi ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Polgári ügyszak

Pfv. III. 21.010/2011/10 
Az adott ügyben az nem volt vitatott, hogy a II.r. felperes a tulajdonjoga alapján jogosult a 
használatra és a tulajdonával való rendelkezésre, a konkrét építési engedély kiadhatóságának, 
az épület  használhatóságának megállapítása alapjául szolgáló tények vitatása azonban nem 
alap  az  előzetes  döntéshozatali  eljárás  kezdeményére  és  nincs  szó  olyan,  a  kárigény 
elbírálásával  kapcsolatos  jogerős  határozatról  sem,  amelynek  közösségi  jogot  sértő 
rendelkezései miatt ebben a perben a kártérítési felelősség megállapítható lenne az állammal 
szemben. 

Pfv. II. 21.129/2011/7 
I.  A  szokásos  tartózkodási  helyükről  jogellenesen  Magyarországon  tartott  gyermekek  
visszavitelének elrendelése nem mellőzhető, ha a személyes meghallgatásuk alapján a bíróság  
arra a meggyőződésre jut, hogy visszavitelük nem okozná testi vagy lelki károsodásukat, és  
nem teremtene számukra elviselhetetlen helyzetet. 
II.  A  Brüsszel  II.A.  Rendeletben  a  szülői  felelősséggel  kapcsolatos  ügyekre  megállapított  
joghatósági szabályok nem zárják ki  a magyar bíróság eljárását a Hágai Gyermekelviteli  
Egyezmény alapján. 
I.  A  Hágai  Egyezmény  3.  cikke  értelmében  a  gyermek  elvitele  (visszatartása)  akkor 
jogellenes,  ha  sérti  azon  szerződő  állam  jogrendszere  szerinti  egy  személynek  juttatott 
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felügyeleti  jogot,  amelyben a gyermeknek az elvitelét  közvetlenül  megelőzően a szokásos 
tartózkodási helye volt és ezeket a jogokat az elvitel időpontjában gyakorolta is. A szokásos 
tartózkodási  hely  az  a  hely,  ahol  a  gyermek  és  a  szülője  huzamos  ideig,  akár  a  szülő 
munkavállalására tekintettel tartózkodik, tehát nem feltétlenül a véglegesség szándékával (BH 
2004.239.). Az 5. cikk szerint a felügyeleti jog magában foglalja a gyermek személye felőli 
gondoskodás jogát, így különösen a jogosultságot a gyermek lakóhelyének meghatározására. 
A  Hágai  Egyezmény  által  védett  jogi  érdek  a  szülői  felügyeleti  jog  sérthetetlenségének 
biztosítása,  természetesen  a  gyermek  érdekével  összhangban.  Hasonló  rendelkezéseket 
tartalmaz az EK Rendelet 2. cikkének 11. pontja is. 
Az ügyben nem volt vitás, hogy 2010. nyaráig a perbeli  gyermekek szokásos tartózkodási 
helye  Spanyolországban  volt,  ahová  a  szülők  közös  egyetértésben  költöztek  a  kérelmező 
munkavállalására  tekintettel  3  +  2,  tehát  5  éves  időtartamra,  azzal,  hogy  ezen  időtartam 
lejártát  követően  ugyancsak  közösen  fognak  dönteni  arról,  hogy  a  család  az  életvitelét 
Spanyolországban vagy ettől eltérő helyen, adott esetben Magyarországon folytatja-e. Az öt 
éves időtartam 2011-ben járt le. Az eljárás során a kérelmezett nem bizonyította, hogy ezt 
megelőzően  a  szülői  felügyeletet  közösen  gyakorló  szülők  a  tartózkodási  hely 
megváltoztatásában megállapodtak volna. Ellenkezőleg: a bizonyítási eljárás eredményeként 
megállapítható,  hogy  a  kérelmezett  a  korábbi  évekhez  hasonlóan  csak  a  nyári  szünidő 
időtartamára utazott a gyermekekkel Magyarországra, ahová a kérelmező is követte a családot 
és szó sem volt arról, hogy a Spanyolországban óvodába, illetve iskolába járó gyermekek a 
továbbiakban Magyarországon nevelkednének. Erre vonatkozó szülői megállapodást tehát a 
kérelmezett nem bizonyított.
II.  A  felülvizsgálati  kérelmében  a  kérelmezett  arra  hivatkozott,  hogy  a  jogerős  határozat 
figyelmen  kívül  hagyja  a  Hágai  Egyezmény  13.  cikkének  b)  pontját,  mely  szerint 
megtagadható a visszavitel, ha az a gyermeket testi vagy lelki károsodásnak tenné ki, vagy 
bármi más módon elviselhetetlen helyzetet teremtene számára, ennek megvalósulását pedig a 
csatolt magán pszichológus szakértői vélemény alátámasztotta, így a bíróságnak a gyermeki 
érdek elsődlegességére tekintettel pszichológus szakértő bevonásával kellett volna mérlegelni 
a kérelmezett által rendelkezésre bocsátott bizonyítékot, illetve alapvetően azt a kérdést, hogy 
a  gyermekek  visszavitele  a  Hágai  Egyezmény  hivatkozott  rendelkezése  értelmében 
megtagadható-e.
A  felülvizsgálati  kérelemben  foglaltakkal  szemben  a  bíróság  a  kérelmezett  által  csatolt 
magánszakértői  véleményt  – függetlenül attól,  hogy azt a fél  előadásaként  kezelte és nem 
szakmai álláspontot tükröző bizonyítékként (BH 2007. 192.) - nem hagyta figyelmen kívül, 
erre  tekintettel  foganatosította  az  EK  Rendelet  (19)  bekezdése,  illetve  11.  cikkének  (2) 
bekezdése alapján az ikergyermekek személyes meghallgatását.  Ebből megállapította,  hogy 
noha a gyermekek már huzamos ideje az édesanyjuk gondozásában nevelkednek, azonban 
mindkét szülőjükhöz ragaszkodnak és bár szeretnek Magyarországon is tartózkodni, azonban 
hiányzik  nekik  a  spanyolországi  lakóhelyük.  A  meghallgatáson  tehát  semmiféle  olyan 
körülményre nem derült fény, ami azt támasztaná alá, hogy szokásos tartózkodási helyükre 
történő  visszavitelük  -  mely  egyben  a  Magyarországon  visszatartott  gyermekeknek  a 
nagyobbik testvérükkel történő újbóli együttélését is biztosítja - a kiskorúakat testi vagy lelki 
károsodásnak tenné ki, számukra elviselhetetlen helyzetet teremtene. Ehhez képest az eljárás 
során pszichológus szakértő kirendelésére nem volt szükség, különös tekintettel arra, hogy az 
eljárás csupán a szülők közös megállapodásán alapuló státusz visszaállítását célozta és nem 
annak eldöntését, hogy hosszabb távon melyik szülő alkalmasabb a gyermekek nevelésére, a 
szülői  felügyeleti  jogok  teljességének  gyakorlására  és  ennek  körében  esetlegesen  a 
tartózkodási helyről való kizárólagos döntésre.
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Tekintettel  ezért  arra,  hogy a gyermekek Magyarországon tartásának jogszabályi  feltételei 
nem voltak megállapíthatóak, az eljárt bíróságoknak a gyermekek Spanyolországba történő 
visszaviteléről kellett határozniuk, az EK Rendelet 11. cikkének (2)-(5) bekezdései, illetve a 
Hágai  Egyezmény  10.  cikk  alapján,  mivel  a  gyermekek  érdeke  ebben  az  eljárásban 
elsődlegesen a megsértett szülői felügyeleti jog azonnali helyreállítása volt (EBH 2002/1/634-
II.).
II. Az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének a Pp. 155/A. §-ában meghatározott 
feltételei,  szükségessége  nem  állnak  fenn,  mivel  az  EK  Rendeletnek  a  jelen  végzés 
meghozatala  szempontjából  irányadó  rendelkezései  enélkül  is  értelmezhetők  voltak.  A 
Gyermekek Jogairól szóló New-York-i Egyezmény 29. cikke (1) bekezdésének c) pontjában 
foglaltaknak  a  szülői  felügyeleti  jogok  gyakorlására,  a  gyermek  elhelyezésére  vonatkozó 
érdemi döntés esetén lehet,  illetve van jelentősége és nem a gyermek jogellenes elvitelére 
vonatkozó  döntés  meghozatalakor,  amikor  a  szülők közös  elhatározásán  alapuló  szokásos 
tartózkodási  hely  megsértésének  kérdéséről,  az  eredeti  állapot  helyreállításáról  kell 
intézkedni. 
II. Az EK Rendelet (7) bekezdése értelmében a szülői felelősség egy gyermek személyével, 
illetve vagyonával kapcsolatos valamennyi jog és kötelezettség, a szülői felelősség magában 
foglalja a felügyeleti jogot és a láthatási jogot. Az EK Rendelet 2. §-a a szülői felelősséget  
tárgyalja. A 8. cikk (1) bekezdése szerint egy tagállam bíróságai joghatósággal rendelkeznek 
olyan gyermek feletti szülői felelősségre vonatkozó ügyekben, aki a bíróság megkeresésekor 
az adott tagállamban szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik. A 10. cikk kimondja, hogy a 
gyermek jogellenes elvitele vagy visszatartása esetében azon tagállam bíróságai, amelyben az 
elvitelt  vagy visszatartást  közvetlenül megelőzően a gyermek szokásos tartózkodási hellyel 
rendelkezett,  mindaddig  megtartják  joghatóságukat,  amíg  a  gyermek  másik  tagállamban 
szokásos tartózkodási helyet nem szerez.
A fenti rendelkezésekből egyértelműen megállapítható, hogy az EK Rendelet kérelmezett által 
felhívott  szabálya  a  szülői  felügyelet  érdemére  vonatkozó  döntés  meghozatalával 
kapcsolatban  állapít  meg  –  kivételekkel  –  kizárólagos  joghatóságot  a  gyermek  szokásos 
tartózkodási helye szerinti tagállam bíróságának. A gyermek jogellenes elvitelére vonatkozó 
döntés ugyanakkor nem a szülői felügyelet érdemét érintő kérdés. A vonatkozó joghatóságot 
speciális  jogi norma, a Hágai Egyezmény állapítja meg. A gyermek visszaviteléről,  annak 
elrendeléséről  értelemszerűen  az  a  bíróság  dönthet,  az  rendelkezik  ehhez  megfelelő 
eszközökkel, ahol a gyermek aktuálisan (jogellenesen) tartózkodik. A Hágai Egyezmény 8. 
cikke  értelmében  ugyan  a  gyermek  visszavitele  iránti  kérelem  akár  a  gyermek  szokásos 
tartózkodási  helye  szerinti,  akár  más  részes  állam  központi  hatóságánál  előterjeszthető, 
azonban a 9. cikkből egyértelműen megállapítható, hogy a kérelemmel érdemben azon állam 
központi  hatósága  foglalkozik,  ahol  a  gyermek  aktuálisan  tartózkodik.  A 10.  cikk  szerint 
ennek  a  központi  hatóságnak  kell  a  szükséges  intézkedéseket  megtennie  a  gyermek 
visszavitele  érdekében  és  a  12.  cikk  alapján  ezen  állam  hatósága  (bírósága)  rendeli  el 
haladéktalanul a gyermek visszavitelét, amennyiben az elvitel vagy elrejtés jogellenes.

Pfv. II. 21.339/2011/5. 
A  magyar  bíróságnak  nincs  joghatósága  a  közös  szülői  felügyelet  megszüntetésével  
kapcsolatos  eljárás  lefolytatására,  ha  a  gyermek  szokásos  tartózkodási  helye  a  szülők  
megállapodása alapján Belgiumban van, de az egyik szülő a gyermeket  nyaralás céljából  
Magyarországra hozta, majd a másik szülő hozzájárulása nélkül itt tartotta. 
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Közigazgatási ügyszak

Kfv. I. 35.377/2010/9. 
Az Európai Unió Bíróságának következetes gyakorlata szerint az adótényállás megállapítása 
során  valamely  kötelezettség  más  adóalany  általi  elmulasztása  nem  befolyásolhatja  az 
adóalany valamely jogát (C-438/09. Dankowski ügy 33. pontja – Kfv.I.35.387/2010/8.). 

Kfv. I. 35.463/2010/9. 
A fuvarozó csak bilaterális  engedélyekkel rendelkezett,  ezek azonban nem jogosították fel 
belső fuvarozásra; mivel az eredetileg fennálló vámmentesség feltételeit (Vhr. 558. Cikk (1) 
bekezdés c) pontja) megsértette, a belső forgalomban való áruszállítással visszamenőlegesen a 
Vámkódex 204. Cikk (1) bekezdés b) pontja alapján vámtartozása keletkezett.  A vámteher 
kiszabása  előtt  nem  kellett  visszavonni  az  ideiglenes  behozatal  engedélyezését  (mely 
írásbeliség  nélküli  volt),  és  a  vámtartozás  szempontjából  érdektelen  körülmény,  hogy 
időközben a járműszerelvény elhagyta a Közösség területét. Ez nem mentesítette őt az alól, 
hogy engedély nélkül belső fuvarozást végzett. 

Kfv. VI. 38.068/2010/13 
A 1996. évi LIV. törvény 69.§-a, 67.§ (3) bekezdése és a 29/1997.(IV.30.) FM rendelet 88.§ 
(3) bekezdés kógens rendelkezése alapján az erdészeti hatóság jogszerűen járt el. Az érintett 
erdőterület a Natura 2000 terület része, ezért a 275/2004.(X.8.) Kormányrendelet  10.§ (1)-(3) 
bekezdése, a 4.§ (1)-(2) bekezdése alapján a természetvédelmi helyzetre káros hatással járó 
beruházás  akkor  engedélyezhető,  ha  ahhoz  a  10/A.§  (2)-(3)  bekezdés  szerinti  közérdek 
fűződik.  A  közérdeket  törvényben  vagy  275/2004.  (X.8.)  Kormányrendeletben 
megfogalmazott  fontos  közérdeket  szolgáló  fejlesztési  céllal  összehangoltan  kell 
megvalósítani,  az  irányelvekben  megfogalmazott  és  vállalt  villamos  energia  mennyiség 
előállítási  kötelezettség,  a  villamos  energia  ellátását  biztosító  biztonsági  előírások  nem 
fogalmaznak meg közvetlenül a beruházást támogató közérdeket.

Kfv. II. 38.121/2010/8. 
Az élelmiszer-ellenőrző hatóság jogosult a tevékenységre vonatkozó egyes külön engedélyek  
betartásának vizsgálatára. Az élelmiszer nem tartalmazhat a Magyar Élelmiszer Könyvben  
meghatározottakon kívül más összetevőt. 
Az 178/2002/EK rendelet 3. cikk 15. pontja, illetőleg 18. cikk (1) bekezdése meghatározza a 
nyomon  követhetőség  feltételeit  és  terjedelmét.  Az  ügyfél  azzal,  hogy  a  bérgyártatási 
szerződés alapján élelmiszereket adott át a bérgyártó Kft-nek, megvalósította a forgalomba 
hozatalt  figyelemmel  az  178/2002/EK rendelet  3.  cikk  8.  pontjára  is.  Az ügyfél  nyomon 
követhetőségi rendszerének alapvető hibáját  bizonyítja  a gyártott  és értékesített  mennyiség 
nagymértékű eltérése, ebből következően a rendszer egyetlen vonatkozásban sem alkalmas az 
178/2002/EK  rendelet  3.  cikk  15.  pontja,  illetőleg  18.  cikk  (1)  bekezdésében  előírt 
követelmények betartására. 

Kfv. IV. 38.148/2010/3 
A tartózkodási kártya kiállítására irányuló eljárásban az alperes jogszerűen vizsgálhatja a  
jogosultság megszűnésének eseteit . 
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Kfv. II. 39.242/2010/10. 
A közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívásnak nemcsak a tételes jogi normának, hanem  
az  alapelvi  rendelkezéseknek  is  meg  kell  felelnie.  Az  alapelveket  sértő  eljárás  miatt  az  
ajánlatkérő elmarasztalható. 
Az alapelvi  rendelkezéseknek  érvényre  kell  jutniuk  a  közbeszerzési  eljárás  során,  akár  a 
tételes jogi normán keresztül, akár önmagukban is. Az ajánlatkérő - a Kbt. 66.§ (1) bekezdés 
b)  pontjában  foglalt  azon  előírásra  tekintettel,  hogy  az  ajánlattevőnek  a  szerződés 
teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága árubeszerzés, építési beruházás, 
illetőleg  szolgáltatás  megrendelése  esetében  igazolható  a  számviteli  jogszabályok  szerinti 
beszámolójának  benyújtásával  (ha  az  ajánlattevő  letelepedése  szerinti  ország  joga  előírja 
közzétételét)  -  úgy  határozta  meg  a  tárgyi  beszerzése  kapcsán  a  pénzügyi-gazdasági 
alkalmasságra vonatkozó igazolások körét, hogy három üzleti évre visszamenőlegesen kérte a 
számviteli szabályok szerinti beszámolók bemutatását. Az igazolás időbeli, három üzleti évre 
vonatkozó korlátozása törvényes. 
Az ajánlatkérő ugyanakkor a tételes jogi norma szövegét ajánlati felhívásában kiegészítette, és 
többletkövetelményt  állított  a jelentkezők elé.  A bírósági eljárás során az ajánlatkérő nem 
tudta bizonyítani, hogy az ajánlati felhívásában útmutatást adott az ajánlatra jelentkezőknek 
abban  a  kérdésben,  hogy  milyen  módon  igazolhatja  a  közbeszerzési  eljárásban  az 
alkalmasságát  az  az  ajánlattevő,  akinek  nincs  három üzleti  évre  beszámolója  azért,  mert 
tevékenységét három évnél később kezdte meg. Ez az a hiányossága az ajánlati felhívásnak, 
amely  az  alapelvi  rendelkezések  megsértésének  minősül,  tekintettel  arra,  hogy  az  ilyen 
tartalmú kiírás  bizonytalanná  és  kiszámíthatatlanná  teszi  az  ajánlatkérői  eljárást  a  ”fiatal” 
vállalkozások esetében, mely önmagában hordozza annak a lehetőségét, hogy közbeszerzési 
eljárás nem biztosítja – a Kbt. 1.§ (2) bekezdésében foglaltak ellenére - az esélyegyenlőséget 
és az egyenlő  bánásmód követelményét  az ajánlatok  elbírálása  során.  Az ajánlati  felhívás 
ilyen hiányossága önmagában elegendő a jogsértés megállapításához és nincs szükség annak 
igazolására, hogy az ajánlatkérő ténylegesen hogyan járt el, mert ez utóbbi kérdés már nem a 
kiírás jogszerűségét érinti.
Az ajánlatkérő alaptalanul hivatkozik arra, hogy az ajánlati felhívás kifogásolt részét a  Kbt. 
66.§ (1) bekezdés c) pontjában foglalt előírást figyelembe véve kellett volna értékelni, mert ez 
a  rendelkezés  egy  másik  és  a  számviteli  szabályok  szerinti  beszámolótól  elkülönülő  – 
forgalmi  adatokra  vonatkozó  -  igazolás  esetében  tartalmaz  pontos  és  tételes  jogszabályi 
előírást,  részletesen  meghatározva  azt,  hogy  a  három  éves  adatokkal  nem  rendelkező 
ajánlattevők  esetében  mi  a  protokoll.  Az  egyes  igazolási  módok  között  az  ajánlatkérő 
szabadon  választhat,  így  azok  között  szoros  kapcsolat  nincs,  minden  esetben  az 
ajánlatkérőnek kell meghatároznia, hogy a benyújtott igazolásokat milyen módon értékeli az 
alkalmasság igazolása tekintetében, az egyes igazolási módhoz kapcsolódó mentesítésre külön 
jogszabályi hivatkozás hiányában kifejezett ajánlatkérői akarat kell. 
Az ajánlati  felhívás  alapelvet  sértő  kiírása  és  az  ajánlati  felhíváshoz  való  kötöttség  miatt 
elegendő volt annak határozati előírása, hogy az ajánlatkérő a bírálat során az ajánlattevők 
pénzügyi-gazdasági  alkalmasságának  vizsgálata  során  köteles  betartani  az  alapelvi 
rendelkezéseket. A Kbt. 340.§ (2) bekezdés d) pontja szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság 
határozatában megállapítja a jogsértés megtörténtét és alkalmazza a (3) bekezdésben felsorolt 
jogkövetkezményeket.  E  rendelkezés  alapján  módjában  állt  az,  hogy  a  Kbt.  340.§  (3) 
bekezdés  a)  pontja  alapján  az  ajánlatkérő  döntésének  meghozatalát  feltételhez  kösse.  A 
szükséges  intézkedés  kiválasztása  a  döntőbizottság  mérlegelési  jogkörébe  tartozott,  és  a 
kifogásolt  intézkedés  alkalmas  volt  a  jogsértés  kiküszöbölésére,  mivel  e  feltétel  előírása 
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biztosította  az  alapelvi  rendelkezések  közbeszerzési  eljárásban  való  érvényre  juttatását, 
ugyanakkor  nem  akadályozta  az  ajánlatkérőt  a  közbeszerzési  eljárás  lefolytatásában, 
lezárásban, így az intézkedés a feltárt jogsértésre figyelemmel szükségszerű, arányos és célra 
vezető kötelezést jelentett.

Kfv. II. 39.259/2010/6 
Az  ajánlati  ár  vonatkozásában  az  indoklás  elmaradása  az  ajánlat  érvénytelenségének  
jogkövetkezményét vonja maga után. 
I. Nem fogadható el, hogy az ajánlatot már akkor a jogszabálynak megfelelőnek kell tekinteni, 
ha az tartalmaz bármely ármegjelölést. A ajánlatban szereplő ellenérték kirívóan eltérő jellege 
esetén  az  ajánlat  csak  abban  az  esetben  felel  meg  a  jogszabályi  rendelkezéseknek, 
amennyiben  a  Kbt.  86.§  (1)  és  (2)  bekezdése  szerinti  módon  az  ajánlattevő  megfelelő 
indokolást  is  előterjeszt,  ezáltal  megteremtve  annak  lehetőségét,  hogy  az  ajánlatkérő 
érdemben elbírálja annak megalapozottságát. 
II. A 2004/18/EK irányelv 55. cikke a perbeli esetben nem irányadó. A közigazgatási eljárás 
során azt kellett eldönteni, hogy mely Kbt. rendelkezés az érvénytelenné nyilvánítás helyes 
indoka. Az érintett irányelvi szabályozás az automatikus érvénytelenné nyilvánítás esetkörét 
kívánta csökkenteni, mely a  közbeszerzési eljárásban nem merült fel.

Kfv. I. 35.105/2011/4 
A jogszabály szerinti járó vámösszeget a vámhatóság hibájából nem vették könyvelésbe. az 
ügyfél  azonban  professzionális  gazdasági  szervnek  tekintendő,  megfelelő  szakértelmű 
vámkezelési  szakemberekkel járt el a vámeljárások során mind a csatlakozást megelőzően, 
mind  azt  követően.  Joggal  várható  el  a  hatályos  jogszabályok  és  a  vámeljárás  során 
alkalmazandó  jogszabályok  ismerete,  ezek  ismeretének  hiányára  –  mint  saját  felróható 
magatartásra – kimentési okként nem lehet hivatkozni. Szintén elvárható volt az ügyféltől az 
EV  okmány  megfelelő  kitöltése.  E  körben  nem  hivatkozhatott  alappal  a  vámhatóság 
számítógépes  rendszerének  állítólagos  hibájára.  A  rendszeres  vámkezelést  kérő  ügyfél  a 
kiszabott  vám nagyságrendjéből  is megállapíthatta  volna az összegszerűség helytelenségét, 
ebbe azonban akár gazdasági okokból, akár más okból belenyugodott. Ez nem támasztja alá 
az  általa  hivatkozott  jóhiszeműségét.  Az  ügyfél  a  Vámkódex  6.  Cikke  alapján  írásbeli 
állásfoglalást  nem  kért,  az  állítólagos  szóbeli  tájékoztatást  hitelt  érdemlően  nem  tudta 
bizonyítani.  Mind  a  csatlakozást  megelőzően,  mind  azt  követően  azonos  szabályozás 
vonatkozott az eljárást képező árukra, így az ügyfél alappal nem hivatkozhatott arra, hogy úgy 
gondolták, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás miatt csökkent a vám értéke. 

Kfv. I. 35.111/2011/8 
Az adómentes értékesítés elismeréséhez a kiszállítást igazolni kell. 
A 2000. október  17-i  2000/65.  EK Tanácsi  irányelvvel  módosított,  a  tagállamok forgalmi 
adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról  – közös hozzáadott  értékadó-rendszer: 
egységes  adóalap megállapításáról  szóló,  1977.  május  17-i  77/388.  EGK Hatodik Tanácsi 
irányelv (továbbiakban: Hatodik irányelv) 28. A. Cikke 3. bekezdésének első albekezdését és 
28.C. Cikke A része a) pontjának első bekezdését - az e két rendelkezésben foglalt „feladott” 
kifejezést tekintetében – akként kell  értelmezni,  hogy kizárólag akkor történik közösségen 
belüli termékbeszerzés, és vonatkozik adómentesség a közösségen belüli termékértékesítésre, 
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ha a termékkel való tulajdonosként történő rendelkezési jog átszáll a vevőre, és az értékesítő 
igazolja, hogy e terméket feladták, vagy elszállították egy másik tagállamba, és a termék e 
feladás vagy szállítás során ténylegesen elhagyta a termékértékesítés helye szerinti tagállam 
területét. 
„Ellentétes a Hatodik irányelv rendelkezéseivel, ha a termékértékesítés helye szerinti tagállam 
illetékes  hatóságai  előírják a jóhiszeműen eljáró és a  Közösségen belül  termékértékesítést 
illetően  az  adómentességhez  való  jogát  valószínűsítő  bizonylatokat  benyújtó  értékesítő 
részére, hogy utólag hozzáadott értékadót fizessen e termék után, amennyiben e bizonylatok 
hamisnak bizonyulnak, de az értékesítő adókijátszásban való részvételét nem állapították meg, 
és amennyiben ez utóbbi minden lehetséges ésszerű intézkedést meghozott annak érdekében, 
hogy az általa lebonyolított Közösségen belüli termékértékesítés ne vezessen adókijátszáshoz. 
Az  a  tény,  hogy  a  vevő  adóbevallást  nyújt  be  a  rendeltetési  hely  szerinti  tagállam 
adóhatóságaihoz,  további  bizonyíték  lehet  arra,  hogy a  termékek  ténylegesen  elhagyták  a 
termékértékesítés  helye  szerinti  tagállam területét,  de  nem döntő  bizonyíték  a  közösségen 
belüli termékértékesítés, hozzáadott értékadó mentessége szempontjából.” (C-409/04.)
Az adózó által kibocsátott számlákon szereplő termékek fuvarozását ténylegesen végző Kft. 
nem szállított az adózó által Közösségen belüli értékesítés bizonyítékaként bemutatott CMR-
eken szereplő címre. A fuvarozást végző Kft. nem rendelkezett nemzetközi fuvarlevelekkel és 
a valóságban sem Közösségen belül, hanem belföldön fuvarozott. Ennél fogva az a tény, hogy 
célállomásként romániai telephelyet tüntettek fel, önmagában nem elégséges az adómentesség 
igazolására,  és az egyéb adatokra tekintettel  sem alkalmas az országból  történő kiszállítás 
hitelt  érdemlő  igazolására.  A  romániai  adóhatóság  tájékoztatása  szerint  a  romániai  cég 
közösségen belüli beszerzésről bevallást nem adott be.
Az  adózó  a  peres  eljárás  során  az  előzőekben  részletesen  ismertetett,  adóhatósági 
megállapításokat alátámasztó dokumentumokkal szemben a bizonyítandó tény bizonyítására 
alkalmas okirati bizonyítékokat nem ajánlott fel, csak további tanúkénti meghallgatást kért. 
Az adózónak  felperesnek tudomása kellett, hogy legyen arról, hogy a tényleges szállítást nem 
a CMR okmányon lévő romániai cég végzi, nem járt el kellő körültekintéssel akkor, amikor 
egy  általa  korábban  nem  ismert  vevő  esetében  -  belföldi  magánszemély  vevői 
meghatalmazott,  készpénzfizetés,  belföldi  fuvarozó,  belföldi  rendszámú  gépjárművek  és 
járművezetők esetén - több száz tonna terményt adott át úgy, hogy a termék kiszállításának 
körülményeiről  még  a  fuvarozást  ténylegesen  végző  ellenőrzésével,  a  CMR  okmány 
hitelességének vizsgálatával sem győződött meg. Az adózó nem foganatosított lehetséges és 
ésszerű  intézkedéseket  annak érdekében,  hogy az  általa  lebonyolított  termékértékesítés  ne 
vezessen  adókijátszáshoz,  és  a  perben  sem  ajánlott  fel  olyan  okirati  bizonyítékot,  (pl.  a 
romániai  kiszállításra  vonatkozó  hiteles  számviteli  bizonylatok,  illetve  egyéb  okiratok), 
amelyekkel bevallás hiányában is igazolhatta volna a romániai cégnek történő értékesítést és 
végleges rendeltetéssel történő közvetlen kiszállítást, azaz az adómentességet.
Az adózó nem igazolta  hitelt  érdemlő módon az adómentes közösségi értékesítés törvényi 
feltételeinek meglétét. Nem a közösségi adószám megléte és ellenőrzése, és nem is egy CMR 
birtokban  tartása  jogosít  adómentes  értékesítésre,  hanem  a  törvényi  feltételeknek  való 
megfelelőség, amit hitelt érdemlően kell igazolni, és mely utóbbi körben az adóhatóság nem 
támasztott  olyan  követelményeket  az  adózóval  szemben,  amelyek  ellentétesek  lennének  a 
magyar illetve közösségi szabályozással és az ennek alapján kialakult gyakorlattal. 
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Emberi jogi közlemények

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei

Paul Thibaut Lokpo és Ousmane Touré Magyarország elleni ügye (10816/10. sz. ügy)16

A  kérelmezők  2009.  március  10-én  illegálisan  léptek  Magyarország  területére,  ahol  a 
rendőrség elfogta és őrizetbe vette  őket.  A következő napon elrendelték kiutasításukat,  de 
gyakorlati  nehézségek  miatt  annak  végrehajtását  felfüggesztették.  A  bevándorlási  törvény 
alapján március 20-ig várható kiutasításukra tekintettel elrendelték őrizetüket. Március 18-án 
azonban menedékjogot kértek, azt állítva, hogy hazájukban homoszexualitásuk miatt üldözték 
őket. 
A menekültügyi eljárás március 25-én indult, és – a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 
irányítása  alá  tartozó  –  menekültügyi  hatóság  április  9-én  a  kérelmezőket  meghallgatta. 
Ugyanezen a napon a kérelmet érdemi eljárásra utalták. A menedékjogról szóló törvény 55. §-
ának (3) bekezdése szerint, ha egyszer egy ügy elér ebbe a szakaszba, az idegenrendészeti 
hatóság (a   Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal másik szerve) a menekültügyi hatóság 
kezdeményezésére,  megszüntetheti  a  menedékkérő  őrizetét.  Mindazonáltal  a  kérelmezők 
őrizetben  maradtak.  Egy  május  28-ai  és  június  19-ei  ismételt  meghallgatás  után 
menedékkérelmüket  elutasították.  A  kérelmezők  e  határozat  bírósági  felülvizsgálata  iránti 
indított  keresete  nem  vezetett  eredményre.  Az  55.  §  (3)  bekezdésére  hivatkozással  a 
kérelmezők ügyvédje kérte, hogy bocsássák őket szabadon. A kérelmet azonban – mivel a 
menekültügyi  hatóság  nem  kérte  az  őrizet  megszüntetését  –  az  idegenrendészeti  hatóság 
elutasította.  A  kérelmezők  ügyvédje  2009.  július  20-án  kérte  az  őrizet  bírósági 
felülvizsgálatát. Ezt az indítványt a Nyírbátori Városi Bíróság 2009. augusztus 19-én azzal a 
formális indokolással utasította el, hogy mivel a menekültügyi hatóság nem kezdeményezte a 
kérelmezők  szabadon  bocsátását,  az  idegenrendészeti  hatóság  nem volt  köteles  elrendelni 
szabadon bocsátásukat, így őrizetük jogszerű volt. A kérelmezőket 2009. szeptember 10-én 
engedték  szabadon,  miután  az  őrizet  ilyen  ügyekben  megengedett  leghosszabb időtartama 
lejárt.
A  kérelmezők  –  az  Egyezmény  5.  cikkének  1.  és  4.  bekezdésére  valamint  13.  cikkére 
hivatkozással – azt sérelmezték, hogy a, 2009. április 9-e és szeptember 10-e közötti őrizetük 
önkényes volt, és ezt bírósági felülvizsgálattal nem orvosolták. 
A Bíróság megjegyezte, hogy a kérelmezők - elsősorban a menedékjogról szóló törvény 55. §-
ának  (3)  bekezdésére  hivatkozással  -  kérték  őrizetben  tartásuk  jogszerűségének  bírósági 
felülvizsgálatát.  Az eljáró bíróság ebben az ügyben - észlelve, hogy a menekültügyi hatóság 
nem kezdeményezte  az őrizet  megszüntetését  -  elutasította  a  kérelmet.  Ilyen  körülmények 
között a Bíróság meggyőződött arról, hogy a kérelmezők előadták a nemzeti hatóságoknak az 
Egyezményben biztosított jogaik állítólagos megsértésének lényegét. Egyébként is úgy ítélte, 
hogy a bírósági felülvizsgálat mellett kérelmezőknek nem kellett igénybe venniük a Ket. 20.§-
ában  biztosított  eljárást.   A  Bíróság  szerint  ugyanis  ésszerűen  nem  várható  el,  hogy  az 
idegenrendészeti  hatóság és  a  menekültügyi  hatóság közös felügyeleti  szerve orvosolja az 
utóbbi vélt  mulasztását,  mikor  egy bírósági határozat  már szentesítette  az előbbi eljárását. 
Mindenesetre,  a  Bíróság  úgy  ítélte,  hogy  a  bírósági  felülvizsgálat  igénybevételével  a 
kérelmezők  megadták  a  lehetőséget  a  nemzeti  hatóságoknak  az  Egyezmény  állítólagos 
megsértésének orvoslására. Ebből következik, hogy a kérelmet nem lehetett elutasítani a hazai 
jogorvoslati lehetőségek kimerítésének hiányára alapítottan. 

16 Az ítéletet a Bíróság 2011. szeptember 20-án hozta.
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Az ügy érdemét tekintve a Bíróság megállapította, hogy egy személyt csak az Egyezmény 5. 
cikkének 1. bekezdésében meghatározott célból lehet szabadságától megfosztani. Az nem volt 
vitatott  a felek között,  hogy a kérelmezőt  kiutasítására tekintettel  vették őrizetbe,  tehát  az 
Egyezmény 5. cikke 1. bekezdésének f) pontja alkalmazható a jelen ügyben. Ez a rendelkezés 
nem  követeli  meg,  hogy  annak  őrizetbe  vétele,  „aki  ellen  intézkedés  van  folyamatban 
kiutasítás  céljából”  ésszerűen  szükségesnek  ítélhető  legyen  például  bűncselekmény  vagy 
szökés megakadályozása érdekében. Ebben az összefüggésben az 5. cikk 1. bekezdésének f) 
pontja eltérő szintű védelmet biztosít, mint az 5. cikk 1. bekezdésének c) pontja: az f) pont 
csak azt követeli meg, hogy intézkedés legyen folyamatban ellene kiutasítása vagy kiadatása 
céljából.  Ezért  nincs  jelentősége,  az  5.  cikk  1.  bekezdése  f)  pontjának  alkalmazás  a 
tekintetében  annak,  hogy  vajon  a  kiutasításáról  hozott  mögöttes  döntést  igazolható-e  a 
nemzeti jog vagy az Egyezmény alapján.
 A Bíróság azonban emlékeztetett: meg kell vizsgálnia, hogy a kérelmezők őrizetben tartása 
az  5.  cikk 1.  bekezdésének f)  pontja értelmében "törvényes" volt-e,  különös tekintettel  a 
nemzeti rendszerben meglévő biztosítékokra. Ha a őrizetben tartás "törvényes" volta a kérdés, 
ideértve azt a kérdést, hogy vajon megtartották-e "a törvényben meghatározott eljárást", az 
Egyezmény alapvetően a nemzeti jogra utal, és a nemzeti jog anyagi és eljárási szabályainak 
való megfelelés kötelezettséget fekteti le, de azt is megköveteli, hogy minden szabadságtól 
való megfosztás legyen arányos az 5. cikkben meghatározott céljával, annak érdekében, hogy 
védje a személyeket az önkényességtől. A Bíróságnak tehát meg kellett vizsgálnia, hogy a 
nemzeti jogszabályok összhangban vannak-e  az Egyezménnyel, ideértve az abban kifejezett 
vagy  hallgatólagosan  beleértett  általános  elveket.  Ez  utóbbival  kapcsolatban  a  Bíróság 
hangsúlyozta,  hogy ha  szabadságelvonásról  van  szó,  különösen  fontos,  hogy az  általános 
jogbiztonság  elve  teljesüljön.  Leszögezve,  hogy  a  szabadságelvonást  „a  törvényben 
meghatározott eljárással összhangban" kell végrehajtani, az 5. cikk 1. § nem pusztán a hazai 
jogra  utal  vissza;  mint  az  olyan  kifejezésekhez,  mint  az  Egyezmény  8-11.  cikkeinek  2. 
bekezdésében  használt  "a  törvénnyel  összhangban"  és  a  "törvényben  meghatározott",  a 
„törvény  minősége”  is  kapcsolódik,   ami  megköveteli,  hogy  összeegyeztethető  legyen  a 
jogállamisággal,  az Egyezmény valamennyi  cikkében benne rejlő fogalommal.  A „törvény 
minősége”  ebben  az  értelemben  azt  jelenti,  hogy  ha  a  nemzeti  jogszabály  engedélyezi 
szabadságelvonást,  akkor  annak  megfelelő  mértékben  hozzáférhetőnek,  pontosnak  és 
kiszámíthatónak  kell  lennie,  annak  érdekében,  hogy  elkerülhető  legyen  az  önkényesség 
minden kockázata.
A jelen ügyben a Bíróság megjegyezte,  hogy vita volt a felek között menedékjogról szóló 
törvény  -  a  kérelmezők  további  őrizetbe  vételének  jogi  alapjául  szolgáló  -  55.§-a  (3) 
bekezdésének pontos  jelentése  és  helyes  értelmezése  tekintetében,  és  megismételten  hogy 
elsősorban  a  nemzeti  hatóságoknak  kell  értelmezni  és  alkalmazni  a  nemzeti  jogot.  Ha  a 
kérelmezők értelmezése a helyes, akkor a kérelmezők őrizetben tartása minden valószínűség 
szerint nélkülözi a törvényes alapot, és így sérti az az Egyezmény 5. cikkének 1. bekezdését; 
még  ha  feltételezzük  is,  hogy  a  Kormányzat  értelmezése  a  helyes  -  vagyis,  hogy  a 
menekültügyi  hatóság  nem  köteles  kezdeményezni  a  az  olyan  menedékkérők  szabadon 
bocsátását, akiknek az ügyét érdemi eljárásra utalták - Bíróság akkor is úgy ítélte, hogy a 
kérelmezők őrizetben tartása nem volt összeegyeztethető az Egyezmény 5. cikkében benne 
rejlő „törvényesség” követelményével.
A Bíróság  emlékeztetett,  hogy a  őrizetben  tartás  hazai  jog  szerinti  alaki  "törvényessége" 
elsődleges, de nem mindig döntő tényező a szabadságelvonás igazoltságának értékelése során. 
Meg kell győződni arról, hogy a őrizetben tartás a vizsgált időszakban összeegyeztethető volt 
az 5. cikk 1. bekezdésének céljával, ami - mint már említettük - az, hogy megakadályozza a 
személyek szabadságának önkényes elvonását. Az önkényesség e területen irányadó fogalma 
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tekintetében  a  Bíróság  utalt  az  ítélkezési  gyakorlatában  kinyilvánított  elvekre,  és 
hangsúlyozta: a őrizetben tartást ahhoz, hogy ne minősüljön önkényesnek, jóhiszeműen kell 
kivitelezni;  szorosan  kapcsolódnia  kell  az  országba  való  jogosulatlan  belépés 
megakadályozásának céljához; a őrizetben tartás helyének és körülményeinek megfelelőnek 
kell lennie, észben tartva, hogy az intézkedést nem bűncselekmények elkövetőivel szemben 
foganatosítják,  hanem  olyan   külföldiekkel  szemben,  akik  -  gyakran  életüket  féltve  - 
elmenekültek a saját hazájukból; és a őrizetben tartás hossza nem lépheti túl az elérendő cél 
által okszerűen megkívánt időtartamot.  A Bíróság ennek kapcsán jelezte: nincs meggyőződve 
arról,  hogy a kérelmezőknek őrizetben tartása  -  amely öt  hónap tartott  állítólag  kiutasítás 
céljával, ami soha nem valósult meg - az idegenrendészeti politika által követett céllal arányos 
intézkedés volt.
A jelen kérelmet illetően a Bíróság megjegyezte, hogy a kérelmezők őrizetben tartását amiatt 
hosszabbították  meg,  mert  a  menekültügyi  hatóság  nem  kezdeményezte  az  őrizet 
megszüntetését.  Ez  a  hatósági  nem-tevés  azonban  nem  testesült  meg  egy  indokolt, 
jogorvoslattal támadható határozatban.
A kérelmezők őrizetben tartását alátámasztó okok lehetnek azok, amelyekre a Kormányzat 
utalt, hogy megfeleljenek az európai uniós követelményeknek, és ugyanakkor a menekültügyi 
eljárással való visszaélést megakadályozzák, a Bíróság számára azonban az tény marad, hogy 
a kérelmezőket a hatóság puszta hallgatása miatt fosztották meg szabadságuktól - egy olyan 
eljárással, amely a Bíróság álláspontja szerint az önkényesség felé hajlik. Ezzel kapcsolatban 
a  Bíróság  emlékeztetett,  hogy  kidolgozott  indokolás  hiánya  a  kérelmező  szabadságának 
elvonását az Egyezmény 5. cikkében benne rejlő törvényesség követelményével össze nem 
egyeztethető intézkedéssé teszi. Ebből következik, hogy a kérelmezők őrizetben tartása nem 
tekinthető „törvényes"-nek az Egyezmény 5. cikke 1. bekezdésének (f) pontja értelmében. 
A fentiek alapján a Bíróság megállapította, hogy az Egyezmény 5. cikkének 1. bekezdését 
megsértették, és a kérelmezők javára fejenként 10.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg. 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei

1. Palomo Sanchez és mások Spanyolország elleni ügye (28955/06, 28957/06, 28958/06, 
28964/06. számú ügyek)17

A  négy  spanyol  kérelmező  kifutóemberként  dolgozott  a  P.  cégnél.  Többször  indítottak 
munkaügyi  pert  munkáltatójuk  ellen,  majd  2001-ben  szakszervezetet  alapítottak  és  tagjai 
lettek a szakszervezet végrehajtó bizottságának.

A szakszervezet  havonta  megjelenő  hírlevelének  2002.  márciusi  száma  beszámolt  arról  a 
munkaügyi  perben hozott  ítéletről,  mely részben helyt  adva  a  kérelmezők igényének arra 
kötelezte  P.  céget,  hogy fizessen ki  nekik  bizonyos  összeget  a  nekik járó bér  fejében.  A 
hírlevél címoldalán egy gúnyrajz volt,  amelyen a cég két dolgozója szexuális szolgáltatást 
nyújt a személyzeti osztály igazgatójának. Két cikk – trágár szóhasználattal – taglalta, hogy az 
a két személy a kérelmezők által indított eljárás során a cég mellett tanúskodott. A hírlevelet 
megkapták  a  munkások,  és  a  szakszervezet  hirdetőtáblájára  is  kitették  a  cégnél.  A 
kérelmezőket 2002. június 3-án súlyos fegyelmi  vétség, nevezetesen a hírlevélben kritizált 
dolgozók és a személyzeti igazgató jó hírnevének megsértése miatt elbocsátották. 

A kérelmezők bíróságon támadták meg a döntést. A 17. sz. Barcelonai Munkaügyi Bíróság 
2002.  novemberi  ítéletében  keresetüket  elutasította,  úgy  ítélve,  hogy  elbocsátásuk  a 
munkaügyi  szabályozással  összhangban  igazolható  volt.  Úgy ítélte,  hogy a  gúnyrajz  és  a 
cikkek támadó jellegűek voltak és megsértették az érintett személyek méltóságát, így túllépték 

17  Az ítéletet a Nagykamara 2011. szeptember 12-én hozta.
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a  vélemény-nyilvánítási  szabadság  határait.  A  Katalóniai  Fellebbviteli  Bíróság  2003. 
márciusában az ítéletet a négy kérelmezőre vonatkozásában helyben hagyta. Utalt különösen a 
munkaszerződés felei közötti jóhiszeműség elvéből adódó korlátokra és arra az egyensúlyra, 
amelyet  a  bíróság  döntésével  meg  kell  teremteni  a  dolgozók  szerződésben  megállapított 
kötelezettségei  és  vélemény-nyilvánítási  szabadsága  között.  A  kérelmezők  felülvizsgálati 
kérelmét a Legfelsőbb Bíróság 2004. március 11-én elutasította. Alkotmányjogi panaszukat az 
Alkotmánybírósághoz 2006. január 11-én elfogadhatatlannak nyilvánította, különösen azért, 
mert  a vélemény-nyilvánítási  szabadság alkotmányos védelme nem terjed ki olyan támadó 
vagy  megalázó  kijelentésekre,  melyek  nem  szükségesek  ahhoz,  hogy  mások  véleményt 
formáljanak a kérelmezők által panaszolt tényekről. 

A kérelmezők szerint a hírlevél tartalma alapján történt elbocsátásuk sértette az Egyezmény 
10. cikkében biztosított  jogaikat,  és elbocsátásuk valódi  oka szakszervezeti  tevékenységük 
volt, ami sérti a 11. cikkben biztosított egyesülési és gyülekezési szabadságukat.

A Bíróság hangsúlyozta,  hogy a kérelmezők esetében a vélemény-nyilvánítási szabadság a 
szakszervezettel összefüggésben szorosan kapcsolódik egyesülési  szabadsághoz. A kérelem 
azonban  főként  a  kérelmezők  -  a  szóban  forgó  cikkeknek  a  szakszervezet  végrehajtó 
bizottságának tagjaként való közzététele miatti - elbocsátását érintette. Továbbá, a Katalóniai 
Fellebbviteli  Bíróság  úgy ítélte,  hogy két  további  szakszervezeti  tag elbocsátása  alaptalan 
volt, mert betegszabadságon voltak a hírlevél kiadása és terjesztése idején, ami megerősítette, 
hogy  a  kérelmezők  szakszervezeti  tagsága  nem  játszott  döntő  szerepet  játszott 
elbocsátásukban. A Bíróság ezért úgy találta, hogy megfelelő,  ha az Egyezmény 10. cikke 
alapján vizsgálja, a 11. cikk fényében értelmezve azt. 

A fő kérdés az volt, hogy Spanyolországnak elbocsátásuk érvénytelenítésével kellett volna-e 
biztosítania  a  kérelmezők  vélemény-nyilvánítási  szabadságát.  A  nemzeti  bíróságok 
megállapították,  hogy  a  vélemény-nyilvánítás  szabadsága  munkaügyi  viszonyokban  nem 
korlátlan,  e viszonyok különleges vonásait  figyelembe kell  venni.  Annak érdekében, hogy 
levonhassa azt a következtetést: a gúnyrajz a cikkekkel együtt az érintett embereket támadja, a 
munkaügyi  bíróság  részletes  megvizsgálta  a  vitatott  tényeket  és  azokat  a  körülményeket, 
amelyek között a kérelmezők közzétették a hírlevelet. 

A Bíróság  nem vonja  kétségbe  a  nemzeti  bíróságok  következtetését,  miszerint  a  hírlevél 
tartalma támadó és az érintettek jó hírnevének csorbítására alkalmas volt. Hangsúlyozta, hogy 
világosan  meg  kell  különböztetni  a  sértést  a  kritikától  és  az  előbbi  elvben  szankciókkal 
sújtható. Ennek fényében a Bíróságnak az volt az álláspontja, hogy a nemzeti bíróságok által 
adott  indoklás  összhangban  volt  a  kérdéses  tartalommal  megcélzott  emberek  jó  hírneve 
védelmének  legitim  céljával,  és  a  nemzeti  bíróságok  azon  következtetése,  miszerint  a 
kérelmezők  túllépték  a  munkaügyi  viszonyokban  elfogadható  kritika  adta  határait,  nem 
tekinthető alaptalannak és okszerű ténybeli alapja nem hiányzik.

Abban a vonatkozásban, hogy a kérelmezőkre kiszabott szankció, nevezetesen az elbocsátás, 
arányban  állt-e  a  szóban  forgó  tartalom  súlyosságával,  a  Bíróság  megállapította,  hogy  a 
gúnyrajz és a cikkek a szakszervezet azon munkahelyi ágazatának hírlevelében jelentek meg, 
amelyhez a kérelmezők tartoztak, a köztük és a cég között zajló vita keretében. Ugyanakkor 
tartalmaztak olyan vádakat, amelyek nem közvetlenül a cég, hanem két másik alkalmazott és 
a személyzeti igazgató ellen irányultak. A Bíróság ezzel összefüggésben emlékeztetett, hogy 
magánszemélyek  esetén  az  elfogadható  kritika  határai  szűkebbek,  mint  politikusok  vagy 
köztisztviselők tekintetében.

A Bíróság nem osztja a spanyol kormányzat azon álláspontját, hogy a szóban forgó cikkek 
tartalma nem érintett közérdekű tárgyat. A cikkek munkaügyi vita kapcsán jelentek meg annál 
a  cégnél,  amely  felé  a  kérelmezők  bizonyos  igényeket  jelentettek  be.  A  vita  tehát  nem 
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egyszerűen magántermészetű volt, legalább a cég dolgozói számára közérdekű tárgyú volt. Az 
ilyen ügy azonban még a munkaügyi kapcsolatok terén sem igazolhatja a támadó gúnyrajzok 
és kifejezések használatát. A kifejezések nem gyors és spontán szóbeli adok-kapok keretében 
azonnal  és  átgondolatlanul  adott  válaszok  voltak,  hanem  írott  értékelések,  amelyeket 
közszemlére tettek a cég telephelyén.

A  versengő  érdekek  részletes  mérlegelés  után,  a  spanyol  Alkotmánybíróság  munkaügyi 
kapcsolatokban  érvényesülő  véleménynyilvánítási  szabadsággal  kapcsolatos  esetjogára 
bőségesen utalva, a nemzeti bíróságok jóváhagyták a munkáltató által kiszabott szankciót és 
úgy találták, hogy a kérdéses magatartás nem esett közvetlenül a kérelmezők szakszervezeti 
tevékenysége  körébe  viszont  sértette  a  munkaügyi  viszonyokban  megkívánt  jóhiszeműség 
elvét. A Bíróság véleménye megegyezik a nemzeti bíróságok véleményével abban, hogy a 
munkaügyi viszonyoknak – annak érdekében, hogy gyümölcsözőek legyenek – a kölcsönös 
bizalomra kell épülniük. Noha ez nem foglalja magába a munkáltatóhoz való abszolút hűség 
kötelezettségét  vagy  a  mérlegelés  kötelezettségét  egészen  addig  a  pontig,  hogy  az 
alkalmazottat  alávetjük  a  munkáltató  érdekeinek,  de  a  vélemény-nyilvánítási  szabadság 
bizonyos  megnyilvánulásai,  amelyek  törvényesek  lehetnek más  viszonyokban  nem azok a 
munkaügyi  viszonyokban.  Szakmai  környezetben  a  személyek  tiszteletreméltóságának 
támadása  különösen  sértő  és  támadó  kifejezések  használata  révén  –  tekintettel  annak 
bomlasztó hatására – különösen súlyos formája a szigorú szankciókat igazolására alkalmas 
fegyelmi vétségnek.

Ilyen  körülmények között  a Bíróság úgy találta,  hogy a kérelmezők elbocsátása nem volt 
olyan  nyilvánvalóan aránytalan  vagy túlzott  szankció,  amelyet  az állam köteles  lett  volna 
annak  megsemmisítéssel  vagy  kevésbé  súlyos  jogkövetkezménnyel  való  helyettesítéssel 
orvosolni; ennek megfelelően az Egyezmény 10. cikkét – a 11. cikk fényében értelmezve – 
sem sértették meg. 

2. RTBF Belgium elleni ügye (50.084/06. sz. ügy)18

A  kérelmező  társaság  Belgium  francia  nyelvű  közösségét  szolgáló  a  közszolgálati 
műsorszolgáltató  vállalat.  Éveken  át  közvetített  egy  "Au  nom  de  la  loi"  („A  törvény 
nevében”) nevű, havi hír- és vizsgálati műsort, amely általános értelemben vett igazságügyi 
kérdésekkel  foglalkozott.  A  2001.  október  24-re  tervezett  műsor  orvosi  kockázatokkal, 
általában  a  betegek  jogaival,  továbbá  kommunikációs  és  információs  problémáikkal 
kapcsolatos felvételek tartalmazott. Úgy döntöttek, hogy példaként használják Dr. D. B., egy 
idegsebész betegeinek panaszait. Egy évvel korábban, egyes belgiumi országos és tartományi 
újságok  közzétettek  különböző,  általa  műtött  betegektől  származó  panaszokat.  Abban  az 
időben ezekre a hírekre semmilyen módon nem válaszolt. A szóban forgó műsor számára Dr. 
D.  B.  elutasított  minden  televíziós  interjút,  de  beleegyezett  abba,  hogy több alkalommal, 
néhány óráig, ügyvédei jelenlétében, válaszol a kérelmező újságíróinak kérdéseire.

Dr. D. B. 2001. október 3-án a kérelmező céget a Brüsszeli Elsőfokú Bíróság soron kívül 
eljáró Elnöke elé  idéztette,  ideiglenes  intézkedést  kérve  a  műsor  ellen.  A bíróság Elnöke 
2001. október 24-én ideiglenes intézkedéssel 2.000.000,-belga frank közvetítésenkénti bírság 
terhével megtiltotta a kérelmezőnek a műsor közvetítését az érdemi döntés meghozataláig. A 
műsorban szereplő, eredetileg Dr. D. B. állítólagos orvosi műhibájával foglalkozó felvételeket 
kicserélték  egy  újságíró  és  a  producer  közötti  vitával,  amelyben  a  kérelmező  társaság 
hosszasan  nyilatkozott  a  közvetítési  tilalomról.  A  kérelmező  2001.  november  5-én 
fellebbezést nyújtott be a végzés ellen.

18  Az ítélet 2011. szeptember 15-én vált véglegessé.
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Dr.  D.  B.  2001.  november  6-án  az  ügy érdemében  is  eljárást  indított  a  kérelmező  ellen, 
ugyanazon tárgyi alapon, mint ideiglenes intézkedés iránti kérelmében. Az ügyet elnapolták, 
és  még  folyamatban  volt,  amikor  az  a  kérelmező  az  Európai  Emberi  Jogi  Bírósághoz 
benyújtotta kérelmét.

A Fellebbviteli  Bíróság,  elbírálva egy 2001. december 21-ei soron kívül fellebbezést,  úgy 
döntött,  hogy  az  Alkotmány  25.  cikke  (a  sajtószabadság)  nem  alkalmazható,  mert  az  a 
nyomtatott  sajtóra,  és  nem az  audiovizuális  médiára  vonatkozik.  Úgy ítélte  meg,  hogy a 
szólásszabadság  gyakorlásának  korlátozását  nem  tiltja  az  Alkotmány,  illetve  az  Európai 
Emberi  Jogi Egyezmény,  feltéve,  hogy volt  törvényi  alapja;  itt  ez  volt  a  helyzet,  mivel  a 
sürgős  kérelmeket  elbíráló  bíró  jogosult  volt  elrendelni  a  szólásszabadság  megelőző 
korlátozását  „mások  jogainak  kirívó  megsértése  esetén”.  Úgy  vélte,  hogy  a  műsorajánló 
nyilatkozat  arra  utalt,  hogy  a  műsor  támadhatja  Dr.  D.  B.  becsületét  és  jó  hírnevét,  és 
beavatkozhat  a magánéletébe.  Egy második ítéletében a Fellebbviteli  Bíróság a kérelmező 
fellebbezését megalapozatlannak ítélte, és egyebek között úgy találta, hogy a műsor öt nagyon 
különböző műtétre  összpontosít  anélkül,  hogy bizonyított  lenne a kiválasztás  reprezentatív 
jellege;  csak egy pert indítottak az orvos ellen; nem mutatták be a betegek tapasztalatait; a 
kérelmező társaság nem vette figyelembe azt,  hogy nagy valószínűséggel miként  fogadja be 
egy átlagos néző az információkat; végül a kérelmező nem igazolta az álláspontját közérdekre 
hivatkozással.

A  kérelmező  felülvizsgálati  kérelmét  2006.  június  2-án  elutasították.  A  Semmítőszék 
hatályában fenntartotta a Fellebbviteli Bíróságnak az Alkotmány vonatkozó rendelkezéseivel 
kapcsolatos megállapításait, és úgy találta, hogy az Alkotmány, az Egyezmény és a Bírósági 
Törvénykönyv,  saját  állandó  ítélkezési  gyakorlata  szerint,  az  Egyezmény  10.  cikkének  2. 
bekezdésében előírt korlátozásokra jogosítanak fel, és  kellően pontosak ahhoz, hogy bármely 
személy,  aki  megfelelő  jogi  tanácsot  kér,   szükség  esetén  előrelássa  cselekményei  jogi 
következményeit. Elutasítva a kérelmező cég fellebbezésének második részét – az Egyezmény 
10. cikkének állítólagos megsértését – a bíróság megállapította,  hogy az a kérelmezőnek a 
Bírósági Törvénykönyv  584. cikkének megsértésére kellett  volna hivatkoznia ahhoz,  hogy 
vitathassa a Fellebbviteli Bíróság mérlegelését. 

A kérelmező – az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdésére hivatkozással – sérelmezte, hogy a 
Semmítőszék megtagadta fellebbezésének a véleménynyilvánítás szabadságával kapcsolatos 
második részének figyelembe vételét,  továbbá – a 10. cikk alapján – a televíziós műsorok 
sugárzását megtiltó ideiglenes intézkedést. 

A Bíróság emlékeztetett, hogy nincs általános egyetértés az Európa Tanács tagállamai között 
a 6. cikk biztosítékainak ideiglenes intézkedésekre alkalmazhatósága tekintetében, mivel az 
ideiglenes  intézkedés  iránti  eljárás  és  az  ügy  érdemében  folyó  eljárás,  sok  esetben, 
ugyanazokat  a  „polgári  jogokat  és  kötelezettségeket"  érinti  a  6.  cikk  értelmében.  A jelen 
esetben  a  2001.  október  24-ei  ideiglenes  intézkedést  elrendelő  végzés  ugyanarra  a  célra 
irányult,  mint  az  ügy  érdemében  folyó  eljárás  (hogy  megakadályozzák  a  jogsértő  műsor 
sugárzását),  ugyanúgy  a  véleménynyilvánítás  szabadságát  és  a  sajtó  útján  való 
információközlés  jogát  érintette,  és  azonnal  végrehajtható  volt.  Ezen kívül,  ha  a  jelenlegi 
kérelem benyújtásakor az ügy érdemében indított  eljárás a még folyamatban volt,  ezért  az 
Egyezmény 6. cikk alkalmazandó.

Az  a  tény,  hogy  a  kérelmező  vállalat  a  Semmítőszékhez  fordulhatott,   önmagában  nem 
feltétlenül jelenti azt, hogy a jogszabályok által biztosított bírósághoz fordulás foka elegendő 
volt  ahhoz,  hogy  biztosítsa  a  „bíróság  való  jogot".  A  Semmítőszék  által  a  kérelmező 
fellebbezése második részének elfogadhatatlanná nyilvánítása érdekében alkalmazott szabály 
egy jogtudományi  alkotás volt,  amely nem valamiféle  konkrét jogszabályi  rendelkezésből 
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vezettek  le,  hanem  a  Semmítőszék  szerepének  sajátos  jellegéből  vetítették  ki,   hogy 
felülvizsgálati  jogköre  csupán  a  törvényesség  biztosítására  korlátozódik.  Az  ítélkezési 
gyakorlat e tekintetben nem volt következetes, minthogy a Semmítőszék alkalmanként akkor 
is  tartott  tárgyalást  ideiglenes  intézkedést  elrendelő  döntések  elleni  jogorvoslati  kérelmek 
tárgyában, ha nem hivatkoztak a Bírósági Törvénykönyv 584. cikkének megsértésére.

A Bíróság úgy ítélte, hogy a Semmítőszék nem volt képtelen meghatározni annak törvényi 
alapját,  amely  alapján  jogosult  lett  volna  felülvizsgálni  a  sürgős  kérelmeket  elbíráló  bíró 
döntéseit; és hogy a kérelmező fellebbezésének második részében részletes érvelést terjesztett 
elő az Egyezmény 10. Cikkének megsértése tárgyában. A Semmítőszék által tanúsított túlzott 
formalizmus így megsértette a 6. cikk 1. bekezdését.

A  Bíróság  megállapította,  hogy  a  kérelmező  az  ideiglenes  intézkedés  iránti  eljárás 
tekintetében   minden  jogorvoslati  lehetőséget  kimerített,  a  felülvizsgálati  kérelemmel 
bezárólag.  A  Dr.  D.  B.  által  az  ügy  érdemében  indított  eljárás  semmiképpen  sem  tette 
lehetővé  a  kérelmező  számára  az  ideiglenes  intézkedéssel  okozott  kár  jóvátételét.  A 
kérelmező társaság így teljesítette a hazai jogorvoslat kimerítésének követelményét.

A végzés, amely az érdemi döntés meghozataláig megtiltja a felvétel sugárzását egy aktuális 
jogi  kérdésekkel  foglalkozó  televíziós  műsorban,  a  kérelmező   véleménynyilvánítás 
szabadságába való hatósági beavatkozásnak minősül.

A Bíróságnak meg kellett bizonyosodnia arról, hogy a beavatkozásnak volt-e törvényi alapja; 
emlékezettett  arra,  hogy  egy  norma  nem  tekinthető  a  10.  cikk  2.  bekezdése  értelmében 
"törvény"-nek, hacsak nincs kellő pontossággal megfogalmazva ahhoz, hogy az állampolgár, 
szükség  esetén  megfelelő  tanácsadás  igénybevételével,  előre  lássa  egy  adott  cselekmény 
következményeit. Noha a 10. cikk önmagában nem tiltja a közvetítés előzetes korlátozását, az 
ilyen korlátozások különösen szigorú jogi kereteket követelnek, amelyek biztosítják mind a 
tilalmak  hatályának  szigorú  ellenőrzését,  mind  a  hatékony  bírósági  felülvizsgálatot  a 
visszaélések megakadályozás érdekében, mivel a hír romlandó áru és közlésének rövid ideig 
tartó késedelme is megfoszthatja azt minden érdekességétől. A Bíróság észrevételezte, hogy a 
belga Alkotmány a véleménynyilvánítás szabadsága gyakorlásával elkövetett bűncselekmény 
büntetését csak akkor engedélyezte, ha azt már elkövették, de nem korábban. Ami a Bírósági 
Törvénykönyvet és a Polgári Törvénykönyvet illeti, azok nem tisztázzák sem az engedélyezett 
korlátozás fajtáját, sem annak célját, tartamát, hatályát vagy ellenőrzését. Pontosabban, noha 
megengedték  a  sürgős  kérelmeket  elbíráló  bíró  beavatkozását,  a  bíró  előzetes 
beavatkozásának lehetősége tekintetében volt némi bizonytalanság az ítélkezési gyakorlatban. 
A belga jog így nem volt  egyértelmű,  és nem volt  következetes  ítélkezési  gyakorlat  sem, 
amely lehetővé tette  volna, hogy a kérelmező cég ésszerű mértékben előre lássa a szóban 
forgó műsor sugárzásának lehetséges következményeit sugárzását program.

A  Bíróság  észlelte,  hogy  a  szólásszabadság  megelőző  korlátozásának  pontos  és  különös 
szabályozásának hiányában sok, a televíziós műsorok - előre bejelentett - támadásaitól tartó 
személy  fordulhatott  a  sürgős  kérelmeket  elbíráló  bíróhoz,  aki  különböző  megoldásokat 
alkalmazhatott  esetükben,  és ez nem kedvezhetett  az  információközlési  szabadság lényege 
megőrzésének.  Ezen  felül,  noha  a  Bíróság  -  nem  akadályozva  meg  az  államokat  a 
műsorszolgáltatási  engedélyek  megkövetelésében  -   elfogadja  a  nyomtatott  sajtótól  eltérő 
bánásmód  alkalmazásának  elvét,  az  Alkotmány  különböző  rendelkezéseinek  Semmítőszék 
általi alkalmazása attól függően, hogy nyomtatott sajtó vagy az audiovizuális média érintett, 
mesterségesnek tűnik és nem biztosít szigorú jogi keretet a közvetítés előzetes korlátozásához, 
különösen  azért,  mert  a  belga  ítélkezési  gyakorlat  nem  rendezi  az  Alkotmányban  tiltott 
„cenzúra” fogalmának adandó jelentés  kérdését.
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Összefoglalva,  a  törvényi  szabályozás,  a  belga  bíróságok  ítélkezési  gyakorlatával  együtt, 
ahogyan  azt  a  kérelmező  társaságra  alkalmazták,  nem teljesítette  az Egyezményben  előírt 
előreláthatóság feltételét, így a 10. cikket megsértették. Tekintettel e megállapításra a Bíróság 
nem  tartotta  szükségesnek  a  10.  cikk  2.  bekezdés  egyéb  követelményei  betartásának 
vizsgálatát.

3. Arnaldo Otegi Mondragón Spanyolország elleni ügye (2034/07. sz. ügy)19 

A kérelmező a Sozialista Abertzaleak, a Baszk Autonóm Közösség parlamentjének baloldali 
baszk szeparatista frakció szóvivője volt. 

2003 februárjában, az Audiencia Nacional rendelkezése alapján, az Euskaldunon Egunkaria 
napilap  telephelyén  házkutatást  tartottak,  majd  bezárták  azt  az  ETA  terrorszervezettel 
feltételezett  kapcsolat  miatt.  Tíz  embert  vettek  őrizetbe,  köztük  az  újság  főszerkesztőit. 
Ötnapos titkos őrizetük után azt állították, hogy a rendőrségi őrizetben bántalmazták őket. 

Egy 2003. február 26-ai, San Sebastiánban tartott sajtótájékoztatón, amikor a spanyol király 
Biscaya  tartományban  járt  egy  elektromos  erőmű  felavatásán,  a  kérelmező  a  frakció 
szóvivőjeként  azt  válaszolta  egy  újságíró  kérdésére,  hogy  az  ünnepség  Bourbon  János 
Károllyal "valódi politikai szégyen" volt. Azt mondta, hogy a király mint "a Guardia Civil  
(rendőrség)  és  a  spanyol  fegyveres  erők  legfőbb  vezetője"  a  parancsnoka  azoknak,  akik 
Egunkaria újság elleni rendőri intézkedés során őrizetbe vetteket megkínozták. Azt állította, a 
király „az, aki megvédi a kínzást, és kínzás és erőszak révén erőlteti népünkre monarchikus 
rendszerét".

Az  ügyész  2003  áprilisában  bűnügyi  panaszt  nyújtott  be  a  kérelmező  ellen  „minősített 
felségsértés" miatt. A kérelmező érvelése szerint, az eljárást az újság telephelyén a rendőri 
intézkedés  során  történt  kínzásra  vonatkozó  állításával  összefüggésben  indították,  és 
közszereplők számos nyilatkozatot tettek ennek kapcsán. Így álláspontja szerint megjegyzései 
egy politikai szereplő által a véleménynyilvánítás szabadság keretében tett politikai kritikának 
minősülnek, ami a jogállamiság és a demokrácia alapvető eleme. 

A kérelmezőt 2005. március 18-án felmentették. A Baszk Tartomány Felsőbírósága, bár úgy 
találta, hogy az észrevételei „egyértelműen támadók ... és megalázók" voltak, úgy ítélte, hogy 
azokat  a  nyilvános,  politikai  és  intézményi  összefüggésben  tették,  és  azokat  „a  személyi 
méltóság  törvény  által  harmadik  személy  bármiféle  beavatkozása  ellen  védett  lényeges 
magján  kívül”  tették.  Az  ügyész  felülvizsgálati  indítványt  terjesztett  elő,  a  király 
méltóságának a jogalkotó által kívánt fokozott védelme és az uralkodó Alkotmányban foglalt 
sérthetetlensége érdekében érvelve. Az ügyész azt állította, hogy a kérdéses észrevételek az 
adott helyzetben - a terrortámadásokra tekintettel - az Európai Emberi Jogi Bíróság ítélkezési 
gyakorlat értelmében "gyűlöletbeszéd"-nek minősülnek.

A Felsőbíróság 2005.  október  31-én  a  kérelmezőt  bűnösnek találta  minősített  felségsértés 
bűntettében,  és  egy  év  szabadságvesztésre  és  közügyektől  eltiltásra  valamint  a  bűnügyi 
költség megfizetésére ítélte. Úgy ítélte, hogy a kifogásolt észrevétel értékítéletek voltak, nem 
ténymegállapítások,  és  érintik  a  király  méltóságának  legbelső  magját,  függetlenül  attól, 
milyen  összefüggésben  tették.  A  bíróság  megállapította,  hogy  a  kérelmező  által  említett 
bántalmazás  miatti  panasz  elegendő  bizonyíték  hiányában  megdőlt,  és  hogy  a  kifogásolt 
észrevétel  nem  a  királlyal  folytatott  politikai  vitában  adott  válasz  volt.  Az  egyik  bíró 
különvéleményét  fejezte  ki,  tekintettel  arra,  hogy  az  észrevételek  a  királyt  csak  mint  a 
fegyveres erők intézményi vezetőjét vették célba. 

19  Az ítélet 2011. szeptember 11-én vált véglegessé.
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Az  Alkotmánybíróság  2006.  július  3-án  elfogadhatatlannak  nyilvánította  a  kérelmező 
alkotmányjogi panaszát az alkotmányos tartalom hiánya miatt. Úgy ítélte, nehéz lenne tagadni 
a  kifogásolt  megjegyzés  megalázó,  zaklató  és  tisztességtelen  jellegét,  még  akkor  is,  ha 
közszereplővel kapcsolatosak. Ez a megállapítás még inkább érvényes a király kapcsán, aki az 
Alkotmány szerint "nem felel", és "az egység és állandóság jelképe." Tekintettel szerepére 
mint „az intézmények törvényes működésének döntőbírája és közvetítője”, a király semleges 
pozíciót foglal el a politikai vitában. A bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmező 
észrevételeit nyilvánvaló megvetést fejeztek ki a király és az általa képviselt intézmény iránt, 
érintve méltósága legbelső magját,  és ezt –következésképpen -  nyilvánvalóan nem védi a 
szólásszabadsághoz való jog gyakorlása. 

A  Baszk  Tartomány  Felsőbíróságának  kérelmére  a  kérelmezőre  kiszabott  büntetés 
végrehajtását három évre felfüggesztették. A kormány szerint a büntetést 2009. július 16-án 
elengedték. A kérelmező jelenleg más büntetőeljárás keretében előzetes letartóztatásban van.

Az  Egyezmény  10.  cikkére  hivatkozással  a  kérelmező  sérelmezte,  hogy  minősített 
felségsértésért elítélték. 

Az állami hatóságok részéről a kérelmező véleménynyilvánítási szabadságához fűződő jogába 
való beavatkozásának volt a törvényi alapja a Büntető Törvénykönyvben, amely büntetendővé 
tette a felségsértést. Ez a spanyol király jó hírneve védelmének törvényes célját követte.

A  kérelmező  észrevételei,  amelyeket  egy  parlamenti  csoport  választott  tagjaként  és 
szóvivőjeként  tett,  Baszkföldön  közérdekű  tárgyat  érintett,  nevezetesen  a  hivatalos 
látogatáson  lévő  spanyol  király  baszk  kormányfő  általi  üdvözlését,  az  Egunkaria  újság 
közelmúltbéli  bezárásával  és  annak  szerkesztői  által  benyújtott  és  közzétett,  állítólagos 
bántalmazásukkal  kapcsolatos  kifogásával  összefüggésben.  A  hatóságok  által  élvezett 
mérlegelési  kör a kérelmező véleménynyilvánítás szabadságának korlátozásában a politikai 
elemzés vagy vita területén korlátozott volt, minthogy e szabadság különösen fontos a nép 
választott  képviselőjének,  aki  a  választói  érdekeit  védi.  Továbbá,  az  elfogadható  kritika 
határai  tágabbak  a  politikusokkal,  mint  a  magánszemélyekkel  kapcsolatban,  minthogy  az 
előbbiek elkerülhetetlenül és tudatosan alávetik magukat az újságírók és a nagyközönség általi 
alapos vizsgálatnak.

A  Felsőbíróság  úgy  ítélte  meg,  hogy  a  szóban  forgó  észrevételek  értékítéletek,  és  nem 
ténymegállapítások.  A  Bíróság  már  korábban  kimondta,  hogy  még  ha  egy  nyilatkozat 
értékítéletnek minősül  is,  lenni  kell  egy megfelelő  ténybeli  alapnak,  amely támogatja  azt; 
ennek  hiányában  túlzó  lehet.   A  kérelmező  esetében  észrevételei  elégséges  kapcsolatban 
voltak az Egunkaria újság főszerkesztője által szabadlábra helyezésekor tett, bántalmazására 
vonatkozó állításaival. Emellett a kérelmező észrevételeit úgy is értelmezhetők, mint amelyek 
hozzájárultak  egy  szélesebb  nyilvános  vitához  az  állambiztonsági  erők  bántalmazási 
esetekben való lehetséges felelősségének tárgyában.

Bár  a  Bíróság  elismerte,  hogy  a  kérelmező  szóhasználatát  lehetett  provokatív   tekinteni, 
emlékeztetett:  a közérdekű nyilvános vita keretei  között megengedett,  hogy bizonyos fokú 
túlzás,  vagy akár  provokációt  vegyenek  igénybe  mindaddig,  míg  az  nem lép  át  bizonyos 
határokat,  különösen mások jogainak és  jó  hírnevének  tiszteletét.  Noha a  kérelmező  által 
használt egyes kifejezések negatív és ellenséges képet festett a király intézményéről, ez nem 
volt erőszakra való uszítás vagy gyűlöletbeszéd, ami - a Bíróság véleménye szerint - lényeges 
elem volt. Továbbá, sem a bíróságok, sem a Kormányzat nem igazolták a kérelmező elítélését  
ilyen alapon. Ráadásul e szóbeli nyilatkozatokat, amelyeket egy sajtótájékoztató során tettek, 
nem lehetettt sem újrafogalmazni, sem visszavonni. 
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A Bíróság úgy ítélte,  hogy az  ítélkezési  gyakorlatában20 az  államfő  fokozott  védelmének 
kérdésében  lefektetett  érvényesek  az  olyan  monarchikus  rendszerekben  is,  mint 
Spanyolországé, ahol az uralkodó különleges intézményi pozíciót foglal el. Noha a spanyol 
király semleges marad a politikai vitában, ő az állam jelképe,  és döntőbírói jogállása nem 
védheti  meg  az  állam  alkotmányos  berendezkedésének  legitim  vitatásától.  A  Baszk 
Tartomány  Felsőbírósága  ennek  kapcsán  megjegyezte,  hogy  a  szólásszabadságból  nem 
zárható  ki  az  alkotmányos  berendezkedés  vitatása.  A  Bíróság  hangsúlyozta,  hogy  ez  a 
szabadság mindennél fontosabb, amikor a fennálló rendet megrengető vagy kétségbe vonó 
gondolatra  jutnak.  Az  a  tény,  hogy  a király  a  spanyol  Alkotmány  szerint  -  különösen 
büntetőjogilag - „nem felelős" nem akadályozhatja meg a nyílt  vitát az  esetleges, jóllehet 
jelképes intézményi felelősségéről, személyes jóhíre tiszteletben tartásának határain belül.

A  Bíróság  úgy  ítélte,  hogy  a  kérelmező  kifogásolt  megjegyzések  nem  voltak  öncélú 
személyes támadások a király ellen, és nem érintették magánéletét vagy személyes becsületét. 
Ebben a tekintetben a Baszk Tartomány Felsőbírósága úgy találta, hogy az a szóban forgó 
észrevételeket  nyilvános  és  politikai  szövegkörnyezetben  tették  amely  kívül  esett  az  "  az 
egyéni méltóságlényegi magján".  A kérelmező által  használt  kifejezések kizárólag a király 
mint az államaparátus és azon fegyveres erők fejének és jelképének intézményi felelősségét 
érintették,  amelyek a a kérelmező szerint megkínozták az Egunkaria újság szerkesztőit. Nem 
vitatta  azt,  ahogyan  a  király  hivatalos  fealadatait  ellátta  és  nem vádolta  őt  kézzelfogható 
módon bűncselekménnyel.

A Bíróság továbbá megjegyezte, hogy a büntetés különösen súlyos - egy év szabadságvesztés 
és közügyektől való eltiltás ebben az időszakban. Noha a büntetés kiszabása elvileg a nemzeti  
bíróságok  hatáskörébe  tartozik,  a  politikai  vita  területén  elkövetett  bűncselekményért 
szabadságvesztés  kiszabása  csak  olyan  szélsőséges  esetekben  egyeztethető  össze  a 
véleménynyilvánítás szabadságával, mint például a gyűlöletbeszéd, illetve erőszakra felbujtás. 
A kérelmező esetében semmi sem indokolt egy ilyen büntetést,  amelynek elkerülhetetlenül 
volt  visszatartó  hatása.  A  kérelmező  büntetésének  felfüggesztése  ugyan  könnyíthetett  a 
helyzetén, ennek ellenére sem szüntette meg elítélését vagy a büntetett előélet hosszú távú 
következményeit.

Így, még ha feltételezzük is, hogy a spanyol bíróságok által hivatkozott indokok megfelelő 
fogadhatók  el,  azok  akkor  sem  elégségesek  annak  bizonyítására,  hogy  a  panaszolt 
beavatkozás  „szükséges  volt  egy  demokratikus  társadalomban".  A  kérelmező  elítélése  és 
büntetése tehát aránytalan volt a kitűzött céllal, ezért megsértette a 10. cikket.

A Bíróság a kérelmező javára 20.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

4. Oroszországi Republikánus Párt Oroszország elleni ügye (12976/07. sz. ügy)21

A  kérelmező  1990  novemberében  jött  létre  az  SZKP  Demokratikus  Szárnyának 
megszilárdulásával majd kiválásával. Az Oroszországi Föderáció Igazságügyi Minisztériuma 
2002 augusztusában vette  pártként  nyilvántartásba.   Az alapszabály céljai  közé sorolta  az 
oroszországi civil társadalom fejlesztését és az ország  egységének és területi integritásának, 
valamint többnemzetiségű lakossága békés egymás mellett élésének előmozdítását.
A  párt  2005  decemberi  rendkívüli  küldöttgyűlése  megválasztotta  az  irányító  testületeket, 
amelyek  elnökei  hivatalból  a  párt  képviselői  lettek,  és  úgy  döntött,  hogy  megváltoztatja 
székhelyét,  és több térségi szervezetet  hoz létre.  A párt ezt követően kérte az Igazságügyi 

20  Colombani és mások Franciaország elleni ügye (51279/99. sz. ügy),  Pakdemirli Törökország elleni ügye 
(35.839/97. sz. ügy)

21 Az ítélet 2011. szeptember 15-én vált véglegessé.
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Minisztériumot, hogy a megfelelő adatokat a jogi személyek nyilvántartásában módosítsa. A 
minisztérium  ezt  2006.  januárjában  és  2006  áprilisának  elején  visszautasította  ezt,  azzal 
érvelve,  hogy  a  párt  nem  bizonyította,  hogy  a  jogszabályokkal  és  az  alapszabállyal 
összhangban tartottak küldöttgyűlést. Úgy ítélte, hogy a párt által benyújtott okiratok számos 
hiányosságot tartalmaznak, amelyek lehetetlenné tették annak megállapítását hogy a térségi 
jelölőgyűlések határozatképesek voltak-e, és így a küldöttgyűlés törvényes volt-e.
A kérelmező bíróság előtt  támadta meg az elutasítást,  azzal  érvelve,  hogy az Igazságügyi 
Minisztérium nem volt jogosult vizsgálni a küldöttgyűlés törvényességét, minthogy a hazai 
jog  ilyen  vizsgálatot  csak  egy  új  párt  nyilvántartásba  vétel  előtt,  illetve  az  alapszabály 
módosítása esetén követel meg, és a küldöttgyűlést egyébként is a nemzeti joggal és a párt 
alapszabályával  összhangban  hívták  össze.  Azt  állította,  hogy  a  nyilvántartási  adatok 
módosításának  elutasítása  megsértette  az  egyesülési  szabadságot  és  akadályozta 
tevékenységét. A Minisztérium változásbejegyzést elutasító határozatát  a kerületi bíróság, és 
- 2006 decemberében - a Moszkvai Városi Bíróság is helybenhagyta. A bíróság a Nonprofit 
szervezetekről  szóló  törvény  egy  2006.  április  16-án  hatályba  lépett  rendelkezésére 
hivatkozva úgy ítélte, hogy egy, a nyilvántartásban szereplő adatok módosítását kérő politikai 
párt  ugyanazokat  az  okiratokat  köteles  csatolni,  mint  amelyek  egy  párt  bejegyzéséhez 
szükségesek. 
Egy  másik  eljárásban,  az  Igazságügyi  Minisztérium  vizsgálatot  folytatott  le  a  kérelmező 
tevékenysége  kapcsán,  és  kérte  az  Oroszországi  Föderáció  Legfelsőbb  Bíróságát,  hogy 
oszlassa fel  a  pártot,  azt  állítva,  hogy kevesebb, mint  50.000 tagja,  és kevesebb, mint  45 
térségi szervezetének van 500-nál több tagja, ami ellentétes a pártokról szóló törvénnyel. A 
Legfelsőbb Bíróság 2007 márciusában elrendelte a párt feloszlatását, megállapítva különösen, 
hogy a párt  számos térségi szervezetét  bírósági  határozattal  feloszlatták,  ezért  azok tagjait 
nem lehetett figyelembe venni, és nyolc térségi szervezetnek kevesebb, mint 500 tagja volt. A 
kérelmező  fellebbezett,  különösen  arra  hivatkozva,  hogy  a  bíróság  nem  volt  hajlandó 
elfogadni  az  által  benyújtott  bizonyítékokat,  nevezetesen  a  párttagok  létszámát  igazoló 
okiratokat, és hogy a Minisztérium vizsgálata önkényes volt, mert a hazai jog nem alakított ki 
egy eljárást erre. A Legfelsőbb Bíróság fellebbviteli tanácsa az elsőfokú ítéletet 2007. május 
31-én helybenhagyta.
A kérelmező az Egyezmény 11. cikkére hivatkozással sérelmezte az állami nyilvántartásban 
szereplő  adatainak  módosítására  vonatkozó  kérelmének  elutasítását,  ami  állítólag 
megakadályozta tevékenységét, valamint feloszlatását. 
A Bíróság elfogadta  a  kérelmező  érvelését,  hogy szervezeti  képviselőinek  nyilvántartásba 
vételének Igazságügyi Minisztérium általi megtagadása hátrányosan érintette a tevékenységét, 
ami az Egyezmény 11. cikke szerinti jogaiba való beavatkozásnak minősül.
Ami azt a kérdést illeti,  hogy e beavatkozás „törvényben meghatározott” volt-e, a Bíróság 
megállapította,  hogy  a  hazai  jogszabályok  nem  volt  pontosak  az  állami  nyilvántartás 
adatainak  módosításakor  követendő  eljárást  illetően.  A  vonatkozó  rendelkezések  nem 
határozták  meg,  mely  okiratokat  kell  benyújtani  egy  politikai  pártnak  a  változások 
bejegyzéséhez. A Bíróság még inkább megütközött azon a tényen, hogy a hazai bíróságok - 
annak  érdekében,  hogy  egy  újonnan  megalakult  párt  nyilvántartásba  vételekor 
megköveteltekkel  azonos  okiratok  benyújtására  vonatkozó  követelményt,  továbbá  a 
nyilvántartó hatóságnak az okiratok hiányossága vagy hibája esetén a nyilvántartásba vétel 
elutasítására kiterjedő hatáskörét igazolják - a Nonprofit szervezetekről szóló törvénynek egy 
olyan rendelkezésére hivatkoztak, amely csak az után lépett hatályba,  hogy a minisztérium 
megtagadta  az  adatváltozás  bejegyzését.  Tekintettel  arra,  hogy  semmilyen  más,  a 
változásbejegyzéssel kapcsolatos eljárást szabályozó jogi dokumentumra vagy előírásra nem 
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hivatkoztak  a hazai  eljárásban, a Bíróság úgy ítélte,  hogy a nyilvántartó  hatóság által  tett 
intézkedéseknek ebben az esetben nem volt elég világos törvényi alapja.
Bár  ez  a  megállapítás  már  önmagában  is  elegendő  ahhoz,  hogy  a  11.  cikk  sérelme 
megállapítható legyen, a Bíróság rámutatott arra is, hogy nem értett egyet a Kormányzat azon 
érvelésével, hogy a kérelmező egyesülési szabadságába való beavatkozás „egy demokratikus 
társadalomban  szükséges"  volt,  nevezetesen  a  kérelmező  párt  tagjai  jogainak  védelme 
érdekében. Indokolt lehet az állami beavatkozás egy egyesület belső szervezetébe különösen 
súlyos  és hosszan tartó  belső konfliktus  esetén.  Ugyanakkor a kérelmező párt  tagjainak a 
küldöttgyűlés  megszervezésével,  a  küldöttek  megválasztásával  kapcsolatos  panaszai 
hiányában  nem  indokolt  a  belső  működésbe  való  súlyos  az  állami  beavatkozás.  Ennek 
megfelelően  a  változásbejegyzés  megtagadása  kapcsán  az  Egyezmény  11.  cikkét 
megsértették.
A  Bíróság  kész  volt  elfogadni,  hogy  minimális  taglétszám  és  a  térségi  képviselet 
követelményei,  valamint  azok  hiányában  a  párt  feloszlatása  a  nemzet  biztonságát,  a 
zavargások megelőzését és mások jogait voltak hivatottak védeni, és így a 11. cikk értelmében 
törvényes célt követtek.
Figyelembe  véve  a  Kormányzat  azon  érvelését,  hogy  feloszlatása  után  a  kérelmezőnek 
lehetősége  volt  arra,  hogy  nyilvános  egyesületként  újjászervezze  magát,  a  Bíróság 
hangsúlyozta: már több esetben elfogadhatatlan találta, hogy egy társaságot olyan  jogi forma 
felvételére kényszerítenek, amelyet alapítói és tagjai nem kívántak. Egy nyilvános egyesületté 
való átalakulás továbbá megfosztotta volna a kérelmező pártot a választásokon való indulás 
lehetőségétől,  mivel Oroszországban a politikai pártok az egyedüli  szereplői a jelöltállítási 
folyamatnak szövetségi és térségi szinten. A kérelmező párt számára ezért  elengedhetetlen 
volt a „párt” jogállás megtartása.
Noha az Európa Tanács számos tagállama megállapít minimális tagsági követelményeket a 
politikai  pártok  számára,  az  Oroszországban  alkalmazott  minimális  követelményeket  a 
legmagasabbak Európában, és az e követelményeket szabályozó belső jog gyakran változott 
az elmúlt években. A Bíróságot nem győzte meg az a különösen a nemzeti jog vonatkozó 
rendelkezéseihez fűzött magyarázó megjegyzésekben kifejtett érvelés, hogy a politikai pártok 
számának korlátozására a azért van szükség, hogy elkerüljék aránytalan kiadásokat az állami 
költségvetésből, megjegyezve, hogy a belső jog szerint csak azok a pártok voltak jogosultak 
az állami támogatásra, amelyek részt vettek a választásokon, és a leadott szavazatok több mint 
3%-át elnyerték.
Arról sem volt  a Bíróság győződve,  hogy a minimális  tagsági követelményekre azért  volt 
szükség, hogy elkerüljék a túlzott parlamenti széttagoltságot, mivel ezt a célt Oroszországban 
sikerült elérni különösen egy 7%-os választási küszöbbel, és azzal a szabállyal,  hogy csak 
azok  a  pártok  tudtak  jelölteket  állítani  a  választásokon,  amelyek  már  helyet  foglaltak  az 
Állami Dumában, vagy bemutattak egy bizonyos számú aláírást. Válaszul arra az érv, hogy 
csak azok a társulások jogosultak a pártok jogállására, amelyek a társadalom jelentős részének 
érdekeit képviselik, a Bíróság hangsúlyozta, hogy az apróbb kisebbségi csoportoknak is meg 
kell adni a lehetőségét, hogy politikai pártokat alapítsanak, és részt vegyenek a választásokon 
a parlamenti képviselet megszerzésének céljával. Megjegyezte, hogy az a kötelezettség, hogy 
a tagjaik számát a gyakran változó belső joghoz igazítsák, párosulva a taglétszám rendszeres 
ellenőrzésével  aránytalanul  nagy terhet  ró  az  oroszországi  politikai  pártokra.  A választási 
jogszabályok hasonlóan gyakori változása - okkal vagy ok nélkül - a választási törvényeknek 
a hatalmon lévő párt érdekében történő manipulálására irányuló kísérletnek tűnhet.
Ami azt a követelményt  illeti,  hogy egy politikai  pártnak elegendő számú,  több mint  500 
tagból álló térségi szervezettel kell rendelkeznie, és amelynek megsértése a második felhozott 
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oka volt  a kérelmező párt  feloszlatásának,  az orosz Kormányzat  azzal  érvelt,  hogy annak 
értelme  a  térségi  pártok  létrehozásának  és  választási  részvételének  megakadályozása,  ami 
veszélyt jelentene az ország területi integritására. Bár a Bíróság elfogadta, hogy a Szovjetunió 
összeomlása  után,  a  demokratikus  átmenet  kezdetén  valószínűleg  fennállt  egy különleges 
érdek, hogy a stabilitás biztosítása érdekében tegyenek intézkedéseket,  a Kormányzat  nem 
nyújtott magyarázatot, hogy mostanában miért keltenek aggályokat a térségi politikai pártok.
A Bíróság álláspontja  szerint  lenne  más  eszköz  is  az  orosz  törvények,  intézmények  és  a 
nemzet biztonságának védelmében, mint a térségi pártok létrehozására vonatkozó általános 
tilalom. A kérelmező párt 1990 óta létezett, és részt vett a választásokon;  soha nem támogatta 
a  térségi  érdekeket  vagy  a  szeparatista  nézeteket,  sőt  egyik  kitűzött  célja  volt  az  ország 
egységének előmozdítása. Ennek fényében a kérelmező párt feloszlatása nem volt arányban a 
kitűzött célokkal, így az Egyezmény 11. cikkét megsértették.

5. Max Rufus Mosley Egyesült Királyság elleni ügye (48.009/08. sz. ügy)22

A kérelmező a Nemzetközi Automobil  Szövetség, egy nonprofit szervezet egykori elnöke, 
amely világszerte képviseli az autós szervezetek és az autóhasználók érdekeit,  és egyben a 
Forma1 irányító testülete.
A News of the World bulvárlap 2008 márciusában közzétett a címlapon egy „A F1 főnök 
beteg  náci  orgiája  5  prostival”  című cikket.  Az újság  több belső  oldala  is  foglalkozott  a 
történettel, és tartalmazott - a szexuális tevékenység egyik résztvevője által titokban rögzített 
videofelvételekből kivágott - képeket is. Az állókép mellett a videó szerkesztett kivonatát is 
közzétették az újság honlapján, és az interneten másolatokat is készítettek róla.
A kérelmező 2008. április 4-én kártérítési pert indított az újság ellen becsülete és magánélete 
megsértése miatt. Emellett kérte ideiglenes intézkedéssel eltiltani a News of the World-öt a 
szerkesztett videó honlapján való elérhetővé tételétől. A Legfelsőbb Bíróság 2008. április 9-én 
az  ideiglenes  intézkedés  iránti  kérelmet  elutasította,  mert  az  anyag  már  nem  volt 
magánjellegű, hiszen széles körben közzétették nyomtatott formában és az interneten. Az ezt 
követő, Felsőbíróság előtti személyiségi jogi perben a bíróság megállapította, hogy a képek 
nem tartalmaztak semmilyen náci utalást. Következésképpen nem volt közérdekű, és így nem 
is  volt  igazolható  a  cikk  és  a  kapcsolódó  képek  közzététele,  amelyek  megsértették  a 
kérelmező  magánélethez  való  jogát.  A  bíróság  kötelezte  a  News  of  the  World-öt,  hogy 
fizessen meg a kérelmezőnek 60.000,-angol font kártérítést.
A  kérelmező  az  Egyezmény  8.  és  13.  cikkére  hivatkozással  azt  sérelmezte,  hogy  annak 
ellenére, hogy - a bíróság által megítélt pénzbeli kártérítés ellenére - az Egyezmény 8. cikke 
megsértésének áldozata  maradt,  a News of the World törvényes  kötelezettsége hiányában, 
hogy előzetesen értesítse  őt  a rá vonatkozó anyagok közzétételére  vonatkozó szándékáról, 
megadva  számára  azt  a  lehetőséget,  hogy  a  bíróságtól  ideiglenes  intézkedést  kérvén 
megakadályozza az anyag közzétételét.
A  Bíróság  kiemelte,  hogy  az  Egyesült  Királyság  bíróságai  nem  találtak  náci  elemet  a 
kérelmező szexuális tevékenységében, és emiatt arra a következtetésre jutottak, hogy nem volt 
közérdekű, és így nem is volt igazolható a cikk és a kapcsolódó képek közzététele. Ezen kívül 
az újság nem is fellebbezett az ítélet ellen. A Bíróság ezért úgy ítélte meg, hogy a kérdéses 
közlemény  nyilvánvalóan  és  indokolatlanul  avatkozott  bele  a  kérelmező  magánéletébe. 
Tekintettel  arra,  hogy  a  hazai  bíróságok  a  kérelmező  javára  ítéltek,  a  Bíróságnak  a 
magánélethez való jog és a véleménynyilvánítás szabadság közötti egyensúly megteremtését 

22 Az ítélet 2011. szeptember 15-én vált véglegessé.
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nem a kérelmező adott ügye, hanem az Egyesült Királyság jogrendszere tekintetében kellett 
értékelnie.
Világos volt, hogy az Egyesült Királyság hatóságai az Egyezmény értelmében nem csak arra 
voltak  kötelesek,  hogy tartózkodjanak a  kérelmezővel  magánéletében  való beavatkozástól, 
hanem arra  is,  hogy tegyenek  intézkedéseket  e  jog  hatékony érvényesítésének  biztosítása 
érdekében.  A  válaszra  váró  kérdés  az  volt,  hogy  egy  jogilag  kötelező  előzetes  értesítés 
előírása is elvárható lett volna-e.
A Bíróság megállapította, hogy korábbi ítélkezési gyakorlatában hallgatólagosan elfogadta, 
hogy egy rágalmazó közlemény miatt kapott kártérítés megfelelő jogorvoslatot biztosíthat egy 
személyes  információk  újságban  történő  közzétételéből  eredő,  magánélethez  fűződő  jogot 
érintő személyiségi jogsértésre. Ezután emlékeztetett arra, hogy Államok bizonyos mértékű 
mérlegelési jogkört élveznek  az emberek magánélethez fűződő jogának védelme érdekében 
bevezetendő  intézkedések  tekintetében.  A  kérelmező  egyedi  esetében  lehetséges  előnyei 
ellenére  -  mivel  egy előzetes  értesítési  kötelezettség  a  kérelmező  ügyének tárgyát  képező 
szenzációhajhász híradások mellett elkerülhetetlenül befolyásolja a politikai híradásokat és a 
komoly újságírást - a Bíróság hangsúlyozta, hogy az újságírás bármiféle korlátozása gondos 
vizsgálatot igényel.
Az  Egyesült  Királyságban,  a  magánélethez  való  jogot  egy  sor  intézkedés  védte:  a  sajtó 
önszabályozó  rendszere,  az  emberek  polgári  perben  kártérítést  követelhettek;  és  -  ha  az 
egyének  tudatában  voltak  annak,  hogy  a  tervezett  közlemény  magánéletüket  érinti  – 
ideiglenes intézkedést kérhettek az anyag közzétételének után megakadályozása végett. Ezen 
kívül, az Egyesült Királyságban a magánélet és a véleménynyilvánítás szabadsága kapcsán a 
közelmúltban adatvédelmi problémák tárgyában parlamenti vizsgálatot tartottak a különböző 
érdekelt  felek,  többek  között  a  kérelmező  részvételével,  és  az  ezt  követő  jelentésben 
elutasították, hogy szükség lenne előzetes értesítési kötelezettségre. A Bíróság megjegyezte 
azt is, hogy a kérelmező nem utalt egyetlen olyan jogrendszert sem, ahol az előzetes értesítési 
kötelezettség, mint olyan létezett, és nem említett olyan nemzetközi joganyagot sem, amely 
előírja  az  államok  részére,  hogy  fogadjanak  el  egy  ilyen  követelmény.  Végül,  de  nem 
utolsósorban a  jelenlegi  egyesült  királyságbeli  rendszer  teljes  megfelelt  az  Európa Tanács 
Parlamenti Közgyűlésének a média és a magánélet tárgyában elfogadott határozatainak.
Bármiféle  előzetes  értesítési  kötelezettség  világos  volta  tekintetében  a  Bíróság  azon  az 
állásponton  volt:  a  "magánélet"  fogalma  kellőképpen  tisztázott  az  újságok  és  újságírók 
számára,  hogy képes legyen azonosítani,  ha a közlemény sértheti  a magánélet  tiszteletben 
tartásához  való  jogot.  Úgy  ítélte,  hogy  meg  kell  találni  a  kötelezettség  ezen  alanyainak 
kielégítő meghatározását.  Azonban minden előzetes értesítési  kötelezettsége alól lenne egy 
kivétel, ha a közérdek forog kockán. Így az újságok dönthetnének úgy, hogy nem értesítik az 
érintettet, ha úgy hiszik, hogy az információk közzétételére vonatkozó döntésüket utóbb meg 
tudják védeni azok közérdekűsége alapján. A Bíróság e tekintetben megállapította,  hogy a 
szűken  meghatározott  közérdekűségi  kifogás  növelné  bármiféle  előzetes  értesítési 
kötelezettség dermesztő hatását. A kérelmező ügyében, mivel a News of the World azt hitte, 
hogy nyilvánosságra hozott szexuális tevékenységnek náci felhangjai voltak, így közérdekű, 
ezért akkor is dönthetett volna úgy, hogy nem értesíti a kérelmezőt, ha az előzetes értesítési 
kötelezettséget  be  is  vezették  volna.  Vagylagosan  az  újság választhatja  azt  minden  olyan 
esetben,  amikor  az  előzetes  értesítési  kötelezettséget  alkalmazzák,  hogy  kiteszi  magát 
ugyanannak a kockázatnak és elutasítja az értesítést, inkább megfizetve az utólagos bírságot. 
A  Bíróság  hangsúlyozta,  hogy  az  előzetes  értesítési  kötelezettség  csak  olyan  erős,  mint 
megszegéséért kiszabott szankciók; különös figyelmet kell azonban fordítani azon korlátok 
vizsgálatára,  amelyek  a  közzététel  előtti  cenzúraként  működhetnek.  Bár  a  büntető  jellegű 
bírságok és büntetőjogi szankciók hatékonyak lehetnek abban, hogy ösztönözzék az előzetes 
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értesítést,  ez  dermesztő  hatást  gyakorolhat  az  újságírásra,  még  a  politikai  és  oknyomozó 
híradásokra is, amelyek az Egyezmény értelmében magas szintű védelmet élveznek. Ez felveti 
annak  kockázatát,  hogy  az  Egyezmény  szólásszabadságra  vonatkozó  követelményeivel 
összeegyeztethetetlen lesz. 
A  Bíróság  elismerte,  hogy  a  közszereplők  magánélete  a  média  bizonyos  része  számára 
rendkívül jövedelmező áruvá vált. Az ilyen emberekről szóló hírek hozzájárulnak ahhoz, hogy 
az információk széles köre a nyilvánosság számára hozzáférhetővé váljék.  Bár az ilyen hírek 
terjesztésének célja inkább a szórakoztatás,  mint a tájékoztatás,  mégis  kétségtelenül a 10. 
cikk védelmét élvezi. A 10. cikk közleményekre vonatkozó védelme utat engedhet a 8. cikk 
követelményeinek, ahol az információ a magán- és intim jellegű, és nem volt közérdekű a 
terjesztése.
A kérelmező ügyének tényállásán túl nézve, tekintettel az előzetes értesítési kötelezettség által 
felkelthető dermesztő hatásra, annak hatékonyságával kapcsolatos kétségekre és az Egyesült 
Királyság  számára  e  területen  biztosított  széles  mérlegelési  jogkörre,  a  Bíróság  arra  a 
következtetésre jutott, hogy a 8. cikk nem követeli meg a  jogilag kötelező előzetes értesítési 
kötelezettség bevezetését, ezért az Egyesült Királyság joga nem sérti az Egyezmény 8. cikkét.

6. Viktor Kiyutin Oroszország elleni ügye (2700/10. sz. ügy)23

Az üzbég állampolgárságú kérelmező 1971-ben, az akkori Szovjetunióban született, és 2003 
óta Oroszország Oryol  tartományában élt.  A kérelmező 2003 júliusában feleségül vett egy 
orosz állampolgárt, és a következő évben született egy lányuk.
Eközben a  kérelmező  tartózkodási  engedély  kért,  és  felkérték,  hogy vesse alá  magát  egy 
orvosi vizsgálatnak, amely során megállapították, hogy HIV pozitív. A tartózkodási engedély 
iránti  kérelmét  elutasították  egy  jogszabályra  hivatkozással,  amely  megtiltja,  hogy  HIV-
pozitív külföldiek tartózkodási engedélyt kapjanak. Az elutasítást megtámadta a bíróság előtt, 
azt állítva, hogy a hatóságoknak figyelembe kellett volna venni az ő egészségi állapotát és 
oroszországi családi kapcsolatait.  Az orosz bíróságok ugyanazon jogszabályi  rendelkezésre 
hivatkozással keresetét elutasították. 
A kérelmező  az  Egyezmény  8.  és  14.  cikkére  hivatkozással  azt  sérelmezte,  hogy  a 
tartózkodási engedély megadása iránti kérelmének elutasítása megzavarta családi életét. 
A Bíróság  először  is  leszögezte,  hogy az  Egyezmény nem biztosítja  a  jogot  egy külföldi 
számára, hogy egy adott országba belépjen és ott letelepedjen. Habár a kérelmező jogszerűen 
kötött házasságot Oroszországban, az Egyezmény értelmében nem volt kötelező tiszteletben 
tartani  a házaspár választását,  hogy hol szeretnének élni.  Mivel azonban családot alapított 
Oroszországban,  ezt  a  helyzetet  a  8.  cikke  alapján  figyelembe  kellett  venni.  Ennek 
megfelelően a 14. cikk a 8. cikkel összefüggésben alkalmazható volt, és Oroszország törvényi 
kötelezettsége  volt,  hogy  az  idegenrendészeti  ellenőrzést  hátrányos  megkülönböztetéstől 
mentes  módon gyakorolja.  Bár  a  14.  cikk  kifejezetten  nem sorolja  fel  az  egészségi  vagy 
valamely  orvosi  állapotot  azon  okok  között  között  amelyek  alapján  való  hátrányos 
megkülönböztetés tilos, a Bíróság úgy ítélte, hogy a HIV-fertőzés a „más állapot” záradék 
körébe esik.
Egy  orosz állampolgár  házastársa  és  egy orosz gyermek  apja lévén,  a  kérelmező  hasonló 
helyzetben volt, mint azok a külföldi állampolgárok, akik családi alapú tartózkodási engedélyt 
akartak szerezni Oroszországban. Őt azért kezelték eltérően, mert egy jogszabályi rendelkezés 
szerint bármely tartózkodási engedély iránti kérelmet el kellett utasítani, ha a külföldi nem 
tudta bizonyítani, hogy nem HIV-pozitív.

23 Az ítélet 2011. szeptember 15-én vált véglegessé.
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A Bíróság hangsúlyozta, hogy HIV-fertőzöttek  sérülékeny társadalmi csoportot képviselnek, 
amelyet  a  múltban  sokféle  módon  különböztettek  meg  hátrányos,  a  betegség  terjedésével 
kapcsolatos elterjedt téveszmék vagy a megbetegedéskor feltételezett életmóddal kapcsolatos 
előítéletek miatt. Következésképpen, ha az alapvető jogok korlátozását egy ilyen különösen 
sérülékeny csoportra alkalmazzák, akkor az állam mérlegelési jogköre lényegesen szűkebb, és 
a  szóban  forgó  korlátozásnak  nagyon  súlyos  oka  kell  legyen.  Az  Európa  Tanács  47 
tagállamából  mindössze  6  tagállam  követeli  meg  a  negatív  HIV  leletet  a  tartózkodási 
engedély  előfeltételeként.  Csak  3  európai  állam teszi  lehetővé  a  HIV-pozitív   külföldiek 
kiutasítását. Következésképpen, a HIV-pozitív emberek kizárása a tartózkodásból nem tükrözi 
a kérdésben kialakult európai egyetértést, és egy ilyen politikának csekély a támogatottsága az 
Európa Tanács tagállamai között.
A  Bíróság  elfogadta,  hogy  utazási  korlátozások  hatékonyak  lehetnek  a  közegészség 
védelmében, de csak olyan, rövid lappangási idejű, rendkívül fertőző betegséget ellen, mint a 
kolera  vagy  sárgaláz,  vagy  –  újabban  –  a  súlyos  akut  légúti  szindróma  (SARS)  vagy  a 
„madárinfluenza” (H5N1). Azonban egy HIV-pozitív személy puszta jelenléte az országban 
önmagában  nem  veszélyezteti  a  közegészséget,  különös  tekintettel,  hogy  a  HIV-fertőzés 
módja ugyanaz marad, függetlenül az emberek Oroszországban tartózkodásának időtartamától 
vagy  állampolgárságuktól.  Ezen  kívül,  HIV-vel  kapcsolatos  utazási  korlátozásokat  nem 
alkalmazzák a turistákra, vagy a rövid távú látogatókra, sem az orosz állampolgárokra, akik 
kiutaznak  majd  visszatérnek  Oroszországba.  Nem  igazolható  ezért  a  korlátozások  ilyen 
szelektív végrehajtása, amikor nem lehet arra következtetni, hogy e más kategóriákba tartozó 
emberek  kisebb  valószínűséggel  tanúsítanak  kockázatos  magatartást,  mint  a  letelepedett 
bevándorlók.  Ráadásul  a  vizsgálatok  nem  azonosítják  a  HIV-pozitív  külföldieket,  ha  az 
újonnan fertőzött embert vizsgálnak egy olyan időszakban, amikor a vírus még nem mutatja 
magát. 
A Bíróság ezt követően megállapította, hogy bár esetleg fennállhat a veszélye annak, hogy a 
HIV-pozitív  külföldiek  egyre  komolyabb  anyagi  terhet  rónak  az  állami  egészségügyi 
rendszerre,  ez  nem  volt  érvényes  szempont  a  kérelmező  esetében,  tekintettel  arra,  hogy 
Oroszországban a nem orosz állampolgárok a sürgősségi ellátást kivéve nem voltak jogosult 
az ingyenes orvosi ellátásra, és minden orvosi ellátásért fizetniük kellett.
A  Bíróság  végül  megállapította,  hogy  az  orosz  jog  a  HIV-pozitív  külföldiek  kizárását  a 
tartózkodásból kifejezetten – leplezett és megkülönböztetéstől mentes módon – biztosította, és 
ugyancsak kilátásba helyezte a HIV-pozitív külföldiek kiutasítását is. Nem volt hely az egyedi 
értékelésre  az  adott  ügy  különleges  körülményei  alapján,  és  a  nemzeti  idegenrendészeti 
hatóságok és a bíróságok nem tekintették magukra kötelezőnek az Alkotmánybíróság azon 
következtetését,  miszerint  az ideiglenes  tartózkodási  engedélyt  humanitárius  okokból is  ki 
lehet adni.
A  Bíróság  tehát  megállapította,  hogy  a  kérelmező  egészségügyi  állapota  miatt  hátrányos 
megkülönböztetés  áldozatául  esett,  ami  megsértette  az  Egyezmény  14.  cikkét  a  8.  cikk 
vonatkozásában, ezért a kérelmező javára 15.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg. 

7. Mirtha Ledy de Leon Nunez Norvégia elleni ügye (55597/09. sz. ügy)24

A  kérelmező  egy  Oslóban  élő  dominikai  állampolgár,  aki  1996.  januárjában  érkezett 
Norvégiába,  ahonnan  áruházi  lopás  miatt  1996.  márciusában  két  évre  kiutasították.  A 
kérelmező azonban 4 hónap elteltével, egy másik névre szóló útlevéllel visszatért. Ugyanezen 
év  októberében  hozzáment  egy  norvég  állampolgárhoz  és  tartózkodási  engedélyhez 
folyamodott.  Azt  állította,  hogy sohasem járt  Norvégiában és  nem volt  büntetett  előélete. 
24  Az ítélet 2011. szeptember 28-án vált véglegessé.
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Először  munkavállalási  engedélyt,  majd  2000-ben  letelepedési  engedélyt  kapott.  Miután 
férjétől elvált,  2001-ben egy dominikai állampolgárral  létesített  élettársi  kapcsolatot,  akitől 
2002-ben illetve 2003-ben két lánya született.

A kérelmező egy hajvágó-szalonban dolgozott, amikor 2001. decemberében a rendőrség egy 
füles alapján, amely szerint más néven már járt Norvégiában, elfogta. A kérelmező beismerte, 
hogy szándékosan használt másik útlevet annak érdekében, hogy a hatóságok 1996-os tiltása 
ellenére  Norvégiában  élhessen.  A  Bevándorlási  Hivatal  2005.  áprilisában  visszavonta 
letelepedési engedélyét és két évre kiutasította az országból. Időközben 2005. októberében a 
kérelmező és gyermekei apja különváltak. A gyermekeket akkor az anyjuknál helyezték el 
egészen  addig,  míg  2007.  májusában  az  apánál  helyezték  el  őket,  akit  a  jogerős  ítélet 
meghozataláig  kizárólagos  szülői  felügyeletre  jogosítottak  fel.  A  kérelmező  sikertelenül 
támadat  a  kiutasító  végzést,  mert  a  Legfelsőbb  Bíróság  2009.  áprilisában  hozott  jogerős 
ítéletében hatályában fenntartotta a kiutasításáról rendelkező határozatot.

A  kérelmező  –  az  Egyezmény  8.  cikkére  hivatkozással  –  azt  sérelmezte,  hogy  az  őt 
Norvégiából kiutasító végzés, amely két éven belüli visszatértését is kizárja, sérti a családi 
élethez való jogát, hiszen ez kiskorú gyermekeitől való elválasztását eredményezné. 

A Bíróság emlékeztetett arra, hogy az Egyezmény nem ró az államokra egy, a bevándorlók 
ország-választásának tiszteletben tartására vagy a családegyesítés engedélyezésére vonatkozó 
általános kötelezettséget. Így az államoknak az a kötelezettsége, hogy területükre beengedjék 
az ott lakó emberek hozzátartozóit az érintett személyek személyes körülményeitől függően 
különbözik. A kiutasítás önmagában szinten nem ellentétes az Egyezménnyel.

A kérelmező megsértette a Norvégiába való beutazására vonatkozó kétéves tilalmat, amikor 
kiutasítása  után  négy  hónappal  visszatért;  szándékosan  félrevezető  tájékoztatást  adott 
személyazonosságáról,  korábbi  norvégiai  tartózkodásáról  és  elítéléséről,  és  így  sikerült 
tartózkodási és munkavállalási  engedélyt  szereznie,  amelyre  nem volt jogosult.  Ő tehát az 
országba  való  belépésétől  kezdve  törvénytelenül  élt  és  dolgozott  Norvégiában,  ezért 
okszerűen nem számíthatott arra, hogy törvényesen ott maradhat.  Első norvégiai útja előtt 
mindig is a Dominikai Köztársaságban élt, és egy másik dominikaitól született két gyermeke. 
Következésképpen, kapcsolata szülőhazájával mindvégig szoros maradt, és azt nem ingathatta 
meg az a kapcsolat, amelyet törvénytelen tartózkodással, az ott maradás bármiféle törvényes 
várománya nélkül kialakított Norvégiával.

A kérelmező gyerekeinek legjobb érdekét vizsgálva azonban a Bíróság megállapította, hogy 
elsősorban a kérelmező gondoskodott róluk születésüktől egészen 2007-ig, amikor az apának 
ítélték  a  felügyelet  jogát.  A norvég  bíróságok  döntése  szerint  a  gyermekek  Norvégiában 
maradtak volna, ahol egész életükben éltek, é s ahol az apjuk, egy letelepedett bevándorló élt. 
Továbbá,  a  gyermekek  bizonyosan  megszenvedték  szüleik  különválását  és  azt,  hogy  az 
anyjuk otthonából  az apjukhoz költöztették őket,  és az anyjuk kiutasításától való félelmet. 
Nehéz lenne megérteniük, hogy annak okát, ha el kellene válniuk anyjuktól. Ezen túlmenően 
a kérelmező 2001. decemberében ismerte  be a rendőrségnek, hogy illegálisan tartózkodott 
Norvégiában,  a  hatóságok  azonban  csaknem  4  évvel  később  hozták  meg  a  kiutasító 
határozatot, ami nem tekinthető gyors és hatékony idegenrendészeti ellenőrzésnek.

Tekintettel a gyermekek anyjukhoz való régóta tartó és erős kötödésére, a felügyeleti jogot az 
apára  ruházó  döntésre,  az  általuk  átélt  feszültségre  és  arra  a  hosszú  időre,  amely  alatt  a 
hatóságok döntöttek  a  kérelmező kiutasításáról  és  a  vele  szembeni  beutazási  tilalomról,  a 
Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy – az eset adott és kivételes körülményei között – a 
kérelmezőnek az országból  való kitiltása  túlságosan hátrányosan érintené  a  gyerekeket.  A 
hatóságok  tehát  nem  teremtettek  tisztességes  egyensúlyt  a  hatékony  idegenrendészeti 
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ellenőrzés  biztosítása  és  a  kérelmező  gyermekeivel  való  kapcsolattartás  érdekében  való 
norvégiai tartózkodásának szükségessége között megsértve az Egyezmény 8. Cikkét.

A Legfelsőbb Bíróság emberi jogi vonatkozású határozatai

Büntető ügyszak

Bfv. I. 307/2011/11. 
A  fegyveres  szervezetek  szakszervezeti  tisztségviselőjét  nem  illeti  meg  a  rendőri  vezetést  
általánosságban érintő bírálat joga; a bírálatnak konkrét intézkedésre,  jogszabályra vagy  
jogszabálytervezetre  kell  irányulnia;  a  szolgálati  rendet,  fegyelmet  sértő  nyilatkozattal  az  
elkövető megvalósítja a bujtogatás vétségét. 
A terhelt hivatásos rendőr volt a cselekmények elkövetésének idejében. A fegyveres szervek 
hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) 
44. § (1) bekezdésének h) pontja szerint a fegyveres szerv személyi állományába tartozó, de a 
fegyveres  szervnél  szolgálati  beosztást  be  nem  töltő  személy,  akit  függetlenített 
szakszervezeti  tisztségbe  választottak,  tisztsége  betöltéséig  a  fegyveres  szerv  rendelkezési 
állományába tartozik, és jogai és kötelezettségei a (3) bekezdés szerint - a tisztsége ellátására 
vonatkozók kivételével - azonosak a szolgálati beosztást betöltőkével. 
A Hszt. - elkövetéskor hatályos - 18. §-ának (4) bekezdése szerint a hivatásos állomány tagja 
a részére kiadott parancsot, intézkedést - a 69. § esetét kivéve - nem bírálhatta, azokról a jog- 
és érdekérvényesítő tevékenysége körén kívül véleményt nem mondhatott, a szolgálati rendet 
és a fegyelmet sértő nyilatkozatot nem tehetett, a sajtónyilvánosság igénybevételével hivatalos 
eljárásban magánvéleményt nem nyilváníthatott. A 69. § pedig korábban és jelenleg is csak a 
bűncselekményt megvalósító parancs kapcsán állít fel kivételt.
Ebből következően a terhelt, mint szakszervezeti vezető a Hszt. 29. § (1) bekezdés c) pontja 
szerinti  érdekvédelmi tevékenység körében – amely szerint a szakszervezet jogosult,  hogy 
tagjait a szolgálati viszonyt érintő körben a szervezeti egységgel szemben, illetőleg az állami 
szervek  előtt,  meghatalmazás  alapján  pedig  az  élet-  és  szolgálati  körülményeiket  érintő 
kérdésekben  bíróság,  más  hatóság  és  egyéb  szervek  előtt  képviselje  -  csak  a  hivatásos 
állomány  tagjára  vagy  tagjaira  vonatkozó  konkrét  parancs  vagy  intézkedés  kapcsán 
mondhatott véleményt.
Az idézett dokumentumok azonban nem jogszabály-tervezetet vagy jogszabályt, illetőleg nem 
konkrét parancsot  vagy intézkedést  bíráltak,  hanem általánosságban tartalmaztak  a rendőri 
vezetést  érintő  bírálatokat,  annak  ellenére,  hogy a  fenti  jogszabályi  rendelkezés  szerint  a 
terhelt a szolgálati rendet és a fegyelmet sértő nyilatkozatot nem tehetett volna. 
Az Alkotmánybíróság 8/2004. (III. 25.) számú határozatának indokolásában (III/5. pont) is 
rögzítette:  „elvileg  és  általánosságban  nem  merül  fel  alkotmányossági  aggály  az  olyan 
törvénnyel  szemben,  mely  a  parancs  vagy az  intézkedés  végrehajtását  gátló,  lassító  vagy 
lehetetlenné  tevő bírálatnak,  vagy vélemény kifejezésre  juttatásának,  illetőleg  a  szolgálati 
rendet  és  fegyelmet  sértő  nyilatkozat  tételének  bizonyos  határokat  szab,  amennyiben  e 
törvény eleget tesz az alkotmányos alapjogok korlátozására irányuló törvényekkel szembeni 
alkotmányos  követelményeknek”.  Álláspontjának  kialakításánál  az  Alkotmánybíróság 
részletesen vizsgálta az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatát, utalva az Engel és Társai 
kontra  Hollandia  ügyben  1976.  június  8-án  hozott  ítéletre,  valamint  Vereinigung 
Demokratischen Soldaten Österreichs és Gubi kontra Ausztria ügyben hozott ítéletre. 
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Az idézett határozatok mellett a Legfelsőbb Bíróság utal a Vogt kontra Németország ügyben 
1995.  szeptember  26-án  hozott  ítéletre  is,  és  kiemeli  a  Grigoriades  kontra  Görögország 
ügyben  1997.  november  25-én  hozott  ítélet  indokolásának  azon  megállapítását,  miszerint 
ugyan az Emberi Jogok Európai Egyezménye 10. cikkének hatóköre nem áll meg a kaszárnya 
kapuinál,  és a szerződő államok joghatóságának területén a katonai  személyzetre  épp úgy 
vonatkozik, mind mindenki másra,  azonban ennek ellenére meg kell adni a lehetőséget az 
állam számára,  hogy korlátozza  a  véleménynyilvánítás  szabadságát  azokban az ügyekben, 
amelyek valódi veszélyt jelentenek a katonai fegyelemre; a hadsereg rendes működése aligha 
képzelhető el olyan jogszabályok nélkül, amelyek célja a katonákat megakadályozni abban, 
hogy aláássák azt. 

Bkf. II. 1.205/2011/2 
Az ártatlanság vélelme ellenére a kényszerintézkedés fenntartását a közérdek indokolhatja,  
ami  nagyobb  súllyal  esik  latba,  mint  a  személyi  szabadság  tiszteletben  tartásának  
követelménye. 
A Legfelsőbb  Bíróság  korábbi  eseti  döntésében  kifejtette,  hogy –  miként  arra  az  Emberi 
Jogok Európai Bírósága több esetben rámutatott – az ártatlanság vélelme ellenére az elhúzódó 
fogva  tartást  a  közérdek  indokolhatja,  ami  nagyobb  súllyal  esik  latba,  mint  a  személyi 
szabadság tiszteletben tartásának követelménye. 
A IV. rendű vádlott esetében az eljárás tárgyát képező élet elleni bűncselekmény kiemelkedő 
tárgyi súlyú, büntetési tétele 10 évtől 15 évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, 
amely miatt a szökés, elrejtőzés veszélye az előzetes letartóztatás megszüntetését és enyhébb 
kényszerintézkedés  alkalmazását  –  a  kedvező  személyi  körülmények  ellenére  -  nem teszi 
lehetővé.

Gazdasági ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Munkaügyi ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Polgári ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Közigazgatási ügyszak

Kfv.VI.38.071/2010/4.
Az intézkedő rendőröknek a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint kell eljárniuk, így a 
Btk. korábban hatályos 269/B.§-ának rendelkezései megsértése alapos gyanúja esetén az Rtv. 
13.§ (1) bekezdése alapján intézkedni voltak kötelesek. A bűncselekmény alapos gyanúja az 
önkényuralmi jelképeket tartalmazó szórólapok osztogatásával felmerült, annak társadalomra 
veszélyességét a helyszínen vizsgálni nem kellett. A hatályos Btk. 269/B.§ (2) bekezdésében 
szabályozott büntethetőséget kizáró okok a helyszínen történő intézkedéskor nem merültek 
fel, a demonstráció nem ezekhez az okokhoz kapcsolódóan került megtartásra. Nem kellett 
vizsgálni az önkényuralmi jelkép használatának célzatát, a felperes érzelmi meggyőződését, 
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az  önkényuralmi  propagandacélzat  fennállását  sem,  mert  mindezeket  a  körülményeket  a 
későbbi nyomozásnak kellett tisztáznia. 
Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Vajnai kontra Magyarország ügyben hozott ítéletét 
az intézkedés jogszerűségénél számon kérni nem lehet. Az Emberi Jogok Európai Bírósága 
ítéletében véleményt mondott a Btk. 269/B.§-ában foglalt szabályozásról és azt nem tartotta 
arányosnak  az  Egyezmény  10.  cikk  1.  bekezdésében  foglalt  véleménynyilvánítás 
szabadságával, a jelkép használatának tiltását túlzottan széleskörűnek tartva. Az ítélet folytán 
a jogalkotó feladata lett az Egyezmény 10. cikk 1. bekezdésében foglalt véleménynyilvánítás 
szabadságával  arányban  álló  büntetőjogi  szabályozás,  azonban  annak  megalkotásáig  a 
hatályos jogszabályi rendelkezések megsértésének alapos gyanúja esetén a rendőri intézkedés 
nem  mellőzhető.  Az  Emberi  Jogok  Európai  Bírósága  ítéletében  kifejtettek  a  megindult 
nyomozás során kerülhettek és kerültek figyelembe vételre, mert a felperest büntetőjogilag 
nem marasztalták el önkényuralmi jelkép tiltott használata miatt.

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