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Európai uniós jogi közlemények

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek

Büntető ügyszak

1. A Cour d'appel de Paris (Franciaország) által 2011. június 29-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-329/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Figyelemmel annak tárgyi hatályára, a 2008. december 16-i 2008/115/EK irányelvvel  ellentétes-e az 
olyan nemzeti szabályozás, amely, mint a Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile  
L 621-1.  cikke,  szabadságvesztés  büntetés  alkalmazását  írja  elő  harmadik  ország  állampolgárával 
szemben,  pusztán  azon  az  alapon,  hogy az  állam területére  való  belépése  vagy ott  tartózkodása 
jogellenes volt? 

2. A Tribunal Constitucional, Madrid (Spanyolország) által 2011. július 28-án benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-399/11. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1.  A  2002/584/IB  kerethatározat  4a.  cikke  (1)  bekezdésének  a  2009/299/IB  kerethatározattal 
meghatározott  hatályos  szövegét  úgy  kell-e  értelmezni,  hogy  az  megakadályozza  a  nemzeti 
igazságszolgáltatási  hatóságokat  abban,  hogy  az  ugyanezen  rendelkezésben  foglalt  esetekben  az  
európai  elfogatóparancs  végrehajtását  ahhoz  a  feltételhez  kössék,  hogy  a  kérdéses  ítélet 
felülvizsgálható legyen az átadni kért személy védelemhez való jogának biztosítása érdekében?
2.  Abban az esetben,  ha  az  első kérdésre  igenlő válasz  adandó,  a  2002/584/IB kerethatározat  4a.  
cikkének (1) bekezdése összhangban áll-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkében foglalt 
hatékony jogorvoslathoz való jogból és a méltányos eljáráshoz való jogból, valamint a 48. cikkének 
(2) bekezdése által biztosított védelemhez való jogból levezethető követelményekkel?
3. Abban az esetben, ha a második kérdésre igenlő válasz adandó, a Charta 53. cikkének, a 47. és 48.  
cikkében elismert  jogokkal  együttes  rendszertani  értelmezése lehetővé teszi-e  a  tagállam számára, 
hogy a távollétében elítélt  személy átadását  ahhoz a feltételhez kösse,  hogy a kibocsátó államban  
lehetővé teszik az ítélet felülvizsgálatát, magasabb fokú védelmet biztosítva így ezen jogoknak, mint  
amilyen az uniós jogból fakadna, abból a célból, hogy elkerülje az olyan értelmezést, amely korlátozza  
vagy sérti valamely, a tagállam alkotmánya által elismert alapvető jogot?

Gazdasági ügyszak

1. A Juzgado Mercantil de Barcelona (Spanyolország) által 2011. július 18-án benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-381/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: spanyol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Befektetési tanácsadási szolgáltatásnak kell-e tekinteni a MiFID-irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 
1. pontjában foglalt meghatározás alapján, ha a hitelintézet a vele előzetesen jelzáloghitel-szerződést 
kötő  ügyfelének kamatswap-ügyletet  kínál  fel  az eredeti  ügylet  kamatváltozásaiból  eredő  kockázat 
fedezésére? 
2.  Meg kell-e  állapítani  a  befektető  és  a  tanácsadó hitelintézet  által  megkötött  kamatswap-ügylet 
semmisségét  a  hivatkozott  irányelv  19.  cikkének  (4)  bekezdésében  foglalt,  lakossági  befektetőre 
vonatkozó alkalmassági teszt elmulasztása esetén? 
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3. Amennyiben a nyújtott szolgáltatás a fentiek értelmében nem minősül befektetési tanácsadásnak, a 
magával  a  hitelintézettel  kötött  szerződés  semmisségének  megállapításával  jár-e  önmagában  az  a 
körülmény, hogy egy olyan összetett pénzügyi eszközt, mint a kamatswap-ügylet,  a hitelintézetnek 
felróható okból a MiFID-irányelv 19. cikkének (5) bekezdésében foglalt megfelelőségi teszt elvégzése 
nélkül szereznek meg? 
4.  Önmagában az a  körülmény,  hogy a  hitelintézet  jelzáloghitelhez kapcsolódó összetett  pénzügyi  
eszközt  kínál,  a  MiFID-irányelv 19.  cikkének (9) bekezdése alapján elegendő  oknak bizonyul-e  a 
hivatkozott 19. cikkben foglalt, a lakossági befektető  esetében előírt alkalmassági és megfelelőségi 
tesztből fakadó kötelezettség alkalmazásának kizárására? 
5.  A MiFID-irányelv  19.  cikkében meghatározott  kötelezettségek  kizárása  érdekében szükséges-e,  
hogy a befektetők védelmét biztosító — a hivatkozott irányelvben foglaltakhoz hasonló — jogszabályi 
rendelkezések hatálya alá tartozzon az a pénzügyi termék, amelyhez a felkínált pénzügyi eszközök 
kapcsolódnak? 

2. A High Court of  Ireland által  2011.  július  27-én benyújtott előzetes döntéshozatal 
iránti kérelem (C-398/11. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: angol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1. Alkalmazandó-e a felperesek helyzetére a 2008/94/EK irányelv, tekintettel az irányelv 1. cikkének 
(1) bekezdésére és arra a tényre, hogy az azon nyugellátásoktól való elesés, amelyekre a felperesek  
igényt  tartanak,  az  ír  jog szerint  nem minősül  munkáltatójukkal  szemben fennálló olyan  hitelezői  
követelésnek,  amely a  munkáltatónál  folyó  csőd-  vagy felszámolási  eljárás  során  jogilag  elismert 
lenne, és amely egyébként sem képez jogi alapot a munkáltatóval szembeni kereset megindítására a  
jelen ügy körülményei között?
2. Figyelembe veheti-e a nemzeti bíróság – annak vizsgálata során, hogy a tagállam eleget tett-e a 8. 
cikkből  eredő  kötelezettségeinek  –  a  felperesek  részére  majdan  folyósításra  kerülő,  állami 
járulékfizetésen  alapuló  öregségi  nyugdíjat  (amelynek  folyósítását  nem  érinti  a  foglalkoztatói  
(kiegészítő) nyugdíjrendszerhez fűződő kapcsolat), és összehasonlíthatja-e a) az állami nyugdíj teljes 
összegét, illetve azon nyugdíjnak az értékét, amit a felperesek ténylegesen vagy várhatóan meg fognak 
kapni  az  adott  foglalkoztatói  (kiegészítő)  nyugdíjrendszerből,  b)  a  járulékfizetésen  alapuló  állami 
öregségi  nyugdíj  teljes  összegével,  illetve  a  nyugdíjrendszer  felszámolásának  időpontjában  a 
felperesek által már megszerzett  nyugellátások értékével,  ha a felperesek által igényelt  nyugellátás 
szintjének meghatározása során figyelembe vették az állami nyugdíjat?
3. A második kérdésre adandó igenlő válasz esetén, a felpereseknek ténylegesen folyósítandó bármely 
összeg akként minősül-e, hogy a tagállam teljesíti a 8. cikkből eredő kötelezettségeit?
4.  Az  irányelv  8.  cikkének  alkalmazása  szempontjából  szükséges-e  a  felperesek  nyugellátásának 
elvesztése és a munkáltatójuk fizetésképtelensége közötti bármilyen oksági kapcsolat megállapítása,  
eltekintve  attól,  hogy:  (i)  a  munkáltató  fizetésképtelenségének  időpontjától  a  nyugdíjrendszer 
alulfinanszírozott, és hogy (ii) a munkáltató fizetésképtelensége azt jelenti, hogy a munkáltató nem 
rendelkezik  elegendő forrással  a  nyugdíjrendszerbe  való  olyan  járulékfizetés  teljesítéséhez,  amely 
lehetővé tenné a tagok teljes nyugellátásának kifizetését (a munkáltató nem köteles erre, ha a rendszer  
megszűnt)?
5.  A fent  hivatkozott,  Írország  által  elfogadott  intézkedések  teljesítik-e  az  irányelv  által  előírt  
kötelezettségeket,  tekintettel  a  ...  Robins-ügyben  hozott  ítéletet  követően  a  nyugdíjvédelem 
felülvizsgálata során Írország által figyelembe vett szociális, kereskedelmi és gazdasági tényezőkre, és 
különösen  figyelembe  véve  az  irányelv  (3)  preambulumbekezdésében  hivatkozott,  „a  Közösségen 
belüli kiegyensúlyozott gazdasági és szociális fejlődés szükségességét”?
6.  A ...  gazdasági  helyzet  kellőképpen kivételes helyzetnek minősül-e annak igazolásához,  hogy a  
felperesek  érdekei  — az  egyébként  elvárható  szinthez  képest  —  alacsonyabb  szintű  védelemben 
részesülnek, és ha igen, akkor mi ez az alacsonyabb szint?
7. A második kérdésre adandó nemleges válasz esetén, az a tény, hogy a Robins-ügyben hozott ítéletet 
követően  a  tagállam  által  hozott  intézkedések  nem  eredményezték  azt,  hogy  a  felperesek  a  
foglalkoztatói (kiegészítő) nyugdíjrendszerben megszerzett nyugdíjjogosultságuk értékének 49 %-nál 
többet  kapnának,  önmagában  olyan  súlyos  tagállami  kötelezettségszegésnek  minősül-e,  amely  a 
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felpereseket kártérítésre jogosítja (azaz annak külön bizonyítása nélkül, hogy a Robins-ügyben hozott  
ítéletet követő tagállami intézkedések az irányelv 8. cikkéből eredő tagállami kötelezettségek súlyos és  
nyilvánvaló megsértésének minősülnek)?

3.  Az Audiencia  Provincial  de  Barcelona (Spanyolország)  által  2011.  augusztus  1-jén 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-410/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: spanyol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Az egyes utasokra számított összeg felső  határaként kell-e értelmezni a nemzetközi légi szállítás 
egyes  szabályainak  egységesítéséről  szóló  Montreali  Egyezmény  3.  cikkének  (3)  bekezdésével 
összefüggésben  értelmezett  22.  cikkének  (2)  bekezdésében  —  a  poggyász  megsemmisülése, 
elvesztése, vagy sérülése esetén a fuvarozó felelőssége vonatkozásában — utasonként megállapított 1 
000 különleges lehívási jogra korlátozott összeghatárt, amennyiben többen utaznak együtt és közös 
poggyászt adnak fel, függetlenül attól, hogy a feladott poggyászok száma kevesebb, mint a tényleges 
utasoké? 
2.  Vagy  ellenkező  esetben,  úgy  kell  e  értelmezni  a  hivatkozott  rendelkezésbe  foglalt,  említett 
kártérítési összeghatárt, hogy minden egyes feladott poggyász után kizárólag egy utas lehet jogosult a  
kártérítésre,  és  ebből  következően  az  egy  utasra  meghatározott  legmagasabb  összeghatárt  kell 
alkalmazni, noha bizonyított, hogy a címkével rendelkező, elveszett poggyász több utast illet meg?

4.  A Landgericht  Köln  (Németország)  által  2011.  augusztus  5-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-413/11. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
Összeegyeztethető-e az Európai Unión belüli hatalommegosztás elvével, ha a 261/2004/EK rendeletet  
a Bíróság az egyébként fennálló eltérő bánásmód kiküszöbölése céljából úgy értelmezi, hogy a pusztán 
legalább  3  órás  késést  szenvedett  utast  a  rendelet  7.  cikke  szerinti  kártalanítás  illeti  meg  annak  
ellenére, hogy a rendelet ezt csak a beszállás visszautasításának vagy a légi járat törlésének esetére írja  
elő, a késést szenvedett utas jogait azonban a rendelet 9. cikke szerinti és — legalább ötórás késés  
esetén — a rendelet 8. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti segítségre korlátozza?

5. A Městský soud v Praze (Cseh Köztársaság) által 2011. augusztus 10-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-419/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: cseh 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  A 44/2001/EK rendelet  15.  cikkének (1)  bekezdése  szerinti,  fogyasztó  által  kereskedelmi  vagy 
szakmai  tevékenységén  kívül  eső  céllal  megkötött  szerződéssel  kapcsolatos  ügyek  fogalma 
értelmezhető-e  úgy,  hogy az  kiterjed  a  hiányosan  kiállított  kötelezvény alapján  a  címzett  által  a 
kötelezvény kiállítójáért kezességet vállaló személy ellen indított eljárásokra? 
2.  Függetlenül  attól,  hogy az  első  kérdésre  adandó  válasz  igenlő  vagy nemleges,  a  44/2001/EK 
rendelet  5.  cikke  (1)  bekezdésének  a)  pontja  szerinti  szerződéssel  kapcsolatos  eljárás  fogalma 
értelmezhető-e  úgy,  hogy  figyelemmel  pusztán  magára  a  dokumentum  tartalmára,  az  kiterjed  a  
hiányosan kiállított kötelezvény alapján a címzett által a kötelezvény kiállítójáért kezességet vállaló  
személy ellen indított eljárásokra? 

6. A Court of Appeal (England & Wales) (Civil  Division) által 2011. augusztus 16-án 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-428/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: angol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  A 2005/29/EK  irányelv  I.  Melléklete  31.  pontjában  foglalt  tiltott  gyakorlat  tiltja-e,  hogy  a  
kereskedők  arról  tájékoztassák  a  fogyasztókat,  hogy  nyereményt  nyertek  vagy  egyéb  előnyhöz 
jutottak,  ha  valójában a  fogyasztót  bármilyen  költség,  ideértve  a  de  minimis  költséget,  viselésére 
hívják fel a nyeremény vagy egyéb előny érvényesítése kapcsán? 
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2. Ha a kereskedő több lehetséges módot ajánl a fogyasztó számára a nyeremény vagy egyéb előny 
érvényesítéséhez, az I. Melléklet 31. pontjába ütközik-e, ha az érvényesítés bármely módja kapcsán  
tett bármilyen cselekmény költséget, ideértve a de minimis költséget, keletkeztet a fogyasztó oldalán? 
3. Ha a fogyasztónál csak a  de minimis  költségeket felszámító érvényesítési mód nem ütközik az I. 
Melléklet 31. pontjába, hogyan kell a nemzeti bíróságnak megállapítania, hogy e költségek de minimis  
költségek? Különösképpen, e költségeknek teljességgel szükségesnek kell-e lenniük ahhoz, hogy:
a) a reklámozó a fogyasztót a nyeremény nyerteseként azonosítsa; és/vagy 
b) a fogyasztó birtokba vehesse a nyereményt; és/vagy 
c) a fogyasztó élvezhesse a nyereményként megjelölt élményt? 
4.  A „hamis benyomás” kifejezés használata a 31.  pontban további  követelményt  ír-e elő  ahhoz a 
követelményhez  képest,  hogy  a  fogyasztó  pénzt  fizet  vagy  költségeket  visel  a  nyeremény 
érvényesítése  kapcsán,  annak  érdekében,  hogy  a  nemzeti  bíróság  megállapíthassa  a  31.  pont 
rendelkezéseinek megsértését? 
5.  Ha  igen,  hogyan  kell  a  nemzeti  bíróságnak  megállapítania,  hogy  ilyen  „hamis  benyomás” 
keletkezett? Különösen, figyelembe kell-e vennie a nemzeti bíróságnak a nyeremény relatív értékét az 
érvényesítése  költségeihez képest,  amikor  a  „hamis  benyomás”  létrehozását  vizsgálja?  Ha  igen,  e 
„relatív értéket”: 
a) a reklámozót a nyeremény megszerzése során terhelő egységár; vagy 
b) a reklámozót a nyeremény fogyasztó részére történő biztosítása során terhelő egységár; vagy 
c)  azon  érték  alapján  kell-e  meghatározni,  amelyet  a  fogyasztó  a  nyereménynek  —  valamely 
egyenértékű termék megvásárlásának „piaci árát” megbecsülve — tulajdonít? 

Munkaügyi ügyszak

1. A Vestre Landsret (Dánia) által 2011. május 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal 
iránti kérelem (C-266/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: dán 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Úgy kell-e értelmezni a 2000/78/EK tanácsi irányelvet, hogy annak alapján a koron alapuló hátrányos  
megkülönböztetés minden formájának tilalmával ellentétesek az olyan nemzeti szabályok, amelyek 
szerint a légitársaság és a légitársaság pilótáit  képviselő  szakszervezet között létrejött,  a 60. életév 
betöltését  követő  kötelező  nyugdíjba  vonulásról  rendelkező  kollektív  megállapodás  fenntartható, 
amennyiben a megállapodás ilyen rendelkezésének — amelyet már a tanácsi irányelv, illetve a nemzeti  
átültető jogszabály hatályba lépése előtt is alkalmaztak — célja a repülésbiztonság védelme, az adott 
pilóta  egyedi  teljesítőképességének  vizsgálata  nélkül  a  korral  járó  teljesítőképesség-csökkenés 
általános megfontolása alapján, ugyanakkor az adott pilóta kérheti, hogy engedélyezzék számára, hogy 
munkaviszonya fennmaradjon további egy évre, amennyiben ehhez a munkáltató és a munkavállalók 
képviselőiből álló bizottság hozzájárul? 

2.  A Cour  administrative  (Luxemburg)  által  2011.  július  18-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-379/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Összhangban van-e az uniós joggal, és különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 21. és 
45. cikkével a luxemburgi Code du travail  L. 541-1. cikkének első  bekezdése, amely az érintettek 
társadalombiztosítási juttatásban való részesülésétől függetlenül biztosítja a magánszféra munkáltatói 
számára az általuk foglalkoztatott,  negyvenötödik életévüket  betöltött  munkanélküliek után fizetett 
társadalombiztosítási  járulékok  munkáltatót  és  biztosítottat  terhelő  részének  visszatérítéséhez  való 
jogot, feltéve, hogy e munkanélküliek legalább egy hónapja álláskeresőként szerepelnek a luxemburgi 
munkaügyi hivatal valamelyik állásközvetítő irodájának nyilvántartásában, míg ez a jog nem illeti meg 
azokat a munkáltatókat, akik a megfelelő külföldi szervezeteknél álláskeresőként nyilvántartásba vett 
munkanélkülieket foglalkoztatnak?
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3.  A  Juzgado  de  lo  Social  Barcelona  által  2011.  július  19-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-385/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: spanyol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Beletartozik-e  a  97/81  irányelv  4.  szakasza  szerinti  megkülönböztetés  tilalmának  elvében 
hivatkozott  „foglalkoztatási  feltétel”  fogalmába  a  spanyol  szociális  biztonsági  rendszerben 
szabályozotthoz  hasonló  olyan  járulékalapú  öregségi  nyugdíj,  amely  a  munkavállaló  szakmai 
pályafutása során általa, illetve érdekében teljesített járulékfizetéseken alapul? 
2. Amennyiben a Bíróság igenlő választ ad az első kérdésre, és megállapítja, hogy a spanyol szociális 
biztonsági  rendszerben szabályozotthoz  hasonló  járulékalapú öregségi  nyugdíj  a  97/81 irányelv  4. 
szakasza  szerinti  „foglalkoztatási  feltétel”  fogalmába  tartozik,  úgy  kell-e  értelmezni  a  
megkülönböztetés  tilalmának  az  említett  szakaszban  rögzített  elvét,  hogy  annak  érvényesülését 
akadályozza, illetve azzal ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely — az „időarányosság elvének” 
kétszeres alkalmazása következtében — a részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók számára a 
teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók tekintetében előírtakhoz képest arányosan hosszabb 
járulékfizetési időszakot ír elő olyan járulékalapú öregségi nyugdíj megszerzése érdekében, amelynek 
összege adott esetben a részmunkaidejének időtartamával arányosan alacsonyabb? 
3. Az előző kérdések kiegészítéseként, a megkülönböztetés tilalmának a 2006/54 irányelv 4. cikke — 
és az Európai Unióról szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változatának 157. cikke (korábban 
EK  141.  cikk)  —  szerinti  elvében  hivatkozott  „díjazás  […]  vonatkozás[ai]  és  [...]  feltétel[ei]”  
egyikének  tekinthető-e  egy  olyan,  részmunkaidőben  foglalkoztatott  munkavállalók  öregségi 
nyugdíjával  kapcsolatos járulékfizetési,  hozzáférési  és számítási  rendszerre vonatkozó szabályozás,  
mint — az LGSS 7. kiegészítő rendelkezésében rögzített — spanyol szabályozás? 
4.  Az  előző  kérdésekhez  képest  vagylagos  módon,  amennyiben  a  spanyol  járulékalapú  öregségi 
nyugdíj nem értelmezhető sem „foglalkoztatási feltételként”, sem „díjazásként”, úgy kell- e értelmezni 
a nemi alapon történő közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés 7/97  irányelv 4. cikke 
szerinti tilalmát, hogy annak érvényesülését akadályozza és azzal ellentétes az a nemzeti szabályozás,  
amely  —  az  időarányosság  elvének  kétszeres  alkalmazása  következtében  —  a  részmunkaidőben 
foglalkoztatott  (jelentős  többségükben  női)  munkavállalók  számára  a  teljes  munkaidőben 
foglalkoztatott  munkavállalók  számára  előírtakhoz  képest  arányosan  hosszabb  járulékfizetési 
időszakot ír elő, adott esetben olyan járulékalapú öregségi nyugdíj megszerzéséhez, amelynek összege 
a munkavállaló részmunkaidejének időtartamával arányosan csökkentett? 

4. A High Court of  Ireland által  2011.  július  27-én benyújtott előzetes döntéshozatal 
iránti kérelem (C-398/11. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: angol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1. Alkalmazandó-e a felperesek helyzetére a 2008/94/EK irányelv, tekintettel az irányelv 1. cikkének 
(1) bekezdésére és arra a tényre, hogy az azon nyugellátásoktól való elesés, amelyekre a felperesek  
igényt  tartanak,  az  ír  jog szerint  nem minősül  munkáltatójukkal  szemben fennálló olyan  hitelezői  
követelésnek,  amely a  munkáltatónál  folyó  csőd-  vagy felszámolási  eljárás  során  jogilag  elismert 
lenne, és amely egyébként sem képez jogi alapot a munkáltatóval szembeni kereset megindítására a  
jelen ügy körülményei között?
2. Figyelembe veheti-e a nemzeti bíróság – annak vizsgálata során, hogy a tagállam eleget tett-e a 8. 
cikkből  eredő  kötelezettségeinek  –  a  felperesek  részére  majdan  folyósításra  kerülő,  állami 
járulékfizetésen  alapuló  öregségi  nyugdíjat  (amelynek  folyósítását  nem  érinti  a  foglalkoztatói  
(kiegészítő) nyugdíjrendszerhez fűződő kapcsolat), és összehasonlíthatja-e a) az állami nyugdíj teljes 
összegét, illetve azon nyugdíjnak az értékét, amit a felperesek ténylegesen vagy várhatóan meg fognak 
kapni  az  adott  foglalkoztatói  (kiegészítő)  nyugdíjrendszerből,  b)  a  járulékfizetésen  alapuló  állami 
öregségi  nyugdíj  teljes  összegével,  illetve  a  nyugdíjrendszer  felszámolásának  időpontjában  a 
felperesek által már megszerzett  nyugellátások értékével,  ha a felperesek által igényelt  nyugellátás 
szintjének meghatározása során figyelembe vették az állami nyugdíjat?
3. A második kérdésre adandó igenlő válasz esetén, a felpereseknek ténylegesen folyósítandó bármely 
összeg akként minősül-e, hogy a tagállam teljesíti a 8. cikkből eredő kötelezettségeit?
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4.  Az  irányelv  8.  cikkének  alkalmazása  szempontjából  szükséges-e  a  felperesek  nyugellátásának 
elvesztése és a munkáltatójuk fizetésképtelensége közötti bármilyen oksági kapcsolat megállapítása,  
eltekintve  attól,  hogy:  (i)  a  munkáltató  fizetésképtelenségének  időpontjától  a  nyugdíjrendszer 
alulfinanszírozott, és hogy (ii) a munkáltató fizetésképtelensége azt jelenti, hogy a munkáltató nem 
rendelkezik  elegendő forrással  a  nyugdíjrendszerbe  való  olyan  járulékfizetés  teljesítéséhez,  amely 
lehetővé tenné a tagok teljes nyugellátásának kifizetését (a munkáltató nem köteles erre, ha a rendszer  
megszűnt)?
5.  A fent  hivatkozott,  Írország  által  elfogadott  intézkedések  teljesítik-e  az  irányelv  által  előírt  
kötelezettségeket,  tekintettel  a  [...]  Robins-ügyben  hozott  ítéletet  követően  a  nyugdíjvédelem 
felülvizsgálata során Írország által figyelembe vett szociális, kereskedelmi és gazdasági tényezőkre, és 
különösen  figyelembe  véve  az  irányelv  (3)  preambulumbekezdésében  hivatkozott,  „a  Közösségen 
belüli kiegyensúlyozott gazdasági és szociális fejlődés szükségességét”?
6. A [...] gazdasági helyzet kellőképpen kivételes helyzetnek minősül-e annak igazolásához, hogy a  
felperesek  érdekei  — az  egyébként  elvárható  szinthez  képest  —  alacsonyabb  szintű  védelemben 
részesülnek, és ha igen, akkor mi ez az alacsonyabb szint?
7. A második kérdésre adandó nemleges válasz esetén, az a tény, hogy a Robins-ügyben hozott ítéletet 
követően  a  tagállam  által  hozott  intézkedések  nem  eredményezték  azt,  hogy  a  felperesek  a  
foglalkoztatói (kiegészítő) nyugdíjrendszerben megszerzett nyugdíjjogosultságuk értékének 49 %-nál 
többet  kapnának,  önmagában  olyan  súlyos  tagállami  kötelezettségszegésnek  minősül-e,  amely  a 
felpereseket kártérítésre jogosítja (azaz annak külön bizonyítása nélkül, hogy a Robins-ügyben hozott  
ítéletet követő tagállami intézkedések az irányelv 8. cikkéből eredő tagállami kötelezettségek súlyos és  
nyilvánvaló megsértésének minősülnek)?

5. A Nejvyšší správní soud (Cseh Köztársaság) által 2011. július 28-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-401/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: cseh 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Valamely  mezőgazdasági  üzemnek  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 tanácsi rendelet 11. cikke szerinti  
átruházásának időpontjában fennálló „rendes nyugdíjkorhatár”  fogalma értelmezhető-e  úgy,  mint  a 
„nyugdíjjogosultsághoz előírt életkor” egy adott kérelmező esetében a nemzeti jog szerint? 
2. Amennyiben az első kérdésre adandó válasz igenlő, összhangban áll-e az európai uniós joggal és az 
európai uniós jog általános elveivel az, hogy a mezőgazdasági üzem átruházásának időpontjában a 
„rendes nyugdíjkorhatárt” eltérően határozzák meg az egyes kérelmezők esetében, nemüktől, illetve az 
általuk felnevelt gyermekek számától függően? 
3.  Amennyiben  az  első  kérdésre  adandó  válasz  nemleges,  milyen  szempontokat  kell  a  nemzeti 
bíróságnak  figyelembe  vennie  valamely  mezőgazdasági  üzemnek  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 
tanácsi  rendelet  11.  cikke  szerinti  átruházásának  időpontjában  fennálló  „rendes  nyugdíjkorhatár” 
fogalmának értelmezése során? 

6.  A Supreme  Court  of  the  United  Kingdom által  2011.  augusztus  12-én  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-426/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: angol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Amennyiben,  mint  a jelen ügyben is,  valamely munkavállalónak szerződésből eredő  joga van a 
jogelőd munkáltatóval szemben a munkavállalói képviseletet ellátó kollektív testület által időről-időre 
újratárgyalt  és  elfogadott  munkafeltételek  által  biztosított  előnyökhöz,  és  amennyiben  e  jogot  a 
nemzeti jog a munkavállaló és a jogelőd munkáltató közötti viszony szempontjából inkább dinamikus, 
mint statikus jellegűként ismeri el, úgy a 2001. március 12-i 2001/23/EK tanácsi irányelv (HL L 82.,  
16. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 98. o.) 3. cikke, a C-499/04. sz., Werhof kontra 

8



Freeway Traffic Systems GmbH & Co KG ügyben 2006. március 9-én hozott ítéletre (EBHT 2006., I-
2397. o.) figyelemmel értelmezve 
a) előírja-e, hogy e jogot védelemben kell részesíteni, és az érvényesíthető  a jogutód munkáltatóval 
szemben olyan jogutódlás esetén, amelyre kiterjed az irányelv hatálya; vagy 
b)  feljogosítja-e a nemzeti  bíróságokat  annak megállapítására,  hogy e jog védelemben részesül  és  
érvényesíthető a jogutód munkáltatóval szemben olyan jogutódlás esetén, amelyre kiterjed az irányelv 
hatálya; vagy 
c) kizárja-e, hogy a nemzeti bíróságok megállapíthassák, hogy az ilyen jog védelemben részesül és 
érvényesíthető a jogutód munkáltatóval szemben olyan jogutódlás esetén, amelyre kiterjed az irányelv 
hatálya? 
2.  Olyan  esetben,  ha  egy  tagállam  eleget  tett  a  2001/23  irányelv  3.  cikke  szerinti  
minimumkövetelmények végrehajtására vonatkozó kötelezettségének, ugyanakkor felmerül a kérdés, 
hogy vajon a végrehajtásra vonatkozó intézkedéseket úgy kell-e értelmezni, hogy azok a védelem alatt 
álló  munkavállalók  számára  kedvező  módon,  dinamikus  szerződéses  jogokat  biztosítva  a  jogutód 
munkáltatóval szemben, túlmutatnak ezeken a követelményeken, ilyen esetekben a tagállam bíróságai 
szabadon alkalmazhatják-e a nemzeti jogot az átültetést szolgáló rendelkezések értelmezésére, feltéve 
minden esetben, hogy az ilyen értelmezés nem ellentétes a közösségi joggal,  vagy az értelmezésre  
vonatkozóan más megközelítést kell alkalmazniuk, és ha igen, milyen megközelítést? 
3. A jelen ügyben, ahol a munkáltató nem állítja, hogy a munkavállalók nemzeti jog szerint fennálló,  
kollektíven megállapított munkafeltételekhez való dinamikus joga a munkáltatónak az emberi jogok és 
alapvető  szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 11. cikke szerinti  jogainak megsértését 
jelenti, szabadon alkalmazhatja-e a nemzeti bíróság a TUPE [Transfer of Undertakings (Protection of 
Employment) Regulations 1981; a vállalkozások jogutódlása esetén a foglalkoztatás védelméről szóló 
1981. évi rendelet] munkavállalók által hivatkozott értelmezését?

7. A High Court of Ireland (Írország) által 2011. augusztus 16-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-427/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: angol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Olyan körülmények esetén, ahol prima facie (első ránézésre) megállapítható a nemi alapú, közvetett 
hátrányos megkülönböztetés a díjazásban, ami sérti az EK 141. cikket (jelenleg EUMSZ 157. cikket)  
és a 75/117/EKG tanácsi irányelvet, az objektív igazolás megállapítása érdekében a munkáltatónak 
bizonyítania kell-e: 
a)  az  összehasonlítható  helyzetben  lévő  alkalmazottaknak  az  általuk  betöltött  állásokra  való 
alkalmazását igazoló okokat; 
b) az összehasonlítható helyzetben lévő alkalmazottak magasabb díjazását igazoló okokat; 
c) a felperesek alacsonyabb díjazását igazoló okokat? 
2. Olyan körülmények esetén, ahol prima facie (első ránézésre) megállapítható a nemi alapú, közvetett 
hátrányos megkülönböztetés a díjazásban, a munkáltatónak az objektív igazoló okok megállapítása 
érdekében 
a)  a  fellebbezők  által  hivatkozott,  meghatározott  összehasonlítható  helyzetben  levő  alkalmazottak 
és/vagy 
b) általában az összehasonlítható állások 
vonatkozásában kell-e előterjesztenie az igazoló okokat? 
3.  A 2.b)  kérdésre  adandó  igenlő  válasz  esetén,  bizonyítottak-e  az  objektív  igazoló  okok  annak 
ellenére, hogy az ilyen igazolás nem alkalmazható a kiválasztott, összehasonlítható helyzetben levő 
alkalmazottakra? 
4. Tévesen alkalmazta-e a Labour Court a közösségi jogot annak elfogadásakor, hogy „a szociális  
partnerek közötti jó kapcsolatokhoz fűződő érdeket” figyelembe lehet venni annak meghatározásakor, 
hogy a munkáltató objektív módon igazolni tudja-e díjazásbeli eltérést? 
5. Olyan körülmények esetén, ahol prima facie (első ránézésre) megállapítható a nemi alapú, közvetett 
hátrányos megkülönböztetés a díjazásban, bizonyíthatók-e az objektív igazoló okok az ellenérdekű 
félnek  a  szociális  partnerek  közötti  kapcsolatokkal  összefüggő  megfontolásán?  Van-e  bármilyen 
jelentősége e megfontolásoknak az objektív igazoló okok elemzése során? 
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Polgári ügyszak

1.  A  Bundesgerichtshof  (Németország)  által  2011.  július  8-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-359/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Úgy kell-e értelmezni a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 98/30/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. június 26-i 2003/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
A. mellékletének b) és/vagy c) pontjával összefüggésben értelmezett 3. cikkének (3) bekezdését, hogy 
az  általános  ellátási  kötelezettség  keretében  ellátott  háztartási  fogyasztókkal  (tarifális  fogyasztók)  
kötött földgázszállítási szerződésekben rögzített árak megváltoztatásra vonatkozó nemzeti jogszabály 
megfelel  a  szükséges  mértékű  átláthatósággal  szemben  támasztott  követelményeknek,  ha  az  nem 
rögzíti  ugyan az árváltoztatás indokát,  feltételeit  és mértékét,  biztosított  azonban, hogy a gázellátó  
vállalkozás a fogyasztóit mindenféle áremelésről megfelelő időben előre tájékoztatja, és a fogyasztók 
felmondhatják a szerződést, ha a velük közölt megváltozott feltételeket nem kívánják elfogadni? 

2. A Cour d'appel  de Bruxelles (Belgium) által  2011.  július  15-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-376/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Úgy kell-e értelmezni  a .eu felső  szintű  domain bevezetésére és funkcióira vonatkozó általános 
szabályok,  valamint  a  bejegyzésre  irányadó  elvek  megállapításáról  szóló,  2004.  április  28-i 
874/2004/EK  bizottsági  rendelet  12.  cikke  (2)  bekezdésének  harmadik  albekezdését,  hogy ha  az  
érintett korábbi jog egy védjegyjog, akkor a „korábbi jogok használói” fogalom vonatkoztatható egy 
olyan személyre, akit a védjegy jogosultja kizárólag arra jogosított fel, hogy a saját nevében, de a  
használat  átengedője  javára  egy,  a  védjeggyel  megegyező  vagy  ahhoz  hasonló  domain  nevet 
jegyeztessen  be,  anélkül  azonban,  hogy feljogosította  volna  a  védjegy egyéb használatára  vagy a 
megjelölés védjegyszerű egyéb használatára, mint például a védjeggyel jelölt áruk vagy szolgáltatások 
kereskedelmi forgalomba hozatalára? 
2.  A fenti  kérdésre  adott  igenlő  válasz  esetén,  úgy  kell-e  értelmezni  a  .eu  felső  szintű  domain 
bevezetésére  és  funkcióira  vonatkozó  általános  szabályok,  valamint  a  bejegyzésre  irányadó  elvek 
megállapításáról szóló, 2004. április 28-i 874/2004/EK bizottsági rendelet 21. cikke (1) bekezdésének 
a) pontját, hogy „jog vagy jogos érdek” fennáll akkor is, ha a „korábbi jogok használója” bejegyeztette  
a .eu domain nevet a saját nevében, de a védjegyjogosult javára, amikor ez utóbbinak a .eu felső szintű 
domain bevezetéséről szóló, 2002. április 22-i 733/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. 
cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján hiányzik a jogosultsága? 

3. A Nejvyšší správní soud (Cseh Köztársaság) által 2011. július 22-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-390/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: cseh 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. A 320/2006/EK tanácsi rendeletnek az 1261/2007/EK tanácsi rendelettel beiktatott  4a. cikke (1) 
bekezdését helyesen értelmezve, az arra vonatkozó kötelezettségvállalás, hogy a továbbiakban nem 
szállít  bizonyos  mennyiségű  kvótán  belüli  cukorrépát  annak  a  vállalkozásnak,  amellyel  az  előző 
gazdasági évben szállítási szerződést kötött, a termelő egyoldalú nyilatkozatát jelenti arra nézve, hogy 
nem szállít cukorrépát a 2008/2009. gazdasági évben, vagy a termelő  és a cukortársaság közötti, az 
említett  gazdasági évben történő  cukorrépa szállításokra vonatkozó szerződéses jogviszony írásbeli 
felmondását? 
2. Az a tény, hogy valamely szerződő  fél egy közvetlenül kötelező  uniós jogi rendelkezésben előírt 
lépést használ fel, eredményezheti-e e fél érvényes magánjogi szerződésből eredő  kötelezettségének 
érvényesíthetetlenségét,  feltéve,  hogy  e  tény  eredményeként  a  szerződés  másik  fele  részére  a 
költségvetésből kifizetést teljesítettek? 
 

1



4. A Komisia za zashtita ot diskriminatsia (Bulgária) által 2011. július 25-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-394/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: bolgár 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. A személyek közötti, faji- vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének 
alkalmazásáról  szóló,  2000.  június  29-i  2000/43/EK  tanácsi  irányelv  hatálya  alá  tartozik-e  a 
vizsgálandó eset (a 3. cikk (1) bekezdésének h) pontja)? 
2.  Miként  kell  értelmezni  a 2000/43 irányelv 2. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében vett  
„kevésbé kedvezően járnak el” és a 2000/43 irányelv 2. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében 
vett  „az  egy  faji  vagy  etnikai  származású  személyeket  más  személyekhez  képest  különösen 
hátrányosan érint” kifejezéseket? 
2.1. Feltétlenül szükség van-e valamely kevésbé kedvező bánásmód közvetlen megkülönböztetésnek 

minősítéséhez  arra,  hogy  a  bánásmód  kedvezőtlenebb  legyen,  és  hogy  az  közvetlenül  vagy 
közvetve  jogszabályban  kifejezetten  rögzített  jogokat  vagy  érdekeket  sértsen,  vagy  kevésbé 
kedvező bánásmódnak minősül a szó tágabb értelmében vett bármely olyan magatartás (kapcsolat),  
amely valamely hasonló helyzetben tanúsított magatartáshoz képest kevésbé előnyös? 

2.2. Arra is szükség van-e a különösen kedvezőtlen helyzetbe hozás közvetett megkülönböztetésnek 
minősítéséhez,  hogy az  közvetlenül  vagy közvetve  jogszabályban  kifejezetten  rögzített  jogokat 
vagy érdekeket sértsen, vagy tágabb értelemben véve különösen kedvezőtlen helyzetbe hozásnak 
minősül a különösen kedvezőtlen/ előnytelen helyzetbe hozás bármely formája? 

3. A második kérdésre adandó választól függően: abban az esetben, ha a 2000/43 irányelv 2. cikke (2) 
bekezdésének  a)  és  b)  pontja  értelmében  vett  közvetlen  vagy  közvetett  megkülönböztetésnek 
minősítéshez szükség van arra,  hogy a kevésbé kedvező  bánásmód vagy a különösen kedvezőtlen 
helyzetbe hozás közvetlenül vagy közvetve jogszabályban rögzített jogot vagy érdeket sértsen, 
3.1. biztosítja-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának 38. cikke szerinti rendelkezés, a 2006/32/EK 

irányelv (a (29) preambulumbekezdés, az 1. cikk, a 13. cikk (1) bekezdése), a 2003/54/EK irányelv 
(a 3. cikk (5) bekezdése), a 2009/72/EK irányelv (a 3. cikk (7) bekezdése) a villamos energia végső 
fogyasztójának  ahhoz  való  jogát  vagy  ahhoz  fűződő  érdekét,  hogy  a  fogyasztásmérő  állását 
rendszeresen ellenőrizhesse, amely jogra vagy érdekre a nemzeti bíróságok előtti az alapeljáráshoz 
hasonló eljárásokban hivatkozni lehet, 

és 
3.2.  összeegyeztethetők-e  e  rendelkezésekkel  az  olyan  nemzeti  jogszabályok  és/vagy  az  állami 

energiaszabályozási hatóság engedélyével folytatott olyan közigazgatási gyakorlat, amely(ek) az 
elosztó  vállalkozás  számára  lehetőséget  biztosít(anak)  arra,  hogy a  fogyasztásmérőket  nehezen 
vagy egyáltalán nem megközelíthető helyeken helyezze el, ami a fogyasztók számára lehetetlenné 
teszi, hogy személyesen és rendszeresen ellenőrizzék és kövessék a fogyasztásmérő állását? 

4. A második kérdésre adandó választól függően: abban az esetben, ha a közvetlen vagy közvetetett 
megkülönböztetésnek minősítéshez nincs feltétlenül szükség a jogszabályban rögzített jog vagy érdek 
közvetlen vagy közvetett megsértésére, 
—  a  2000/43  irányelv  2.  cikke  (2)  bekezdésének  a)  és  b)  pontja  alapján  megengedhetők-e  az 

alapeljárásban szóban forgó(k)hoz hasonló olyan nemzeti jogszabályok vagy ítélkezési gyakorlat, 
amely(ek) a megkülönböztetésnek minősítéshez megköveteli(k), hogy a kedvezőtlenebb bánásmód 
és a kedvezőtlenebb helyzetbe hozás közvetlenül vagy közvetve jogszabályban rögzített jogokat 
vagy érdekeket sértsen; 

—  azok/annak megengedhetetlensége  esetén  köteles-e  a  nemzeti  bíróság  azok/annak alkalmazását  
mellőzni és az irányelvben szabályozott fogalom-meghatározásokat alkalmazni? 

5. Úgy kell-e értelmezni a 2000/43 irányelv 8. cikkének (1) bekezdését, 
5.1.  hogy  az  megkívánja,  hogy  az  áldozat  olyan  tényeket  bizonyítson,  amelyek  egyértelműen, 

vitathatatlanul  és  biztonsággal  közvetlen  vagy  közvetett  megkülönböztetésre  engednek 
következtetni,  vagy  elegendő,  ha  a  tények  alapján  pusztán  feltételezhető/vélelmezhető  ennek 
megtörténte? 

5.2. A bizonyítási teher alperesre szállását eredményezik-e azok a tények, hogy 
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a)  csak  a  városban  romakerületekként  ismert  két  városrészben  helyezték  a  fogyasztásmérőket  az 
utcákban a villanyoszlopokra a fogyasztásmérő  állásának a fogyasztó általi  vizuális ellenőrzését 
lehetetlenné tevő magasságba, e két városkerület egyes részein belüli ismert kivételekkel, és 

b)  a fogyasztásmérőket  a város minden más kerületében más,  a vizuális  ellenőrzést  lehetővé tevő 
(legfeljebb  1,70  méteres)  magasságban,  többnyire  a  fogyasztó  lakásában  vagy  az  épület  
homlokzatán vagy a kerítésen helyezték el?

5.3. Kizárják-e a bizonyítási teher alperesre szállását azok a körülmények, hogy 
a)  a  városban  romakerületekként  ismert  két  városrészben  nem csak  romák,  hanem más  etnikai  

származású személyek is élnek, és/vagy 
b) ennek megfelelően, e két kerület lakosságának mekkora része vallja magát ténylegesen romának, 

és/vagy 
c) az elosztó vállalkozás a fogyasztásmérők e két városkerületben elvégzett, 7 méteres magasságba 

történt áthelyezésének okait közismertekként jellemzi? 
6) Az ötödik kérdésre adandó választól függően:
6.1. Ha úgy kell értelmezni a 2000/43 irányelv 8. cikkének (1) bekezdését, hogy a megkülönböztetés 

megtörténtének feltételezhetőnek/vélelmezhetőnek kell lennie, és ha az előzőekben említett tények 
a  bizonyítási  teher  alperesre  szállását  eredményezik,  a  megkülönböztetés  mely  formája 
vélelmezhető e tények alapján: közvetlen vagy közvetett megkülönböztetés, illetve zaklatás? 

6.2. Lehetővé teszik-e a 2000/43 irányelv rendelkezései a közvetlen megkülönböztetésnek és/vagy a  
zaklatásnak egy jogszerű cél szükséges és alkalmas eszközök útján történő megvalósításával való 
igazolását? 

6.3.  Az elosztó vállalkozás által  hangsúlyozott  — általa megvalósítani  kívánt  — jogszerű  célokra 
figyelemmel igazolható-e a két városkerületben alkalmazott intézkedés olyan helyzetben, amelyben 

a)  az  intézkedés  alkalmazására  a  két  városkerületben  felhalmozódott  kifizetetlen  számlák,  a  
biztonságot, a minőséget és a villamosenergia-létesítmények folyamatos és veszélytelen működését 
hátrányosan befolyásoló vagy veszélyeztető gyakori fogyasztói visszaélések miatt kerül sor, 

és
az  intézkedéseket  általános  jelleggel  alkalmazzák,  függetlenül  attól,  hogy a  konkrét  fogyasztó 
kifizeti-  e vagy sem a villamosenergia-elosztási  és -ellátási  számláit,  és függetlenül  attól,  hogy 
megállapítható-  e,  hogy a  konkrét  fogyasztó  valamely visszaélést  (a  fogyasztásmérő  állásának 
manipulálása, jogtalan csatlakozás és/vagy jogtalan villamosenergia-vételezés/ fogyasztás mérés és 
fizetés  nélkül  vagy a  hálózatba  történő  bármely más  jellegű,  a  hálózat  biztonságos,  minőségi, 
folyamatos és veszélytelen működését hátrányosan befolyásoló vagy veszélyeztető  beavatkozás) 
követett el; 

b)  a  hasonló  visszaélések  tekintetében a  jogszabályok  és  az  elosztásról  szóló  szerződés  általános 
szerződési feltételei polgári jogi, közigazgatási jogi és büntetőjogi felelősséget állapítanak meg; 

c) az elosztási szerződés általános szerződési feltételei 27. cikkének (2) bekezdésében foglalt kikötés, 
amely szerint az elosztó vállalkozás a fogyasztó kifejezett írásbeli kérésére lehetőséget biztosít a 
fogyasztásmérő  állásának  vizuális  ellenőrzésére,  ténylegesen  nem  teszi  lehetővé  a  fogyasztó 
számára a rá vonatkozó fogyasztásmérő-állás személyes és rendszeres ellenőrzését; 

d) lehetőség van arra, hogy kifejezett írásbeli kérés alapján — jóllehet díjfizetés ellenében — kontroll- 
fogyasztásmérőt szereljenek fel a fogyasztó lakásában; 

e) az intézkedés sajátos és nyilvánvaló módon utal a fogyasztó valamilyen formában megnyilvánuló 
tisztességtelenségére az ezen intézkedés alkalmazását előidéző okoknak az elosztó vállalkozás által 
állított közismert jellege alapján; 

f)  a  fogyasztásmérőbe  történő  beavatkozással  szembeni  védelemhez  más  műszaki  módszerek  és 
eszközök is rendelkezésre állnak; 

g) az elosztó vállalkozás meghatalmazottja azt állítja, hogy egy másik város romák lakta kerületében 
alkalmazott  hasonló  intézkedés  ténylegesen  nem  volt  alkalmas  a  beavatkozások 
megakadályozására; 

h) az e városkerületek egyikében elhelyezett elektromos létesítmény,  egy trafóállomás tekintetében 
nem feltételezik, hogy azt a biztonság érdekében a fogyasztásmérők tekintetében alkalmazottakhoz 
hasonló intézkedéseknek kell alávetni? 
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5.  A  Bundesgerichtshof  (Németország)  által  2011.  július  28-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-400/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Úgy kell-e  értelmezni  a  2003/54/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv  A.  mellékletének  b) 
és/vagy c) pontjával összefüggésben értelmezett 3. cikkének (5) bekezdését, hogy az általános ellátási  
kötelezettség keretében ellátott háztartási fogyasztókkal (tarifális fogyasztók) kötött villamosenergia-
ellátási  szerződésekben  rögzített  árak  megváltoztatásra  vonatkozó  nemzeti  jogszabály  megfelel  a 
szükséges mértékű átláthatósággal szemben támasztott követelményeknek, ha az nem rögzíti ugyan az 
árváltoztatás  indokát,  feltételeit  és  mértékét,  biztosított  azonban,  hogy  a  villamosenergia-ellátó 
vállalkozás a fogyasztóit mindenféle áremelésről megfelelő időben előre tájékoztatja, és a fogyasztók 
felmondhatják a szerződést, ha a velük közölt megváltozott feltételeket nem kívánják elfogadni? 

6. A Protodikeio Athinon (Görögország) által 2011. augusztus 8-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-414/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: görög 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  A  TRIPS-megállapodás  a  szabadalmazható  találmányok  körét  meghatározó  27.  cikke  olyan 
területnek tekinthető-e, amely elsődlegesen továbbra is a tagállamok hatáskörébe tartozik, és — igenlő 
válasz esetén — a tagállamok szabadon tulajdoníthatnak-e vagy sem közvetlen hatályt  az említett  
rendelkezésnek, valamint hogy a nemzeti bíróság — a saját nemzeti szabályozásában meghatározott  
feltételek mellett — közvetlenül alkalmazhatja-e az említett rendelkezést? 
2. A TRIPS-megállapodás 27. cikke értelmében képezhetik-e szabadalom tárgyát azok a vegyipari és 
gyógyszeripari termékek, amelyek megfelelnek a tanúsítvány megszerzése feltételeinek, és — igenlő 
válasz esetén — ezek milyen szintű oltalmat élveznek? 
3  A  TRIPS-megállapodás  27.  és  70.  cikke  értelmében  kiterjed-e  a  TRIPS-megállapodás 
alkalmazásában bármely szabadalomra előírt oltalom azokra a szabadalmakra, amelyek az 1973. évi 
Müncheni Egyezmény 167. cikkének (2) bekezdésében meghatározott fenntartás hatálya alá tartoznak, 
és amelyek megadására 1992. február 7. előtt, azaz a megállapodás hatálybalépését megelőzően került 
sor, valamint amelyek gyógyszeripari termékekre vonatkozó találmányra vonatkoznak, tekintettel arra, 
hogy az oltalom a szóban forgó fenntartás miatt kizárólag a termékek előállítására szolgáló eljárásra 
terjed ki, és igenlő válasz esetén mi ezen oltalom tárgya és mekkora annak terjedelme; azaz az említett 
megállapodás  hatálybalépését  követően  oltalmat  élveznek-e  e  gyógyszeripari  termékek  vagy  az 
oltalom továbbra  is  kizárólag  az  előállításukra  szolgáló  eljárásra  terjed-e  ki,  illetve  a  tanúsítvány 
megszerzése iránti kérelem tartalma szerint különbséget kell-e tenni, azaz a szerint, hogy a találmány 
és az ahhoz kapcsolódó elvárások leírásából az derül  ki,  hogy a kérelem tárgya kezdettől fogva a 
termék, az annak előállítására szolgáló eljárás, avagy mindkettő oltalmának megszerzésére irányul? 

7.  A  High  Court  of  Justice  (Chancery  Division)  (Egyesült  Királyság)  által  2011. 
augusztus 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-442/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: angol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Amennyiben  kiegészítő  oltalmi  tanúsítványt  adtak  ki  egy  hatóanyag  vonatkozásában  egy,  a 
469/2009/EK  rendelet  értelmében  vett  termékre,  a  tanúsítvány  által  a  rendelet  5.  cikke  alapján 
biztosított jogokat sérti-e a rendelet 4. cikke szerinti oltalom tárgya vonatkozásában 
i. az a gyógyszer, amely az adott hatóanyagot (a jelen ügyben a valsartant) egy vagy több hatóanyaggal 
(a jelen ügyben a hidroklorotiaziddal) kombinációban tartalmazza; vagy 
ii. csak az a gyógyszer, amely a hatóanyagot (a jelen ügyben a valsartant) egyedüli hatóanyagként  
tartalmazza? 
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Közigazgatási ügyszak

1.  A Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Cataluna  által  2011.  július  18-án  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-377/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: spanyol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Valódi termékvásárlásnak, illetve szolgáltatás–igénybevételnek tekinthető-e a HÉA szempontjából 
adóztatandó tényállás meghatározásakor, hogy a bingójátékosok fizetik meg a szelvények vételárának 
a nyereményre eső részét? 
2. Úgy kell-e értelmezni a hatodik irányelvnek a 17. cikkének (5) bekezdésével és a 19. cikkének (1)  
bekezdésével  összefüggésben értelmezett  11.  cikke A.  része (1)  bekezdésének a)  pontját,  hogy az 
olyan  fokú  harmonizációt  ír  elő,  amely  megakadályozza,  hogy  az  arányosított  adó  számításánál 
alkalmazott  nevező  szabályozása  során  a  tagállamok  a  törvényhozásuk,  illetve  az  ítélkezési 
gyakorlatuk  szintjén  eltérő  megoldásokat  alkalmazzanak  arra  vonatkozóan,  hogy  a  szelvények 
vételárának a nyereményre eső részét beszámítják–e az adóalapba? 
3. Úgy kell-e értelmezni hatodik irányelvnek a 17. cikkének (5) bekezdésével és a 19. cikkének (1)  
bekezdésével összefüggésben értelmezett 11. cikke A. része (1) bekezdésének a) pontját, hogy azzal 
ellentétes  azon  nemzeti  ítélkezési  gyakorlat,  amely  a  bingójáték  esetén  a  nyeremények  összegét  
képező,  a  szelvények vásárlásakor  a  játékosok által  fizetett  összeget  beszámítja  a  HÉA alapba az  
arányosított adó hányadának számításánál alkalmazott nevező meghatározása során? 

2.  A Tribunal  administratif  (Luxemburg)  által  2011.  július  18-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-380/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 49. cikkét, hogy azzal ellentétes 
az  olyan  rendelkezés,  mint  a  vagyonadóról  szóló,  módosított  1934.  október  16-i  törvény 8a.  §-a, 
amelynek  bekezdése  attól  a  feltételtől  teszi  függővé  a  vagyonadó  csökkentésére  vonatkozó 
kedvezmény  megállapítását,  hogy  az  adóalany  a  következő  öt  adóéven  keresztül  a  luxemburgi 
vagyonadó alanya marad? 

3. Az Administrativen Sad Varna (Bulgária) által 2011. július 18-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-382/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: bolgár 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Miként értelmezendő  az Európai Közösségek 2009. évi Kombinált  Nómenklatúrájának (a 2008. 
szeptember 19-i 1031/2008 bizottsági rendelet ) — a 2008. május 30-i Hivatalos Lapban (C 133., 1.  
o.) közzétett (a 8528 90 00, a 8528 71 13 és a 8528 71 90 vámtarifa-alszámot érintő módosítás) — 
magyarázata  értelmében  vett  „Internet”  fogalma  az  áruk  8528  71  13  00  Taric-kód  alá  történő 
besorolása esetén? 
2.  Miként értelmezendő  az Európai Közösségek 2009. évi Kombinált  Nómenklatúrájának (a 2008. 
szeptember 19-i 1031/2008 bizottsági rendelet) — a 2008. május 30-i Hivatalos Lapban (C 133., 1. o.)  
közzétett  (a 8528 90 00,  a 8528 71 13 és a 8528 71 90 vámtarifa-alszámot  érintő  módosítás)  — 
magyarázata  értelmében  vett  „modem”  fogalma  az  áruk  8528  71  13  00  Taric-kód  alá  történő 
besorolása esetén? 
3.  Miként értelmezendő  az Európai Közösségek 2009. évi Kombinált  Nómenklatúrájának (a 2008. 
szeptember 19-i 1031/2008 bizottsági rendelet) — a 2008. május 30-i Hivatalos Lapban (C 133., 1. o.)  
közzétett  (a 8528 90 00,  a 8528 71 13 és a 8528 71 90 vámtarifa-alszámot  érintő  módosítás)  — 
magyarázata értelmében vett „moduláció” és „demoduláció” fogalma az áruk 8528 71 13 00 Taric-kód 
alá történő besorolása esetén? 
4. Mely a TF6100EMC megjelölésű set-top box készüléknek a tarifális besorolás szempontjából alapul 
veendő  irányadó (fő) funkciója — a televíziós jelek vétele vagy az Internethez történő  csatlakozás 
céljából interaktív információcserét lehetővé tevő modemként történő használat? 
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5. Ha a TF6100EMC megjelölésű set-top box készülék irányadó (fő) funkciója az Internethez történő 
csatlakozás  céljából  interaktív információcserét  lehetővé tevő  modemként  történő  használat,  akkor 
releváns-e  a  tarifális  besorolás  szempontjából  a  modem által  végzett  moduláció  és  demoduláció,  
illetve  a  használt  modem  típusa,  vagy  elegendő,  hogy  a  modem  révén  az  Internethez  történő 
csatlakozás jön létre? 
6. Megengedhető-e az, hogy a vámhatóságok a behozott áru fizikai vizsgálata nélkül megváltoztassák 
annak  tarifális  besorolását,  és  a  szakértői  vélemény  kizárólag  írásos  bizonyítékok,  méghozzá  az 
ugyanazon  gyártó  ugyanolyan  számú,  de  másik  behozatalból  származó  készülékének  felhasználói 
kézikönyve, műszaki jellemzői és vizsgálata alapján készüljön? 
7. Mely vámtarifa-alszám és mely kód alá kell besorolni azt a készüléket, amelynek árumegnevezése 
megfelel a TF6100EMC megjelölésű készülék árumegnevezésének? 
8. Abban az esetben, ha a TF6100EMC megjelölésű set-top boxot a Kombinált Nómenklatúra 8521 90 
00 vámtarifa- alszáma alá kell besorolni, a közösségi jog jogszerű alkalmazása lenne-e erre a termékre 
vámfizetési  kötelezettséget  megállapítani,  ha  e  besorolás  sértené  a  Közösségnek  az  informatikai 
termékek kereskedelméről  szóló megállapodás [és]  az  1994.  évi  Általános Vám-  és  Kereskedelmi 
Egyezmény  II  b)  része  alapján  fennálló  kötelezettségét,  vagy  a  8521  vámtarifaszám  alá  történő 
besorolás  egyben  azt  is  jelenti,  hogy  a  TF6100EMC  megjelölésű  set-top  box  nem  tartozik  az 
informatikai termékek kereskedelméről szóló megállapodás vonatkozó rendelkezéseinek hatálya alá? 

4.  Az  Administrativen  sad  Varna  által  2011.  július  18-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-383/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: bolgár 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Hogyan  kell  értelmezni  a  2009.  évi  Kombinált  Nómenklatúra  (a  2008.  szeptember  19-i  
1031/2008/EK bizottsági rendelet, HL L 291., 1. o.) 8528 71 13 vámtarifaalszáma és a kapcsolódó  
magyarázatok szerinti „modem” és „Internet-csatlakozás” fogalmát? 
2. Mely a set-top box készüléknek a tarifális besorolás szempontjából alapul veendő  irányadó (fő) 
funkciója  a  televíziós  jelek  vétele  vagy  az  Internethez  történő  csatlakozás  céljából  interaktív 
információcserét lehetővé tevő modemként való használat? 
3.  Ha  a  set-top  box  készülék  irányadó  (fő)  funkciója  az  Internethez  történő  csatlakozás  céljából 
interaktív  információcserét  lehetővé  tevő  modemként  való  használat,  akkor  releváns-e  a  tarifális 
besorolás szempontjából a modem által végzett moduláció és demoduláció, illetve a használt modem 
típusa, vagy elegendő, hogy a modem révén az Internethez történő csatlakozás jön létre? 
4. Megengedhető  az, hogy a vámhatóságok a behozott áru fizikai vizsgálata nélkül megváltoztassák 
annak  tarifális  besorolását,  és  a  szakértői  vélemény  kizárólag  írásos  bizonyítékok,  méghozzá  az 
ugyanazon  gyártó  ugyanolyan  számú,  de  másik  behozatalból  származó  készülékének  felhasználói 
kézikönyve, műszaki jellemzői és vizsgálata alapján készüljön? 
5. A 2009. évi Kombinált Nómenklatúra (a 2008. szeptember 19-i 1031/2008/EK bizottsági rendelet,  
HL L 291.,  1. o.) melyik kódja alá kell  besorolni az eljárás tárgyát képező  árut (set-top boxot) az 
alapeljárásban megállapított műszaki jellemzői alapján? 

5. Az Oberlandesgericht Düsseldorf (Németország) által 2011. július 20-án benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-386/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Azt a két területi vagy települési önkormányzat között létrejött szerződést is az építési beruházásra, az 
árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési  eljárásainak 
összehangolásáról  szóló,  2004.  március 31-i 2004/18/EK európai  parlamenti  és tanácsi  irányelv 1.  
cikke  (2)  bekezdésének  a)  pontja  értelmében  vett  „közbeszerzési  szerződésnek”  kell-e  tekinteni, 
amelynek  révén  az  egyik  önkormányzat  a  másikra  a  költségek  megfizetése  ellenében  szigorúan 
korlátozott  hatáskört  ruház át,  különösen akkor,  ha az  átruházott  feladat  nem magát  a közhatalmi  
tevékenységet, hanem csupán a járulékos feladatokat érinti? 
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6.  A  Conseil  d'État  (Franciaország)  által  2011.  július  22-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-388/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  A hozzáadottérték-adó területi  hatályára  vonatkozó szabályokra  tekintettel  az  1977.  május  17-i  
77/388/EGK hatodik irányelv 17. cikkének (2) és (5) bekezdése, valamint 19. cikke értelmezhető-e 
úgy,  hogy  az  általuk  bevezetett  hányados  kiszámításához  a  valamely  tagállamban  letelepedett  
társaságnak figyelembe kell vennie valamennyi, más tagállamban létrehozott fióktelepének bevételeit,  
és  ezzel  szimmetrikusan  ezeknek  a  fióktelepeknek  valamennyi,  a  társaság  által  elért 
hozzáadottértékadó-köteles bevételt figyelembe kell venniük? 
2.  Elfogadható-e ugyanez a megoldás az Európai  Unión kívül létrehozott fióktelepek tekintetében,  
különös tekintettel a 17. cikk (3) bekezdésének a) pontjában, valamint a 13. cikk B. része d) pontjának 
1-5.  alpontjában  foglalt,  a  Közösségen  kívül  letelepedett  fogyasztók  számára  nyújtott  banki  és 
pénzügyi ügyletekkel kapcsolatban ugyanezen bekezdés c) pontja szerinti levonási jogra? 
3. Változhat-e tagállamonként az első  két kérdésre adott válasz a 17. cikk (5) bekezdésének utolsó 
albekezdésében  biztosított  lehetőségek  alapján,  különösen  ami  az  üzleti  tevékenység  különböző 
részterületeinek létrehozását illeti? 
4.  Az első  vagy a második kérdésre adott  igenlő  válasz esetén,  egyrészt,  korlátozható-e egy ilyen 
hányados  alkalmazása  a  székhely  által  a  külföldi  fióktelepek  javára  vállalt  költségeket  terhelő 
hozzáadottérték-adóból levonható adó kiszámítására, másrészt pedig a külföldről származó bevételeket 
a fióktelep államában alkalmazandó jog vagy a székhely szerinti állam joga szerint kell-e figyelembe 
venni? 

7.  A  Bundesfinanzhof  (Németország)  által  2011.  július  27-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-395/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  A  2004/290/EK  határozat  2.  cikkének  1.  pontja  szerinti  építési  tevékenység  fogalma  a  
szolgáltatásnyújtás mellett magában foglalja-e az értékesítést is? 
2. Amennyiben a fordított adókivetést elrendelő határozat az értékesítésre is kiterjed: 
A határozattal  érintett  tagállamnak jogában áll-e  a  határozatot  csak  részben alkalmazni  az  építési  
tevékenységek egyes fajtáinak meghatározott alcsoportjaira, valamint meghatározott megrendelőkkel 
kapcsolatos ügyletekre? 
3.  Amennyiben  a  tagállam létrehozhat  alcsoportokat:  Az  alcsoportok  létrehozása  során  fennáll  a 
tagállam tekintetében korlátozás? 
4. Amennyiben a tagállam általában véve (lásd a fenti 2. kérdést) vagy a korlátozások figyelmen kívül  
hagyása miatt (lásd a fenti 3. kérdést) nem hozhat létre alcsoportokat: 
a) Milyen jogkövetkezménnyel jár az alcsoportok tiltott létrehozása? 
b) Az alcsoportok tiltott létrehozása eredményezheti azt, hogy a nemzeti jog előírása egyáltalán nem 
vagy csak egyes adóalanyok vonatkozásában alkalmazható? 

8. Az Amtsgericht Münster (Németország) által 2011. augusztus 1-jén benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-408/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Úgy kell-e  értelmezni  a  2006/126/EK irányelv  11.  cikkének  (4)  bekezdését,  hogy a  tagállamnak 
lehetősége van arra, hogy abban az esetben is huzamos ideig megtagadja egy másik tagállam által 
kiállított  vezetői  engedély  elismerését,  ha  az  adott  személy  vezetői  engedélyét  az  előbbi  állam 
területén korábban anélkül vonták vissza, hogy a járművezetéstől külön eltiltották volna, vagy az előírt 
tilalmi időszak időközben lejárt? 
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9. Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2011. augusztus 10-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-420/11. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
Úgy kell-e  értelmezni  az  1997.  március  3-i  97/11/EK tanácsi  irányelvvel  és  a  2003.  május  26-i 
2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv 
(a továbbiakban: 85/337 irányelv) 3. cikkét, hogy
1. az „anyagi javak” fogalma csak azok érdemi tartalmát öleli fel, vagy pedig azok értékét is;
2.  a  környezeti  hatásvizsgálat  a jogalany által  a  tulajdonában álló  ingatlan értékcsökkenése révén  
elszenvedett vagyoni kár bekövetkeztével szembeni védelmét is szolgálja?

10. A First-Tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) által 2011. augusztus 11-
én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-424/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: angol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. A hatodik HÉA-irányelv 13. cikke B. része d) pontjának 6. alpontjában és a 2006/112/EK tanácsi  
irányelv 135. cikke (1) bekezdésének g) pontjában szereplő  „befektetési alapok” kifejezés magában 
foglalhat-e egy (i) vállalati magánnyugdíjrendszert, amelyet a munkáltató hoz létre annak érdekében,  
hogy nyugellátást nyújtson a munkavállalóknak és/vagy egy (ii) közös befektetési  alapot,  amelybe 
több  nyugdíjrendszer  eszközeit  gyűjtik  össze  befektetési  céllal  úgy,  hogy  a  szóban  forgó 
nyugdíjrendszerekben: 
a)  a  tagok  által  megszerezhető  juttatások előre  meg  vannak határozva  a  rendszert  létrehozó jogi 

dokumentumokban (egy képletre utalással, ami a tagnak a munkáltatónál töltött szolgálati idejének 
hosszán és keresetén alapul) és nem a rendszer eszközeinek értékére utalással; 

b) a munkáltató köteles hozzájárulást teljesíteni a rendszerbe; 
c)  kizárólag  a  munkáltató  munkavállalói  vehetnek  részt  a  rendszerben  és  részesülhetnek  általa  

juttatásokban (a rendszerben részt vevő személyek itt „tagok”); 
d) a munkavállaló szabadon dönti el, hogy taggá akar-e válni; 
e) az a munkavállaló, aki tag, általában a keresetének bizonyos százaléka alapján köteles a rendszerbe 

hozzájárulásokat teljesíteni; 
f) a munkáltató és a tagok hozzájárulásait a rendszer letétkezelője gyűjti össze és fekteti be (általában 

értékpapírokba)  abból  a célból,  hogy biztosítson egy alapot,  amelyből  a rendszerben biztosított 
juttatásokat kifizetik a tagoknak; 

g)  amennyiben  a  rendszer  eszközei  meghaladják  azt,  ami  a  rendszer  által  biztosított  juttatások  
fedezéséhez szükséges, a rendszer letétkezelői és/vagy a munkáltató a rendszer előírásainak és a 
nemzeti jog rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak egyikét (vagy ezek közül többet) teheti: (i) 
csökkentheti a munkáltató hozzájárulását a rendszerhez; (ii) átruházhatja a többletre eső juttatás egy 
részét vagy egészét a munkáltatónak; (iii) növelheti a rendszer tagjainak juttatásait; 

h)  amennyiben  a  rendszer  eszközei  nem  érik  el  azt,  ami  a  rendszer  által  biztosított  juttatások  
fedezéséhez  szükséges,  a  munkáltató  általában  köteles  a  hiányt  pótolni  és,  amennyiben  a 
munkáltató nem tesz ennek eleget vagy nem képes eleget tenni, a tagok juttatásait csökkentik; 

i)  a  rendszerbe  lehet  önkéntes  kiegészítő  hozzájárulásokat  (additional  voluntary  contributions,  a 
továbbiakban AVC-k) teljesíteni,  amelyek nem maradnak a rendszerben, hanem átutalják azokat 
egy harmadik félnek befektetés és annak eredménye alapján kiegészítő juttatások nyújtása céljából 
(az ilyen ügyletek nem tartoznak a HÉA alá); 

j) a tagoknak joguk van a rendszerben összegyűlt juttatásaikat (amelyeknek értékét az átutaláskori, 
biztosítás- matematikai értékük alapján határozzák meg) más nyugdíjalapokba utalni; 

k)  a munkáltató és a tagok által  a rendszer felé teljesített  hozzájárulások a tagállam által  kivetett  
jövedelemadó szempontjából nem minősülnek a tagok jövedelmének 

l) a tagoknak a rendszerből kapott juttatásai a tagállam által kivetett jövedelemadó szempontjából a 
tagok jövedelmének minősülnek; és 

m) nem a rendszer tagjai, hanem a munkáltató viseli a rendszer kezeléséből származó költségeket? 
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2. A (i) hatodik HÉA-irányelv 13. cikke B. része d) pontjának 6. alpontjában és a 2006/112/EK tanácsi  
irányelv 135. cikke (1) bekezdésének g) pontjában foglalt mentesség céljára, (ii) az adósemlegesség 
elvére és (iii) a fenti első kérdésben kifejtett körülményekre tekintettel:
a) jogosult-e valamely tagállam a nemzeti jogában úgy meghatározni azt, hogy mely alapok esnek a 

„befektetési alapok” meghatározása alá, hogy kizárja a fenti első  kérdésben leírt típusú alapokat, 
miközben  beleveszi  a  módosított  85/611  irányelvben  meghatározott  kollektív  befektetési 
vállalkozásokat? 

b)  milyen  mértékben  relevánsak  (ha  egyáltalán  relevánsak)  a  következők  annak  a  kérdésnek  a 
megválaszolásakor, hogy az első  kérdésben leírt típusú alapot a tagállam a nemzeti joga szerint 
„befektetési alapnak” köteles-e minősíteni: 
i. az alap jellemzői (részletek a fenti első kérdésben); 
ii.  annak  mértéke,  amennyire  az  alap  „hasonló  és  ezáltal  versenyben  áll”  olyan  befektetési 

konstrukciókkal, amelyeket a tagállam már „befektetési alapnak” minősített? 
3.  Amennyiben  a  2(b)(ii)  kérdésre  adott  válasz  tekintetében  releváns  annak  meghatározása,  hogy 
mennyire  „hasonlók és  ezáltal  versenyben lévők”  az  alapok az  olyan  befektetési  konstrukciókkal, 
amelyeket a tagállam már „befektetési  alapnak” minősített,  szükséges-e a szóban forgó alap és az 
egyéb befektetési konstrukciók közötti „verseny” meglétének vagy mértékének kérdését külön kezelni  
a „hasonlóság” kérdésétől? 

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok

Büntető ügyszak

1. A Bíróság elnökének 2011. július 13-i  végzése (a Tribunale di Santa Maria Capua 
Vetere (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-120/11. sz. ügy)1 
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

2.  A  Bíróság  (nagytanács)  2011.  szeptember  6-i  ítélete  (a  Tribunale  di  Isernia 
(Olaszország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Aldo  Patricello  elleni 
büntetőeljárás (C-163/10. sz. ügy)2 
Az  EU-,  az  EUM-  és  az  ESZAK-Szerződéshez  csatolt,  az  Európai  Unió  kiváltságairól  és  
mentességeiről  szóló  jegyzőkönyv  8.  cikkét  akként  kell  értelmezni,  hogy  az  európai  parlamenti  
képviselő  által  az  Európai  Parlamenten kívül  tett  olyan nyilatkozat,  amelynek következtében az  e  
képviselő  származása szerinti  tagállamban hamis vád bűncselekménye miatt  büntetőeljárás  indult,  
csak akkor minősül a parlamenti képviselői feladatok ellátása során kifejtett, az e rendelkezés szerinti  
mentelmi jog hatálya alá tartozó véleménynek, ha e nyilatkozat olyan szubjektív értékelésnek számít,  
amely közvetlen és nyilvánvaló kapcsolatot mutat az ilyen feladatok ellátásával. A kérdést előterjesztő  
bíróság feladata annak megállapítása, hogy e feltételek az alapügyben teljesülnek-e. 

3. A Bíróság (negyedik tanács) 2011. szeptember 15-i ítélete (az Audiencia provincial de 
Tarragona — Spanyolország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Magette Gueye és 
Valentín Salmerón Sánchez elleni büntetőeljárások (C-483/09. és C-1/10. sz. egyesített 
ügyek)
1.  A  büntetőeljárásban  a  sértett  jogállásáról  szóló,  2001.  március  15-i  2001/220/IB  tanácsi  
kerethatározat  2.,  3.  és  8.  cikke  akként  értelmezendő,  hogy  azokkal  nem ellentétes,  ha  valamely  
tagállam  büntetőjogában  mellékbüntetésként  előírt,  kötelezően  alkalmazandó,  meghatározott  
minimális időtartamú távoltartás büntetést annak ellenére is kiszabnak a családon belül elkövetett  
erőszakos  bűncselekmény  elkövetőivel  szemben,  hogy  azok  sértettjei  vitatják  egy  ilyen  büntetés  
alkalmazását. 

1 A kérdés: Hírlevél II. évf. 6. sz., Büntető ügyszak  3. sz. alatt.
2 A kérdés: Hírlevél I. évf. 2. sz., Büntető ügyszak 1. sz. alatt.
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2.  A 2001/220 kerethatározat 10. cikkének (1) bekezdése akként értelmezendő, hogy az, a családon  
belül elkövetett  bűncselekmények sajátos jellegére tekintettel,  megengedi  a tagállamoknak az ilyen  
bűncselekmények miatti büntetőeljárásokban a közvetítés alkalmazásának teljes kizárását. 

Gazdasági ügyszak

1. A Bíróság elnökének 2011. július 5-i végzése (a Supreme Court of the United Kingdom 
(Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-54/11. sz. ügy)3

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

Munkaügyi ügyszak

1.  A  Bíróság  (nagytanács)  2011.  szeptember  6-i  ítélete  (Tribunale  di  Venezia 
(Olaszország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Ivana  Scattolon  kontra 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (C-108/10. sz. ügy)4 
1.  Valamely  tagállam egyik  hatósága  által  egy  másik  hatóságnál  alkalmazásban  lévő,  és  iskolák  
számára többek között karbantartási és kisegítő adminisztratív feladatokat magában foglaló kisegítő  
szolgáltatásokat nyújtó személyzet átvétele a munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy  
ezek részeinek átruházása esetén történő  védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről  
szóló,  1977.  február  14-i  77/187/EGK  tanácsi  irányelv  hatályába  tartozó,  vállalkozások  
átruházásának  minősül,  ha  a  szóban  forgó  személyzet  az  e  tagállam  nemzeti  joga  értelmében  
munkavállalóként védett alkalmazottak szervezett együttese. 
2.  Amennyiben valamely, a 77/187 irányelv értelmében vett átruházás az áthelyezett munkavállalók  
tekintetében  a  kedvezményezettnél  hatályban  lévő  kollektív  szerződés  azonnali  alkalmazhatóságát  
vonja maga után, és az e szerződésben előírt díjazási feltételek elsősorban a szolgálati időhöz vannak 
kötve,  ezen  irányelv  3.  cikkével  ellentétes  az,  hogy  az  áthelyezett  munkavállalók  díjazása  az  
áthelyezést közvetlenül megelőző helyzetükhöz viszonyítva jelentősen csökkenjen azon tény okán, hogy  
az  átadónál  szerzett,  a  kedvezményezettnél  alkalmazott  munkavállalók által  szerzettel  egyenértékű 
szolgálati  idejüket  ne  vegyék  figyelembe  a  kedvezményezettnél  az  induló  fizetési  fokozatuk  
meghatározásakor.  A kérdést  előterjesztő  bíróság  feladata  annak  vizsgálata,  hogy  az  alapügyben  
szereplő áthelyezés során csökkent-e ily módon a díjazás. 

2. A Bíróság (második tanács) 2011. szeptember 8-i ítélete (a Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo n o 12 de Sevilla (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) 
— Francisco Javier Rosado Santana kontra Consejería de Justicia y Administración 
Pública de la Junta de Andalucía (C-177/10. sz. ügy) 
1.  Az  ESZSZ,  az  UNICE  és  a  CEEP  által  a  határozott  ideig  tartó  munkaviszonyról  kötött  
keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelvet és a mellékletét képező,  
a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló keretmegállapodást úgy kell értelmezni, hogy egyrészt  
ezen aktusokat alkalmazni kell a közigazgatási szervekkel és a közszféra egyéb jogalanyaival létesített,  
határozott idejű munkaszerződésekre és munkaviszonyokra, másrészt ezen aktusok előírják, hogy tilos  
a valamely tagállam összehasonlítható hivatásos és ideiglenes köztisztviselőivel kizárólag amiatt való  
eltérő bánásmód, hogy ez utóbbiakat határozott időre alkalmazzák, kivéve ha az eltérő bánásmód az  
említett keretmegállapodás 4. szakaszának 1. pontja értelmében vett objektív okokkal igazolható.
2.  Az említett, határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló keretmegállapodás 4. szakaszát úgy kell  
értelmezni, hogy azzal ellentétes, ha a valamely közigazgatási szerv ideiglenes köztisztviselője által  
eltöltött szolgálati időt nem veszik figyelembe az időközben hivatásossá vált köztisztviselő olyan belső 
előléptetésre való jelentkezése során, amelyre kizárólag hivatásos köztisztviselők pályázhatnak, kivéve  
ha  az  említett  szolgálati  idő  kizárása  az  e  szakasz  1.  pontja  értelmében  vett  objektív  okokkal  
igazolható. Nem minősül ilyen objektív oknak önmagában az a tény, hogy az ideiglenes köztisztviselő 
határozott idejű munkaszerződés vagy munkaviszony keretében töltötte az említett szolgálati időt. 

3 A kérdés: Hírlevél II. évf. 5. sz., Gazdasági ügyszak 4. sz. alatt.
4 A kérdés: Hírlevél I. évf. 1. sz., Munkaügyi ügyszak 5. sz. alatt.

1



3.  Az  elsődleges  uniós  jogot,  az  1999/70  irányelvet  és  az  említett,  határozott  ideig  tartó  
munkaviszonyról szóló keretmegállapodást úgy kell értelmezni, hogy azokkal főszabály szerint nem 
ellentétes  az  olyan  nemzeti  szabályozás,  amely  szerint  a  hivatásos  köztisztviselőnek  a  valamely  
versenyvizsgára  való  pályázatát  elutasító  határozat  elleni,  az  előléptetési  eljárásnak  az  említett  
keretmegállapodás  4.  szakaszával  való  ellentétességére  alapított  keresetét  a  versenyvizsga-kiírás  
közzétételének  időpontjától  számított  két  hónapos  jogvesztő  határidőn  belül  kell  előterjesztenie.  
Mindazonáltal ilyen határidő nem vonatkozhat az említett versenyvizsgára jelentkező azon hivatásos 
köztisztviselőre, aki számára engedélyezték a vizsgákon való részvételt, és akinek a neve szerepelt a  
versenyvizsga sikeres pályázóinak végleges listáján, amennyiben e határidő gyakorlatilag lehetetlenné  
vagy túlzottan nehézzé tenné a keretmegállapodás által biztosított jogok gyakorlását. E körülmények  
között a két hónapos határidőt csak az említett versenyvizsgán való sikeres szereplését megállapító  
aktust  és  a  magasabb csoportba tartozó  hivatásos  köztisztviselővé  való kinevezését  megsemmisítő  
határozat közlésétől lehet számítani. 

3.  A  Bíróság  (második  tanács)  2011.  szeptember  8-i  ítélete  (a  Bundesarbeitsgericht  — 
Németország  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  — Sabine  Hennings   kontra  Eisenbahn-
Bundesamt (C-297/10.), Land Berlin  kontra Alexander Mai (C-298/10.)5

1.  Az  életkoron  alapuló  hátrányos  megkülönböztetésnek  az  Európai  Unió  Alapjogi  Chartája  21.  
cikkében  kimondott,  és  a  foglalkoztatás  és  munkavégzés  során  alkalmazott  egyenlő  bánásmód 
általános  kereteinek  létrehozásáról  szóló,  2000.  november  27-i  2000/78/EK  tanácsi  irányelvvel,  
különösen ezen irányelv 2. cikkével és 6. cikkének (1) bekezdésével pontosított tilalmának elve akként  
értelmezendő, hogy azzal ellentétes egy olyan, kollektív szerződés által előírt intézkedés, mint amilyen  
az  alapügyben  szerepel,  amely  szerint  a  közszolgálatban  a  szerződéses  alkalmazott  alapbérének  
fizetési fokozatát mindegyik besorolási fokozaton belül ezen alkalmazott felvételekor, annak életkora  
alapján kell  meghatározni.  E tekintetben az a tény, hogy az említett  intézkedés ellentétes az uniós  
joggal,  és hogy azt kollektív szerződés tartalmazza, nem sérti  a kollektív tárgyaláshoz és kollektív  
szerződés kötéséhez való, az Európai Unió Alapjogi Chartájának 28. cikkében elismert jogot. 
2.  A 2000/78 irányelv  2.  cikke és  6.  cikkének (1)  bekezdése,  valamint  az  Európai  Unió Alapjogi  
Chartájának 28. cikke akként értelmezendő, hogy azokkal nem ellentétes egy olyan, kollektív szerződés 
által  előírt  intézkedés,  mint  amilyen  a  C-297/10.  sz.  alapügyben  szerepel,  amelynek  alapján  az  
életkoron  alapuló  hátrányos  megkülönböztetést  megvalósító  díjazási  rendszer  helyébe  objektív  
szempontokon  alapuló  díjazási  rendszer  lép,  az  első  rendszer  hátrányos  megkülönböztetést  
megvalósító  hatásai  közül  néhányat  egy  átmeneti  és  korlátozott  időtartamra  fenntartva  annak  
biztosítása érdekében, hogy a már felvett alkalmazottak az új rendszerre való áttérés következtében ne  
szenvedjenek jövedelemveszteséget. 

4.  A  Bíróság  (nagytanács)  2011.  szeptember  13-i  ítélete  (a  Bundesarbeitsgericht 
(Németország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Reinhard  Prigge,  Michael 
Fromm, Volker Lambach kontra Deutsche Lufthansa AG (C-447/09. sz. ügy) 
A  foglalkoztatás  és  a  munkavégzés  során  alkalmazott  egyenlő  bánásmód  általános  kereteinek  
létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv 2. cikkének (5) bekezdését úgy  
kell értelmezni, hogy a tagállamok felhatalmazó szabályokkal lehetővé tehetik a szociális partnerek  
számára, hogy az e 2. cikk (5) bekezdése értelmében vett  olyan intézkedéseket fogadjanak el az e  
rendelkezésben  említett  területekre  vonatkozóan,  amelyek  kollektív  megállapodás  részét  képezik,  
feltéve  hogy  e  felhatalmazó szabályok  kellően  pontosak  annak  garantálása  érdekében,  hogy  ezen  
intézkedések tiszteletben tartják az  említett  2.  cikk  (5)  bekezdésében szereplő  követelményeket.  Az  
olyan intézkedés, mint amely az alapeljárás tárgyát képezi, és amely 60 évben határozza meg azt a  
korhatárt, amelytől a pilóták többé nem gyakorolhatják szakmai tevékenységüket, annak ellenére, hogy  
a nemzeti és a nemzetközi szabályozás e korhatárt 65 évben állapítja meg, nem minősül az ugyanezen  
2. cikk (5) bekezdésének értelmében vett, a közbiztonság fenntartásához és az egészség védelméhez  
szükséges intézkedésnek. 
A 2000/78 irányelv 4. cikkének (1) bekezdését úgy kell  értelmezni,  hogy azzal ellentétes, ha olyan  
kollektív szerződés, mint amely az alapeljárás tárgyát képezi, 60 évben határozza meg azt a korhatárt,  

5 A kérdés: Hírlevél I. évf. 5. sz., Munkaügyi ügyszak 2. sz. alatt.
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amelytől  a  pilótákat  úgy  tekintik,  mint  akik  többé  nem  rendelkeznek  a  szakmai  tevékenységük  
gyakorlásához  szükséges  fizikai  képességekkel,  annak  ellenére,  hogy  a  nemzeti  és  a  nemzetközi  
szabályozás e korhatárt 65 évben állapítja meg. 
A 2000/78  irányelv  6.  cikke  (1)  bekezdésének  első  albekezdését  úgy  kell  értelmezni,  hogy  a  légi  
közlekedés biztonsága nem minősül az e rendelkezés értelmében vett jogszerű célnak. 

5. A Bíróság (első  tanács) 2011. szeptember 15-i ítélete (Supreme Court of the United 
Kingdom (Egyesült  Királyság)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  — Williams  és 
társai kontra British Airways plc (C-155/10. sz. ügy)6 
A  munkaidő-szervezés  egyes  szempontjairól  szóló,  2003.  november  4-i  2003/88/EK  európai  
parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkét, valamint az Európai Légitársaságok Szövetsége (AEA), az  
Európai  Közlekedési  és  Szállítási  Dolgozók  Szövetsége  (ETF),  az  Európai  Közforgalmi  Pilóták  
Szövetsége  (ECA),  az  Európai  Regionális  Légitársaságok  Szövetsége  (ERA)  és  a  Légiszállítók  
Nemzetközi  Szövetsége  (IACA)  által  kötött,  a  polgári  repülésben  dolgozó  utazó  munkavállalók  
munkaidejének szervezéséről szóló európai megállapodásról szóló, 2000. november 27-i 2000/79/EK  
tanácsi irányelvhez csatolt megállapodás 3. szakaszát úgy kell értelmezni, hogy egy légijármű-pilóta  
az éves szabadsága alatt nem csak az alapbérének fenntartására, hanem egyrészt a munkaszerződése  
szerinti  feladatainak  az  ellátásához  ténylegesen  kapcsolódó  és  a  teljes  díjazásába  beszámított  
összeggel  kompenzált  valamennyi  elemre,  másrészt  a  légijármű-pilóta  személyi  és  foglalkoztatási  
státusához kötődő valamennyi elemre is jogosult. 
A nemzeti bíróság feladata annak értékelése, hogy e munkavállaló teljes díjazását alkotó különböző 
elemek megfelelnek-e ezen kritériumoknak. 

Polgári ügyszak

1. A Bíróság (második tanács) 2011. július 28-i ítélete (a High Court of Justice, Chancery 
Division (Egyesült Királyság) — előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Synthon BV 
kontra Merz Pharma GmbH & Co. KGaA (C-195/09. sz. ügy) 
1.  Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozásának feltételeiről,  
valamint az Európai Unió alapját képező  szerződések kiigazításáról szóló okmánnyal módosított, a  
gyógyszerek kiegészítő  oltalmi tanúsítványának bevezetéséről szóló, 1992. június 18-i 1768/92/EGK 
tanácsi rendelet 2. cikkét akként kell értelmezni, hogy egy olyan, az alapügy tárgyát képező termékhez  
hasonló  termék,  amelyet  emberi  felhasználásra  szánt  gyógyszerként  azelőtt  hoztak  forgalomba  az  
Európai  Közösségben,  hogy  az  1989.  május  3-i  89/341/EGK  tanácsi  irányelvvel  módosított,  a  
törzskönyvezett  gyógyszerkészítményekre vonatkozó törvényi,  rendeleti  és  hatósági  intézkedésekben  
megállapított  rendelkezések  közelítéséről  szóló,  1965.  január  26-i  65/65/EGK tanácsi  irányelvnek  
megfelelő forgalombahozatali engedélyt megszerezte volna, és főként hogy biztonsági és hatékonysági  
vizsgálatnak vetették volna alá, nem tartozik ezen módosított rendelet hatálya alá, következésképpen  
nem adható ki a tekintetében kiegészítő oltalmi tanúsítvány. 
2.  Egy  olyan  termék  tekintetében  kiadott  kiegészítő  oltalmi  tanúsítvány,  amely  nem  tartozik  a  
módosított 1768/92 rendelet hatálya alá az ugyanezen rendelet 2. cikkében meghatározottak szerint,  
érvénytelen. 

2.  A  Bíróság  (első  tanács)  2011.  július  28-i  ítélete  (a  Højesteret  (Dánia)  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelme) — Orifarm A/S, Orifarm Supply A/S, Handelsselskabet af 
5. januar 2002 A/S, felszámolás alatt, Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S; 
Paranova  Danmark A/S,  Paranova  Pack  A/S  kontra  Merck  Sharp  & Dohme  Corp. 
(korábban Merck  & Co.),  Merck Sharp & Dohme BV,  Merck Sharp & Dohme (C-
400/09. és C-207/10. sz. egyesített ügyek)
A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/104/EGK  
első  tanácsi irányelv 7. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az a párhuzamos import  
tárgyát képező gyógyszerkészítményre vonatkozó védjegy jogosultja számára nem teszi lehetővé, hogy 

6 A kérdés: Hírlevél I. évf. 2. sz., Munkaügyi ügyszak 4. sz. alatt.
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azon kizárólagos okból ellenezze ezen újracsomagolt áru későbbi forgalomba hozatalát, hogy ezen új  
csomagolás  újracsomagolóként  nem  azt  a  vállalkozást  tünteti  fel,  amely  megrendelés  alapján  
ténylegesen újracsomagolta az említett árut, és erre engedéllyel rendelkezik, hanem azon vállalkozást,  
amely  az  említett  áru  forgalombahozatali  engedélyének  jogosultja,  amelynek  utasításai  szerint  az  
újracsomagolást végzik, és amely vállalja érte a felelősséget. 

3.  A Bíróság (második  tanács)  2011.  július  28-i  ítélete  (Court of  Appeal  (England & 
Wales)  (Civil  Division)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  — Generics  (UK)  Ltd 
kontra Synaptech Inc. (C-427/09. sz. ügy)
Egy olyan, az alapügy tárgyát képező termékhez hasonló termék, amelyet emberi felhasználásra szánt  
gyógyszerként  azelőtt  hoztak  forgalomba  az  Európai  Közösségben,  hogy  az  1989.  május  3-i  
89/341/EGK  tanácsi  irányelvvel  módosított,  a  törzskönyvezett  gyógyszerkészítményekre  vonatkozó  
törvényi, rendeleti és hatósági intézkedésekben megállapított rendelkezések közelítéséről szóló, 1965.  
január  26-i  65/65/EGK  tanácsi  irányelvnek  megfelelő  forgalombahozatali  engedélyt  megszerezte  
volna,  és  főként  hogy biztonsági  és hatékonysági  vizsgálatnak vetették  volna alá,  nem tartozik  az  
Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozásának feltételeiről, valamint  
az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmánnyal módosított, a gyógyszerek  
kiegészítő  oltalmi  tanúsítványának  bevezetéséről  szóló,  1992.  június  18-i  1768/92/EGK  tanácsi  
rendelet hatálya alá, az ugyanezen módosított rendelet 2. cikkében meghatározottak szerint, és nem  
adható ki a tekintetében kiegészítő oltalmi tanúsítvány. 

4. A Bíróság (harmadik tanács) 2011. július 28-i ítélete (a Supreme Court of the United 
Kingdom  (Egyesült  Királyság)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Office  of 
Communications kontra The Information Commissioner (C-71/10. sz. ügy)7

A környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül  
helyezéséről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének  
(2)  bekezdését  úgy  kell  értelmezni,  hogy  valamely  hatóság,  amennyiben  környezeti  információkat  
birtokol,  vagy  a  részére  ilyen információt  tárolnak,  az  arra  irányuló kérelem elbírálásakor,  hogy  
ezeket az információkat valamely természetes vagy jogi személy számára hozzáférhetővé tegye-e, a  
hozzáférhetővé  tétel  által  szolgált  közérdeknek  a  hozzáférhetővé  tétel  megtagadása  által  szolgált  
érdekekkel  szemben  történő  mérlegelése  során figyelembe  vehet  halmozottan  az  e  rendelkezésben  
meghatározott megtagadási indokok közül többet is. 

Közigazgatási ügyszak

1.  A Bíróság  (ötödik  tanács)  2011.  július  13-i  végzése  (a  Curtea  de  Apel  Craiova 
(Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Administrația Finanțelor Publice a 
Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu kontra Claudia Norica 
Vijulan (C-335/10. sz. ügy)8 
Az  EUMSZ  110.  cikket  úgy  kell  értelmezni,  hogy  azzal  ellentétes  az,  ha  valamely  tagállam  a  
gépjárműveket  az  e  tagállamban  történő  első  nyilvántartásba  vételük  során  terhelő 
környezetszennyezési adót vezet be, ha ez az adójogi intézkedés oly módon kerül bevezetésre, hogy  
kevésbé vonzóvá teszi a más tagállamokban vásárolt használt gépjárműveknek az említett tagállamban  
történő  forgalomba  helyezését,  anélkül  azonban,  hogy  kevésbé  vonzóvá  tenné  az  azonos  korú  és  
azonos műszaki állapotú használt gépjárműveknek a belföldi piacon történő vásárlását. 

7 A kérdés: Hírlevél I. évf. 1. sz., Polgári ügyszak 2. sz. alatt.
8 A kérdés: Hírlevél I. évf. 6. sz., Közigazgatási ügyszak 5. sz. alatt.
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2. A Bíróság (ötödik tanács) 2011. július 13-i végzése (a Curtea de Apel Bacău (Románia) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, 
Administrația Finanțelor Publice Bacău kontra Lilia Druțu (C-438/10. sz. ügy)9

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

3.  A Bíróság  (ötödik  tanács)  2011.  július  13-i  végzése  (a  Curtea  de  Apel  Timișoara 
(Románia)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  — Sergiu  Alexandru Micșa kontra 
Administrația Finanțelor Publice Lugoj, Direcția Generală  a Finanțelor Publice Timiș, 
Administrația Fondului pentru Mediu (C-573/10. sz. ügy)10  
Az  EUMSZ  110.  cikket  úgy  kell  értelmezni,  hogy  azzal  ellentétes  az,  ha  valamely  tagállam  a  
gépjárműveket  az  e  tagállamban  történő  első  nyilvántartásba  vételük  során  terhelő 
környezetszennyezési adót vezet be, ha ez az adójogi intézkedés oly módon kerül bevezetésre, hogy  
kevésbé vonzóvá teszi a más tagállamokban vásárolt használt gépjárműveknek az említett tagállamban  
történő  forgalomba  helyezését,  anélkül  azonban,  hogy  kevésbé  vonzóvá  tenné  az  azonos  korú  és  
azonos műszaki állapotú használt gépjárműveknek a belföldi piacon történő vásárlását. 

4.  A  Bíróság  elnökének  2011.  július  26-i  végzése  (a  Bundeskommunikationssenat 
(Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-162/11. sz. ügy)11 
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

5.  A Bíróság  (első  tanács)  2011.  július  28-i  ítélete  (az  Oberlandesgericht  Stuttgart 
(Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Andreas Michael Seeger ellen 
folytatott büntetőeljárás (C-554/09. sz. ügy) 
A 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi  
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és  
tanácsi  rendelet  13.  cikke  (1)  bekezdése  d)  pontjának  második  francia  bekezdésében  szereplő 
„alapanyagok”  fogalmat  úgy  kell  értelmezni,  hogy  az  nem  foglalja  magában  az  olyan  
csomagolóanyagot,  mint  az  üres  italos  palackok,  amelyet  valamely,  üzletet  működtető  bor-  és  
italkereskedő fuvaroz, aki hetente egyszer szállít a vevői részére, és ennek során összegyűjti az üres  
csomagolást, hogy elvigye azt a nagykereskedőjéhez. 

6.  A  Bíróság  (második  tanács)  2011.  július  28-i  ítélete  (a  Tribunal  administratif 
(Luxemburg)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  — Brahim Samba Diouf  kontra 
Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration (C-69/10. sz. ügy)
A menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól  
szóló, 2005. december 1-jei 2005/85/EK tanácsi irányelv 39. cikkét és a hatékony bírói jogvédelem  
elvét  úgy kell  értelmezni,  hogy azzal  nem ellentétes az olyan nemzeti  szabályozás,  mint  amely az  
alapügyben  szerepel,  illetve  amely  szerint  semmilyen  önálló  bírósági  jogorvoslat  nem  áll  
rendelkezésre az illetékes nemzeti hatóságnak a menedékjog iránti kérelem gyorsított eljárásban való  
elbírálását  elrendelő  határozatával  szemben,  amenynyiben  az  e  hatóságot  az  említett  kérelem  
megalapozottságának  gyorsított  eljárásban  való  vizsgálatára  vezető  indokok  hatékony  bírósági  
felülvizsgálat tárgyát képezhetik olyan jogorvoslat keretében, amely kiterjedhet a kérelmet elutasító  
végleges határozatra; ennek értékelése a kérdést előterjesztő bíróság feladata. 

9 A kérdés: Hírlevél II. évf. 1. sz., Közigazgatási ügyszak 4. sz. alatt.
10 A kérdés: Hírlevél II. évf. 3. sz., Közigazgatási ügyszak 8. sz. alatt.
11 A kérdés: Hírlevél II. évf. 7. sz., Közigazgatási ügyszak 9. sz. alatt.
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7. A Bíróság (hetedik tanács) 2011. július 28-i ítélete (Supremo Tribunal Administrativo 
(Portugália)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Lidl  &  Companhia  kontra 
Fazenda Pública (C-106/10. sz. ügy)12 
1. Az olyan adó, mint az alapügyben szóban forgó gépjárműadó (imposto sobre veículos), amelynek az  
alapjául  szolgáló  adóztatandó  tényállás  közvetlenül  kapcsolódik  az  ezen  adó  hatálya  alá  tartozó  
jármű értékesítéséhez, és amelyet e jármű eladója fizet meg, a közös hozzáadottértékadó-rendszerről  
szóló,  2006.  november  28-i  2006/112/EK tanácsi  irányelv  78.  cikke  első  bekezdésének  a)  pontja  
értelmében vett „adók, vámok, díjak, illetékek és más kötelező jellegű befizetések” fogalmába tartozik,  
és e rendelkezés alapján bele kell számítani az említett gépjármű értékesítése utáni hozzáadottérték-
adó alapjába. 

8.  A Bíróság  (hetedik  tanács)  2011.  július  28-i  ítélete  (a  First-  tier  Tribunal  (Tax 
Chamber)  (Egyesült  Királyság)  előzetes  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme  The 
Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (C-215/10. sz. ügy)13 
Az  egyes  áruk  Kombinált  Nómenklatúra  szerinti  besorolásáról  szóló,  2007.  november  28-i  
1417/2007/EK bizottsági rendelet érvényes, amennyiben az e rendelet mellékletében meghatározott  
műkörmöket,  és  ebből  következően  a  műkörömkészleteket  a  2006.  október  17-i  1549/2006/EK  
bizottsági  rendelettel  módosított,  a  vám-  és  a  statisztikai  nómenklatúráról,  valamint  a  Közös  
Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet mellékletében szereplő Kombinált  
Nómenklatúra 3926 90 97 vámtarifaalszáma alá sorolja be. 

9.  A Bíróság  (ötödik  tanács)  2011.  július  28-i  ítélete  (a  Korkein  hallinto-oikeus  — 
Finnország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme — Lotta Gistö által indított eljárás 
(C-270/10. sz. ügy)14 
Az Európai Közösségek egységes Tanácsának és egységes Bizottságának létrehozásáról szóló, 1965.  
április 8-án aláírt szerződéshez, majd az Amszterdami Szerződés alapján az EK-Szerződéshez csatolt,  
az  Európai  Közösségek  kiváltságairól  és  mentességeiről  szóló  jegyzőkönyv  14.  cikkének  első 
bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az olyan személyt, aki abból a tagállamból, ahol a házastársa  
Uniónál  való szolgálatba lépése előtt  az  adóilletősége volt,  kizárólag azért  helyezte át  lakóhelyét  
valamely  más tagállam területére,  mert  házastársa az  Európai  Unió szolgálatába lépett,  úgy kell  
tekinteni, mint aki megtartotta adóilletőségét az előbbi tagállamban, ha saját maga nem végez külön  
kereső tevékenységet. 

10.  A Bíróság  (nyolcadik  tanács)  2011.  július  28-i  ítélete  (a  Verwaltungsgerichtshof 
(Ausztria)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Agrana  Zucker  GmbH  kontra 
Bundesminister  für  Land-  und  Forstwirtschaft,  Umwelt  und  Wasserwirtschaft  (C-
309/10. sz. ügy)15 
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 11. cikkét úgy kell értelmezni,  
hogy  az  ideiglenes  szerkezetátalakítási  összeget  még  abban  az  esetben  is  teljes  összegben  kell  
beszedni, ha emiatt a szerkezetátalakítási alapnál bevételtöbblet keletkezik. 
2.  Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett  második kérdés vizsgálata során nem merült fel  olyan  
körülmény, amely a 320/2006 rendelet 11. cikkének érvényességét érintené. 

12 A kérdés: Hírlevél I. évf. 1. sz., Közigazgatási ügyszak 11. sz. alatt.
13 A kérdés: Hírlevél I. évf. 3. sz., Közigazgatási ügyszak 9. sz. alatt.
14 A kérdés: Hírlevél I. évf. 4. sz., Közigazgatási ügyszak 7. sz. alatt.
15 A kérdés: Hírlevél I. évf. 5. sz., Közigazgatási ügyszak 6. sz. alatt.
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11.  A Bíróság  (negyedik  tanács)  2011.  július  28-i  ítélete  (a  Korkein  hallinto-oikeus 
(Finnország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — a Nordea Pankki Suomi Oyj által 
indított eljárás (C-350/10. sz. ügy)16 
A  tagállamok  forgalmi  adóra  vonatkozó  jogszabályainak  összehangolásáról  —  közös  
hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK  
hatodik tanácsi irányelv 13. cikke B. része d) pontjának 3. és 5. alpontját akként kell értelmezni, hogy  
az  e  rendelkezésben  foglalt  hozzáadottértékadó-  mentesség  nem  terjed  ki  az  olyan,  pénzügyi  
intézmények  számára  nyújtott  elektronikus  üzenetküldési  szolgáltatásokra,  mint  amelyek  az  
alapügyben szerepelnek. 

12. A Bíróság (nagytanács) 2011. szeptember 6-i ítélete (Østre Landsret (Dánia) előzetes 
döntéshozatal iránti kérelme) — Lady & Kid A/S, Direct Nyt ApS, A/S Harald Nyborg 
Isenkram- og Sportsforretning, KID-Holding A/S kontra Skatteministeriet (C-398/09. sz. 
ügy) 
A  jogalap  nélkül  fizetett  összeg  visszakövetelésére  vonatkozó  uniós  jogi  szabályozást  úgy  kell  
értelmezni, hogy a jogalap nélkül fizetett összeg visszakövetelése kizárólag abban az esetben vezethet  
jogalap nélküli gazdagodáshoz, ha a valamely tagállamban az uniós jog megsértésével kivetett adó  
címén  az  adóalany  által  tartozatlanul  megfizetett  összegeket  közvetlenül  hárították  át  a  vevőre.  
Következésképpen ellentétes az uniós joggal az, ha valamely tagállam a jogellenes adó visszatérítését  
azzal  az  indokkal  tagadja  meg,  hogy  a  más  járulékok  egyidejű  eltörléséből  eredő  megtakarítás  
ellentételezi az adóalany által tartozatlanul megfizetett összegeket, mivel az ilyen ellentételezés ezen  
adó viszonylatában az uniós jog szempontjából nem tekinthető jogalap nélküli gazdagodásnak. 

13.  A  Bíróság  (nagytanács)  2011.  szeptember  6-i  ítélete  (a  Bayerischer 
Verwaltungsgerichtshof (Németország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme) — Karl 
Heinz Bablok és társai kontra Freistaat Bayern (C-442/09. sz. ügy) 
1.  A géntechnológiával  módosított  szervezetnek  a  géntechnológiával  módosított  élelmiszerekről  és  
takarmányokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2.  
cikkének  5.  pontja  értelmében  vett  fogalmát  úgy  kell  értelmezni,  hogy  az  olyan  anyag,  mint  a  
géntechnológiával  módosított  kukoricafajtából  származó  virágpor,  amely  már  nem  rendelkezik  
szaporodóképességgel,  és egyáltalán nem képes genetikai  anyagának átadására,  már nem tartozik  
bele ebbe a fogalomba. 
2.  Az 1829/2003 rendelet 2. cikkének 1.,  10. és 13. pontját,  valamint 3. cikke (1) bekezdésének c)  
pontját,  az  élelmiszerjog  általános  elveiről  és  követelményeiről,  az  Európai  Élelmiszerbiztonsági  
Hatóság  létrehozásáról  és  az  élelmiszer-biztonságra  vonatkozó  eljárások  megállapításáról  szóló,  
2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkét, és az élelmiszerek  
címkézésére,  kiszerelésére  és  reklámozására  vonatkozó  tagállami  jogszabályok  közelítéséről  szóló,  
2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikke (4) bekezdésének a)  
pontját úgy kell  értelmezni,  hogy amennyiben egy olyan anyag, mint amilyen a géntechnológiával  
módosított  DNS-t  és  fehérjéket  tartalmazó  virágpor,  nem tekinthető  géntechnológiával  módosított  
szervezetnek,  akkor  az  ilyen  anyagot  tartalmazó  termékek  (például  méz  és  étrend-kiegészítők)  az  
1829/2003 rendelet 3. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében „GMÓ-kból előállított összetevőket  
tartalmazó élelmiszerek[nek]” minősülnek. Ugyanez a minősítés alkalmazható függetlenül attól, hogy  
a szóban forgó anyag bekerülése szándékos vagy véletlen volt-e. 
3.  Az 1829/2003 rendelet  3. cikkének (1) bekezdését,  valamint 4.  cikkének (2) bekezdését  úgy kell  
értelmezni,  hogy  a  bennük  foglalt,  élelmiszerekre  vonatkozó  engedélyezési  és  felügyeleti  
kötelezettségre  nem lehet  analógia  útján  az  ugyanezen  rendelet  12.  cikkének  (2)  bekezdésében  a  
címkézésre vonatkozóan megállapított tűrési határértékeket alkalmazni. 

16 A kérdés: Hírlevél I. évf. 5. sz., Közigazgatási ügyszak 11. sz. alatt.

2



14. A Bíróság (első  tanács) 2011. szeptember 8-i  ítélete (Corte suprema di cassazione 
(Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Agenzia delle Entrate kontra Paint Graphos Soc. coop. arl (C-78/08. sz. ügy), 
Adige Carni Soc. coop. Arl felszámolás alatt kontra Agenzia delle Entrate,  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (C-79/08. sz. ügy), Ministero delle Finanze kontra Michele 
Franchetto (C-80/08. sz. ügy) 
Az  adókedvezmények  szabályozásáról  szóló  1973.  szeptember  29-i  601.  sz.  köztársasági  elnöki  
rendelet  1984 és 1993 között  hatályos szövegének 11.  cikkéhez hasonló nemzeti  szabályozásban a  
termelő-  és  munkaszövetkezetek  javára  biztosított,  az  alapügyek  tárgyát  képezőkhöz  hasonló 
adókedvezmények  az  EK 87.  cikk  (1)  bekezdése  értelmében  véve  csak  akkor  minősülnek  „állami  
támogatásnak”, ha e rendelkezés valamennyi alkalmazási feltétele teljesül.  Olyan helyzetben,  mint  
amely a kérdést előterjesztő bíróság előtt fekvő jogviták alapjául szolgált, ez utóbbi bíróság feladata  
annak közelebbi vizsgálata, hogy az érintett  adókedvezmények szelektív jellegűek-e, valamint  hogy  
esetlegesen igazolhatók-e a vonatkozó nemzeti adórendszer jellegével vagy felépítésével,  különösen  
annak megállapításával, hogy az alapügyek tárgyát képező  szövetkezetek valóban összehasonlítható  
helyzetben vannak-e a nyereségszerzési  céllal  működő  társasági  jogi  formában létrejött  gazdasági  
szereplőkkel, és amennyiben igen, úgy az említett szövetkezetek számára biztosított kedvezőbb adójogi  
bánásmód egyfelől az érintett tagállam adórendszerének alapelveiben rejlik-e, és másfelől megfelel-e  
a koherencia és az arányosság elvének. 

15.  A Bíróság  (negyedik  tanács)  2011.  szeptember  8-i  ítélete  (a  Conseil  d’État  — 
Franciaország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Monsanto SAS és társai kontra 
Ministre de l’Agriculture et de la Pêche (C-58/10–C-68/10. sz. ügy) 
1. Az alapügyekben szóban forgókhoz hasonló körülmények között a MON 810 kukoricához hasonló —  
a  többek  között  a  géntechnológiával  módosított  szervezetek  környezetbe  történő  szándékos  
kibocsátásáról  szóló,  1990.  április  23-i  90/220/EGK tanácsi  irányelv  alapján  termesztés  céljából  
vetőmagként  engedélyezett  és  a  géntechnológiával  módosított  élelmiszerekről  és  takarmányokról  
szóló,  2003.  szeptember  22-i  1829/2003/EK európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet  20.  cikkében  
szereplő  feltételek  mellett  létező  termékekként  bejelentett,  majd  később  elbírálás  alatt  álló,  
engedélyezés megújítása iránti kérelem tárgyát képező  — géntechnológiával módosított szervezetek  
tekintetében  valamely  tagállam  a  géntechnológiával  módosított  szervezetek  környezetbe  történő 
szándékos kibocsátásáról és a 90/220 irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2001. március 12-i  
2001/18/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv  23.  cikke  alapján  a  felhasználással  vagy  
forgalomba hozatallal kapcsolatban nem állapíthat meg felfüggesztő  intézkedéseket vagy ideiglenes  
tilalmat, ilyen intézkedéseket viszont az 1829/2003 rendelet 34. cikkének megfelelően elfogadhat. 
2.  Az 1829/2003 rendelet 34. cikke csak az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az  
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások  
megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 54.  
cikkében  kimondott  eljárási  feltételek  esetén  teszi  lehetővé,  hogy  valamely  tagállam  sürgősségi  
intézkedéseket  fogadjon  el,  amely  feltételek  tiszteletben  tartásának  vizsgálata  a  nemzeti  bíróság  
feladata. 
3.  A sürgősségi  intézkedések  elfogadása  céljából  az  1829/2003  rendelet  34.  cikke  azt  írja  elő  a  
tagállamok  számára,  hogy  a  sürgősségen  kívül  állapítsák  meg  az  emberi  egészséget,  az  állati  
egészséget vagy a környezetet nyilvánvaló módon veszélybe sodró, jelentős kockázatot képező helyzet  
fennállását. 
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16.  A Bíróság  (negyedik  tanács)  2011.  szeptember 8-i  ítélete  (Rechtbank  van  eerste 
aanleg te Brussel (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Q-Beef  NV (C-
89/10.), Frans Bosschaert (C-96/10.) kontra Belgische Staat (C-89/10.), Belgische Staat, 
Vleesgroothandel  Georges  Goossens  en  Zonen  NV,  Slachthuizen  Goossens  NV  (C-
96/10.)17

1.  Az uniós joggal nem ellentétes az alapügy körülményei között a nemzeti jogrendben az állammal  
szembeni követelésekre előírt ötéves elévülési idő  alkalmazása az uniós joggal összeegyeztethetetlen  
„vegyes támogatási és adózási rendszer” alapján kivetett adók visszatérítésére irányuló igényekre. 
2. Az uniós joggal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely az alapügy körülményei között a  
magánszemélynek hosszabb határidőt biztosít az adó azon magánközvetítőtől való visszakövetelésére,  
akinek az adót jogalap nélkül befizette, és aki az adót az előbbi magánszemélytől az állam javára 
beszedte,  míg  ha  e  magánszemély  ezen  adót  közvetlenül  az  államnak  fizette  volna  meg,  e  
magánszemély  igényére  rövidebb  elévülési  idő  vonatkozott  volna,  amely  eltér  a  jogalap  nélkül  
kifizetett összegek visszakövetelésére irányuló keresetekre vonatkozó kedvezőbb elévülési idő alá eső 
általános  szabálytól,  feltéve  hogy  a  közvetítőként  eljáró  magánszemélyeknek  ésszerű  idő  áll  
rendelkezésére,  hogy  hatékonyan  visszakövetelhessék  az  államtól  a  más  magánszemélyek  javára  
estelegesen kifizetett összegeket.
3.  Az alapügy körülményei  között,  amennyiben a Bíróság előzetes  döntéshozatalra utalás  alapján  
hozott  ítéletben  megállapítja  a  szóban  forgó  nemzeti  szabályozás  visszaható  hatályának  
összeegyeztethetetlenségét  az  uniós  joggal,  annak  nincs  hatása  a  nemzeti  jog  által  az  állammal  
szembeni követelések tekintetében megállapított elévülési idő kezdő időpontjára. 

17.  A Bíróság  (első  tanács)  2011.  szeptember 8-i  ítélete  (a  Conseil  d'État  (Belgium) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — European Air Transport  SA kontra Collège 
d’environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, Région de Bruxelles-Capitale (C-
120/10. sz. ügy)18  
A  Közösség  repülőterein  a  zajvédelemmel  összefüggő  üzemeltetési  korlátozások  bevezetésére  
vonatkozó szabályok és  eljárások megállapításáról  szóló,  2002.  március  26-i  2002/30/EK európai  
parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének e) pontját akként kell értelmezni, hogy az „üzemeltetési  
korlátozás”  teljes  vagy  átmeneti  jellegű  tiltó  intézkedés,  amely  tiltja  valamely  uniós  tagállam  
repülőterének a szubszonikus sugárhajtású polgári repülőgépek általi használatát. Következésképpen  
egy  környezetvédelmi  tárgyú nemzeti  szabályozás,  amely  azon,  talajon  mért  zajszinthatárértékeket  
határozza meg, amelyeket a repülőtér közelében fekvő területek feletti átrepülés során tiszteletben kell  
tartani, önmagában nem tekinthető  az e rendelkezés értelmében vett „üzemeltetési korlátozásnak”,  
kivéve, ha az irányadó gazdasági,  műszaki és jogi keret folytán ugyanolyan hatást eredményezhet,  
mint egy, az említett repülőtér használatára vonatkozó tilalom. 

18.  A  Bíróság  (első  tanács)  2011.  szeptember  15-i  ítélete  (a  Conseil  d’État 
(Franciaország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Ministre  du  budget,  des 
comptes publics et de la fonction publique kontra Accor SA (C-310/09. sz. ügy) 
1. Az EUMSZ 49. cikkel és az EUMSZ 63. cikkel ellentétes az osztalék gazdasági kettős adóztatásának 
elkerülésére  irányuló  olyan  tagállami  szabályozás,  mint  amely  az  alapügyben  szerepel,  és  amely  
lehetővé teszi az anyavállalat számára, hogy a leányvállalatai által fizetett osztaléknak a részvényesei  
közötti újrafelosztása után fizetendő forrásadóba beszámítsa az ezen osztalék fizetéséhez kapcsolódó  
adójóváírást,  amennyiben  az  az  e  tagállamban  letelepedett  leányvállalattól  származik,  ezt  a  
lehetőséget azonban nem biztosítja, ha ez az osztalék más tagállamban letelepedett leányvállalattól  
származik, mivel e szabályozás ez utóbbi esetben nem teszi lehetővé az ezen osztalék e leányvállalat  
általi kifizetéséhez kapcsolódó adójóváírást. 
2. Amennyiben az olyan nemzeti adószabályozás, mint amely az alapügyben szerepel, önmagában nem  
vezet  a  tartozatlanul  megfizetett  adónak  az  adóköteles  személy  általi  harmadik  személyre  történő 
áthárításához, az uniós joggal ellentétes az, hogy a tagállam az anyavállalat által megfizetett összeg  

17 A kérdés: Hírlevél I. évf. 1. sz., Közigazgatási ügyszak 9. sz. alatt.
18 A kérdés: Hírlevél I. évf. 2. sz., Közigazgatási ügyszak 1. sz. alatt.
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visszatérítését  megtagadja  akár  az  alapján,  hogy  e  visszatérítés  az  anyavállalat  jogalap  nélküli  
gazdagodását eredményezné, akár az alapján, hogy anyavállalat által megfizetett összeg nem jelent  
számára  számviteli  vagy  adóterhet,  hanem csupán  a  részvényesek  között  újrafelosztható  összeget  
csökkenti. 
3.  Az  egyenértékűség  és  a  tényleges  érvényesülés  elvével  nem  ellentétes  az,  hogy  az  összegek  
anyavállalatnak történő olyan visszatérítése, amely ugyanazon adórendszer alkalmazását biztosítja az  
anyavállalat Franciaországban és a más tagállamokban letelepedett leányvállalatai által fizetett, az  
anyavállalat általi  újrafelosztást lehetővé tevő  osztalék tekintetében, ahhoz a feltételhez van kötve,  
hogy az  adóköteles  személy  minden egyes  vitatott  osztalékkal  kapcsolatban benyújtja  a  kizárólag  
számára  rendelkezésre  álló  bizonyítékokat,  különösen  a  más  tagállamokban  letelepedett  
leányvállalatok  által  elért  nyereség  alapján  ténylegesen  kivetett  adó  mértékére  és  a  ténylegesen  
megfizetett  adó  összegére  vonatkozóan,  míg  a  Franciaországban  letelepedett  leányvállalatok  
tekintetében  e  bizonyítékokat  — a  hatóság  számára ismertek  lévén  — nem kell  benyújtani.  Ezen  
bizonyítékok benyújtását azonban csupán akkor lehet megkövetelni, amennyiben a más tagállamokban  
letelepedett  leányvállalatok  adófizetésére  vonatkozó  bizonyítékokat  a  gyakorlatban  nem lehetetlen  
vagy túlzottan nehéz beszerezni, tekintettel többek között az említett tagállamnak a kettős adóztatás  
megelőzésére, és a fizetendő  társasági  adó nyilvántartására,  valamint  az ügyviteli  vagy számviteli  
iratok  megőrzésére  vonatkozó  szabályozására.  A  kérdést  előterjesztő  bíróság  feladata  annak  
vizsgálata, hogy az alapügyben teljesülnek-e ezen feltételek. 

19.  A Bíróság  (negyedik  tanács)  2011.  szeptember 15-i  ítélete  (a  Bezirksgericht  Linz 
(Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Jochen Dickinger, Franz Ömer ellen 
folytatott büntetőeljárás (C-347/09. sz. ügy) 
1.  Ellentétes  az  uniós  joggal,  különösen  az  EK  49.  cikkel,  ha  büntetni  rendelik  az  olyan  
szerencsejátékok  szervezésére  vonatkozó  monopólium  megsértését,  mint  amilyen  az  interneten  
keresztül  értékesített  kaszinójátékok szervezésére vonatkozó,  az  alapeljárás tárgyát  képező  nemzeti  
szabályozással bevezetett monopólium is, amennyiben e szabályozás nincs összhangban az uniós jog  
rendelkezéseivel. 
2.  Az EK 49.  cikket  úgy kell  értelmezni,  hogy azt  a  valamely  más tagállamban letelepedett  piaci  
szereplő  által a fogadó tagállam területén értékesített szerencsejáték-szolgáltatásokra is alkalmazni  
kell, annak ellenére, hogy e piaci szereplő: 
— a fogadó tagállamban bizonyos informatikai háttérrel kapcsolatos infrastruktúrát (például szervert)  
alakított ki, és 
—  a  fogadó  tagállamban  letelepedett  szolgáltató  informatikai  háttérszolgáltatásait  veszi  igénybe  
ahhoz, hogy a szolgáltatásait az ugyanezen tagállambeli fogyasztók részére nyújtani tudja.
3. Az EK 49. cikket úgy kell értelmezni, hogy: 
a)  az  a  tagállam,  amely  a  fogyasztóknak  különösen  magas  szintű  védelmet  kíván  biztosítani  a  
szerencsejátékok  területén,  alappal  dönthet  úgy,  hogy  az  biztosítja  kellő  hatékonysággal  az  ezen 
ágazathoz kötődő  bűnözés megfékezését,  és  a játékokhoz kötődő  túlzott  kiadásokra való ösztönzés  
megelőzését, valamint a játékfüggőség elleni küzdelem célját, ha egyetlen — a tagállami hatóságok  
szoros ellenőrzése alatt álló — szervezet számára biztosít monopóliumot; 
b)  annak érdekében, hogy összhangban legyen a bűnözés elleni küzdelem, valamint a játékalkalmak  
csökkentésének  céljával,  a  szerencsejátékok  területén  monopóliumot  bevezető  olyan  nemzeti  
szabályozásnak, amely lehetővé teszi azt, hogy a koncessziójogosult terjeszkedő politikát folytasson: 
—  azon a megállapításon kell  alapulnia, hogy a játékokhoz kötődő  bűnözés és csalás, valamint  a  
játékfüggőség  olyan  problémát  jelent  az  érintett  tagállam  területén,  amely  az  engedélyezett  és  
szabályozott tevékenységek kiterjesztésével orvosolható lenne, és 
—  csak az olyan mértékű  és szigorúan arra korlátozódó reklámtevékenységet szabad megengednie,  
amely ahhoz szükséges, hogy a fogyasztókat az ellenőrzött játékok hálózata felé terelje; 
c) az a tény, hogy valamely tagállam egy másik tagállamétól eltérő védelmi rendszert választott, nem 
befolyásolhatja az e területen hozott rendelkezések szükségességének és arányosságának megítélését,  
amely rendelkezéseket kizárólag az érintett tagállam illetékes hatóságai által kitűzött célokra és az  
általuk biztosítani kívánt védelmi szintre figyelemmel kell értékelni. 
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20. A Bíróság (első tanács) 2011. szeptember 15-i ítélete (a Bundesverwaltungsgericht — 
Németország  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Land  Hessen  kontra  Franz 
Mücksch OHG  (C-53/10. sz. ügy)19

1.  A 2003.  december  16-i  2003/105/EK európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelvvel  módosított,  a  
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzésről szóló, 1996. december  
9-i  96/82/EK tanácsi  irányelv12.  cikkének  (1)  bekezdését  úgy  kell  értelmezni,  hogy  a  tagállamok  
annak biztosítására irányuló kötelezettsége, hogy hosszú távon figyelembe vegyék az egyrészről az  
említett irányelv hatálya alá tartozó üzemek, másrészről pedig a nyilvánosság által látogatott épületek  
közötti  megfelelő  távolságok  megtartásának  szükségességét  a  Darmstadt  (Németország)  városi  
önkormányzathoz  hasonló,  az  építési  engedélyek  megadásáért  felelős  hatóságra  még  akkor  is  
vonatkozik, ha ezt a jogosultságot mérlegelést nem engedő hatáskör alapján gyakorolja. 
2.  A  2003/105  irányelvvel  módosított  96/82  irányelv  12.  cikkének  (1)  bekezdésében  előírt,  az  
egyrészről  az említett  irányelv  hatálya alá tartozó üzemek,  másrészről  pedig a nyilvánosság által  
látogatott épületek közötti megfelelő  távolságok hosszú távon történő  megtartása szükségességének  
figyelembevételére irányuló kötelezettség nem kötelezi a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságokat  
arra, hogy az alapügybelihez hasonló körülmények között megtiltsák a nyilvánosság által látogatott  
épületek  létesítését.  E  kötelezettséggel  viszont  ellentétes  az  a  nemzeti  jogszabály,  amely  az  ilyen  
épületek létesítésére vonatkozó engedély kógens jelleggel történő megadását írja elő anélkül, hogy az  
épületek megfelelő  távolságok határvonalain belüli létesítésével összefüggő  kockázatokat a tervezés  
szakaszában vagy az egyedi határozat meghozatalának szakaszában megfelelően értékelték volna. 

21.  A Bíróság  (második  tanács)  2011.  szeptember 15-i  ítélete  (Rechtbank van  eerste 
aanleg  te  Leuven (Belgium) előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  — Olivier Halley, 
Julie Halley, Marie Halley kontra Belgische Staat (C-132/10. sz. ügy) 20

Az  EUMSZ  63.  cikket  úgy  kell  értelmezni,  hogy  azzal  ellentétes  valamely  tagállam  olyan  jogi  
szabályozása,  mint  amelyről  az  alapügyben  szó  van,  amely  az  öröklési  illeték  területén  tízéves  
elévülési időt ír elő az olyan társaság névre szóló részvényeinek az értékelésére, amelynek az elhunyt a  
részvényese  volt,  és  amelynek  a  tényleges  ügyvezetési  központja  más  tagállamban  található,  míg  
ugyanezen határidő két év, amennyiben a tényleges ügyvezetési központ az első tagállamban található.  

22. A Bíróság (első  tanács) 2011. szeptember 15-i ítélete (az Administrativen sad Sofia-
grad  (Bulgária)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  — „DP grup”  EOOD  kontra 
Direktor na Agentsia „Mitnitsi” (C-138/10. sz. ügy)21 
Az  uniós  vámjogi  rendelkezéseket  úgy  kell  értelmezni,  hogy  a  nyilatkozattevő  nem  kérelmezheti  
bíróság  előtt  az  általa  kiállított  vámáru-  nyilatkozat  érvénytelenítését,  amennyiben  az  utóbbit  a  
vámhatóságok korábban már elfogadták. Ezzel szemben a 2006. november 20-i 1791/2006/EK tanácsi  
rendelettel módosított, a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK  
tanácsi  rendelet  66.  cikkében  előírt  feltételek  mellett  e  nyilatkozattevő  az  említett  nyilatkozat  
érvénytelenítését még az áru kiadásának engedélyezését követően is kérheti e hatóságoktól. Az említett  
hatóságoknak értékelésüket követően vagy indokolt határozattal — bírósági jogorvoslat lehetősége 
mellett — el kell utasítaniuk a nyilatkozattevő kérelmét, vagy el kell végezniük a kért érvénytelenítést. 

23.  A  Bíróság  (második  tanács)  2011.  szeptember  15-i  ítélete  (a  Naczelny  Sąd 
Administracyjny  (Lengyel  Köztársaság)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  — 
Jarosław Słaby kontra Minister Finansów(C-180/10),  Emilian Kuć, Halina Jeziorska-
Kuć kontra Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (C-181/10)
Az építési telek értékesítését a tagállam nemzeti szabályozása alapján hozzáadottértékadó-kötelesnek  
kell tekinteni, ha e tagállam élt a 2006. december 19-i 2006/138/EK tanácsi irányelvvel módosított, a  
közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 12.  
cikkének (1) bekezdésében előírt lehetőséggel, függetlenül attól, hogy a tevékenység folytonos-e, vagy  

19 A kérdés: Hírlevél I. évf. 1. sz., Közigazgatási ügyszak 2. sz. alatt.
20 A kérdés: Hírlevél I. évf. 1. sz., Közigazgatási ügyszak 20. sz. alatt.
21 A kérdés: Hírlevél I. évf. 2. sz., Közigazgatási ügyszak 4. sz. alatt.
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az értékesítést végző  személy termelői, kereskedői, illetve szolgáltatói tevékenységet végez-e, feltéve  
hogy az ügylet nem minősül a tulajdonos általi egyszeri joggyakorlásnak. 
Nem minősül a 2006/138 irányelvvel módosított 2006/112 irányelv 9. cikkének (1) bekezdése és 12.  
cikkének  (1)  bekezdése  szerinti  hozzáadottértékadó-alanynak  az  a  természetes  személy,  aki  a  
területrendezési  terv  akaratától  függetlenül  bekövetkezett  módosulása  folytán  építési  telekké  
átminősített földterületen mezőgazdasági tevékenységet folytatott, amennyiben az említett földterület  
értékesítésébe kezd, ha ezek az értékesítések e személy magánvagyona kezelésének körébe tartoznak. 
Ha viszont e személy — hasonló eszközökhöz folyamodva, mint a 2006/138 irányelvvel módosított  
2006/112 irányelv 9. cikke (1) bekezdésének második albekezdése szerinti termelők, kereskedők, illetve  
szolgáltatók — ezen értékesítések lebonyolítása érdekében komoly ingatlanértékesítési lépéseket tesz,  
úgy kell tekinteni, hogy e személy az említett cikk értelmében vett „gazdasági tevékenységet” végez,  
következésképpen hozzáadottértékadó-alanynak tekintendő. 
E tekintetben közömbös az a körülmény, hogy e személy a 2006/138 irányelvvel módosított 2006/112  
irányelv 295. cikke (1) bekezdésének 3. pontja szerinti „térítési átalányban részesülő mezőgazdasági  
termelő”. 

24.  A  Bíróság  (első  tanács)  2011.  szeptember  15-i  ítélete  (Tribunal  Supremo 
(Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Unió de Pagesos de Catalunya 
kontra Administración del Estado (C-197/10. sz. ügy)22 
A  Tribunal  Supremo  (Spanyolország)  2010.  március  28-i  határozatában  előterjesztett  előzetes  
döntéshozatal iránti kérelem — annak hipotetikus jellege okán — elfogadhatatlan 

25. A Bíróság (negyedik tanács) 2011. szeptember 15-i ítélete (a Finanzgericht Baden-
Württemberg (Németország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme) — Cathy Schulz- 
Delzers, Pascal Schulz kontra Finanzamt Stuttgart III (C-240/10. sz. ügy)23 
Az EK 39.  cikket  akként  kell  értelmezni,  hogy  azzal  nem ellentétes  az  olyan rendelkezés,  mint  a  
jövedelemadóról szóló törvény (Einkommensteuergesetz) 3. §-ának 64. pontja, amelynek értelmében  
az  alapügy  tárgyát  képezőkhöz  hasonló  támogatásokat,  amelyeket  valamely  tagállam  más  
tagállamban  dolgozó  tisztviselőjének  az  alkalmazási  helyén  elszenvedett  vásárlóerő-veszteség  
kiegyenlítése  céljából  nyújtanak,  nem  veszik  figyelembe  az  első  tagállamban  az  adóalany  vagy  
házastársa  egyéb  jövedelmére  alkalmazandó  adómérték  meghatározása  során,  míg  a  második  
tagállamnak az első  tagállam területén dolgozó tisztviselőjének nyújtott egyenértékű  támogatásokat  
figyelembe veszik ezen adómérték megállapításakor. 

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt
A Bíróság  (harmadik  tanács)  2011.  július  28-i  ítélete  —  Európai  Bizottság  kontra  Magyar 
Köztársaság (C-274/10. sz. ügy)24 
1. A Magyar Köztársaság, 
—  mivel  arra  kötelezi  azokat  az  adóalanyokat,  akiknek  az  adóbevallásában  valamely  
adómegállapítási  időszakban  a  közös  hozzáadottértékadó-rendszerről  szóló,  2006.  november  28-i  
2006/112/EK tanácsi irányelv 183. cikke értelmében különbözete van, hogy a különbözetet vagy annak  
egy részét átvigyék a következő  adómegállapítási időszakra, hacsak az adóalany meg nem fizette a  
szállítójának az adott vásárlás teljes összegét, és 
—  mivel e kötelezettség miatt egyes adóalanyok, akiknek az adóbevallásában rendszeresen szerepel  
különbözet, kénytelenek lehetnek az ilyen különbözetet több mint egy alkalommal átvinni a következő 
adómegállapítási időszakra, 
nem teljesítette az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit.
2. A Bíróság a Magyar Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére. 

22 A kérdés: Hírlevél I. évf. 3. sz., Közigazgatási ügyszak 3. sz. alatt.
23 A kérdés: Hírlevél I. évf. 4. sz., Közigazgatási ügyszak 4. sz. alatt.
24 A kereset: Hírlevél I. évf. 4. sz. Egyéb magyar vonatkozású ügyek ..., 1. sz. alatt
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A Legfelsőbb Bíróság uniós jogi tárgyú határozatai

Büntető ügyszak

Bfv. II. 439/2011/6. 
A bűnszervezet fogalmi jellemzőinek törvényi felsorolása kimerítő, azok további ismérvekkel 
nem  bővíthetők.  A  nullum  crimen  sine  lege alapvető  jogállami  követelményére  is 
figyelemmel,  a  bűnszervezettel  kapcsolatos  nemzetközi  jogi  aktusok  közvetlen  belső 
alkalmazására nincs törvényes lehetőség.  

Gazdasági ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Munkaügyi ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Polgári ügyszak

Pfv. IV. 21.012/2011/6 
A  védjegynek  nem  általánosságban,  hanem  csak  az  árujegyzékben  szereplő  áruk,  illetve  
szolgáltatások  tekintetében  kell  az  elsőbbség  időpontjában  megkülönböztető  képességgel  
rendelkeznie.  Amennyiben  a  megjelölés  rendelkezik  megkülönböztető  képességgel,  
többlettényállás hiányában, önmagában azon az alapon, hogy a védjegyoltalom kizárólagos  
jogot biztosít, a rosszhiszemű bejelentés ténye nem állapítható meg. 
A  megkülönböztető  képesség  hiányát  nem  teszi  megállapíthatóvá  önmagában  az,  ha  a 
megjelölés  tartalmi  jelentésénél  fogva  utal  az  áru  vagy  szolgáltatás  jellegére,  ha  nem 
„kizárólag” olyan adatokból áll, amelyeket az általános nyelvhasználatban, illetve az üzleti 
kapcsolatokban állandóan és szokásosan alkalmaznak. Tartalmilag ezt mondta ki az Európai 
Bíróság  C-517/99.  számú  döntésében  is.  Az  adott  esetben  a  szóban  forgó  kifejezés  nem 
kizárólagos jelleggel írja le a gyermekvárással kapcsolatos nyomdaipari  termékeket.  Ebből 
következik,  hogy az  adott  áruk  tekintetében  a  megjelölés  használata  -  a  kérelmező  téves 
álláspontjával  szemben -  nem megkerülhetetlen.  A nyomdaipari  termékek esetén a témára 
való utalás  önmagában nem zárja ki  a  megkülönböztető képességet  még akkor sem, ha a 
megjelölés  egyszerű  szóalkotás  eredménye.  Nem  feltétele  ugyanis  a  megkülönböztető 
képességnek az egyedi,  nyelvi  leleménnyel  alkotott  kifejezés  alkalmazása,  elégséges,  ha a 
megjelölés az összetévesztés veszélye nélkül teszi lehetővé a megkülönböztetést  más piaci 
szereplők hasonló áruitól, az adott esetben a nyomdaipari termékektől. Ezért jogszabálysértés 
nélkül állapította meg a jogerős végzés, hogy a támadott megjelölés, függetlenül attól, hogy 
jelentésénél fogva az általános nyelvhasználatban a gyermekvárással kapcsolatban szokásosan 
alkalmazható,  az  érintett  áruk,  illetve  szolgáltatások  vonatkozásában  rendelkezik 
megkülönböztető képességgel.
A rosszhiszemű védjegybejelentés megállapítására a kérelmezőnek az az előadása, hogy az 
ellenérdekű  fél  közhasználatú  szóra  vonatkozó  védjegybejelentésének  célja  a  piaci 
versenytársainak ellehetetlenítése volt,  nem alkalmas.  A védjegyoltalom alapvető célja az, 
hogy a védjegyjogosult számára kizárólagos használatot biztosítson, elzárva ezáltal másokat a 
megjelölés használatától (Vt. 12. § (1) bek.). Amennyiben a megjelölés rendelkezik az érintett 
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áruk,  illetve  szolgáltatások  vonatkozásában  megkülönböztető  képességgel,  többlettényállás 
hiányában, önmagában azon az alapon, hogy a védjegyoltalom kizárólagos jogot biztosít, a 
rosszhiszemű bejelentés ténye nem állapítható meg. Ezért jogszabálysértés nélkül állapította 
meg a jogerős végzés, hogy bizonyítottság hiányában a védjegy rosszhiszemű bejelentése nem 
volt megállapítható, így a törlésnek a Vt. 3. § (1) bekezdés c) pontja alapján sincs helye. 

Közigazgatási ügyszak

Kfv. VI. 38.206/2010/11 
A  környezetkárosodásért  felelősség  annak  bekövetkezése  időpontját  követő  mindenkori  
tulajdonost egyetemlegesen terheli. 
Az  ingatlan  tulajdonosa,  illetve  használója  mint  környezethasználó  a  Kvt.  101.  §  /1/ 
bekezdése  értelmében  egyebek  mellett  közigazgatási  jogi  felelősséggel  tartozik  a 
tevékenységének  a  környezetre  gyakorolt  hatásaiért.  Ezen  túlmenően  a  Kvt.  101.  §  /2/ 
bekezdés  e/  pontja szerint  az általa  okozott  környezetkárosodásért  köteles  helyt  állni  és  a 
megelőzési,  illetve  helyreállítási  költségeket  viselni.  A  Kvt.  102.  §  /1/  bekezdése  pedig 
kimondja, hogy a környezetkárosodásért, illetve a környezet-veszélyeztetésért való felelősség 
–  az  ellenkező  bizonyításáig  –  annak  az  ingatlannak  a  környezetkárosodás,  illetve 
környezetveszélyeztetés  bekövetkezésének  időpontját  követő  mindenkori  tulajdonosát  és 
birtokosát  (használóját)  egyetemlegesen  terheli,  amelyen  a  környezetkárosítást,  illetve  a 
környezetveszélyeztető magatartást folytatták.  
A  Kvt.  idézett  rendelkezéseiből  fakadóan  az  egyetemleges  felelősség  főszabályként  a 
kármentesítésnek az 219/2004.(VII.21.) Kormányrendelet  21. § /4/ bekezdés a/-c/ pontjában 
rögzített minden egyes szakaszára fennáll, amely alól a környezethasználó akkor mentesülhet, 
ha  kétséget  kizáró  módon  bizonyítja,  hogy  a  felelősség  nem  őt  terheli  (Kvt.  102.  §  /2/ 
bekezdés).  A  „kármentesítés”  kifejezés  tágabb  értelemben  a  tényfeltárás  elvégzésére,  a 
záródokumentáció elkészítésére és a beavatkozásra is értendő, de szűkebb értelemben jelenti 
magát a konkrét beavatkozást is.  A tényfeltárás elvégzését követően a károk elhárításának 
második  szakasza  a  műszaki  beavatkozás  megvalósítási  tervének  az  elkészítése.  A  terv 
értelemszerűen a szennyezés teljes időszakát és az összes területet kell, hogy érintse. Ezen 
kötelezés jellege folytán a felelősség megosztását nem teszi lehetővé még akkor sem, hogy ha 
a  felelősség  pontos  aránya  egyébként  ismert,  ugyanis  a  költségek a  műszaki  beavatkozás 
megvalósítási tervének költségeiben testesülnek meg. Annak vizsgálata, hogy a beavatkozás, 
tehát  a  szűkebb  értelemben  vett  kármentesítés  tényleges  költségei  kit,  milyen  arányban 
terhelnek (terhelhetnek), jelen eljárásnak nem lehet a tárgya. Ebből következik az is, hogy a 
2004/35/EK irányelv 8. cikk /3/ bekezdésében megfogalmazott, a „szennyező fizet” elve nem 
sérült, a kármentesítés adott szakaszában előírt egyetemleges kötelezés az uniós előírásokkal 
nem ellentétes. 

Kfv. V. 35.096/2011/5 
A nemzeti és közösségi szabályokat a jogalkotó céljának a jogintézmények rendeltetésének  
megfelelően kell alkalmazni. 
A 3821/85/EGK rendelet 15.Cikk (5) bekezdés b) pontja azt mondja ki, hogy „a dátumot és 
helyet,  ahol  a  lap  használatbavétele  elkezdődött,  és  a  dátumot  és  helyet,  ahol  az  ilyen 
használat véget ért” a jármű személyzetének be kell jegyeznie. A 3821/85/EGK rendeletből 
egyértelműen megállapíthatóan, a jogalkotó akarata az volt, hogy a gépjárművezető vezetési 
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és pihenő ideje, az indulás és érkezés helye, illetve az e jogszabályban felsorolt egyéb adatok 
egy adott  időpontban  és  egy adott  időszakra  vonatkozóan  megállapíthatók,  ellenőrizhetők 
legyenek,  kizárják,  illetve  csökkentsék  a  „csalárd  felhasználás  lehetőségét”,  azaz  a 
jogsértéseket.  A  3821/85/EGK  rendelet  nem  írja  elő  hivatalos  földrajzi  név  használatát, 
továbbá a nemzeti helyesírás alkalmazását. Semmi nem zárja ki rövidítés alkalmazását, és a 
földrajzi  név megjelölése kapcsán egy esetleges helyesírási  hiba figyelmen kívül hagyását 
sem,  mivel  ezek  nem  akadályai  az  ellenőrzés  lefolytatásának.  Minden  jogszabályi 
rendelkezést, így a nemzeti és közösségi normát is céljának, rendeltetésének megfelelően kell 
alkalmazni; az, hogy a járművezető rövidítést használt, nem alkalmas a 3821/85/EGK rendelet 
15.Cikk  (5)  bekezdés  b)  pontjában  foglaltak  megsértésének  megállapítására,  bírság 
kiszabására. 

Kfv. IV. 37.089/2011/5 
A  házastárs  külföldi  munkavállalása  nem  eredményezi  automatikusan  a  házastársi  
életközösség megszűnését. 

Kfv. VI. 39.008/2011/4 
Abban  a  kérdésben,  hogy  mely  fegyver  minősül  gáz-  és  riasztófegyvernek,  a 
határozathozatalkor  hatályos  magyar  jog előírásaiból  kell  kiindulni.  Az ez irányú  kérelem 
nem  utasítható  el  arra  alapozottan,  hogy  a  gáz-  és  riasztófegyver  nem  rendeltetésszerű 
használata esetén gumilövedék kilövésére is alkalmas. 
Az 91/477/EGK irányelv 1. cikk /1/ bekezdése tűzfegyvernek tekint minden olyan hordozható 
csöves tűzfegyvert,  amelyet  egy gyúlékony hajtóanyag segítségével egy vagy több töltény, 
golyó vagy lövedék kilövésére alkalmas, vagy azt ennek kilövésére tervezték vagy erre a célra 
átalakítható,  kivéve  ha  azt  az  I.  melléklet  III.  részében  felsorolt,  valamely  ok  kizárja  az 
irányelv hatálya alól. Az I. melléklet III/b/ pontja kimondja, hogy ennek a mellékletnek az 
alkalmazásában  a  „tűzfegyver”  meghatározásnak  megfelelő  tárgyak  nem  tartoznak  e 
meghatározás  alá,  ha  riasztásra,  jelzésre,  életmentésre,  állatok  levágásra  vagy  szigonnyal 
történő halászatra, illetve ipari vagy műszaki célokra tervezték, feltéve, hogy csak a megjelölt 
célokra  használhatók.  Az  91/477/EGK  irányelv  idézett  rendelkezése  a  2004.  évi  XXIV. 
törvény 2. § 29/b/ pontjában megfogalmazottaktól eltérően azt rögzíti,  hogy csak az adott 
célra használható fegyver kerül ki a tűzfegyver fogalmi köréből. A 2004. évi XXIV. törvény 
az aktív cselekedetet feltételező „használják” kifejezést alkalmazza, továbbá feltételezi a gáz- 
és riasztófegyver esetén annak rendeltetetésszerű működtetését.
Az 91/477/EGK irányelv  kötelező  jellege  csak  a  tagállamokra  vonatkozik,  amelyekre  azt 
„címezték”.  Az  91/477/EGK  irányelv  önmagában  nem  róhat  kötelezettséget  a 
magánszemélyre,  és az irányelvi  rendelkezés  nem hivatkozható magánszeméllyel  szemben 
(C-152/84.  számú  jogeset).  Az  Európai  Bíróság  elutasította  annak  lehetőségét  is,  hogy a 
magánfelek  a  tagállami  bíróságok  előtti  jogvitájukban  a  nem  vagy  nem  megfelelően 
implementált  irányelvi  rendelkezésekre  hivatkozzanak.  A  fentiekből  következik,  hogy  a 
hatóság  a  magyar  jogba  esetlegesen  pontatlanul  átültetett  irányelvi  rendelkezésekre  nem 
hivatkozhat,  illetőleg  a  jogvita  elbírálásánál  a  határozathozatalkor  hatályos  magyar 
jogszabályi rendelkezésekből kellett kiindulni. A hatóság kiterjesztő értelmezése az irányadó 
jogszabályi előírások ismeretében egyben meg nem engedett jogkorlátozást jelent, ugyanis az 
engedélyezni  kért  fegyver  megfelel  a  jogszabályokban  és  szabványokban  a  gáz-  és 
riasztófegyverrel szemben támasztott előírásoknak, követelményeknek. 

3



Emberi jogi közlemények

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

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei

Nejdet Sahin és Perihan Sahin Törökország elleni ügye (13279/05 sz. ügy)25

A két kérelmező fia katonai pilóta volt, aki 2001 májusában szolgálatteljesítés közben halt 
meg. Gépe terrorista ellenes csapatokat szállított Diyarbakirból Ankarába, amikor lezuhant. 
Fiuk halála  után a  házaspár  a  terrorizmus  felszámolásáról  szóló 3713. számú törvény 21. 
szakaszára hivatkozva havi kiegészítő nyugdíj iránti igényt nyújtott be a Török Nyugdíjalap 
Hatósághoz. A kérelmet a Hatóság elutasította, ezt a határozatot az Ankarai Közigazgatási 
Bíróságon megtámadták.  A Közigazgatási  Bíróság a  keresetet  2003. április  1-jén hatáskör 
hiányában  elutasította,  úgy  ítélve,  hogy  az  a  Legfelsőbb  Katonai  Közigazgatási  Bíróság 
hatáskörébe  tartozik.  Ebből  következőleg  a  kérelmezők  ügyüket  a  Legfelsőbb  Katonai 
Közigazgatási Bíróság elé vitték, amely 2004. június 10-én elutasította a kérelmezők keresetét 
azzal,  hogy már  megítélték  számukra  a  hadirokkantsági  nyugdíjat  és  kaptak  egy egyszeri 
összeget,  mely egyenértékű volt a legmagasabb közalkalmazotti  fizetés harmincszorosával. 
Megjegyezték továbbá, hogy a terrorizmus felszámolásáról szóló törvény rendelkezése csak 
az  állam  azon  alkalmazottaira  vonatkozik,  akik  egy  terrorcselekmény  közvetlen 
következményeként  sérültek,  rokkantak  vagy  haltak  meg.  Az  a  puszta  tény,  hogy  a 
kérelmezők fia munkája révén részt vett a terrorizmus elleni küzdelemben, nem elegendő arra, 
hogy őket a kiegészítő nyugdíjra jogosítsa. A kérelmezők ügyükben a rendes közigazgatási 
bíróság négy olyan határozatra is utaltak, amelyek ugyanabban a balesetben elhunyt katonák 
családtagjainak  fellebbezésére  vonatkoztak,  és  amelyekben  a  bíróság  elfogadta  a 
fellebbezését,  úgy ítélve,  hogy a kérdéses törvény alkalmazandó ügyükben.  A kérelmezők 
eredménytelenül fellebbeztek.
A kérelmezők a 6. cikk 1. bekezdésére hivatkozva kifogásolták, hogy ugyanaz a tényállás a 
különböző bíróságokon eltérő megítélésben részesült.
A Bíróság megállapította, hogy az előtte felmerült kérdés két, szervezeti kapcsolatban nem 
álló,  különböző  és  független  bíróság,  nevezetesen  a  rendes  közigazgatási  bíróságok  és  a 
Legfelsőbb Katonai Közigazgatási  Bíróság ítéletei  közötti  állítólagos eltérésre vonatkozott. 
Azt  vizsgálva,  hogy  vajon  a  kétféle  bírósági  ítélet  egymással  ellentétes-e,  a  Bíróság 
megállapította, hogy az ítéletek a jogalkalmazásban és nem a tényállás tekintetében tértek el 
egymástól. A kétféle bíróság tehát szöges ellentétben álló következtetésekre jutott. Az esetjog 
összeütközésének puszta ténye azonban  önmagában nem jelenti a 6. cikk megsértését.
Törökországban az általános hatáskörű rendes közigazgatási bíróságok mellett jelen van egy 
különös hatáskörű katonai közigazgatási bíróság. A lényegében azonos tényállású ügyekben 
hozott  ellentétes  döntéseket  az  eltérő  bírósági  típusoknak  megfelelően  hozták.  Egy  olyan 
jogrendszerben, mint amilyen a török is, ahol több legfelsőbb bíróság működik anélkül, hogy 
egy  közös  bírósági  hierarchiának  lennének  alávetve,  a  döntéseik  elleni  fellebbviteli 
felülvizsgálati mechanizmus hiánya önmagában nem ellentétes az Egyezménnyel.

25 Az ítéletet a Nagykamara 2011. október 20-án hozta.
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A  jogegység  elérése  egyes  esetekben  időt  vesz  igénybe,  ezért  az  ellentétes  joggyakorlat 
időszaka  eltűrhető  a  jogbiztonság  aláásása  nélkül  is.   A  török  legfelsőbb  bíróságoknak 
lehetőségük volt  arra,  hogy az eltéréseket  maguk rendezzék,  akár  döntéseik  közelítésével, 
akár  a  hatáskörök  tiszteletben  tartásával  és  az  ugyanazon  jogterületbe  való  beavatkozás 
mellőzésével.
A Bíróság hangsúlyozta, hogy mivel nem tekinthető a nemzeti bíróságok közti jogvitákban 
végső fokon eljáró bíróságnak, ezért nem feladata beavatkozni egyszerűen azért, mert eltérő 
bírósági  döntések  születtek.  A  kérelmezők  ügyében  hozott  döntést  a  okszerűen 
megindokolták,  és  a  Legfelsőbb  Katonai  Közigazgatási  Bíróság  jogértelmezése  nem volt 
önkényes,  okszerűtlen  vagy  az  eljárás  tisztességességének  befolyásolására  alkalmas.  A 
nemzeti  bíróságok  döntéseinek  összhangjáért  elsődlegesen  maguk  a  nemzeti  bíróságok 
felelősek,  a Bíróság bármiféle  beavatkozásának kivételesnek kell  maradnia.  A kérelmezők 
ügye nem kívánt meg ilyen beavatkozást.
Ezzel összhangban a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy az Egyezmény 6. cikkének 1. 
bekezdését nem sértették meg. 

2.  Jeļizaveta  Šneersone és  Marko Kampanella  Olaszország  elleni  ügye (14737/09.  sz. 
ügy)26

A  kérelmezők  lett  állampolgárok,  a  második  kérelmező  az  első  kérelmező  fia,  aki 
Olaszországban született egy évvel szülei különválása előtt. A különválás után, 2003-ban, az 
anya a gyermekkel elköltözött; állítása szerint a gyermekről születése óta ő gondoskodott, és 
abban az apa részvétele igen csekély volt. A Római Ifjúsági Bíróság 2004 szeptemberében a 
gyermeket  az  anyánál  helyezte  el,  az  apa  időszakos  láthatási  jogát  biztosítva.  Az  apa  e 
határozat ellen benyújtott fellebbezésének nem adtak helyt, mert a bíróság úgy találta: nem 
valószínű, hogy az anya a gyermeket az apa beleegyezése nélkül külföldre viszi. Egy bíró 
2005 júniusában engedélyezte útlevél kibocsátását a gyermek részére, és 2006 februárjában a 
bíróság  az  apát  tartásdíj  fizetésére  kötelezte.  Úgy  látszik,  hogy  az  apa  tartásdíj-fizetési 
kötelezettségének elmulasztása és az anya forrásainak hiánya miatt,  az anya és a gyermek 
2006 áprilisában Olaszországból Lettországba költöztek. Egy meghatározatlan időpontban a 
Római  Ifjúsági Bíróság az apa kérelmére a kizárólagos  szülői  felügyeleti  jogot az apának 
biztosította és a gyermeket az apánál helyezte el. 
A gyermekek jogellenes külföldre viteléről szóló Hágai Egyezménnyel összhangban az olasz 
igazságügyi minisztérium megkereste a lett hatóságokat a gyermek Olaszországba visszavitele 
érdekében. A lett bíróság 2007-ben úgy döntött, hogy a gyermek visszatérése Olaszországba 
nem  szolgálja  az  ő  legjobb  érdekeit.  Ezt  a  döntést  támasztották  alá  egy  pszichológus 
megállapításai,  aki  arra  a  következtetésre  jutott,  hogy  a  gyermek  elválasztása  anyjától 
elkerülhetetlenül  kedvezőtlenül  hat  a  gyermekre  és  akár  idegi  problémákat  és 
megbetegedéseket is kiválthat.
A Római Ifjúsági Bíróság 2008 áprilisában a gyermek apja kérelmére elrendelte a gyermek 
Olaszországba  visszavitelét  a  Tanács  szülői  felelősséggel  kapcsolatos  ügyekben  a 
joghatóságról szóló 2201/2003/EK rendelet  alapján.  Ugyanezen év augusztusában az olasz 
hatóságok  kérték  Lettországot,  hogy  a  Római  Ifjúsági  Bíróság  határozata  alapján  eljárva 
küldje a gyermeket  Olaszországba.  Az anya fellebbezését  a Római Fellebbviteli  Bíróság - 
tárgyaláson kívül eljárva, de a felek írásbeli észrevételeit figyelembe véve - elutasította. 2009 
júliusában,  a  gyermek  visszavételére  vonatkozó  határozat  végrehajtásával  megbízott  lett 

26 Az ítélet 2011. október 12-én vált véglegessé.
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bíróság  végrehajtó  megkereste  a  gyermek  apját,  hogy  felkérje  a  fiával  való  kapcsolat 
helyreállítására. Úgy tűnik, az apa nem válaszolt.
Lettország 2008 októberében eljárást indított Olaszország ellen az Európai Bizottság előtt a 
visszaviteli  eljárás  kapcsán.  Azt  állította  különösen,  hogy  Olaszország  nem  tartotta 
tiszteletben sem a rendeletet,  sem a lett bíróságok gyermeket érintő döntéseit.  A Bizottság 
indokolás  ellátott  véleményében  úgy  találta,  hogy  Olaszország  nem  szegte  meg  sem  a 
rendeletet, sem a közösségi jog általános elveit.
A  kérelmezők  az  Egyezmény  8.  cikkére  hivatkozással  azt  sérelmezték,  hogy  az  olasz 
bíróságok a gyermek Olaszországba vitelét  elrendelő határozatai  ellentétesek az ő legjobb 
érdekével és sértik a nemzetközi és a lett jogot, továbbá azt, hogy az anya nem volt jelen a 
Római Ifjúsági Bíróság által tartott tárgyaláson .
A Bíróság emlékeztetett arra, hogy korábban, Neulinger és Shuruk  Svájc elleni ügyében27 

számos  alapelvet  kidolgozott  a   gyermekek  jogellenes  külföldre  vitelének  tárgyában. 
Megjegyezte, hogy sem az olasz kormány, sem a kérelmezők nem vitatták, hogy a gyermek 
elvitele  jogsértő  volt  a  gyermekek  jogellenes  külföldre  viteléről  szóló  Hágai  Egyezmény 
alapján, és hogy az olasz bíróságok döntésének, hogy visszatérjen Olaszországba, törvényes 
célja a gyermek és apja jogainak és szabadságainak védelme volt.
A Bíróság azonban észlelte, hogy az olasz bíróságok döntéseiket alig indokolták. Így a lett 
bíróságok  következtetései  és  a  gyermek  vonatkozásában  elkészített  pszichológiai 
szakvélemény  ellenére,  az  olasz  bíróságok  nem foglalkoztak  azzal  a  kockázattal,  hogy a 
gyermek elválasztása az anyjától nála idegi problémákat  és megbetegedéseket is kiválthat. 
Arra a tényre sem fordítottak figyelmet arra, hogy a gyermek apja 2006 óta meg sem kísérelte, 
hogy lássa a fiát. Továbbá, az olasz bíróságok nem kísérelték  megállapítani, hogy vajon a 
gyermek apjának otthon alkalmas-e egy kisgyermek számára, és olyan, eredetileg az apa által 
javasolt  feltételeket  írt  elő,  amely  szerint  a  gyermek  anyja  -  egy  kezdeti  rövid  együttlét 
időszaka után csak minden második évben egy hónapra láthatta volna.  A Bíróság úgy ítélte, 
hogy  ezek  a  feltételek  nem  megfelelő  választ  adnak  arra  a  lelki  traumára,  ami 
elkerülhetetlenül  követi  az  anya  és  gyermeke  között  fennálló  szoros  kapcsolat  hirtelen  és 
visszafordíthatatlan  megszüntetését.  Végül  az  olasz  bíróság  nem vizsgálta  meg  az  apa  és 
gyermek  közti  kapcsolat  biztosító   alternatív  megoldásokat.  Következésképpen  a  Bíróság 
megállapította, hogy a gyermek Olaszországba visszavitelének elrendelésének eredményeként 
az Egyezmény 8. cikkét megsértették.
A  Bíróság  megállapította,  hogy  mind  a  gyermek  apja,  mind  anyja,  ügyvédi  segítséggel 
részletes  írásbeli  nyilatkozatot  terjesztettek  elő  az  olasz  bíróságok  előtt.  A  Bíróság  ezért 
megállapította,  hogy az eljárás  tisztességes  volt,  és az anya  Római  Ifjúsági  Bíróság előtti 
tárgyalásról való távollétére figyelemmel sem sértették meg a 8. cikket.
A Bíróság a kérelmezők részére 10.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

3. M. és mások Bulgária elleni ügye (41416/08. sz. ügy)28

A kérelmezők az afgán állampolgárságú M., örmény állampolgárságú felesége és két kiskorú 
gyermekük; mindannyian Bulgáriában élnek. M. 1998-ban lépett be Bulgáriába, és 2001-ben 
felvette a kereszténységet; 2004 márciusában menekült-státuszt kapott, mivel a hatóságok úgy 
ítélték, hogy keresztény hitre térése miatt Afganisztánban üldöztetésnek lenne kitéve. 

27  41615/07. sz.  ügy,  l.:  Hírlevél  I.  évf.  3. szám, Az Emberi  Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos 
ítéletei, 1. sz. alatt

28 Az ítélet 2011. október 26-án vált véglegessé.
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Az abban az időszakban a Belügyminisztérium részét képező Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 
igazgatója  2005.  december  6-án  hozott  egy  M.  tartózkodási  engedélyét  visszavonó,  őt 
kiutasító,  a kiutasítási  őrizetét  elrendelő,  őt Bulgáriából  10 évre kitiltó  végzést,  mivel  úgy 
ítélte, hogy "komoly nemzetbiztonsági fenyegetést" jelent. A végzés nem határozta meg azt az 
országot, ahova M.-et szállítani kellett. A végzés egy olyan belső iraton alapult, amely többek 
között azt állította, hogy M. embercsempészetben vett részt. 2006. október 12-én egy másik 
szerv,  a  rendőrség  Bevándorlási  Igazgatósága  elrendelte  M.  kiutasítási  őrizetbe  vételét. 
Mindkét végzés azonnal végrehajtható volt. M.-et azonban nem utasították ki, a  hatóságok 
szerint azért, mert nem rendelkezett érvényes úti okmánnyal. 
M.-et  2006.  október  18-án  vették  őrizetbe,  és  az  Idegenrendészeti  Őrizeti  Központban 
tartották  fogva.  A  bolgár  rendőrség  2007  februárjában  megkereste  Afganisztán  szófiai 
nagykövetségét,  hogy állítsanak ki  személyazonossági  okmányt  M. részére.  Miután válasz 
nem érkezett, 2008 szeptemberében és 2009 januárjában ismét megkeresték. A nagykövetség 
végül megtagadta az útlevél kiállítását M. részére, mivel nem akart kapni útlevelet, és nem is 
akart visszamenni Afganisztánba.
M.  2006  októberében  a  Szófiai  Városi  Bíróság  előtt  megtámadta  a  2005  december  6-ai 
végzést.  2007 októberében a Legfelsőbb Közigazgatási  Bíróság elutasította M. végrehajtás 
felfüggesztése  iránti  kérelmét,  és  2008  júniusi  ítéletében  elutasította  a  keresetét.  2006 
októberében  az  őrizetbe  vételét  elrendelő,  2006.  október  12-ei  végzést   is  megtámadta  a 
Szófiai Városi Bíróság előtt. A Szófiai Városi Bíróság 2009 áprilisi ítéletében megállapította, 
hogy  a  végzést  egy  arra  nem jogosult  tisztviselő  írta  alá,  ezért  semmisnek  nyilvánította, 
ugyanakkor nem rendelte el M. szabadlábra helyezését.
A  Bíróság  2008.  szeptember  1-jén  -  összhangban  ideiglenes  intézkedésre  vonatkozó 
szabályokkal  -  kezdeményezte  a  bolgár  kormányzatnál,  hogy további  értesítésig  M.-et  ne 
szállítsák Afganisztánba.
2009 júniusában, a rendőrség kötelezte M.-et, hogy 2009. július 3-ai szabadulása után naponta 
jelentkezzék a helyi rendőrőrsön. 
A kérelmezők - hivatkozva az Egyezmény 3.  5., 8. és 13. cikkére,sérelmezve M jogellenes 
fogva tartását, a kiutasításával való fenyegetést, és a hatékony jogorvoslat hiányát.
A Bíróság emlékeztetett arra, hogy az emberek őrizetben tartása kiutasításuk érdekében,  csak 
addig lehet  indokolt  amíg  kiutasítási  vagy kiadatási  eljárás volt  folyamatban.  Ha az ilyen 
eljárást  nem megfelelő gondossággal  folytatják le,  az őrizet  összeegyeztethetetlen lehet az 
Egyezménnyel. M.-et két évig és nyolc és fél hónap tartották őrizetben. Noha kiutasítását már 
2005  decemberében  elrendelték,  a  hatóságok  csak  2007  februárjában  próbáltak  először  a 
kiutasítást  lehetővé  tevő  személyazonosító  okmányt  biztosítani  számára.  Továbbá, 
megkeresésüket  csak egy évvel  és hét hónappal  később ismételték  meg.  Ezalatt  M. végig 
őrizetben maradt. Ezen kívül a bolgár kormányzat időközben kimutatta, hogy megkísérelte 
egy másik biztonságos országba küldeni. Következésképpen a M. őrizetben tartása nem volt 
indokolt  annak  teljes  időtartama  alatt,  mivel  a  bolgár  hatóságok  részéről  hiányzott  a 
gondosság. Ennek alapján -  és megjegyezve,  hogy az őrizetbevételre  vonatkozó két külön 
végzés jogbizonytalanságot teremtett - a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy M.-et az 
5. cikk 1. bekezdésének megsértésével tartották fogva.
M. két külön bírósági eljárásban azzal érvelt, hogy őrizetben tartása, amelyet két különböző 
jogi  aktus,  2005  decemberében  és  2006  októberében  rendelt  el,  jogellenes  volt.  Az  első 
eljárásban a bíróság nem volt hajlandó megvizsgálni a kérelmét, és a másodikban a bíróságok 
csak azt állapította meg, közel két és fél évvel később, hogy a második végzést egy arra fel 
nem jogosított tisztviselő írta alá. A hatóságok ezért elmulasztották biztosítani azt, hogy a M. 
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gyorsan vitathassa bíróság előtt kiutasítási őrizetben tartásának törvényességét, így az 5. cikk 
4. bekezdését megsértették.
M.  és  felesége  valamint  gyermekeik  mind  sérelmezték,  hogy  a  őrizetbe  vételéről  és  a 
kiutasításról szóló végzés megsértett a családi élethez fűződő jogukat. Az őrizet tekintetében, 
mivel  a  Bíróság  azt  az  5.  cikk  1.  pontja  alapján  jogsértőnek  találta,  nem volt  szükséges 
megvizsgálni a kérdést. M. fenyegető kiutasítása tekintetében a Bíróság megjegyezte, hogy a 
kérelmezők  valódi  családi  életet  éltek  Bulgáriában.  A  kiutasító  végzés  egy  olyan 
megállapításon  alapult,  amelyet  egy  belügyminisztériumi  irat  tartalmazott,  amelyet  nem 
terjesztettek  a  Bíróság  elé,  és  amely  -  úgy  tűnik  -  nem  említette  azokat  tényeket  és 
bizonyítékokat,  amelyeken ez a megállapítás  alapult.  A Legfelsőbb Közigazgatási  Bíróság 
pusztán alakilag vizsgálva az ügyet elutasította  M. fellebbezését a kiutasító végzés ellen, és 
ily  módon ténylegesen egy kormányzati  ügynökség ellenőrizetlen  belátására  hagyta  annak 
eldöntését, hogy vajon M. fenyegetést jelent-e a nemzet biztonságára. Ezt a megközelítést már 
korábbi Bulgária elleni ügyekben is a 8. cikket sértőnek találták,  így a kérelmezőket nem 
védték meg az önkényességtől, megsértve ezzel a 8. cikket.
A  Bíróság  megállapította,  hogy  a  Legfelsőbb  Közigazgatási  Bíróság  nem  vizsgálta 
megfelelően azt a rendőrségi megállapítást, hogy M. fenyegetést jelent a nemzet biztonságára. 
A nemzeti bíróság nem vizsgálta meg az Egyezmény alapján megkövetelt szigorral M.-nek 
azt a panaszát sem, hogy bántalmazását vagy életét kockáztatja, ha visszatér Afganisztánba. 
Ezen kívül, a bolgár jog szerint, a nemzetbiztonsági okokból kiutasító végzés ellen benyújtott 
fellebbezéseknek nem volt halasztó hatálya, és a M. kérelmét, hogy ne utasítsák ki addig, míg 
ügyében döntés nem születik, gyakorlatilag meg sem vizsgálták. Ennek megfelelően a Bíróság 
megállapította,  hogy  a  kiutasító  végzések  elleni  jogorvoslat  tekintetében  a  bolgár  jog  és 
gyakorlat megsértette az Egyezmény 13. cikkét.
A Bíróság az első kérelmező részére 12.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.
Tekintettel arra, hogy a Bíróság korábban már számos Bulgária elleni esetben megállapított 
hasonló  jogsértéseket,   és  más  hasonló  esetek  is  folyamatban  vannak  előtte,  a  Bíróság 
szükségesnek találta,  hogy segítse  a  bolgár  kormányt  a  Bíróság  ítéleteinek  végrehajtására 
vonatkozó kötelezettsége teljesítésében. A Bíróság különösen úgy ítélte, hogy a jelen ítélet 
végrehajtására  szolgáló  intézkedéseknek  magukban  kellene  foglalniuk  az  idegenrendészeti 
törvény vagy más törvény megváltoztatását annak érdekében, hogy:
1) bíróságok alapos bírósági felülvizsgálatot gyakoroljanak a külföldiek kiutasításához vezető 
a tények és  indokok felett;
2)  a  kiutasítással  kapcsolatos  jogorvoslati  kérelmeket  vizsgáló  bíróságok  teremtsenek 
egyensúlyt  a kiutasító hatóságok által  kitűzött  célok és az érintett  személyek emberi jogai 
között, ideértve a családi élet tiszteletben tartásához való jogot is;
3) azt az országot, ahová a külföldit szállítani kell, mindig tüntesse fel egy jogilag kötelező 
erejű aktus;
4)  a  fogadó  országban  halál  vagy  bántalmazás  veszélyét  állító  kérelmeket  a  bíróságnak 
szigorúan ki kell vizsgálnia, és
5) a kiutasító határozatok elleni fellebbezésben tett ilyen állításoknak automatikus halasztó 
hatállyal kell bírniuk, amíg ezeket az állításokat kivizsgálják.
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A Legfelsőbb Bíróság emberi jogi vonatkozású határozatai

Büntető ügyszak

Bfv. II. 235/2011/5 
A tárgyalás megnyitása szabályozásánál a főszabály a vádlott jelenléte, kivételesen kerül sor a 
vádlott távolléte esetén felvett bizonyításra. A „speciális szabály lerontja az általánost” elvnek 
megfelelően az a szabály, mely szerint a bizonyítási eljárás a vádlott kihallgatásával kezdődik 
(Be.286.§ (1) bek.)  értelemszerűen csak arra az esetre vonatkozik,  ha a vádlott  jelen van, 
ellenkező  esetben  nem  a  vádlott  kihallgatásával  kezdődik  a  bizonyítási  eljárás.  Ezt  az 
értelmezést támasztja alá a Be.281.§-ának (9) bekezdése is, mely szerint „a bíróság a vádlottat 
távollétében felmentheti  vagy vele  szemben az eljárást  megszüntetheti”.  Ez esetben pedig 
teljesen nyilvánvaló, hogy nemcsak a bizonyítási eljárás megkezdésére, hanem a befejezésére 
is szükségképpen a vádlott távollétében - tehát a meghallgatása nélkül - kerül sor, ezzel függ 
össze, hogy ebben az esetben a felmentő rendelkező részt a vádlottnak kézbesítés útján kell 
közölni  (Be.291.§  (9)  bek.).  A  vádlott  távollétében  megtartott  tárgyalás  jegyzőkönyvét  a 
vádlott kihallgatása után ismertetni kell (Be. 281. § (6) bekezdés).
A bíróság ennek a kötelezettségének [eleget téve] a 2009. január 12. napján tartott tárgyaláson 
a  vádlottak  jelenlétében  [a  tanúvallomásokat]  –  a  vád  és  a  vádmódosítást  követően  – 
felolvasta, majd  meghallgatott további két tanút. Arról, hogy a már kihallgatott tanúk ismételt 
megidézése  és  a  vádlottak  jelenlétében  való ismételt  kihallgatása  szükséges-e – a  bíróság 
nemlegesen döntött. E körben nincs különösebb jelentősége annak, hogy a korábbi tárgyalás 
megkezdéséről a bíróság az ügyész, a védő meghallgatása után, vagy enélkül döntött, mert a 
védő a tanúk meghallgatásánál jelen volt,  és nem kérte a tárgyalás elhalasztását,  miként a 
későbbi tárgyaláson a korábban meghallgatott és felolvasással ismertetett tanúvallomásokra 
figyelemmel  az  ismételt  megidézést  és  meghallgatást  sem  a  vádlott,  sem  a  védő  nem 
indítványozta.
Ebből  következően  nem  sérült  a  vádlott  védekezéshez  való  joga  sem.  A  hatályos 
büntetőeljárási törvény rendelkezéseire figyelemmel – a vádlott távollétében tárgyaláson jelen 
lévő  védő  a  kihallgatott  tanúkhoz  kérdést  intézhetett  –  így  a  Polgári  és  Politikai  Jogok 
Nemzetközi  Egyezségokmánya  hivatkozott  cikkének  megsértése  sem  valósult  meg. 
Mindemellett utal rá a Legfelsőbb Bíróság, hogy [a bizonyítékokat] a másodfokú bíróság is 
vizsgálta,  és a tanúvallomások egy részét  a bizonyítékok köréből kirekesztve  jutott  arra  a 
meggyőződésre,  hogy  a  maradék  bizonyítékok  alapján  is  kétséget  kizáróan  eldönthető  a 
büntetőjogi felelősség kérdése.

Bkf.III.1.263/2011/2. 
A vádirat szerinti bűncselekménynek már alapesete jelentős tárgyi súlyú, a  vádlott terhére 
rótt minősített eset, büntetési tételben kifejeződő tárgyi súlya pedig ezt is meghaladja, s az 
ügy  speciális  –  a  vádlott  személyében  rejlő  kockázatot  mutató  –  körülménye  a  (vádirat 
szerinti)  fegyveres  elkövetés,  ami  az  eljárás  jelen  szakaszában  megalapozza  a  szökés, 
elrejtőzés veszélyét. 
A Be. 129. § (2) bekezdés b) pontja egyaránt jogalapja az előzetes letartóztatásnak és azt 
felváltó,  illetve  szükségtelenné  tevő  óvadéknak,  házi  őrizetnek,  vagy  lakhelyelhagyási 
tilalomnak. Ehhez képest az óvadék, házi őrizet és lakhelyelhagyási tilalom törvényi feltételét 
épp  azok  a  körülmények  képezik,  melyek  alkalmasak  annak  valószínűsítésére,  hogy  a 
szabadon lévő vádlott az eljárási cselekményen megjelenik. 
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Kétségtelen,  hogy  a  bűncselekmény  jellege  a  házi  őrizet  (Be.  138.  §  (2)  bek.),  a 
lakhelyelhagyási tilalom (137. § (2) bek.) és az óvadék (147. § (2) bek.) esetében egyaránt 
olyan körülmény, amely alapján valószínűsíthető 
- előzetes letartóztatás ellenében az óvadék, házi őrizet, lakhelyelhagyási tilalom, illetve
- házi őrizet ellenében a lakhelyelhagyási tilalom
alkalmassága.
Korábban ez a vádlott esetében – az előzetes letartóztatás ellenében – az óvadék és házi őrizet  
vonatkozásában megtörtént. A fellebbezés pedig azt célozta, hogy tovább folytatva történjen 
meg – a házi őrizet ellenében – a lakhelyelhagyási tilalom vonatkozásában is. Erre azonban a 
vád szerinti bűncselekmény szempontjából nincs lehetőség. A fellebbezésben hivatkozott BH 
2002/348. számon közzétett eseti döntés szerint – a lakhelyelhagyási tilalom egyik feltételét 
képező  bűncselekményi  jelleg  szempontjából  -  valóban  jelentős  különbség  van  a  vagyon 
elleni és az élet elleni vagy egyéb súlyos erőszakos bűncselekmény között. A rablás viszont 
utóbbiak körébe tartozik. Nem csupán vagyon elleni, hanem – már az elkövetés idején is - 
személy elleni erőszakos bűncselekménynek tekintendő, a fegyveres elkövetési mód pedig ezt 
meghaladóan is kiemeli a vagyon elleni bűncselekmények köréből. 
Ehhez képest jellegénél fogva – ellentétben a fellebbezésben foglaltakkal – nem szempontja 
lakhelyelhagyási  tilalom indokoltságának;  az előzetes  letartóztatást  felváltó  óvadék,  illetve 
házi őrizet kapcsán sem más a helyzet, amit mutat a kettő együttes alkalmazása.
A  vádlott  egészségi  állapota  mérlegelendő  körülmény.  Kiinduló  pont  azonban,  hogy  -  a 
vádlott esetében, a fentiek szerint - a Be. 129. § (2) bekezdés b) pontja szerinti okkal védett 
törvényi  cél biztosításához fűződő érdek változatlan.  Az óvadék letételének engedélyezése 
nem azt  jelenti,  hogy megszűnt  a  Be.  129.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja  szerinti  veszély.  A 
visszatartó erő óvadék esetében a vádlottól függ, házi őrizet esetében viszont nem kizárólag 
rajta múlik. A fennálló veszély kockázatát csökkenti a házi őrizet Be. 147. § (4) bekezdése 
szerinti egyidejű – korábbi előzetes letartóztatást felváltó - elrendelése. A fellebbezés a házi 
őrizet, kötöttségben megnyilvánuló visszatartó erejének lazítását, a lakhelyelhagyási tilalomra 
felváltást  célozta,  személyi  körülmények alapján. Ha azonban – fent kifejtettek szerint – a 
bűncselekmény jellege erre nem ad további alapot, az egészségi állapot kezelése pedig a Be. 
138. § (1) bekezdése szerinti bírói engedélyezés mellett is megoldható (lévén a csatolt orvosi 
irat szerint nem fekvőbeteg kezelésről van szó), akkor valójában a hivatkozott körülmények 
nem alkalmasak lakhelyelhagyási tilalom elrendelésére, illetve házi őrizet megszüntetéséhez. 
A munkavégzés lehetősége – a családi körülmény kapcsán – szintén mérlegelendő szempont, 
azonban önmagában közömbös.  Nyilvánvaló ugyanis,  hogy a házi őrizet  lényegével  lenne 
ellentétes,  ha  munkavégzési  igény  alapot  adna  a  kényszerintézkedés  megszüntetésére.  E 
körülmény figyelembevételének garanciáját a házi őrizet – előzetes letartóztatással egyező – 
időszakos felülvizsgálata képezi (Be. 138. § (3) bek.).

Gazdasági ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Munkaügyi ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.
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Polgári ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Közigazgatási ügyszak

Kfv. III. 39.302/2010/8. 
A polgármesternek nemcsak a közhatalmi jogkörének gyakorlása során történt eljárása és  
intézkedései tartozhatnak az Ebtv. hatálya alá. 
Az Ebtv.  4.  §-ának b/  pontja  értelmében  az  egyenlő  bánásmód követelményét  a  helyi  és 
kisebbségi önkormányzatok, ezek szervei jogviszonyaik létesítése során, jogviszonyaikban, 
eljárásaik és intézkedéseik során /a továbbiakban együtt: jogviszony/ kötelesek megtartani. E 
rendelkezés  szempontjából  egyértelmű,  hogy  az  Ebtv.  4.  §  b/  pontjának  alanyi  oldala 
megvalósult  jelen  esetben,  mert  a  polgármester  az  önkormányzat  szerve,  sőt  törvényes 
képviselője a képviselő-testületnek, amely szervet az önkormányzati  feladat-  és hatáskörök 
megilletnek  /Ötv.  9.  §  /1/  bekezdés/.  Az  nem  vitatható,  hogy  az  önkormányzat  által 
összehívott  demonstráción  a  felperes,  mint  polgármester  szólalt  fel,  és  az  önkormányzat 
lapjában is, mint polgármester tette közzé véleményét, nyílt levelét.
A  továbbiakban  azt  kell  vizsgálni  a  megismételt  eljárásban,  hogy  ezek  a  tevékenységek 
tekinthetők-e  olyan  kifelé  irányuló  aktusoknak,  melyek  jogilag  szabályozott  társadalmi 
viszonyt hozhatnak létre az érintettekkel. Ez aktustani vizsgálódást igénnyel, azaz vizsgálni 
kell,  hogy jogi hatás kiváltására alkalmas aktusokról van-e szó /pl.  eljárást kezdeményező 
aktus, hatósági intézkedés, polgári jogi, munkajogi stb. aktus/. Mindez azt jelenti, hogy a helyi 
önkormányzat  és  szerveinek  nem  csak  a  közhatalmi  jogkörében  gyakorolt  feladat-  és 
hatáskörei  tekintetében  állapítható  meg  az  Ebtv.  hatálya,  hanem  minden  más  joghatás 
kiváltására alkalmas jogi aktusa tekintetében megállapítható lehet /pl. munkajogi aktus/.
Nem tartozik viszont  az Ebtv. hatálya alá azok a belső jogi aktusok /internaktusok/ amelyek 
nem kifelé, az egyenlő elbánás követelményének vélelmezett sérelmét elszenvedő személyre - 
panaszosra – irányulnak és ezáltal vele jogilag szabályozott társadalmi viszonyt nem hozhat 
létre.  Ugyanígy  nem  tartoznak  ide  az  olyan  tényleges  cselekmények,  melyekhez  nem 
kapcsolódhat kifelé irányuló - szükségszerűen közvetett - jogi hatás /pl. döntés előkészítés/. 
Ilyen  eset  a  képviselő-testületi  ülésen  valamely  döntés  megalapozását  szolgáló  vitában 
kifejtett  vélemény,  mivel  ezek  olyan  döntés-előkészítő  aktusoknak  tekinthetők,  mely 
tényleges cselekmények kifelé irányuló jogi hatást nem váltanak ki.
Az Ebtv. 10. §-ának /1/ bekezdésének alkalmazása során szükséges vizsgálni azt is, hogy a 
zaklatás megvalósítható-e személyek csoportjával szemben, figyelemmel arra is, hogy amikor 
nem csak konkrét személyre vonatkoztatható az adott tényállás, hanem személyek csoportjára 
is, olyankor ezt az Ebtv. külön kiemeli /pl. Ebtv. 10. § /2/ bekezdése/. Az Ebtv. 10. §-ának /1/ 
bekezdésében a zaklatás megfogalmazásakor csak az érintett személy 8. §-ban meghatározott 
tulajdonságára utal.

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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