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Európai uniós jogi közlemények

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek

Büntető ügyszak

Az adott időszakban nem tettek közzé ilyen tárgyú előzetes döntéshozatal iránti kérelmet.

Gazdasági ügyszak

1.  Az  Amtsgericht  Düsseldorf  (Németország)  által  2011.  november  25-én  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-594/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Jogosult-e az utas a 261/2004/EK rendelet 7. cikke szerinti kártalanításra, ha az indulás a rendelet 6.  
cikkének (1) bekezdésében rögzített  időhatárokon belüli  időtartamot  késett,  az  utolsó célállomásra 
történő  érkezés időpontja azonban a menetrend szerinti  érkezési  időpontnál legalább három órával 
későbbi? 

2.  A Juzgado  de  Primera  Instancia  n  o  12  de  Madrid  (Spanyolország)  által  2011. 
november 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-604/11. 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  kamatswap-ügyletet  kínálnak  az  ügyfélnek  a  más 
pénzügyi termékek kamatváltozásaiból eredő kockázat fedezésére? 

2.  A hivatkozott  irányelv  19.  cikkének  (4)  bekezdésében  foglalt,  lakossági  befektetőre  vonatkozó 
alkalmassági vizsgálat elmulasztása esetén meg kell-e állapítani a befektető és a pénzügyi (befektetési) 
intézmény által megkötött szerződés semmisségét?

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

4. Önmagában az a körülmény, hogy a pénzügyi (befektetési) intézmény más pénzügyi termékekhez 
kapcsolódó  összetett  pénzügyi  eszközt  kínál,  elegendő  oknak  bizonyul-e  a  Mifid-  irányelv  19. 
cikkében foglalt,  a  lakossági  befektetők  esetében előírt  alkalmassági  és  megfelelőségi  vizsgálatok 
elvégzéséből álló kötelezettségek alkalmazásának kizárására? 

5.  A Mifid-irányelv  19.  cikkének (9)  bekezdésében meghatározott  kötelezettségek alkalmazásának 
kizárásához  szükséges-e,  hogy  a  befektetők  védelmét  biztosító  —  a  hivatkozott  irányelvben 
foglaltakhoz hasonló — szabályok hatálya alá  tartozzon az a pénzügyi  termék,  amelyhez a  kínált  
pénzügyi eszközök kapcsolódnak? 

Munkaügyi ügyszak

Az adott időszakban nem tettek közzé ilyen tárgyú előzetes döntéshozatal iránti kérelmet.
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Polgári ügyszak

1.  A Landgericht  Düsseldorf  (Németország)  által  2011.  november  16-án  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-574/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Úgy kell-e értelmezni a 469/2009/EK rendelet 4. és 5. cikkét, hogy egyetlen hatóanyag (jelen esetben,  
valsartan) tekintetében megadott kiegészítő  oltalmi tanúsítvány által nyújtott oltalom kiterjed-e egy 
olyan  hatóanyagok  kombinációjából  álló  készítményre,  amely tartalmazza  az  említett  hatóanyagot 
(jelen esetben, valsartan és hidroklorotiazid)? 

2. A Cour d’appel de Bruxelles (Belgium) által 2011. november 21-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-577/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Úgy kell-e értelmezni a 92/49/EGK irányelv 29. cikk[ének második bekezdés]ét és 39. cikkének (3)  
[bekezdését],  valamint egyrészt a 73/239/EGK irányelv ( 2 ) 8. cikke (3) bekezdés[ének harmadik  
albekezdés]ét, másrészt az EUMSZ 49. és EUMSZ 56. cikket, hogy azok tiltják, hogy a tagállamok a  
szakmai tevékenységhez nem kötött egészségbiztosítási szerződések esetében olyan rendelkezéseket 
írjanak  elő,  amelyek  alapján  a  biztosítási  díjat,  az  önrészt  és  az  ellátást  a  biztosítási  díj  éves 
időpontjában kizárólag a következő tényezők alapján lehet kiigazítani: 

— a fogyasztói árindex alapján; 

—  egy  vagy  több  sajátos  index  alapján  a  magán  egészségbiztosítási  szerződések  által  fedezett 
szolgáltatások költségeire [úgynevezett „egészségügyi index”] tekintettel, amennyiben ezen index 
vagy indexek alakulásának mértéke meghaladja a fogyasztási árindexét; 

—  az  érintett  biztosítótársaság  kérelmére  eljáró,  a  biztosítótársaságok  ellenőrzését  végző 
közigazgatási hatóság engedélye alapján, ha a hatóság megállapítja, hogy a díj alkalmazása — az  
előző bekezdésekben szabályozott indexek alapján számított kiigazítások ellenére — a vállalkozás 
számára veszteséghez vezet vagy vezethet, és ezért engedélyezi, hogy a vállalkozás intézkedéseket 
tegyen a díjak kiegyenlítése érdekében, amelyek kiterjedhetnek a fedezeti feltételek kiigazítására 
is?

3. A Juridiction de Proximité de Chartres (Franciaország) által 2011. november 25-én 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-603/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Az Európai  Unió működéséről szóló, 2007.  december 13-án Lisszabonban aláírt,  és Franciaország 
területén 2009. december 1-jén hatályba lépett szerződés 101. és 102. cikkével ellentétes-e az olyan 
nemzeti jogi rendelkezés, mint a Code de la Mutualité L 112-1. cikke, mivel annak értelmezése alapján 
a  kiegészítő  kölcsönös  egészségbiztosítók  számára  tilos,  hogy  az  általuk  nyújtott  ellátásokat  az 
okiratok kiállítására és a szolgáltatások nyújtására vonatkozó feltételekhez képest alakítsák ki, míg ez 
a korlátozás nem vonatkozik az ugyancsak kiegészítő egészségbiztosítással foglalkozó — akár a Code 
des Assurances, akár a Code de la Sécurité Sociale hatálya alá tartozó — többi vállalkozásra? 

Közigazgatási ügyszak

1.  A  Verwaltungsgericht  Berlin  (Németország)  által  2011.  október  3-án  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-515/11. sz. ügy) 
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Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 2. cikke 2. pontjának második mondatát, hogy a szervek és intézmények azon tevékenységeik 
gyakorlása  során  is  jogalkotói  minőségben  járnak  el,  amelyek  a  parlament  által  megalkotott 
törvényben foglalt felhatalmazás alapján történő végrehajtó hatalmi jogalkotáshoz kapcsolódnak? 

2. Az első  kérdésre adandó igenlő  válasz esetén: e szerveket és intézményeket tartósan vagy csak a 
jogalkotási folyamat lezárásáig nem lehet a „hatóság” fogalmába tartozónak tekinteni? 

2.  A Rechtbank van Koophandel  te  Antwerpen (Belgium) által  2011.  november 7-én 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-559/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Valamely  terméknek  a  fogyasztó  részére  történő  eladásösztönzésével,  értékesítésével  vagy 
szolgáltatásával közvetlen kapcsolatban álló, a kereskedő által kifejtett tevékenységnek, mulasztásnak, 
magatartási  formának  vagy  megjelenítési  módnak,  illetve  kereskedelmi  kommunikációnak  — 
beleértve  a  reklámot  és  a  marketinget  is  —  és  ezáltal  a  belső  piacon  az  üzleti  vállalkozások 
fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló, 2005. május 11-i 
2005/29/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv   értelmében  vett  kereskedelmi  gyakorlatnak 
tekintendő-e valamely értékesítési helynek a kereskedő  által heti hét napon keresztül történő  nyitva 
tartása és e nyitvatartási idők hirdetése? 

2.  Ellentétesek-e  a  belső  piacon  az  üzleti  vállalkozások  fogyasztókkal  szemben  folytatott 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és  
tanácsi irányelvvel vagy valamely más európai uniós jogi rendelkezéssel, például az EUMSZ 34., 35.,  
49.  vagy 56.  cikkel,  a  2006.  november  10-i  törvény 8–14.  cikkében  foglaltakhoz  hasonló  olyan 
nemzeti rendelkezések, amelyek — az említett törvényben meghatározott egyes kivételek mellett — 
arra kötelezik a kereskedőket, hogy az értékesítési hely tekintetében kijelöljenek egy heti pihenőnapot, 
figyelemmel  arra  a  tényre,  hogy  a  kereskedő  számára  ezáltal  kifejezetten  tiltottá  válik,  hogy 
értékesítési helyét heti hét napon keresztül tartsa nyitva, mégpedig tekintet nélkül azokra a hatásokra, 
amelyeket e tilalom az átlagfogyasztóra gyakorol vagy gyakorolhat, és tekintet nélkül arra, hogy e  
tevékenység a konkrét  körülmények között a szakmai gondosság vagy a tisztességes kereskedelmi  
gyakorlatok megsértésének tekintendő-e, valamint tekintet nélkül arra a tényre, hogy a munkavállalók 
munkajogi pihenőidejét az említett törvénytől függetlenül más jogszabályok biztosítják? 

3.  A Bundesfinanzhof  (Németország)  által  2011.  november  9-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-562/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Kell-e  szankciót  kiszabni  valamely  exportőrrel  szemben,  amely  a  visszatérítés  biztosítása 
szempontjából  releváns tényállás  pontos  előadása mellett  visszatérítést  igényel,  jóllehet  az  érintett 
export vonatkozásában ténylegesen nem áll fenn visszatérítéshez való jog? 
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4. A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2011. november 14-én, 2011. december 2-án 
és 2011. december 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-566/11., C-
567/11., C-580/11., C-591/11.,  C-620/11., C-640/11. sz. ügyek)1 
Az eljárás nyelve: spanyol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Értelmezhető-e  úgy  az  üvegházhatást  okozó  gázok  kibocsátási  egységei  Közösségen  belüli 
kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003.  
október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikke, hogy azzal nem ellentétes  
egyes  olyan,  a  jelen  ügyben  vizsgáltakhoz  hasonló  nemzeti  jogalkotási  intézkedések  alkalmazása, 
amelyeknek tárgya és hatása az adott időszakra vonatkozóan a villamosenergia-termelési tevékenység 
díjazásának  csökkentése  az  üvegházhatást  okozó  gázok  ingyenesen  kiosztott  kibocsátási  egységei 
értékének megfelelő összeggel? 

5. A Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (Portugália) által 2011. november 22-én 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-579/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: portugál 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Úgy kell-e  értelmezni  a  közösségi  jogot,  különösen  a  2006.  július  11-i  1083/2006/EK tanácsi  
rendelet 5-8., 22., 32., 34., 35. és 56. cikkében, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
174., 175. és 176. cikkében foglaltakat, hogy a kiadások területi alapon történő támogathatóságának 
elve  alól  nincs  helye  kivételeknek,  vagyis  a  Strukturális  Alapok  és  a  Kohéziós  Alap  által 
társfinanszírozott  műveletekkel  kapcsolatos  kiadások az  operatív  programok keretében csak akkor 
támogathatók, ha azok az egyes operatív programok által érintett  NUTS II rendszerben valósulnak 
meg?

2.  Egészen  konkrétan,  úgy kell-e  értelmezni  a  fent  hivatkozott  rendelkezéseket,  hogy a  nemzeti 
hatóságok nem jogosultak olyan jogszabályokat alkotni, amelyek a kiadások területi alapon történő 
támogathatóságának  elve  alóli  kivételek  bevezetésével  lehetővé  teszik  az  olyan  beruházások 
támogathatónak minősítését,  amelyeknek helyszíne, illetve a kedvezményezett  szervezet nem ezen, 
kifejezetten  a  Konvergencia  célkitűzés  megvalósítására  irányuló  operatív  programok  által  érintett 
NUTS  II  szintű  régiókban  található,  de  amelyeket  az  említett  operatív  programok  keretében 
támogathatónak minősítenek? 

3.  Vagy  ellenkezőleg,  úgy  kell-e  értelmezni  a  közösségi  jogot,  különösen  a  2006.  július  11-i  
1083/2006/EK tanácsi  rendelet  5-8.,  22.,  32.,  34.,  35.  és  56.  cikkében,  valamint  a  Európai  Unió 
működéséről szóló szerződés 174., 175. és 176. cikkében foglaltakat, hogy azokkal nem ellentétesek a 
kiadások  területi  alapon  történő  támogathatóságának  elve  alóli  kivételek,  elfogadva  azt,  hogy  a 
nemzeti hatóságok jogosultak olyan jogszabályokat alkotni, amelyek alapján a Strukturális Alapok és a  
Kohéziós  Alap  által  társfinanszírozott  műveletek  kiadásai  akkor  is  támogathatók  az  operatív 
programok keretén belül, ha azok nem az egyes operatív programok által érintett NUTS II rendszerben 
valósulnak meg, különösen a jelentős, továbbgyűrűző  hatású (spill-over effect) kiadások/műveletek 
esetén, vagyis ha azokat igazolja a műveletek jellege és az a sokszorozó hatás, amelyet a beruházás 
megvalósulásának helyétől eltérő régiókban fejtenek ki? 

4.  Konkrétabban,  ellentétesek-e  e  rendelkezésekkel  a  nemzeti  hatóságok  által  megállapított  olyan 
jogszabályok,  amelyek  a  Konvergencia  célkitűzés  megvalósítására  irányuló  operatív  programok 
keretében  támogathatónak  minősíthetik  azokat  a  beruházásokat,  amelyek  helyszínük  vagy  a 
kedvezményezett  szervezet  helyénél  fogva  nem a  Konvergencia  célkitűzés  által  érintett  NUTS II 
rendszerben  valósulnak  meg,  különösen  a  jelentős  továbbgyűrűző  hatású  (spill-over  effect) 
kiadások/műveletek esetén, vagyis ha azokat igazolja a műveletek jellege és az a sokszorozó hatás, 
amelyet a beruházás megvalósulásának helyétől eltérő régiókban fejtenek ki? 

1 A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek.

6



6. A Verwaltungsgericht Karlsruhe (Németország) által 2011. november 24-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-585/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Ellentétes-e  az  uniós  joggal  az  a  nemzeti  szabályozás,  amely  a  másik  tagállamban  folytatandó 
felsőfokú tanulmányokkal kapcsolatos képzési támogatás odaítélését kizárólag azért tagadja meg, mert  
a  szabad  mozgás  jogát  gyakorló  hallgató  a  felsőfokú  tanulmányok  kezdetekor  nem  rendelkezik 
legalább három éve állandó lakóhellyel a származása szerinti tagállamban? 

7. A Korkein hallinto-oikeus (Finnország) által 2011. november 25-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-592/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: finn 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Miként  kell  értelmezni  az  1698/2005/EK  tanácsi  rendelet  22.  cikkének  (1)  bekezdését  („első 
alkalommal kezdenek gazdálkodni, mezőgazdasági üzem vezetőjeként”) és az 1974/2006/EK bizottsági 
rendelet 13. cikkének (4) és (6) bekezdését? Annak értékelésekor, hogy valaki első alkalommal kezd-e 
gazdálkodni  mezőgazdasági  üzem  vezetőjeként,  a  korábbi  tevékenység  megítélése  tekintetében 
jelentőséggel  bír-e,  hogy  az  érintett  a  részesedése  alapján  meghatározó  befolyással  bírt  egy 
társaságban, vagy az, hogy milyen mértékű  volt a mezőgazdaságból eredő  nyeresége, vagy hogy a 
társaságban  folytatott  tevékenysége  elkülöníthető-e  a  működését  tekintve  és  gazdaságilag  önálló 
termelési egység vezetésétől. Vagy vajon önmagában kell vizsgálni az üzem vezetését, és ennek során 
a fent hivatkozott körülmények mellett figyelembe kell venni az érintettnek a társaságban betöltött 
szerepét, valamint azon kérdést, hogy valóban visel-e üzleti kockázatot? 

2.  Valamely  korábbi  tevékenység  jelentőségének  a  más  tevékenységre  vonatkozó  támogatás 
odaítélésekor történő megítélésénél ugyanúgy kell-e értelmezni az üzem vezetését a korábbi vagy azon 
tevékenység  esetében,  amely  vonatkozásában  a  támogatást  kérték?  A tanácsi  rendelet  22.  cikke 
szerinti, a fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének elindítására irányuló támogatás korábban 
folytatott tevékenység alapján történő elutasításának feltétele-e, hogy e korábbi tevékenység a hatályos 
rendelkezések alapján főszabály szerint támogatható volt?

3.  Úgy kell-e  értelmezni  a bizottsági  rendelet  13.  cikkének (4)  bekezdését,  hogy az 1) kérdésben 
hivatkozott, a mezőgazdasági üzem vezetőjének való minősüléhez előírt feltételek a nemzeti jogban 
pontosíthatók vagy részletesebben meghatározhatók,  vagy e rendelkezés csak a tevékenységkezdés 
meghatározására jogosít fel? 

8. A Supremo Tribunal Administrativo (Portugália) által 2011.  december 1-jén,  2011. 
december  12-én  és  2011.  december  27-én  benyújtott  előzetes  döntéshozatal  iránti 
kérelmek (C-618/11., C-637/11. és C-659/11. sz. ügy sz. ügy)2 
Az eljárás nyelve: portugál 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. A 77/388/EK irányelv 11. cikke A. része (1) bekezdésének a) pontjával (jelenleg a 2006. november 
28-i 2006/112/EK irányelv 73. cikke), és különösen azon „ellenérték” fogalmával, „amelyet az átadó 
(helyesen: eladó) vagy a szolgáltatást teljesítő ezért az értékesítésért az átvevőtől (helyesen: vevőtől) 
(…) kap vagy kapnia kell”, összeegyeztethető-e a CIVA (hozzáadottérték–adóról szóló törvény) 16. 
cikke (1) bekezdésének a fellebbezéssel megtámadott ítélet által elfogadott értelmezése (amely szerint  
a kereskedelmi reklámokat terhelő reklámdíj a nyújtott reklámszolgáltatás lényegéhez tartozik, és erre 
tekintettel be kell számítani a HÉA alapjába)? 

2. A 77/388/EK irányelv 11. cikke A. része (3) bekezdésének c) pontjával (jelenleg a 2006. november 
28-i  2006/112/EK irányelv  79.  cikkének c)  pontja),  és  különösen  azon  „költségtérítési  összegek” 
fogalmával, „amelyeket valamely adóalany a vevőjétől, illetve a szolgáltatás megrendelőjétől annak 

2 A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek.
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nevében  vagy  (helyesen:  és)  a  javára  kifizetett  összegek  megtérítéseként  kap,  és  amelyeket  a  
könyvelésében átmenő  tételként  könyvel”,  összeegyeztethető-e a CIVA 16.  cikke (6) bekezdése c) 
pontjának  a  fellebbezéssel  megtámadott  ítélet  által  elfogadott  értelmezése  (amely  szerint  a 
kereskedelmi reklámokat  terhelő  reklámdíj  nem a szolgáltatás megrendelőjének nevében és javára  
megfizetett  összeg,  annak  ellenére,  hogy  azt  harmadik  személyeket  megillető  átmenő  tételként 
könyvelik és közintézmények javát szolgálják, és erre tekintettel be kell számítani a HÉA alapjába)? 

9. A Tribunal du travail de Bruxelles (Belgium) által 2011. november 30-án benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-619/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
A  szociális  biztonsági  rendszereknek  a  Közösségen  belül  mozgó  munkavállalókra,  önálló 
vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi 
rendelet 79. cikkének (1) bekezdése sérti-e az egyenlő bánásmódnak és a hátrányos megkülönböztetés 
tilalmának többek között az emberi jogok és az alapvető  szabadságok védelméről szóló, Rómában, 
1950. november 4-én aláírt európai egyezmény 14. cikkében kimondott — és adott esetben az Európai  
Közösség létrehozásáról szóló szerződés 17., 39. és/vagy 43. cikkével együttesen értelmezett — elvét, 
amennyiben  olyan  értelmezést  nyer,  miszerint  csak  az  elhunyt  szülőre  vonatkozik  a  biztosítási, 
szolgálati vagy önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi idő összesítésének a szociális biztonsági 
rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra  
történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 72. cikkében található 
szabálya,  és ennek következtében a családi  támogatásokról  szóló,  1939.  december 19-én egységes  
szerkezetbe  foglalt  törvények  56a.  cikkének  (1)  bekezdése  a  túlélő  házastárs  számára  kizárja  — 
állampolgárságától  függetlenül,  amennyiben  valamely  tagállam  állampolgára  vagy  amennyiben  a 
szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra 
és  családtagjaikra  történő  alkalmazásáról  szóló,  1971.  június  14-i  1408/71/EGK  tanácsi  rendelet 
személyi hatálya alá esik, és az Európai Unió valamely más tagállamában tevékenységet fejtett ki a 
családi  támogatásokról  szóló,  1939.  december  19-én  egységes  szerkezetbe  foglalt  törvények  56a.  
cikkének  (1)  bekezdése  által  meghatározott  tizenkét  hónapos  időszakban  —,  hogy  bizonyítékkal 
szolgálhasson,  hogy a  családi  támogatásokról  szóló,  1939.  december  19-én  egységes  szerkezetbe 
foglalt  törvények  52.  cikke  (3)  bekezdésének  1.  pontja  értelmében  vett  jogosultként,  hathavi 
átalánytámogatásban részesülhetett  volna a halálesetet  megelőző  tizenkettő  hónap során,  míg  az a 
túlélő  házastárs,  aki  akár  belga  állampolgárként,  akár  az  Európai  Unió  más  tagállamának 
állampolgáraként a családi támogatásokról szóló, 1939. december 19-én egységes szerkezetbe foglalt  
törvények  56a.  cikkének  (1)  bekezdésében  meghatározott  tizenkét  hónapos  időszakban  kizárólag 
Belgiumban dolgozott, amennyiben szükséges, jogosult ezt bizonyítani, csupán azért, mert sohasem 
hagyta el a belga felségterületet? 

10.  A Conseil  d’État  (Franciaország)  által  2011.  december  5-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-623/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
A Conseil d’État arra a kérdésre várja a Bíróság válaszát, hogy úgy kell-e értelmezni az 1999. január 
18-i 111/1999/EK bizottsági rendelet 16. cikkét, hogy az az Európai Unió Bíróságának hatáskörébe 
utalja azon jogviták eldöntését, amelyek azon feltételekre vonatkoznak, amelyek teljesülése esetén a 
mezőgazdasági  termékek  Oroszországba  történő  ingyenes  szállítására  irányuló  szolgáltatásra  kiírt 
közbeszerzési eljárás során tett ajánlatok elfogadására kijelölt intervenciós hivatal teljesíti a nyertes  
ajánlattevő  számára a kifizetést és szabadítja fel a nyertes ajánlattevő  által e szerv számára nyújtott 
szállítási  biztosítékot,  különösen az e műveletek végrehajtása kapcsán az intervenciós hivatal  által 
elkövetett hibákból eredő kár megtérítése iránti kereseteket. 
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11. Az Augstākās tiesas Senāts (Lett Köztársaság) által 2011. december 19-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-650/11. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: lett 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni az 1782/2003 rendelet 125. cikkének (1) bekezdését, hogy az anyatehénre  
vonatkozó támogatás az érintett naptári évben született valamennyi anyatehenére alkalmazandó? 

2. Úgy kell-e értelmezni az 1973/2004 rendelet 102. cikkének (2) bekezdését,  hogy a hat hónapos  
határidő a támogatás igénylésének benyújtására áll nyitva? 

3.  Ha  a  második  kérdésre  igenlő  válasz  adandó,  akkor  ha  egy  tagállam  lerövidítette  az  igény 
benyújtására nyitva álló határidőt, köteles-e kártalanítani a mezőgazdasági termelőt azon veszteségek 
miatt, amelyek abból fakadtak, hogy a rendeletben megadott határidő adta előnyökkel nem tudott élni? 

12. A Korkein hallinto-oikeus (Finnország) által 2012. január 3-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-6/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: finn 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Úgy kell-e  értelmezni  az  EUMSZ 107.  cikk  (1)  bekezdése  szerinti  szelektivitási  kritériumot  a  
jövedelemadóról  szóló  finn  törvény 122.  §-ának  (3)  bekezdése  szerintihez  hasonló  engedélyezési  
eljárás vonatkozásában, hogy az kizárja a levonás tulajdonosváltás esetén történő engedélyezését, ha 
az  engedélyezés  során  nem tartják  tiszteletben  az  EUMSZ 108.  cikk  (3)  bekezdésének harmadik  
mondata szerinti eljárást? 

2. A jövedelemadóról szóló finn törvény 117. és 119. §-ában rögzített azon főszabályt kell-e alapul 
venni  a  szelektivitási  kritérium  értelmezése,  különösen  a  viszonyítási  csoport  meghatározása 
keretében,  amely szerint  a  társaság  levonhatja  a  megállapított  veszteségeket,  vagy a  szelektivitási  
kritérium értelmezése során a tulajdonosváltásra vonatkozó rendelkezéseket kell alapul venni? 

3.  Abban  az  esetben,  ha  az  EUMSZ  107.  cikk  szerinti  szelektivitási  kritérium főszabály  szerint 
teljesítettnek tekintendő, igazolhatónak tekinthető-e a jövedelemadóról szóló finn törvény 122. §-ának 
(3)  bekezdése  szerintihez  hasonló  rendszer  azért,  mert  az  adórendszerben  rejlő  —  például  az 
adókikerülés megakadályozásához elengedhetetlen — mechanizmusról van szó? 

4. Milyen jelentőség tulajdonítandó a hatóságokat megillető mérlegelési jogkör terjedelmének annak 
megítélése  során,  hogy  fennáll-e  esetleg  valamely  igazoló  ok,  és  hogy  az  adórendszerben  rejlő 
mechanizmusról  van-e  szó?  Szükséges-e  az  adórendszerben  rejlő  mechanizmus  megállapításához, 
hogy a jogalkalmazó ne rendelkezzen mérlegelési jogkörrel, és az eltérés alkalmazásának feltételeit a 
törvény pontosan meghatározza?

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok

Büntető ügyszak

1.  A  Bíróság  (nagytanács)  2011.  december  6-i  ítélete  (a  Cour  d’appel  de  Paris 
(Franciaország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Alexandre  Achughbabian 
kontra Préfet du Val-de-Marne (C-329/11. sz. ügy)3

A  harmadik  országok  illegálisan  [helyesen:  jogellenesen]  tartózkodó  állampolgárainak  
visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008.  
december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet úgy kell értelmezni, hogy azzal 

—  ellentétes  a  jogellenes  tartózkodást  büntetőjogi  jogkövetkezményekkel  szankcionáló  tagállami  
szabályozás, amennyiben az lehetővé teszi szabadságvesztés-büntetésnek harmadik ország olyan  

3 A kérdés: Hírlevél II. évf. 11. sz., Büntető ügyszak, 1. sz. alatt.
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állampolgárával szembeni kiszabását, akivel szemben — bár jogellenesen tartózkodik az említett  
tagállam területén és nem áll szándékában ezen ország önkéntes elhagyása — nem alkalmaztak az  
ezen irányelv 8. cikkében foglalt kényszerítő intézkedéseket, és a kitoloncolásának előkészítése és  
foganatosítása céljából való őrizetbe vétele esetén nem telt le ezen őrizet maximális időtartama; és 

—  nem ellentétes az ilyen szabályozás, amennyiben az lehetővé teszi szabadságvesztés-büntetésnek  
harmadik  ország  olyan  állampolgárával  szembeni  kiszabását,  aki  vonatkozásában  az  említett  
irányelvben  foglalt  kiutasítási  eljárást  lefolytatták,  és  aki  valamely  tagállamban  jogellenesen  
tartózkodik, anélkül hogy vissza nem térést igazoló indok állna fenn. 

2.  A Bíróság  (második  tanács)  2011.  december  21-i  ítélete  (a  Tribunale  di  Firenze 
(Olaszország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  X  elleni  büntetőeljárás  (C-
507/10. sz. ügy)4 

A  büntetőeljárásban  a  sértett  jogállásáról  szóló,  2001.  március  15-i  2001/220/IB  tanácsi  
kerethatározat 2. és 3. cikkét, valamint 8. cikkének (4) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy ezekkel  
nem ellentétesek az  olyan nemzeti  rendelkezések,  mint  az  olasz  büntetőeljárási  törvénykönyv 392.  
cikkének (1a) bekezdése, 398. cikkének (5a) bekezdése és 394. cikke, amelyek egyrészt nem kötelezik  
az  ügyészt,  hogy  az  eljáró  bíróságnál  indítványozza,  hogy  az  tegye  lehetővé  egy  különösen  
veszélyeztetett  sértett  meghallgatását  és tanúvallomásának megtételét  az előzetes bizonyításfelvétel  
eljárási szabályai szerint a büntetőeljárás nyomozati szakaszában, másfelől pedig nem jogosítják fel a  
szóban  forgó  sértettet,  hogy  a  bíróságnál  jogorvoslatot  keressen  a  hivatkozott  eljárási  szerinti  
meghallgatására és tanúvallomásának megtételére  irányuló kérelmét  elutasító  ügyészi  határozattal  
szemben. 

Gazdasági ügyszak

1.  A  Bíróság  (első  tanács)  2011.  december  15-i  ítélete  (a  Cour  de  cassation 
(Franciaország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Rastelli  Davide  e  C.  Snc 
kontra  Jean-  Charles  Hidoux,  a  Médiasucre  International  társaság 
felszámolóbiztosaként eljárva (C-191/10. sz. ügy)
1. A fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2000. május 29-i 1346/2000/EK tanácsi rendeletet úgy kell  
értelmezni,  hogy  az  a  tagállami  bíróság,  amely  valamely  társasággal  szemben  megindítja  a  
fizetésképtelenségi  főeljárást  abból  kiindulva,  hogy  e  társaság  fő  érdekeltségeinek  központja  e  
tagállamban található, a nemzeti jogszabályai alkalmazásával csak akkor terjesztheti ki ezt az eljárást  
egy másik tagállamban székhellyel rendelkező második társaságra, ha bizonyítást nyer, hogy ez utóbbi  
társaság fő érdekeltségeinek központja az első tagállamban található.

2. Az 1346/2000 rendeletet úgy kell értelmezni, hogy amennyiben a valamely tagállamban székhellyel  
rendelkező társaság vonatkozásában keresetben kérik a valamely másik tagállamban egy, ez utóbbi  
tagállamban  letelepedett  másik  társasággal  szemben  megindított  fizetésképtelenségi  eljárás  
joghatásainak  kiterjesztését,  önmagában  e  társaságok  vagyona  keveredésének  megállapítása  nem  
elegendő  annak  bizonyításához,  hogy  az  említett  keresettel  érintett  társaság  fő  érdekeltségeinek  
központja szintén az utóbbi tagállamban található. Azon vélelem megdöntéséhez, miszerint e központ a  
létesítő okirat szerinti székhelyen található, az szükséges, hogy valamennyi releváns tényező átfogó  
vizsgálata során bizonyítást nyerjen, hogy a kiterjesztés iránti keresettel érintett társaság tényleges  
ügyvezetési és ellenőrzési központja harmadik személyek részéről megállapítható módon az eredeti  
fizetésképtelenségi eljárás megindításának helye szerinti tagállamban található.

4 A kérdés: Hírlevél II. évf. 2. sz., Büntető ügyszak, 1. sz. alatt.
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Munkaügyi ügyszak

1. A Bíróság (negyedik tanács) 2011. december 15-i ítélete (a Hof van Cassatie van België 
(Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Jan Voogsgeerd kontra Navimer SA 
(C-384/10. sz. ügy)5 

1.  A  szerződéses  kötelmi  viszonyokra  alkalmazandó  jogról  szóló,  1980.  június  19-én  Rómában  
aláírásra megnyitott egyezmény 6. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az eljáró nemzeti  
bíróságnak mindenekelőtt azt kell megállapítania, hogy a munkavállaló a szerződés teljesítéseként a  
munkáját rendszerint ugyanazon országban végzi-e, amely ország pedig az, ahol vagy ahonnan — a  
szóban  forgó  tevékenységet  jellemző  körülmények  összességére  tekintettel  —  a  munkavállaló  a  
munkáltatója felé fennálló kötelezettségeinek lényegét teljesíti.

2. Arra az esetre, ha a kérdést előterjesztő bíróság úgy ítélné meg, hogy az elé terjesztett jogvitát ezen  
Egyezmény  6.  cikke  (2)  bekezdésének  a)  pontjára  tekintettel  nem  tudja  eldönteni,  az  említett  
Egyezmény 6. cikke (2) bekezdésének b) pontját a következőképpen kell értelmezni:

— a „munkavállalót alkalmazásba vevő telephely” fogalma úgy értendő, mint amely kizárólag arra a  
telephelyre  utal,  amely  a  munkavállaló  felvételét  intézte,  és  nem  pedig  arra,  amelyhez  a  
munkavállaló a tényleges foglalkoztatása révén kapcsolódik;

— a jogi személyiséggel való rendelkezés nem olyan követelmény, amelynek e rendelkezés értelmében  
a munkáltató telephelyének meg kell felelnie;

—  a  munkáltatóként  hivatalosan  megjelölt  vállalkozástól  eltérő,  ezen  előbbi  vállalkozással  
kapcsolatban  álló  vállalkozás  telephelye  akkor  minősülhet  az  említett  Egyezmény  6.  cikke  (2)  
bekezdésének b) pontja szerinti „telephelynek”, ha objektív tényezők egy attól eltérő valós helyzet  
megállapítását teszik lehetővé, mint amely a szerződés feltételeiből kitűnik, és ez még arra az esetre  
is értendő, ha a vezetési hatáskört e másik vállalkozásra hivatalosan nem ruházták át.

Polgári ügyszak

1.  A Bíróság  (harmadik tanács)  2011.  december 1-jei  ítélete  (a  Handelsgericht  Wien 
(Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Eva-Maria Painer kontra Standard 
VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf 
Augstein GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen 
Zeitung GmbH & Co KG (C-145/10. sz. ügy)6 
1.  A polgári  és  kereskedelmi  ügyekben a  joghatóságról,  valamint  a  határozatok  elismeréséről  és  
végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 6. cikkének 1. pontját úgy  
kell  értelmezni,  hogy  e  rendelkezés  alkalmazásának  nem akadálya  az,  hogy  ha  a  több alperessel  
szemben  tartalmilag  azonos  szerzői  jogsértések  miatt  benyújtott  kérelmek  tagállamonként  eltérő 
nemzeti jogi alapokon nyugszanak. A nemzeti bíróságnak kell az ügy irataiban szereplő  valamennyi  
körülményre  tekintettel  mérlegelnie,  hogy  elkülönített  eljárások  esetén  fennáll-e  az  egymásnak  
ellentmondó határozatok meghozatalának a veszélye. 

2.  A szerzői jog és egyes szomszédos jogok védelmi idejének összehangolásáról szóló, 1993. október  
29-i  93/98/EGK tanácsi  irányelv  6.  cikkét  úgy kell  értelmezni,  hogy egy portréfotó e  rendelkezés  
alapján akkor részesülhet szerzői jogi védelemben, ha — és ezt a nemzeti bíróságnak kell az adott  
ügyben megítélnie — a szerző olyan szellemi alkotása, amely tükrözi az ő személyiségét, és amely a  
szerzőnek  a  fénykép  létrehozása  során  hozott  szabad  és  kreatív  döntéseiben  jut  kifejeződésre.  
Amennyiben  megállapítást  nyert,  hogy  a  szóban  forgó  portréfotó  műnek  minősül,  nem  részesül  
csekélyebb mértékű védelemben, mint bármely más mű, beleértve a fényképészeti alkotásokat is. 

3.  Úgy  kell  értelmezni  az  információs  társadalomban  a  szerzői  és  szomszédos  jogok  egyes  
vonatkozásainak  összehangolásáról  szóló,  2001.  május  22-i  2001/29/EK  európai  parlamenti  és  
5 A kérdés: Hírlevél I. évf. 7. sz., Munkaügyi ügyszak, 2. sz. alatt.
6 A kérdés: Hírlevél I. évf. 2. sz., Polgári ügyszak, 2. [helyesen: 3.] sz. alatt.
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tanácsi  irányelv  5.  cikke  (3)  bekezdésének  e)  pontját,  tekintettel  az  irányelv  5.  cikkének  (5)  
bekezdésére,  hogy  a  média  —  így  például  egy  újságkiadó  vállalat  —  nem  használhat  fel  saját  
kezdeményezésére, a közbiztonság érdekére hivatkozva egy szerzői jogi védelemben részesülő művet.  
Nem zárható azonban ki, hogy egy keresett személy fényképének közlésével éppen a közbiztonságra  
vonatkozó cél elérését segítheti. Meg kell követelni, hogy ez a kezdeményezés egyrészt illeszkedjen az  
illetékes nemzeti hatóságok közbiztonság biztosítására irányuló döntéséhez vagy eljárásához, másrészt  
pedig hogy az említett hatóságokkal egyetértésben és együttműködésben történjen, elkerülendő ezáltal  
annak veszélyét,  hogy keresztezze az e hatóságok által hozott  intézkedéseket,  ehhez nem szükséges  
azonban a közbiztonsági hatóságok arra irányuló konkrét, aktuális és kifejezett felhívása, hogy egy  
fényképet nyomozás céljából nyilvánosságra hozzanak. 

4. Úgy kell értelmezni a 2001/29 irányelv 5. cikke (3) bekezdésének d) pontját, tekintettel az irányelv  
5. cikkének (5) bekezdésére, hogy annak alkalmazásával nem ellentétes az, ha a művet vagy más,  
védelem alatt álló teljesítményt idéző újságcikk nem szerzői jogvédelem alatt álló szövegmű. 

5. Úgy kell értelmezni a 2001/29 irányelv 5. cikke (3) bekezdésének d) pontját, tekintettel az irányelv  
5. cikkének (5) bekezdésére, hogy annak alkalmazásához az a kötelezettség fűződik, hogy a műből 
vagy más, védelem alatt álló teljesítményből történő idézés esetén fel kell tüntetni a forrást, beleértve  
a szerző vagy az előadóművész nevét is. Ha azonban a 2001/29 irányelv 5. cikke (3) bekezdésének e)  
pontja alapján ezt a nevet nem tüntették fel, az említett kötelezettségnek azzal is eleget tesznek, ha csak  
a forrást tüntetik fel. 

 

2. A Bíróság (negyedik tanács) 2011. december 1-i ítélete (a Court of Appeal (England & 
Wales) (Civil  Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — 
Churchill  Insurance  Company  Limited  kontra  Benjamin  Wilkinson  és  Tracy  Evans 
kontra Equity Claims Limited (C-442/10. sz. ügy)7 

1.  A gépjárműhasználattal  kapcsolatos  polgári  jogi  felelősség  biztosítására  vonatkozó  tagállami  
jogszabályok közelítéséről szóló, 1990. május 14-i 90/232/EGK harmadik tanácsi irányelv 1. cikkének  
első  bekezdését,  valamint  a  tagállamok gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozó jogszabályainak  
közelítéséről  szóló,  1983.  december  30-i  84/5/EGK  második  tanácsi  irányelv  2.  cikkének  (1)  
bekezdését úgy kell értelmezni, hogy ezekkel ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely azzal a  
joghatással jár, hogy automatikusan kizárja a biztosító kártérítési kötelezettségét egy közúti baleset  
károsultjaival szemben, amennyiben ezt a balesetet nem a biztosítási szerződés által biztosított vezető 
okozta,  továbbá e  károsult,  a  baleset  időpontjában a  gépjármű  utasa,  biztosított  volt  e  gépjármű 
vezetése tekintetében, és a vezetést e vezetőnek engedte át. 

2. Az előterjesztett első kérdésre adandó válasz nem függ attól, hogy a biztosított károsult tudatában  
volt-e annak a ténynek, hogy az a személy, akinek a gépjármű vezetését átengedte, e tekintetben nem  
volt biztosított, vagy azt hitte, biztosított volt, illetve felmerült-e benne ez a kérdés, vagy sem. 

3.  A  Bíróság  (második  tanács)  2011.  december  8-i  ítélete  (a  Bundespatentgericht 
(Németország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Merck  Sharp  &  Dohme 
Corporation (korábban Merck & Co.) kontra Deutsches Patent- und Markenamt (C-
125/10. sz. ügy)8

A  gyermekgyógyászati  felhasználásra  szánt  gyógyszerkészítményekről,  valamint  az  1768/92/EGK 
rendelet,  a 2001/20/EK irányelv, a 2001/83/EK irányelv és a 726/2004/EK rendelet módosításáról  
szóló,  2006.  december 12-i  1901/2006/EK európai parlamenti  és tanácsi  rendelettel  módosított,  a  
gyógyszerek kiegészítő  oltalmi tanúsítványának bevezetéséről szóló, 1992. június 18-i 1768/92/EGK 
tanácsi rendelet 1768/92 rendelet 13. cikkét az 1901/2006 rendelet 36. cikkével összefüggésben úgy  
kell  értelmezni,  hogy  a  gyógyszerekre  akkor  is  kiadható  kiegészítő  oltalmi  tanúsítvány,  ha  az  
alapszabadalom bejelentési időpontja és az Unión belüli első forgalombahozatali engedély időpontja 

7 A kérdés: Hírlevél II. évf. 1. sz., Polgári ügyszak, 3. sz. alatt.
8 A kérdés: Hírlevél I. évf. 2. sz., Polgári ügyszak, 1. sz. alatt.
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között  eltelt  időtartam  rövidebb,  mint  öt  év.  Ebben  az  esetben  az  utóbbi  rendeletben  említett  
gyermekgyógyászati  meghosszabbítás  időtartama  attól  az  időponttól  kezdődik,  amelyet  úgy  kell  
kiszámítani, hogy a szabadalom lejártának időpontjából ki kell vonni az öt év, valamint a szabadalom  
bejelentése  és  az  első  forgalombahozatali  engedély  megszerzése  között  eltelt  időtartam  közötti  
különbséget. 

4.  A Bíróság (első  tanács)  2011.  december 8-i  ítélete  (a Hoge Raad der Nederlanden 
(Hollandia)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  — Residex Capital  IV CV kontra 
Gemeente Rotterdam (C-275/10. sz. ügy) 9

Az EK 88. cikk (3) bekezdésének utolsó mondatát akként kell értelmezni, hogy a nemzeti bíróságok  
hatáskörrel  rendelkeznek  a  kezességvállalás  semmisnek  nyilvánítására  az  alapjogvitához  hasonló  
olyan helyzetben, amelyben a jogellenes támogatást olyan kezesség révén hajtották végre, amelyet  
közhatalmi szerv vállalt annak érdekében, hogy fedezetet biztosítson egy pénzügyi társaság által olyan  
vállalkozásnak nyújtott kölcsönre, amely rendes piaci körülmények között nem juthatott volna ilyen  
finanszírozáshoz. E hatáskör gyakorlása során a nemzeti bíróságok kötelesek biztosítani a támogatás  
visszatéríttetését,  ennek  érdekében  pedig  semmisnek  nyilváníthatják  a  kezességvállalást  különösen  
akkor,  ha  kevésbé  korlátozó  jellegű  eljárási  cselekmények  hiányában  e  semmisnek  nyilvánítás  a  
kezességvállalás előtti versenyhelyzet helyreállításához vezethet, vagy elősegítheti azt. 

5. A Bíróság (első tanács) 2011. december 15-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden 
(Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Frisdranken Industrie Winters BV 
kontra Red Bull GmbH (C-119/10. sz. ügy)10 

A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/104/EGK  
első tanácsi irányelv 5. cikke (1) bekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy valamely harmadik  
személy  megrendelésére  és  annak  útmutatásai  szerint  olyan  csomagolásokat  feltöltő  
szolgáltatásnyújtó,  amelyeket  e  harmadik  személy  bocsát  a  rendelkezésére,  aki  e  csomagolásokon  
előzőleg egy védjegyként oltalomban részesített megjelöléssel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést  
helyezett el, maga nem végzi e megjelölésnek az e rendelkezés alapján megtiltható használatát.

6.  A Bíróság (nagytanács) 2011. december 21-i ítélete (a Conseil d’État (Franciaország) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Centre hospitalier universitaire de Besançon 
kontra Thomas Dutrueux, Caisse primaire d’assurance maladie du Jura (C-495/10. sz. 
ügy)11

Az  olyan  szolgáltatásnyújtó  felelőssége,  amely  kórházban  nyújtott  ellátásokhoz  hasonló  
szolgáltatásnyújtás keretében olyan hibás készülékeket vagy termékeket használ, amelyeknek az 1999.  
május 10-i 1999/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a hibás termékekért való  
felelősségre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló,  
1985.  július  25-i  85/374/EGK  tanácsi  irányelv  3.  cikkének  rendelkezései  értelmében  véve  nem  
gyártója, és e használattal kárt okoz e szolgáltatás igénybevevőjének, nem tartozik a 85/374 irányelv  
hatálya alá. Ez utóbbival nem ellentétes tehát az, ha a tagállam olyan szabályozást alkot, mint amely  
az alapeljárásban szerepel, és amely az így keletkezett károkért az ilyen szolgáltatásnyújtó felelősségét  
írja elő  az utóbbi vétkessége hiányában is, azzal a feltétellel azonban, hogy fennmarad a károsult  
és/vagy az említett szolgáltató lehetősége, hogy az említett irányelv alapján hivatkozhasson a gyártó  
felelősségére, amennyiben az irányelvben támasztott feltételek teljesülnek. 

9 A kérdés: Hírlevél I. évf. 5. sz., Polgári ügyszak, 1. sz. alatt.
10 A kérdés: Hírlevél I. évf. 1. sz., Polgári ügyszak, 7. sz. alatt.
11 A kérdés: Hírlevél II. évf. 2. sz., Polgári ügyszak, 1. sz. alatt.

1



Közigazgatási ügyszak

1.  A  Bíróság  (hetedik  tanács)  2011.  november  18-i  végzése  (a  Tribunale  di  Bari 
(Olaszország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Giovanni  Colapietro  kontra 
Ispettorato Centrale Repressioni Frodi (C-519/10. sz. ügy) 12

A 822/87/EGK tanácsi rendelet 39. cikkében előírt kötelező lepárlás megkezdéséről és az 1993–1994-
es szüreti év tekintetében az erre vonatkozó egyes részletszabályok alkalmazásának mellőzéséről szóló,  
1994. február 15-i 343/94/EK bizottsági rendelet a 822/87 rendeletet anélkül hajtja végre, hogy azt  
hatályon kívül helyezné vagy felváltaná. 

2.  A Bíróság  (nagytanács)  2011.  november  29-i  ítélete  (a  Gerechtshof  Amszterdam 
(Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — National Grid Indus BV kontra 
Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/ kantoor Rotterdam (C-371/10. sz. ügy)13

1.  A valamely tagállam joga szerint alapított társaság, amely más tagállamba helyezi át tényleges  
ügyvezetési központját, anélkül hogy e székhelyáthelyezés érintené az előbbi tagállam társaságaként  
való  minősítését,  hivatkozhat  az  EUMSZ 49.  cikkre  az  említett  székhelyáthelyezés  okán az  előbbi  
tagállam által a terhére kivetett adó jogszerűségének vitatása érdekében. 

2. Az EUMSZ 49. cikket úgy kell értelmezni, hogy: 

— azzal nem ellentétes az olyan tagállami szabályozás, amely szerint a társaság vagyonának rejtett  
értéknövekedése után esedékes adó összegét — a később esetlegesen bekövetkező  értékcsökkenés  
vagy értéknövekedés figyelmen kívül  hagyásával  — véglegesen akkor állapítják meg,  amikor a  
társaság a tényleges ügyvezetési központjának más tagállamba történő áthelyezése révén már nem 
tesz szert  adóköteles nyereségre az előbbi  tagállamban; e tekintetben nem bír jelentőséggel az,  
hogy az adóköteles rejtett értéknövekedés a fogadó tagállamban, annak hatályos adószabályozása  
miatt nem kifejezhető árfolyamnyereséghez kapcsolódik; 

— azzal ellentétes az olyan tagállami szabályozás, amely előírja a tényleges ügyvezetési központját  
más tagállamba áthelyező  társaság vagyonának rejtett értéknövekedése után kivetett adó említett  
áthelyezés pillanatában történő, azonnali beszedését.

 

3. A Bíróság (első tanács) 2011. december 1-jei ítélete (a Rechtbank van eerste aanleg te 
Antwerpen (Belgium), a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Egyesült 
Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) — Koninklijke Philips Electronics NV 
kontra Lucheng Meijing Industrial Company Ltd, Far East Sourcing Ltd, Röhlig Hong 
Kong  Ltd,  Röhlig  Belgium  NV  és  Her  Majesty’s  Commissioners  of  Revenue  and 
Customs (C-446/09. és C-495/09. sz. egyesített ügyek) 
Az 1999. január 25-i 241/1999/EK tanácsi rendelettel módosított, az egyes szellemi tulajdonjogokat  
sértő  áruknak  a  Közösségbe  történő  behozatalára,  valamint  a  Közösségből  történő  kivitelére  és  
újrakivitelére vonatkozó intézkedésekről [helyesen: egyes intézkedésekről] szóló, 1994. december 22-i  
3295/94/EK tanácsi  rendeletet,  valamint  az  egyes  szellemi  tulajdonjogokat  feltehetően  sértő  áruk 
elleni  vámhatósági  intézkedésekről  és  az  ilyen  jogokat  ténylegesen  sértő  áruk  ellen  hozandó 
intézkedésekről  szóló,  2003.  július  22-i  1383/2003/EK  tanácsi  rendeletet  a  következőképpen  kell  
értelmezni: 

— azon harmadik országból származó áruk, amelyek az Európai Unióban védjegyoltalom alatt álló  
termék utánzatának minősülnek, vagy az Unióban szerzői jogi vagy szomszédos jogi oltalom alatt,  
illetve formatervezési mintaoltalom alatt álló termék másolatának minősülnek, nem tekinthetők a  

12 A kérdés: Hírlevél II. évf. 2. sz., Közigazgatási ügyszak, 8. sz. alatt.
13 A kérdés: Hírlevél II. évf. 1. sz., Közigazgatási ügyszak, 2. sz. alatt.
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szóban  forgó  rendeletek  értelmében  „hamisított  áruknak”  vagy  „kalózáruknak”  pusztán  azon  
tényből kifolyólag, hogy azokat az Unió vámterületére felfüggesztő eljárás keretében léptetik be; 

— ezek az áruk ugyanakkor sérthetik a szóban forgó jogot és ezért tekinthetők „hamisított áruknak”  
vagy „kalózáruknak” akkor, ha bizonyított, hogy azokat az Európai Unióban történő forgalomba 
hozatalra  szánják,  erre  pedig  különösen  az  jelent  bizonyítékot,  ha  megerősítést  nyer,  hogy  az  
érintett  árukat  egy uniós vásárló részére értékesítették,  vagy uniós fogyasztók részére eladásra  
felkínálták,  illetve  hirdették,  vagy  pedig  ha  az  érintett  árukkal  kapcsolatos  iratokból  vagy  
levélváltásból kiderül, hogy az áruknak az uniós fogyasztók részére történő jogellenes forgalomba 
hozatalát tervezik; 

— ahhoz, hogy az érdemi döntésre illetékes szerv hasznosan vizsgálhassa meg az ilyen bizonyítéknak  
és  a  hivatkozott  szellemi  tulajdonjog  megsértését  megvalósító  egyéb  tényeknek  a  létezését,  az  
intézkedés iránti  kérelem alapján eljáró vámhatóságnak, amint tudomást szerez a szóban forgó  
jogsértés fennállásának gyanúját felvető ténykörülményekről, fel kell függesztenie az érintett áruk  
forgalomba bocsátását, vagy azokat le kell foglalnia, továbbá, hogy 

— e ténykörülmények között szerepelhet különösen az, hogy az áruk rendeltetési helyét nem jelentik  
be, miközben a kért felfüggesztő  eljárás megköveteli ennek bejelentését, hogy nincsenek pontos,  
illetve megbízható információk az áruk gyártójának vagy fuvarozójának kilétéről, illetve címéről,  
hogy nem működnek együtt a vámhatósággal, vagy akár az, hogy az érintett árukra vonatkozóan  
olyan  iratokra  vagy  levélváltásra  derül  fény,  amelyek  arra  utalnak,  hogy  megtörténhet  ezen  
áruknak az európai uniós fogyasztók részére történő jogellenes forgalomba hozatala.

4.  A  Bíróság  (negyedik  tanács)  2011.  december  1-i  ítélete  (a  Bundesfinanzhof 
(Németország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Systeme  Helmholz  GmbH 
kontra Hauptzollamt Nürnberg (C-79/10. sz. ügy)14 

1.  Az energiatermékek és a villamos energia közösségi  adóztatási  keretének átszervezéséről  szóló,  
2003.  október  27-i  2003/96/EK  tanácsi  irányelv  14.  cikke  (1)  bekezdésének  b)  pontját  úgy  kell  
értelmezni,  hogy  a  légi  közlekedés  során  felhasznált  üzemanyag  e  rendelkezésben  biztosított  
adómentességében nem részesülhet az olyan vállalkozás, mint amely az alapügyben szerepel, amely a  
tulajdonában  álló  repülőgépet  üzletfejlesztés  érdekében  a  személyi  állománya  tagjainak  az  
ügyfelekhez vagy kereskedelmi vásárok helyszínére való szállítására használja, amennyiben ezen utak  
nem  szolgálnak  közvetlenül  olyan  légi  közlekedési  szolgáltatásokat,  amelyeket  e  társaság  
ellenszolgáltatás fejében nyújt.

2. A 2003/96 irányelv 15. cikke (1) bekezdésének j) pontját úgy kell értelmezni, hogy nem tartoznak e  
rendelkezés hatálya alá azon üzemanyagok, amelyeket a repülőgép valamely repülőgépkarbantartó-
műhelybe és onnan vissza történő repüléséhez használ fel. 

5. A Bíróság (első  tanács) 2011. december 1-jei ítélete (az Unabhängiger Finanzsenat, 
Auβenstelle Linz (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Immobilien Linz 
GmbH & Co. KG kontra Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr (C-492/10. sz. ügy)15

Az  1985.  június  10-i  85/303/EGK tanácsi  irányelvvel  módosított,  a  tőkeemelést  terhelő  közvetett  
adókról szóló, 1969. július 17-i 69/335/EGK tanácsi irányelv 4. cikke (2) bekezdésének b) pontját  
akként  kell  értelmezni,  hogy nem növeli  a társaság vagyonát a társasági  veszteségek tag részéről  
történő átvállalása, ha arra az e veszteségek keletkezése előtt tett, kizárólag e veszteségek fedezetének  
biztosítására irányuló kötelezettségvállalás teljesítése útján kerül sor. 

14 A kérdés: Hírlevél I. évf. 1. sz., Közigazgatási ügyszak, 4. sz. alatt.
15 A kérdés: Hírlevél II. évf. 2. sz., Közigazgatási ügyszak, 3. sz. alatt.
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6.  A Bíróság (első  tanács) 2011. december 8-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof Baden-
Württemberg (Németország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme) — Nural  Ziebell, 
korábban Nural Örnek kontra Land Baden- Württemberg (C-371/08 sz. ügy) 
Az Európai Gazdasági Közösség és Törökország közötti társulás létrehozásáról szóló, egyrészről a  
Török Köztársaság, másrészről az Európai Gazdasági Közösség tagállamai és a Közösség által 1963.  
szeptember 12-én Ankarában aláírt, a Közösség nevében az 1963. december 23-i 64/732/EGK tanácsi  
határozattal megkötött, jóváhagyott és megerősített megállapodással létesített Társulási Tanács által  
elfogadott, a társulás fejlesztéséről szóló, 1980. szeptember 19-i 1/80 társulási tanácsi határozat 14.  
cikkének (1) bekezdését a következőképpen kell értelmezni: 

—  a  kiutasítással  szemben  a  török  állampolgárok  részére  ebben  a  rendelkezésben  biztosított  
védelemnek  nem ugyanaz  a  hatálya,  mint  az  uniós  polgárok  részére  az  Unió  polgárainak  és  
családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról,  
valamint  az  1612/68/EGK  rendelet  módosításáról,  továbbá  a  64/221/EGK,  a  68/360/EGK,  a  
72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK,  a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a  
93/96/EGK irányelv  hatályon kívül  helyezéséről  szóló,  2004.  április  29-i  2004/38/EK európai  
parlamenti és tanácsi irányelv 28. cikke (3) bekezdésének a) pontjában biztosított védelemnek, ily  
módon a kiutasítással szemben az ezen utóbbiak számára rendelkezésre álló védelmi rendszert nem  
lehet az 1/80 határozat 14. cikke (1) bekezdése értelmének és hatályának meghatározása során  
mutatis mutandis alkalmazni; 

— az 1/80 határozatnak e rendelkezésével nem ellentétes az, hogy közrendi okokon alapuló kiutasítási  
intézkedést tegyenek az említett határozat 7. cikke első bekezdésének második francia bekezdésében  
részére  biztosított  jogokkal  rendelkező  török  állampolgárral  szemben,  feltéve  hogy  az  érdekelt  
személyes magatartása valóban tényleges és kellően súlyos veszélyt jelent a fogadó tagállambeli  
társadalom valamely alapvető  érdekére, valamint hogy ezen intézkedés elengedhetetlen az ilyen  
érdek védelme céljából.  A kérdést előterjesztő  bíróságnak kell  — az érintett  török állampolgár  
helyzetére  jellemző  valamennyi  releváns  tényezőre  tekintettel  —  értékelni  azt,  hogy  az  ehhez  
hasonló intézkedés az alapeljárásban jogszerűen igazolt-e.

76.  A  Bíróság  (első  tanács)  2011.  december  8-i  ítélete  (a  Tribunal  Supremo 
(Spanyolország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Banco  Bilbao  Vizcaya 
Argentaria, SA kontra Administración General del Estado (C-157/10. sz. ügy)
Az EGK-Szerződés 67. cikkével és a Szerződés [Amszterdami Szerződéssel hatályon kívül helyezett]  
67. cikkének végrehajtásáról szóló, 1988. június 24-i 88/361/EGK tanácsi irányelv 1. cikkével nem  
ellentétes az az alapügy tárgyát  képezőhöz hasonló tagállami szabályozás,  amely a társasági  adó  
vonatkozásában a kettős adóztatás elkerülésére irányuló rendelkezések körében tiltja, hogy az Európai  
Unió más tagállamaiban keletkezett és az utóbbi államok területén társaságiadó-fizetési kötelezettség  
alá  eső  jövedelem  után  fizetendő  adó  összege  levonásra  kerüljön,  amennyiben  az  adót  annak  
megállapítása  ellenére  adómentesség,  adójóváírás  vagy  más  adókedvezmény  folytán  nem  kell  
megfizetni,  feltéve  hogy  e  szabályozás  nem hátrányosan megkülönböztető  az  említett  tagállamban  
szerzett kamatok tekintetében előírt bánásmódhoz képest, aminek a vizsgálata a kérdést előterjesztő  
bíróság feladata. 

 

8.  A  Bíróság  (harmadik  tanács)  2011.  december  15-i  ítélete  (a  Högsta 
förvaltningsdomstolen (korábban Regeringsrätten) (Svédország) előzetes döntéshozatal 
iránti kérelme) — Försäkringskassan kontra Elisabeth Bergström (C-257/10. sz. ügy)16

1.  Az  egyrészről  az  Európai  Közösség  és  tagállamai,  másrészről  a  Svájci  Államszövetség  között  
létrejött,  a  személyek  szabad  mozgásáról  szóló,  1999.  június  21-én  Luxembourgban  aláírt  
megállapodás 8. cikkének c) pontját, valamint a 2001. június 5-i 1386/2001/EK európai parlamenti és  

16 A kérdés: Hírlevél I. évf. 3. sz., Közigazgatási ügyszak, 13. sz. alatt.
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tanácsi  rendelettel  módosított,  a  szociális  biztonsági  rendszereknek  a  Közösségen  belül  mozgó  
munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június  
14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 72. cikkét úgy kell értelmezni, hogy amennyiben valamely tagállam  
jogi  szabályozása  az  alapügyben  szereplőhöz  hasonló  családi  ellátást  biztosítási,  szolgálati  vagy  
önálló vállalkozóként  folytatott  tevékenységi  idő megszerzésétől  teszi  függővé,  e tagállam illetékes  
intézménye e tekintetben köteles figyelembe venni a teljes egészében a Svájci Államszövetség területén  
szerzett ilyen időszakot.

2. Az említett megállapodás 8. cikkének a) pontját és az 1386/2001 rendelettel módosított 1408/71  
rendelet  3.  cikkének  (1)  bekezdését,  23.  cikkének  (1)  és  (2)  bekezdését,  72.  cikkét,  valamint  VI.  
melléklete N. pontjának 1. alpontját úgy kell értelmezni, hogy abban az esetben, amikor az alapügyben  
szereplőhöz  hasonló  családi  ellátás  összegét  az  egészségbiztosítási  ellátásra  vonatkozó  szabályok  
szerint  kell  kiszámolni,  olyan  személy  számára,  aki  az  e  jogosultság  megszerzéséhez  szükséges  
munkaviszony időtartamának teljes  egészét  valamely  másik  szerződő fél  területén teljesítette,  ezen  
összeget olyan munkavállaló jövedelmét alapul véve kell kiszámolni, aki az övéhez hasonló szakmai  
tapasztalattal és képesítéssel rendelkezik, és aki hasonló szakmai tevékenységet végez azon tagállam  
területén, ahol az ellátást igényelték.

9. A Bíróság (első tanács) 2011. december 15-i ítélete (a Bundesfinanzhof (Németország) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Hauptzollamt Hamburg-Hafen kontra Afasia 
Knits Deutschland GmbH (C-409/10. sz. ügy)17

1.  Az  egyrészről  az  afrikai,  karibi  és  csendes  óceáni  államok  között  és  másrészről  az  Európai  
Közösség és tagállamai között létrejött, 2000. június 23-án Cotonouban aláírt és a Közösség részéről  
a 2002. december 19-i 2003/159/EK tanácsi határozattal jóváhagyott partnerségi megállapodás V.  
melléklete 1. jegyzőkönyvének 32. cikkét akként kell  értelmezni,  hogy az olyan utólagos ellenőrzés  
eredményei, amely a valamely AKCS-állam által kiállított EUR.1 bizonyítványokban megjelölt áruk  
származásának valódiságára vonatkozik, és amely nagyrészt a Bizottság, pontosabban az OLAF által  
ezen államban, ezen utóbbi felkérésére folytatott vizsgálatból áll,  kötik azt a tagállamot, amelynek  
területére az árukat importálták, amennyiben — és ennek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság  
feladata — e hatóság részére olyan dokumentumot küldtek, amely egyértelműen rögzíti, hogy ezen  
AKCS-állam az említett eredményeket a magáénak fogadja el.

2.  A 2000.  november  16-i  2700/2000/EK európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelettel  módosított,  a  
Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 20. cikke  
(2) bekezdésének b) pontját akként kell  értelmezni, hogy olyan helyzetben, amikor az áruk Unióba  
történő importálása céljából kiállított  EUR.1 bizonyítványokat semmisnek nyilvánították, mert ezen  
bizonyítványok kiállítása tekintetében szabálytalanságok történtek,  és az áruk e bizonyítványokban  
megjelölt  preferenciális  származása  az  utólagos  ellenőrzés  alapján  nem  volt  megállapítható,  az  
importőr  a  behozatali  vámok  utólagos  beszedésével  szemben  nem  hivatkozhat  arra,  hogy  nem  
kizárható, hogy ezen áruk némelyike valóban preferenciális származású.

 

10.  A Bíróság  (harmadik  tanács)  2011.  december  15-i  ítélete  (a  Corte  suprema  di 
cassazione  (Olaszország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Banca  Antoniana 
Popolare  Veneta  SpA kontra Ministero  dell’Economia e  delle  Finanze,  Agenzia  delle 
Entrate (C-427/10. sz. ügy)18 

A tényleges  érvényesülés  elvével  nem ellentétes  a jogalap nélkül  fizetett  összeg visszakövetelésére  
vonatkozó  olyan  nemzeti  szabályozás,  amely  a  szolgáltatást  igénybe  vevő  által  a  HÉA-köteles  
szolgáltatóval  szemben  indított,  a  jogalap  nélkül  megfizetett  összeg  visszakövetelésére  irányuló  
polgári jogi keresetekre hosszabb elévülési időt ír elő az e szolgáltató által az adóhatósággal szemben  
érvényesített adójogi visszatérítés iránti igényekre vonatkozó különleges elévülési időhöz viszonyítva,  

17 A kérdés: Hírlevél I. évf. 6. sz., Közigazgatási ügyszak, 16. sz. alatt.
18 A kérdés: Hírlevél I. évf. 6. sz., Közigazgatási ügyszak, 20. sz. alatt.

1



ha ezen adóalany ténylegesen kérheti ezen adó visszatérítését ezen igazgatástól. Az utóbbi feltétel nem  
teljesül,  ha  az  ilyen szabályozás alkalmazása azzal  a  következménnyel  jár,  hogy teljes  mértékben  
megfosztja az adóalanyt a jogalap nélkül megfizetett hozzáadottérték-adó adóhatóság által történő  
visszatérítésétől, amely adót maga az adóalany köteles volt visszatéríteni a szolgáltatást igénybe vevő  
számára.

11. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2011. december 15-i ítélete (a Vestre Landsret (Dánia) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Niels Møller kontra Haderslev Kommune (C-
585/10. sz. ügy)19

A  2006.  január  18-i  166/2006/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelettel  módosított,  a  
környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 1996. szeptember 24-i 96/61/EK  
tanácsi  irányelv  I.  melléklete  6.6.  pontjának  c)  alpontjában  szereplő  „férőhely  kocák  számára”  
kifejezést úgy kell értelmezni, hogy az magában foglalja a kocasüldők (az első ivarérésen már átesett,  
de még nem fialt nőivarú sertések) számára szolgáló férőhelyeket is.

12. A Bíróság (második tanács) 2011. december 21-i ítélete (a Tribunale amministrativo 
regionale per la Lombardia (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Enel 
Produzione SpA kontra Autorità per l’energia elettrica e il gas (C-242/10. sz. ügy)20

A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 96/92/EK irányelv hatályon kívül  
helyezéséről  szóló,  2003.  június  26-i  2003/54/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelvet,  és  
különösen annak 3. cikke (2) bekezdését, valamint 11. cikke (2) és (6) bekezdését, úgy kell értelmezni,  
hogy  azzal  nem  ellentétes  az  alapügyben  szereplőhöz  hasonló  nemzeti  szabályozás,  amely  a  
villamosenergia árának a villamosenergia-hálózat biztonsága és a végső fogyasztó érdekében történő 
csökkentése  céljából  a  nemzeti  szabályozó  hatóság  által  meghatározott  kritériumok  alapján  a  
teherelosztási  szolgáltatások  villamosenergia-kereslete  szükségleteinek  kielégítése  tekintetében  
alapvetőnek minősített létesítményekkel vagy létesítménycsoportokkal rendelkező gazdasági szereplők 
tekintetében azt  a  kötelezettséget  írja  elő,  hogy ajánlataikat  a  nemzeti  piacon az  e  hatóság által  
előzetesen meghatározott feltételek mellett tegyék meg, feltéve hogy ez a szabályozás nem lépi túl az  
általa követett célkitűzés eléréséhez szükséges mértéket. A kérdést előterjesztő bíróság feladata annak 
vizsgálata, hogy az alapügyben e feltétel teljesül-e. 

13. A Bíróság (negyedik tanács) 2011. december 21-i ítélete (a Finanzgericht Düsseldorf 
(Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Haltergemeinschaft LBL GbR 
kontra Hauptzollamt Düsseldorf (C-250/10. sz. ügy)21

Az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003.  
október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelv 14. cikke (1) bekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni,  
hogy az e rendelkezésben előírt, a magánjellegű, kedvtelési célú repülés kivételével a légi közlekedés  
által  üzemanyagként  felhasznált  energiatermékek  adómentessége  nem  alkalmazható  az  olyan  
vállalkozás  esetében,  mint  amilyen  az  alapügyben  szerepel,  abban  az  esetben,  ha  légi  járművét  
üzemanyaggal  együtt  olyan  vállalkozások  számára  adja  bérbe  vagy  charterjáratként  történő 
használatba,  amelyek  légi  közlekedési  műveletei  közvetlenül  nem  az  e  vállalkozás  által  nyújtott  
visszterhes légi szolgáltatásra irányulnak. 

19 A kérdés: Hírlevél II. évf. 3. sz., Közigazgatási ügyszak, 9. sz. alatt.
20 A kérdés: Hírlevél I. évf. 3. sz., Közigazgatási ügyszak, 11. sz. alatt.
21 A kérdés: Hírlevél II. évf. 8. sz., Közigazgatási ügyszak, 26. sz. alatt.
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14. A Bíróság (harmadik tanács) 2011. december 21-i ítélete (a Vestre Landsret (Dánia) 
előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Danske  Svineproducenter  kontra 
Justitsministeriet (C-316/10. sz. ügy)22 

Az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a  
93/119/EK irányelv és a 1255/97/EK rendelet módosításáról szóló, 2004. december 22-i 2005/1/EK  
tanácsi rendeletet úgy kell értelmezni, hogy 

— e rendelettel nem ellentétes, ha valamely tagállam a sertésfélék közúti szállítására alkalmazandó  
előírásokat  fogad  el,  amelyek  a  jogbiztonság  erősítése  céljából,  az  állatok  jóléte  védelme  
célkitűzésének tiszteletben tartása mellett,  és  e  tekintetben túlzó feltételek  megállapítása nélkül  
pontosítják  a  szóban forgó rendeletben  előírt,  az  állatok  számára  szolgáló  rekeszek  minimális  
magasságára  vonatkozó  követelményeket,  amennyiben  ezen  előírások  nem  okoznak  olyan  
többletköltségeket  vagy  műszaki  nehézségeket,  amelyek  hátrányosabb  helyzetbe  hozzák  a  
hivatkozott  előírásokat elfogadó tagállam termelőit, illetve más tagállamok azon termelőit, akik  
termékeiket  az  első  tagállamba  vagy  azon  keresztül  kívánják exportálni,  aminek  vizsgálata  a  
nemzeti  bíróság  feladata;  a  nyolc  órát  meghaladó  szállításokat  illetően  a  rekeszek  belső 
magasságára vonatkozó — az állatok szállítás közbeni védelméről szóló 2006. december 21-i 1729.  
rendelet  36.  cikkének  (4)  bekezdésében  szereplőhöz  hasonló  —  átmeneti  rendelkezések  
megállapítása nem tekinthető arányosnak, amennyiben ugyanezen tagállam az általános szabályok  
keretében e rendelet 9. cikkének (1) bekezdéséhez hasonló, kevésbé korlátozó előírásokat fogadott  
el; 

—  e rendelettel ellentétes, ha valamely tagállam a sertések közúti szállítására alkalmazandó olyan  
előírásokat fogad el, amelyek pontosítják az e rendeletben előírt, az állatokhoz a jólétük feltételei  
rendszeres ellenőrzéséhez szükséges hozzáférésre vonatkozó követelményeket, és amelyeket csak a  
nyolc órát meghaladó szállításokra kell alkalmazni; és 

— e rendelettel nem ellentétes, ha valamely tagállam olyan előírásokat fogad el, amelyek értelmében  
sertésfélék közúti szállítása esetén az állatoknak a súlyuktól függően változó minimális térrel kell  
rendelkezniük, e terület 100 kg súlyú sertés esetében 0,42 m 2 , amenynyiben a szállítás időtartama 
nem haladja meg nyolc órát, és 0,50 m 2 a nyolc órát meghaladó időtartamú szállítások esetében. 

15. A Bíróság (nagytanács) 2011. december 21-i ítélete (a High Court of Justice Queen's 
Bench  Division  (Administrative  Court)  (Egyesült  Királyság)  előzetes  döntéshozatal 
iránti  kérelme)  —  Air  Transport  Association  of  America,  American  Airlines,  Inc., 
Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc. kontra Secretary of State for Energy and 
Climat Change (C-366/10. sz. ügy)23

1.  A kérdéseket  előterjesztő  bíróság által  említett  nemzetközi  jogi  elvek és rendelkezések közül  az  
alapügyhöz hasonló körülmények között és a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok  
kibocsátási  egységei  Közösségen  belüli  kereskedelmi  rendszerének  a  légi  közlekedésre  történő 
kiterjesztése  céljából  történő  módosításáról  szóló,  2008.  november  19-i  2008/101/EK  európai  
parlamenti  és  tanácsi  irányelv  érvényességének  mérlegelése  céljából  csak  a  következőkre  lehet  
hivatkozni: 

—  egyrészt,  az  Unió  ezen  irányelv  elfogadásával  kapcsolatos  hatáskörének  vonatkozásában  az  
Uniónak  betudható  nyilvánvaló  mérlegelési  hiba  ezen  elvekre  tekintettel  történő  vizsgálatának  
korlátai között: 

— arra az elvre, mely szerint a saját területe feletti légtérben minden államot teljes és kizárólagos  
szuverenitás illet meg; 

— arra az elvre, mely szerint egyetlen állam sem támaszthat jogszerűen igényt arra, hogy a nyílt  
tenger bármely részét szuverenitása alá vonja, valamint 

22 A kérdés: Hírlevél I. évf. 4. sz., Közigazgatási ügyszak, 13. sz. alatt.
23 A kérdés: Hírlevél I. évf. 5 sz., Gazdaság ügyszak, 2. sz. alatt.
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— arra az elvre, amely biztosítja a nyílt tenger feletti szabad repülést, 

— másrészt, 

— az egyrészt az Amerikai Egyesült Államok, másrészt pedig az Európai Közösség és tagállamai  
által  2007.  április  25-én  és  30-án  megkötött,  a  jegyzőkönyvvel  módosított  légiközlekedési  
megállapodás 7. cikkére, valamint 11. cikkének (1) bekezdésére és (2) bekezdésének c) pontjára,  
továbbá 

— az említett megállapodás 2. cikkével és 3. cikkének (4) bekezdésével összefüggésben értelmezett  
15. cikkének (3) bekezdésére. 

2. A 2008/101 irányelv vizsgálata nem tárt fel olyan tényezőket, amelyek befolyásolnák ezen irányelv  
érvényességét. 

16. A Bíróság (nagytanács) 2011. december 21-i  ítélete  (Court of Appeal  (England & 
Wales) (Civil Division), High Court of Ireland (Egyesült Királyság, Írország) előzetes 
döntéshozatal iránti kérelme) — N. S. (C-411/10. sz. ügy) kontra Secretary of State for 
the Home Department és M. E., A. S. M., M. T., K. P., E. H. kontra Refugee Applications 
Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform  (C-493/10. sz. ügy)24

1. Az EUSZ 6. cikk és/vagy az Európai Unió Alapjogi Chartája 51. cikke vonatkozásában az uniós jog  
végrehajtásának  minősül  valamely  tagállamnak  az  egy  harmadik  ország  állampolgára  által  a  
tagállamok  egyikében  benyújtott  menedékjog  iránti  kérelem  megvizsgálásáért  felelős  tagállam 
meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2003. február 18-i  
343/2003/EK  tanácsi  rendelet  3.  cikkének  (2)  bekezdése  alapján  arról  hozott  határozata,  hogy  
megvizsgál-e  egy olyan menedékjog iránti  kérelmet,  amelynek megvizsgálásáért  az  e  rendelet  III.  
fejezetében szereplő feltételek alapján nem felelős. 

2.  Ellentétes  az  uniós  joggal  egy  olyan  megdönthetetlen  vélelem  alkalmazása,  amely  szerint  a  
343/2003 rendelet 3. cikkének (1) bekezdése alapján felelősként meghatározott tagállam tiszteletben  
tartja az európai uniós alapvető jogokat. 

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 4. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a tagállamok — ideértve a  
nemzeti bíróságokat — kötelessége, hogy ne adják át a menedékkérőt a 343/2003 rendelet értelmében  
„felelős tagállamnak”, ha tudomással kell bírniuk arról, hogy a felelős tagállamban a menekültügyi  
eljárást és a menedékkérők befogadásának feltételeit illetően tapasztalható rendszeres zavarok miatt  
alapos okkal, bizonyítottan feltételezhető, hogy a kérelmező e rendelkezés értelmében embertelen vagy  
megalázó bánásmód tényleges veszélyének lesz kitéve. 

Amennyiben nem lehetséges a kérelmező átadása a 343/2003 rendelet III. fejezetében foglalt feltételek  
szerint  felelős  tagállamként  meghatározott  másik  európai  uniós  tagállamnak,  akkor  annak  a  
tagállamnak,  amelynek ezt  az átadást  végre kellett  hajtania,  — fenntartva a 343/2003 rendelet  3.  
cikkének (2) bekezdésében foglalt azon lehetőséget, hogy maga vizsgálja meg a kérelmet — folytatnia  
kell  az  említett  fejezetben  foglalt  feltételek  vizsgálatát  annak  megállapítása  érdekében,  hogy  a  
rangsorban  következő  valamelyik  feltétel  alapján  meg  lehet-e  egy  másik  tagállamot  határozni  
felelősként a menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért. 

Annak  a  tagállamnak,  amelyben a  menedékkérő  tartózkodik,  ügyelnie  kell  azonban  arra,  hogy  a  
kérelmező  alapvető  jogának  megsértésével  járó  helyzetet  ne  súlyosbítsa  a  felelős  állam 
meghatározására  irányuló,  aránytalanul  hosszú  ideig  tartó  eljárással.  Szükség  esetén  magának  a  
tagállamnak  kell  a  343/2003  rendelet  3.  cikkének  (2)  bekezdésében  foglaltaknak  megfelelően  a 
kérelmet megvizsgálnia. 

3. Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 1., 18. és 47. cikke alapján sem lehet más választ adni. 

24 A kérdések: Hírlevél I. évf. 6. sz., Közigazgatási ügyszak, 17. sz. és Hírlevél II. évf., 2. sz., Közigazgatási  
ügyszak 5. sz. alatt. 
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4.  Amennyiben  az  előző  kérdések  Nagy-Britannia  és  Észak-Írország  Egyesült  Királyságának  
kötelezettségei kapcsán merülnek fel, az Európai Unió Alapjogi Chartájának Lengyelországra és az  
Egyesült  Királyságra  történő  alkalmazásáról  szóló  (30.)  jegyzőkönyv  figyelembevétele  nem 
befolyásolja a C-411/10.  sz.  ügyben előterjesztett  második,  harmadik,  negyedik,  ötödik  és  hatodik  
kérdésre adott válaszokat. 

17.  A Bíróság  (nagytanács)  2011.  december 21-i  ítélete  (a  Bundesverwaltungsgericht 
(Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Tomasz Ziolkowski (C-424/10), 
Barbara Szeja, Maria-Magdalena Szeja, Marlon Szeja (C-425/10) kontra Land Berlin25 
1.  Az Unió polgárainak és  családtagjaiknak a tagállamok területén történő  szabad mozgáshoz és  
tartózkodáshoz  való  jogáról,  valamint  az  1612/68/EGK  rendelet  módosításáról,  továbbá  a  
64/221/EGK,  a  68/360/EGK,  a  72/194/EGK,  a  73/148/EGK,  a  75/34/EGK,  a  75/35/EGK,  a  
90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április  
29-i  2004/38/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv  16.  cikkének  (1)  bekezdése  akként  
értelmezendő, hogy az az uniós polgár, aki a fogadó tagállam területén kizárólag annak nemzeti joga  
alapján tartózkodott  több mint  öt  éven át,  nem tekinthető  úgy,  hogy megszerezte az e rendelkezés  
szerinti huzamos tartózkodási jogot, amennyiben e tartózkodás során nem felelt meg az ugyanezen  
irányelv 7. cikkének (1) bekezdésében foglalt feltételeknek. 

2.  A valamely harmadik állam állampolgára által valamely tagállam területén e harmadik államnak  
az Unióhoz való csatlakozását megelőzően eltöltött tartózkodási időszakokat a csatlakozási okmány  
különleges  rendelkezései  hiányában  figyelembe  kell  venni  a  2004/38  irányelv  16.  cikkének  (1)  
bekezdése szerinti huzamos tartózkodási jog megszerzése céljából, amennyiben azokat annak 7. cikke  
(1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelően töltötték el. 

18.  A  Bíróság  (negyedik  tanács)  2011.  december  21-i  ítélete  (a  Conseil  d’État 
(Franciaország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme) — Ministre  de L’Intérieur,  de 
l’Outre-mer,  des  Collectivités  territoriales  et  de  l’immigration  kontra  Chambre  de 
commerce et d’industrie de l’Indre (C-465/10. sz. ügy)26 
1.  Az alapeljárásbeliekhez  hasonló körülmények  között  az  1993.  július  20-i  2082/93/EGK tanácsi  
rendelettel  módosított,  a  2052/88/EGK  rendeletnek  egyrészt  a  különböző  strukturális  alapok  
tevékenységeinek egymás között, másrészt az Európai Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi  
eszközök  műveleteivel  történő  összehangolása  tekintetében  történő  végrehajtására  vonatkozó 
rendelkezések megállapításáról szóló, 1988. december 19-i 4253/88/EGK tanácsi rendelet 23. cikke  
(1)  bekezdésének  —  a  strukturális  alapok  feladatairól  és  eredményességéről,  továbbá 
tevékenységüknek egymás között, valamint az Európai Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi  
eszközök  műveleteivel  történő  összehangolásáról  szóló,  1988.  június  24-i  2052/88/EGK  tanácsi  
rendelet 7. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett — harmadik francia bekezdése olyan  
jogalapot képez, amely lehetővé teszi a nemzeti hatóságok számára, hogy — anélkül, hogy ehhez a  
nemzeti  jogban előírt  felhatalmazásra lenne szükség — az Európai Regionális  Fejlesztési  Alapból  
(ERFA) nyújtott  támogatást  a  kedvezményezettől  teljes  egészében visszaköveteljék azon az  alapon,  
hogy  ez  a  kedvezményezett  az  1993.  június  14-i  93/36/EGK  tanácsi  irányelvvel  módosított,  a  
szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési  szerződések odaítélési  eljárásainak összehangolásáról  
szóló, 1992. június 18-i 92/50/EGK tanácsi irányelv értelmében vett „ajánlatkérői” minőségében nem 
tartotta tiszteletben ez utóbbi  irányelv előírásait  azon szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési  
szerződés odaítélését illetően, amelynek tárgya annak a projektnek a megvalósítása volt,  amelynek  
céljából a kedvezményezettnek az említett támogatást nyújtották. 

2.  Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK,  
Euratom  tanácsi  rendelet  1.  cikke  értelmében  akkor  is  „szabálytalanságnak”  minősül  a  93/36 

25 A kérdés: Hírlevél I. évf. 7. sz., Közigazgatási ügyszak, 8. sz. alatt.
26 A kérdés: Hírlevél II. évf. 1. sz., Közigazgatási ügyszak, 9. sz. alatt.
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irányelvvel  módosított  92/50  irányelvben  előírt  közbeszerzési  szabályoknak  a  támogatott  projekt  
megvalósítására irányuló közbeszerzési szerződés odaítélése során az ERFA-támogatásban részesülő 
ajánlatkérő  általi megsértése, ha az illetékes nemzeti hatóságnak az e támogatás nyújtásáról hozott  
döntése időpontjában tudta, hogy a kedvezményezett már döntött arról, hogy mely szolgáltatót bízza  
meg a támogatott projekt megvalósításával. 

3.  Az alapeljárásbeliekhez hasonló körülmények között, amennyiben az ERFA-ból nyújtott támogatás  
valamely kedvezményezettje ajánlatkérői minőségében nem tartotta tiszteletben a 93/36 irányelvvel  
módosított 92/50 irányelvben szereplő közbeszerzési szabályokat a támogatott projekt megvalósítására  
irányuló közbeszerzési szerződés odaítélése során: 

—  a  szóban  forgó  szabálytalanságot  a  2988/95  rendelet  3.  cikke  (1)  bekezdésének  második  
albekezdése  szerinti  „folyamatos  szabálytalanságnak”  kell  tekinteni,  következésképpen  a  
kedvezményezettnek  jogalap  nélkül  kifizetett  támogatás  visszakövetelése  céljából  az  e  
rendelkezésben előírt négyéves elévülési idő azon a napon kezdődik, amikor a jogellenesen odaítélt  
közbeszerzési szerződést teljesítik; 

— közbeszerzési szabályok megsértését megállapító és ennek következtében a nemzeti hatóság részére  
a kifizetett  összegek visszatérítésének megkövetelését  ajánló felügyeleti  jelentésnek a támogatás  
kedvezményezettje  részére  történő  továbbítása  a  2988/95  rendelet  3.  cikke  (1)  bekezdésének  
harmadik  albekezdése  értelmében  a  „szabálytalanság”  vizsgálatára  vagy  üldözésére  irányuló,  
kellően konkrét cselekményt képez.

4.  Ellentétes  az  arányosság  elvével,  ha  —  a  2988/95  rendelet  3.  cikkének  (3)  bekezdésében  a  
tagállamok számára biztosított jog érvényesítése során — harmincéves elévülési időt alkalmaznak az  
uniós költségvetésből jogalap nélkül kapott támogatás visszakövetelésére. 

19.  A Bíróság  (harmadik  tanács)  2011.  december 21-i  ítélete  (a  Corte  dei  Conti  — 
Sezione Giurisdizionale  per la  Regione Siciliana (Olaszország)  előzetes  döntéshozatal 
iránti kérelme) (C-482/10. sz. ügy)27

Az Európai Unió Bírósága nem rendelkezik hatáskörrel arra, hogy választ adjon a Corte dei conti,  
sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana (Olaszország) 2010. szeptember 20-i határozatával  
előterjesztett kérdésekre. 

20. A Bíróság (hetedik tanács) 2011. december 21-i ítélete (a Rechtbank van eerste aanleg 
te  Brugge  (Belgium)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Vlaamse 
Oliemaatschappij NV kontra FOD Financiën (C-499/10. sz. ügy)28

A 2001.  december 20-i  2001/115/EK tanácsi  irányelvvel  módosított,  a  tagállamok forgalmi  adóra  
vonatkozó  jogszabályainak  összehangolásáról  —  közös  hozzáadottértékadó-rendszer:  egységes  
adóalap- megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 21. cikkének  
(3)  bekezdését  akként  kell-e  értelmezni,  hogy  az  nem teszi  lehetővé  a tagállamok  számára annak  
elrendelését, hogy a vámraktártól eltérő raktár üzemeltetője még akkor is egyetemlegesen köteles az e  
raktárból származó árunak az adóalany tulajdonos által ellenszolgáltatás fejében végzett értékesítése  
utáni hozzáadottértékadó-tartozás megfizetésére, ha az említett raktár üzemeltetője jóhiszemű, illetve  
sem vétkesség, sem mulasztás nem róható a terhére. 

27 A kérdés: Hírlevél II. évf. 1. sz., Közigazgatási ügyszak, 12. sz. alatt.
28 A kérdés: Hírlevél II. évf. 2. sz., Közigazgatási ügyszak, 6. sz. alatt.
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21. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2011. december 21-i ítélete (a Varhoven administrativen 
sad (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) Evroetil AD kontra Direktor na 
Agentsia „Mitnitsi” (C-503/10. sz. ügy)29 

1.  A bioetanolnak a közlekedési ágazatban a bio-üzemanyagok, illetve más megújuló üzemanyagok  
használatának  előmozdításáról  szóló,  2003.  május  8-i  2003/30/EK európai  parlamenti  és  tanácsi  
irányelv 2. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az magában  
foglalja az olyan terméket, mint amely az alapügy tárgyát képezi, és amelyet különösen biomasszából  
állítanak elő és több mint 98,5 % etil- alkoholt tartalmaz, feltéve, hogy azt a közlekedési ágazatban  
használatos bioüzemanyagként hozzák forgalomba. 

2.  Az uniós jogot úgy kell értelmezni, hogy az olyan termék, mint amely az alapügy tárgyát képezi,  
amely több mint 98,5 % etil- alkoholt tartalmaz, és amelynek a denaturálására nem kifejezetten előírt  
denaturálásra irányuló eljárás útján került sor, az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója  
szerkezetének összehangolásáról szóló, 1992. október 19-i 92/83/EGK tanácsi irányelv 19. cikkének  
(1) bekezdésében előírt jövedéki adó hatálya alá tartozik még akkor is, ha azt biomasszából állítják  
elő  a mezőgazdasági  eredetű  etil-alkohol  előállításának  technológiájától  eltérő  technológia útján,  
emberi  fogyasztásra  alkalmatlanná tevő  anyagokat  tartalmaz,  teljesíti  a  bioetanol  üzemanyagként  
történő  felhasználására  vonatkozó  pr  EN  15376  európai  szabványtervezet  követelményeit,  és  
esetlegesen  megfelel  a  2003/30  irányelv  2.  cikke  (2)  bekezdésének  a)  pontja  szerinti  bioetanol-
fogalomnak. 

22.  A Bíróság  (harmadik  tanács)  2011.  december  21-i  ítélete  (az  Oberlandesgericht 
Düsseldorf (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Mohsen Afrasiabi, 
Behzad Sahabi és Heinz Ulrich Kessel elleni büntetőeljárás (C-72/11. sz. ügy)30 

1.  Az  Iránnal  szembeni  korlátozó  intézkedésekről  szóló,  2007.  április  19-i  423/2007/EK  tanácsi  
rendelet  7.  cikkének  (3)  bekezdését  úgy  kell  értelmezni,  hogy  az  e  rendelet  1.  cikkének  i)  pontja  
értelmében valamely gazdasági forrás közvetett rendelkezésre bocsátásának tilalma magában foglalja  
egy  olyan  működőképes,  azonban  használatra  még  nem  kész  olvasztókemence  harmadik  személy  
részére  Iránba  történő  szállítására  és  ott  történő  telepítésére  vonatkozó  aktusokat,  amellyel  a  
harmadik személy az említett rendelet IV. és V. mellékletében hivatkozott valamely személy, szervezet  
vagy  szerv  nevében,  ellenőrzése  mellett  vagy  irányítása  szerint  eljárva  e  kemencét  arra  kívánja  
használni,  hogy ilyen személy,  szervezet  vagy szerv  javára állítson elő  olyan termékeket,  amelyek  
hozzájárulhatnak ebben az államban az atomfegyverek elterjedéséhez. 

2. A 423/2007 rendelet 7. cikkének (4) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy: 

— azokat a tevékenységeket fedi le, amelyeknek — formális megjelenésük látszata alatt, amely kivonja  
azokat  az  említett  rendelet  7.  cikke  (3)  bekezdése  megsértésének  tényállási  elemei  közül  —,  
közvetlenül  vagy  közvetve  mégis  az  a  céljuk  vagy  eredményük,  hogy  meghiúsítsák  az  utóbbi  
rendelkezés által megállapított tilalmat; 

— a „tudatosan” és „szándékosan” kifejezések kumulatív tudati elemet és szándékelemet foglalnak  
magukban, amelyek akkor állnak fenn együttesen, ha az ilyen célú vagy eredményű tevékenységben  
részt  vevő  személy  arra szándékosan törekszik,  vagy legalábbis  úgy véli,  hogy részvétele  ilyen  
céllal vagy eredménnyel járhat, és ennek lehetőségébe belenyugszik.

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt

1.  A Bíróság  (első  tanács)  2011.  december 1-jei  ítélete  — Európai  Bizottság  kontra 
Magyarország (C-253/09. sz. ügy) 
1. A Bíróság a keresetet elutasítja. 

29 A kérdés: Hírlevél II. évf. 1. sz., Közigazgatási ügyszak, 18. sz. alatt.
30 A kérdés: Hírlevél II. évf. 9. sz., Közigazgatási ügyszak, 1. sz. alatt.
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2. A Bíróság az Európai Bizottságot kötelezi a költségek viselésére. 

A Bizottság keresetében azt kérte, hogy a Bíróság állapítsa meg, hogy a Magyar Köztársaság – mivel  
eltérő bánásmódot alkalmaz a lakóingatlan eladását követő magyarországi lakóingatlan vásárlásra attól  
függően,  hogy  az  eladott  ingatlan  Magyarországon  vagy  más  tagállam területén  található  –  nem 
teljesítette az EK-Szerződés 18., 39. és 43. cikkéből, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló 
1992. május 2-i megállapodás 28. és 31. cikkéből eredő kötelezettségeit. 

A  Bíróság  álláspontja  szerint,  függetlenül  attól  a  kérdéstől,  hogy a  jelen  esetben  közvetlen  vagy 
közvetett  adóról  van-e  szó,  meg  kell  állapítani,  hogy az  említett  illetéket  nem harmonizálták  az 
Unióban,  az  tehát  a  tagállamok  hatáskörébe  tartozik,  amelyek  e  hatáskörüket  a  Bíróság  állandó 
ítélkezési gyakorlata értelmében az uniós jog tiszteletben tartásával kötelesek gyakorolni. Azt kellett  
tehát  vizsgálni,  hogy a  visszterhes  ingatlanátruházás  esetén  fizetendő  illetékre  vonatkozó  magyar  
szabályozás,  különösen pedig az  Itv.  2.§-a  (2)  bekezdésének és  21.§-a  (5)  bekezdésének együttes 
rendelkezései a személyek – EK-Szerződés 18. cikkében, 39. cikkében és  43. cikkében, valamint az  
EGT-Megállapodás 28. cikkében és 31.cikkében rögzített – szabad mozgásának korlátozását képezik-
e.

Az EK-Szerződés 18. cikke, az EK-Szerződés 39. cikke és  43. cikke megsértésére alapított kifogással  
kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy az EK-Szerződés 18. cikke, amely általános megfogalmazásban 
biztosítja minden uniós polgárnak a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz 
való jogot, a munkavállalók szabad mozgása tekintetében az EK-Szerződés 39. cikkében, a letelepedés 
szabadsága tekintetében pedig az EK-Szerződés 43. cikkben jut konkrét kifejezésre. 45. Így a szóban 
forgó illetékszabályt először az EK-Szerződés 39. cikke és 43. cikke alapján, majd ezt követően az  
EK-Szerződés  18.  cikke  alapján  kell  megvizsgálni  azon  személyek  tekintetében,  akik  az  egyik 
tagállamból  a  másikba  költöznek,  hogy ott  letelepedjenek,  de  nem olyan  okból,  amely  gazdasági  
tevékenység folytatásával függne össze.

A Szerződés  személyek  szabad mozgására  vonatkozó rendelkezései  összességének célja,  hogy az 
uniós állampolgárok számára megkönnyítsék bármilyen szakmai tevékenység gyakorlását annak egész 
területén,  és  azokkal  ellentétes  minden  olyan  intézkedés,  amely  az  állampolgárokat  hátrányosan 
érinthetné,  amikor  egy  másik  tagállam  területén  kívánnak  gazdasági  tevékenységet  végezni.  A 
valamely tagállam állampolgárai számára elismert, más tagállam területén való letelepedés szabadsága 
magában foglalja többek között a jogot gazdasági tevékenységnek önálló vállalkozóként történő, a 
letelepedés tagállamának joga által a saját állampolgáraira előírt feltételek szerinti megkezdésére és  
folytatására. Másként fogalmazva az EK-Szerződés 43. cikke valamennyi tagállamnak megtiltja, hogy 
jogszabályaiban azon személyekre nézve, akik az ott történő letelepedés szabadságával kívánnak élni, 
tevékenységük gyakorlására eltérő feltételeket írjanak elő, mint saját állampolgáraikra nézve.

A  Bíróság  emlékeztetett  kell  arra,  hogy  a  következetes  ítélkezési  gyakorlat  szerint  hátrányos 
megkülönböztetés  csak  abból  eredhet,  ha  összehasonlítható  helyzetekre  eltérő  szabályokat,  illetve 
eltérő helyzetekre azonos szabályokat  alkalmaznak.  Következésképpen az adóalanyok csoportjaival  
szemben alkalmazott eltérő bánásmód csak akkor minősíthető hátrányos megkülönböztetésnek, ha e 
csoportok helyzete az érintett adójogszabályokat illetően összehasonlítható. Ebből következik, hogy a 
jelen esetben a Magyar Köztársaság csak akkor köteles a szóban forgó illetékkedvezményt a területén 
kívül  fekvő  lakóingatlant  eladó  illetékkötelezettek  számára  biztosítani,  ha  ezen  illetékkötelezettek 
helyzetét  a  szóban  forgó  illeték  vonatkozásában  objektíve  összehasonlíthatónak  kell  tekinteni  a 
magyarországi ingatlant eladó illetékkötelezettek helyzetével.

A Bíróság szerint kétségtelenül igaz, hogy a közvetlen adókra vonatkozó ítélkezési gyakorlata szerint 
az  adott  államban  belföldi,  illetve  külföldi  illetőséggel  rendelkező  személyek  helyzete  főszabály 
szerint  nem hasonlítható  össze,  mivel  a  külföldi  illetőségű személy  által  az  adott  állam területén 
szerzett  jövedelem leggyakrabban  összes  jövedelmének  csak  egy részét  képezi,  amely  e  személy  
lakóhelyén  összpontosul,  és  jövedelmeinek,  illetve  személyes,  valamint  családi  körülményeinek 
összességéből következő teherviselő képessége a legkönnyebben ott bírálható el, ahol személyes és 
vagyoni érdekeinek központja található, amely általában az illető személy állandó lakóhelye. Továbbá 
az  a  tény,  hogy  egy  tagállam  a  külföldi  illetőségűeket  nem  részesíti  a  belföldi  illetőségűeknek 
biztosított  bizonyos  adókedvezményekben,  főszabály  szerint  nem  minősül  hátrányos 

2



megkülönböztetésnek, tekintettel a belföldi illetőségűek és a külföldi illetőségűek helyzete közötti, a 
jövedelmeik forrását, a teherviselő képességeiket, valamint személyes és családi körülményeiket illető 
objektív  különbségekre.  Ugyanakkor  meg  kell  állapítani,  hogy  ezeket  az  elveket  a  Bíróság  a  
jövedelemadóra vonatkozó ítélkezési gyakorlatában munkálta ki, amely területen az adózók közötti 
objektív  különbségek,  mint  például  a  jövedelmeik  forrása,  a  teherviselő  képességük,  valamint 
személyes és családi körülményeik befolyást gyakorolhatnak az adóalanyok adózására, és amelyeket a 
jogalkotó általában figyelembe is vesz. Erről azonban nincs szó a vitatott illeték esetében, amely az  
ingatlan  vételárához  igazodik.  Végül  a  Magyar  Köztársaság  nem hivatkozott  arra,  és  az  eljárási  
iratokból  sem derül  ki,  hogy az  illetékkötelezettek  személyes  körülményeit  figyelembe  veszik  az 
említett illeték fizetése során.

E feltételek mellett a vitatott illeték vonatkozásában az új magyarországi lakóingatlant szerző külföldi  
illetőségű  személyek  helyzete,  beleértve  az  Unión  belül  a  szabad  mozgás  jogával  élő  magyar  
állampolgárokat is, és az új magyarországi lakóingatlant szerző belföldi illetőségű, magyar vagy más  
tagállambeli állampolgárok helyzete között az egyetlen különbséget a korábbi lakóingatlanuk fekvési 
helye  képezi.  E  személyek  ugyanis  mindkét  esetben  letelepedés  céljából  vásároltak  ingatlant 
Magyarországon, és az előbbiek a korábbi lakástulajdonuk vásárlásakor ugyanolyan illetéket fizettek a  
lakástulajdon fekvése szerinti  tagállamban,  mint  a vitatott  illeték,  míg  az utóbbiak ezt  az illetéket 
Magyarországon  rótták  le.  Ilyen  körülmények  között  annak  elismerése,  hogy a  tagállam belátása 
szerint  eltérő bánásmódot  alkalmazhat  kizárólag azon az alapon,  hogy valamely uniós polgár első  
lakástulajdona egy másik tagállamban található, kiüresítené a személyek szabad mozgására vonatkozó 
szabályok tartalmát. Az előző megfontolások alapján, és amint a Bizottság is joggal hangsúlyozza,  
összehasonlítható helyzetben vannak mindazon személyek,  akik az Európai Unión vagy az EGT-n 
belül  helyezik  át  lakóhelyüket,  költözzenek  akár  Magyarországon  belül,  akár  pedig  a  korábbi 
lakóingatlan fekvése szerinti tagállamból Magyarországra.

A  Bíróság  ezt  követően  emlékeztetett  arra,  hogy  a  hátrányos  megkülönböztetés  fennállásának 
megállapítása  érdekében  valamely  közösségi  helyzetnek  valamely  tisztán  belső  helyzettel  való 
összehasonlíthatóságát a vitatott nemzeti rendelkezések által elérni kívánt célt figyelembe véve is meg 
kell vizsgálni. E tekintetben az eljárási iratokból kitűnik, hogy a jelen esetben a nemzeti jogszabály  
célja, hogy valamennyi ingatlanszerzést illetékfizetés alá vonjon, amely illeték alapja a megvásárolt  
ingatlan teljes forgalmi  értéke,  annak elkerülésével,  hogy az eladott  ingatlan megszerzésekor ezen 
illetékkel sújtott forrásokat a későbbi szerzéskor ismét ilyen teher terhelje.  Márpedig, ami a helyzetek  
összehasonlíthatóságát illeti, e cél, amely arra irányul, hogy egyszer adóztassa az ingatlanvásárlásra 
fordított tőkét, főszabály szerint elérhető abban az esetben is, ha az eladott ingatlan Magyarországon  
van, és akkor is, ha az másik tagállamban található, tehát az Itv. célját tekintve e két helyzet objektíve  
összehasonlítható. Következésképpen a vitatott illetékszabályozás az eladott ingatlan fekvési helyén 
alapuló eltérő bánásmódot vezet be.

A  vitatott  jogszabály  visszatartó  hatásával  kapcsolatban,  a  Bíróság  emlékeztetett  arra,  hogy  e 
jogszabály,  azáltal  hogy  megvonja  a  vitatott  illetékkedvezményt  azoktól  a  személyektől,  akik 
Magyarországon szereznek lakóingatlant, de már eladták vagy el kívánják adni egy másik tagállamban 
lévő  lakóingatlanukat,  e  személyekre  súlyosabb  illetékterhet  ró,  mint  azokra,  akik  élhetnek  e  
kedvezménnyel. E körülmények között nem zárható ki, hogy a vitatott jogszabály bizonyos esetekben 
az EK-Szerződés 39. cikkéből és 43. cikkéből eredő szabad mozgáshoz (illetve szabad letelepedéshez) 
való  jogukat  gyakorló  személyeket  visszatarthatja  attól,  hogy  lakástulajdont  szerezzenek 
Magyarországon. 

A fenti mérlegelés alapján a Bíróság megállapította, hogy az Itv. 2.§-a (2) bekezdésének és 21.§-a (5)  
bekezdésének  együttes  rendelkezései  –  mivel  az  ingatlanátruházás  esetén  fizetendő  illeték 
szempontjából  hátrányos  helyzetbe  hozzák  azokat  a  személyeket,  akik  Magyarországon  kívánnak 
letelepedni  azáltal,  hogy  ott  ingatlant  vásárolnak,  az  e  tagállamon  belül  átköltöző  személyekhez  
képest, miután az előbbiek számára nem teszi lehetővé, hogy ingatlanvásárláskor igénybe vegyék a 
szóban forgó illetékkedvezményt  – megvalósítják a személyek EK-Szerződés 39. cikkében és  43. 
cikkében rögzített szabad mozgásának korlátozását.

Az állandó ítélkezési gyakorlatból következik, hogy azon tagállami intézkedések, amelyek alkalmasak 
arra,  hogy  akadályozzák  vagy  kevésbé  vonzóvá  tegyék  a  Szerződés  által  biztosított  alapvető 
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szabadságok gyakorlását, mégis megengedhetők azzal a feltétellel, hogy közérdekű célt szolgálnak,  
alkalmasak  e  célok  megvalósításának  biztosítására,  és  nem  lépik  túl  az  elérni  kívánt  cél 
megvalósításához szükséges mértéket. Így azt is meg kellett vizsgálni, hogy az illetékkötelezettek két  
csoportja  között  fennálló  eltérő  bánásmód  igazolható-e  nyomós  közérdekkel,  különösen  pedig  az 
adórendszer koherenciája megőrzésének szükségességével.

A Bíróság már korábban kimondta, hogy az adórendszer koherenciája megőrzésének szükségessége 
igazolhat  olyan  szabályozást,  amely  az  alapvető  szabadságok  korlátozásával  járhat.  Az  ilyen  
igazolásra alapított érvelés azonban kizárólag akkor helytálló, ha közvetlen kapcsolat állapítható meg  
az érintett adókedvezmény és e kedvezmény valamely meghatározott adóteherrel történő kiegyenlítése 
között. 

E tekintetben a Bíróság megállapította, hogy az Itv.-ben foglalt szabályozás alapgondolata az, hogy a 
magyarországi  lakóingatlan  vevőjének,  aki  a  törvényben  előírt  időn  belül  adta  el  az  ugyanezen 
tagállamban lévő korábbi lakástulajdonát,  nem a vásárolt  ingatlan teljes értéke után, hanem csak a  
vásárolt és az eladott ingatlan forgalmi értékének különbözete után kell az illetéket megfizetnie. Így a  
vagyonszerzésre  fordított  forrásoknak  egyedül  azon  részét  terhelik  illetékkel,  amelyet  eddig  nem 
vontak illetékkötelezettség alá. Ha viszont az eladott ingatlan nem a Magyar Köztársaságban, hanem 
egy másik  tagállamban  található,  a  Magyar  Köztársaság  adóztatási  jogköre  nem terjed  ki  arra  az 
ügyletre,  amelyet  a  magyarországi  lakóingatlant  szerezni  kívánó  személy  a  másik  tagállamban  
bonyolított.  E feltételek mellett  annak előírásával,  hogy ezen illetékkedvezményt  az ilyen ingatlan  
megszerzésekor csak azok a személyek vehetik igénybe, akik hasonló ingatlan vásárlásakor a vitatott  
illetéket már megfizették, az említett illetékkedvezmény kialakítása az ítélkezési gyakorlat értelmében 
szimmetrikus logikát tükröz. 

Ha  ugyanis  azok  az  illetékkötelezettek,  akik  a  vitatott  illetékszabályozás  alapján  korábban  nem 
fizették meg az említett  illetéket,  mégis  igénybe vennék az adott illetékkedvezményt,  indokolatlan  
kedvezményben  részesülnének  olyan  illetékteher  tekintetében,  amely  a  korábbi,  Magyarországon 
kívüli  ingatlanszerzésükre  nem  terjedt  ki.  Ebből  következik,  hogy  az  említett  szabályozásban 
közvetlen  kapcsolat  van  a  nyújtott  illetékkedvezmény  és  a  korábbi  illetékteher  között.  Ugyanis 
egyrészről az említett kedvezmény és az illeték ugyanahhoz a személyhez kapcsolódik, másrészről 
pedig azonos illetékteher keretébe illeszkedik. Ezzel összefüggésben emlékeztetni kell arra, hogy az 
adó  és  az  adózó  azonosságára  vonatkozó  két  feltétel  elegendőnek  minősült  az  ilyen  kapcsolat  
fennállásának  megállapításához.  Ezenkívül  hangsúlyozni  kell,  hogy  a  Bizottság  kifejezetten  nem 
vitatta  azt,  hogy  a  szóban  forgó  illetékkedvezményt  ugyanazon  illetékkötelezettnek  ugyanazon 
illetékteher  keretében  nyújtják.  A  fentiek  alapján  meg  kell  állapítani,  hogy  az  Itv.  2.§-ának  (2) 
bekezdéséből  és  21.§-ának  (5)  bekezdéséből  eredő  korlátozást  az  adórendszer  koherenciája 
megőrzésének szükségessége igazolja.

Ugyanakkor ahhoz, hogy a korlátozás e jogcímen igazolható legyen, még az is szükséges,  hogy az az  
elérni kívánt cél szempontjából alkalmas és arányos legyen. E tekintetben a Bíróság megállapította,  
hogy a szóban forgó korlátozás a Bíróság ítélkezési gyakorlata alapján alkalmas az ilyen célkitűzés 
eléréséhez, mivel szimmetrikusan működik, hiszen a szóban forgó illeték szabályozása keretében csak 
az  eladott  és  a  vásárolt  magyarországi  ingatlan  értéke  közötti  különbözet  vehető  figyelembe.  
Ezenkívül az említett korlátozás arányos az elérni kívánt céllal. A Bíróság egyrészről emlékeztetett  
arra, hogy a szóban forgó szabályozás célja különösen az, hogy a második magyarországi lakóingatlan 
vásárlásakor elkerüljék az időközben eladott korábbi lakástulajdon vásárlására fordított  tőke kettős 
adóztatását. Másrészről, a Magyar Köztársaság adóztatási jogköre nem terjed ki a más tagállamokban  
bonyolított ingatlanügyletekre. Ilyen körülmények között, ha az ilyen ügyleteket is figyelembe vennék 
a szóban forgó illeték alapjának csökkentése céljából, akkor azokat gyakorlatilag úgy kezelnék, mintha 
a vitatott illeték hatálya alá tartoztak volna, jóllehet nem tartoztak ez alá. Ez a helyzet nyilvánvalóan 
ellentétes  lenne  az  említett  céllal,  amely  arra  irányul,  hogy a  magyar  adórendszer  szempontjából 
elkerüljék a kettős adóztatást.

Igaz ugyan,  hogy a más  tagállamokban bonyolított  ingatlanügyletek is  adózás alá  vonhatók olyan  
közterhek útján, amelyek a szóban forgó illetékhez hasonlítanak, vagy akár azzal azonosak, a Bíróság  
azonban megállapította, hogy az uniós jog fejlődésének jelenlegi szakaszában a tagállamok – az uniós  
jog tiszteletben tartása mellett – az adózás területén bizonyos autonómiával rendelkeznek, így nem 
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kötelesek  saját  adórendszerüket  a  többi  tagállam különböző  adórendszereihez  igazítani  különösen 
annak érdekében, hogy elkerüljék a kettős adóztatást. Ezt az értelmezést nem kérdőjelezi meg az, hogy 
a vagyonszerzési illeték alapjának számítási módja miatt az illetékkötelezett mentesülhet ezen illeték  
megfizetése  alól  a  későbbi  magyarországi  ingatlan  megszerzésekor.  Amikor  ugyanis  a  vásárolt 
második  ingatlan  értéke  alacsonyabb,  mint  az  eladott  ingatlan  értéke,  mivel  a  második  ingatlan 
megszerzésére fordított tőkét nem terhelik illetékkel, az illetékkötelezettnek nincs joga ahhoz, hogy az 
első ingatlanszerzéskor megfizetett illetékből részlegesen valamilyen visszatérítést kapjon. Az ilyen  
mechanizmus arra enged következtetni, hogy a szóban forgó szabályozás egy kedvezményt, nem pedig 
a magyar illetőségű személyek számára fenntartott, rejtett mentességet szabályoz. Ebből következik, 
hogy  a  személyek  szabad  mozgásának  és  a  letelepedés  szabadságának  korlátozása  igazolható  az  
adórendszer koherenciájának megőrzésére vonatkozó okokkal.

A  nem  belföldi  illetőségű,  Magyarországon  gazdasági  tevékenységet  nem  végző  személyekkel  
kapcsolatban meg  kell  állapítani,  hogy az olyan  nemzeti  szabályozás,  amely  egyes  állampolgárait  
pusztán  azért  hozza  hátrányos  helyzetbe,  mert  éltek  a  más  tagállamban  való  szabad  mozgás  és  
tartózkodás jogával,  az EK-Szerződés 18.  cikkének (1)  bekezdésében valamennyi  uniós  polgárnak 
biztosított  szabadságok  korlátozását  jelenti.  A  jelen  esetben  tagadhatatlan,  hogy  amennyiben  az 
illetékalap csökkentéséből kizárják azokat a személyeket, akik az Unión belül olyan okból helyezik át  
lakóhelyüket,  amely  nem  gazdasági  tevékenység  végzésével  függ  össze,  ez  bizonyos  esetekben 
visszatarthatja őket az EK-Szerződés 18. cikkében biztosított alapvető jogaik gyakorlásától. A Bíróság 
ítélkezési gyakorlatából azonban az következik, hogy az ilyen korlátozás az uniós jog szempontjából 
csak  akkor  igazolható,  ha  az  érintett  személyek  állampolgárságától  független,  közérdekű objektív 
szempontokon  alapul,  és  a  nemzeti  jog  által  jogszerűen  követett  célkitűzéssel  arányos.  Ezzel 
kapcsolatban a Bíróság állapította, hogy az EK-Szerződés 18. cikkének megsértésére alapított kifogás 
tekintetében  az  érvek  azonossága  miatt  az  EK-Szerződés  39.cikkére  és  43.  cikkére  vonatkozó 
korlátozásának igazolásával azonos következtetés vonható le .

A  z  EGT-Megállapodásnak  a  munkavállalók  szabad  mozgására  vonatkozó  28.  cikkéből,  illetve  a 
letelepedés  szabadságára  vonatkozó 31.  cikkéből  eredő kötelezettségeinek megsértésére  vonatkozó 
kifogással  kapcsolatban  a  Bíróság  megjegyezte,  hogy az  EGT-Megállapodás  28.  cikkében  és  31.  
cikkében rögzített szabad mozgásra, illetve a letelepedés szabadságára vonatkozó korlátozásokat tiltó  
szabályok  jogi  hatályukat  tekintve  lényegében  megegyeznek  az  EK-Szerződés  39.cikkében és  43. 
cikkében foglalt rendelkezésekkel. E feltételek mellett meg kell állapítani, hogy nem megalapozottak a 
személyek szabad mozgásának és a letelepedés szabadságának megsértésére alapított kifogások.

2. A Törvényszék 2012. január 17-i ítélete — Hell Energy Magyarország kontra OHIM 
— Hansa Mineralbrunnen (HELL) (T-522/10. sz. ügy) 
1. A Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2. A Törvényszék a Hell Energy Magyarország kft-t kötelezi a költségek viselésére. 

A Kúria uniós jogi tárgyú határozatai

Büntető ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Gazdasági ügyszak

Gfv. IX. 30.152/2011/10 

A  2005.  szeptember  23-án  indult  versenyfelügyeleti  eljárásban  a  Gazdasági  Versenyhivatal  
Versenytanácsának a szünetelést elrendelő végzése, majd a csekély fokú jogsértés kiküszöbölése után  
az  eljárás  megszüntetése,  nem értékelhető  úgy,  hogy  az  eljárás  alá vont  személy  nem követett  el  
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jogsértés és emiatt a versenyfelügyeleti eljárás befejezése után indult kártérítési perben jogellenesség  
hiányában nem marasztalható. 

Az  EK  Szerződés  81.  cikke  (a  jelenlegi  EUMSZ  szerződés  101.  cikke)  szerint  a  közös  piaccal  
összeegyeztethetetlen  és  tilos  minden  olyan  vállalkozások  társulásai  által  hozott  döntés  és  
összehangolt magatartás, amely hatással lehet a tagállamok közötti kereskedelemre és amelynek célja,  
vagy hatása a közös piacon belüli verseny megakadályozása, korlátozása, vagy torzítása (81. cikk /1/  
bekezdés). Az ilyen tiltott megállapodás, vagy döntés semmis. E rendelkezés alkalmazásától azonban 
el  lehet  tekinteni  olyan  esetekben,  amikor  a  vállalkozások  közötti  megállapodás,  a  vállalkozások 
társulásai által hozott döntés, az összehangolt megállapodás, vagy mindezek csoportja hozzájárul az 
áruk  termelésének,  vagy  forgalmazásának  javításához,  illetve  a  műszaki  vagy  gazdasági  fejlődés 
előmozdításához,  ugyanakkor  lehetővé  teszi  a  fogyasztók  méltányos  részesedését  a  belőle  eredő 
előnyből éspedig anélkül, hogy az érintett vállalkozásokra olyan korlátozásokat róna, amelyek e célok 
eléréséhez  nem  nélkülözhetetlenek,  illetve  lehetővé  tenné  ezeknek  a  vállalkozásoknak,  hogy  a 
kérdéses áruk jelentős része tekintetében megszüntessék a versenyt (81. cikk /3/ bekezdés).

A Tpvt. 11. §-ának /1/ bekezdése az EK szerződés 81. cikk (1) bekezdésének megfelelően rendelkezik 
akként,  hogy  tilos  a  vállalkozások  közötti  megállapodás  és  összehangolt  magatartás,  valamint  a 
vállalkozások  társadalmi  szervezetének,  a  köztestületnek,  az  egyesülésnek  és  más  hasonló 
szervezetnek  a  döntése  (a  törvény alkalmazásban  „továbbiakban  együtt:  megállapodás”),  amely  a 
gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását, vagy torzítását célozza, vagy ilyen hatást fejthet,  
illetve fejt  ki.  Nem minősül  ilyennek  a  megállapodás,  ha  egymástól  nem független vállalkozások 
között  jön  létre.  A  tilalom  a  11.  §  /2/  bekezdés  f)  pontja  szerint  vonatkozik  a  piacra  lépés 
megakadályozására  is.  A  Tpvt.  16.  §-a  pedig  kimondja,  hogy  a  megállapodások  meghatározott  
csoportjait a Kormány rendeletben mentesítheti a 11. §-ban foglalt tilalom alól.

Az  1400/2000/EK  rendelet  az  EK.  Szerződés  81.  cikke  (3)  bekezdésének  a  gépjármű-ágazatbeli  
vertikális  megállapodások  és  összehangolt  magatartások egyes  csoportjaira  történő  alkalmazásáról 
szól.  Az 1400/2000/EK rendelet  alapulvételével  hozta  meg  a  Kormány a  Tpvt.  16.  §-a  alapján a 
19/2004.  (II.  13.)  Kormányrendeletet.  Mind az  1400/2000/EK rendelet,  mind  a  19/2004.  (II.  13.) 
Kormányrendelet  azonos  módon  határozta  meg  a  szelektív  forgalmazási  rendszer,  a  mennyiségi  
szelektív forgalmazási rendszer és a minőségi szelektív forgalmazási rendszer fogalmát, ez utóbbit a 
következők szerint: az a szelektív forgalmazási rendszer, amelyben a szállító, a forgalmazók, vagy 
javítóműhelyek kiválasztására olyan tisztán minőségi jellegű követelményeket alkalmaz, amelyeket a  
szerződés  szerinti  áru,  vagy  szolgáltatás  jellege  megkövetel,  amelyek  egységesen  vonatkoznak 
minden, a forgalmazási rendszerhez csatlakozni kívánó forgalmazóra, vagy javítóműhelyre, amelyeket  
diszkrimináció-mentesen alkalmaznak, és amelyek közvetlenül nem határolják be a forgalmazók, vagy 
a  javítóműhelyek  számát  (1400/2000/EK rendelet  1.  cikk  1.  bekezdés  h)  pont,  19/2004.  (II.  13.)  
Kormányrendelet 7. § /1/ bekezdés).

A  versenyfelügyeleti  eljárás  2007.  június  13-án  befejeződött,  a  kereset  benyújtására  pedig  ezt  
követően,  2007.  július  4-én  került  sor.  A  kereset  benyújtásakor  már  –  2005.  november  1.  óta  – 
hatályban  volt  a  Tpvt.  88/A.  és  88/B.  §-a.  E  rendelkezések  lehetővé  tették,  hogy a  Tpvt.  III-V. 
fejezeteiben foglalt rendelkezések megsértésére alapított polgári jogi igényeket a sérelmet szenvedett  
fél közvetlenül a bíróság előtt érvényesítse. A Tpvt. IV. fejezetében található 11. § /2/ bekezdés f)  
pontjának megsértése miatt  indult  perben a GVH a Tpvt.  11.  §-ának alkalmazásával  kapcsolatban 
jogosult volt észrevételeket tenni, melyet a bíróság a perben bizonyítékként használhatott fel. A GVH 
köteles volt a bíróság felhívása alapján jogi álláspontjáról tájékoztatni a bíróságot (Tpvt. 88/B. § /4/ 
bekezdés).  Olyan  tartalmú  korlátozást  ugyanis  nem  tartalmaz  a  Tpvt.,  miszerint  a  88/B.  §-ának 
rendelkezései,  az  e  §  hatálya  alá  tartozó  perben  nem  alkalmazhatóak  abban  az  esetben,  ha 
versenyhivatali eljárás volt korában folyamatban. 

Nem ért  egyet  a Kúria a GVH azon,  a bíróság felhívására kifejtett  jogi  álláspontjával,  melyhez  a  
bíróság,  így a Kúria kötve nincs,  csak bizonyítékként  értékel,  hogy a perbeli  esetben a szünetelés 
elrendelése  nem  a  jogsértés  tényén,  hanem  csupán  a  verseny  szabadságának  csekély  fokú 
veszélyeztetésén alapult. A verseny szabadságát csekély fokban veszélyeztető magatartás is jogsértő,  
és a Tpvt. 75. § /1/ bekezdése kifejezetten e jogsértés orvoslása érdekében ad lehetőséget a szünetelés  
hivatalbóli  elrendelésére.  Önmagában  a  szünetelés  elrendelése,  majd  a  csekély  fokú  jogsértés 
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kiküszöbölése folytán az eljárás megszüntetése nem értékelhető úgy, hogy az alperes nem adott alapot 
a versenyhivatali eljárás megindítására, hogy az alperes jogsértést nem követett el. 

Az adott tényállás mellett egyértelműen megállapítható a GVH határozatából, hogy a csekély fokban a 
versenyt  veszélyeztető  alperesi  magatartást  az  eljárásrend kidolgozásával  az  alperes  megszüntette.  
Ebből pedig az következik, hogy a szünetelés ideje alatt elkészített eljárásrend miatt szüntették meg a  
versenyfelügyeletei eljárást az alperessel szemben. Ha az eljárásrend megalkotására nem került volna  
sor, az eljárás alá vont alperest marasztalni kellett volna, ugyanis az alperes törvénysértő magatartást  
tanúsított, amit azonban megszüntetett.

A Tpvt. 88/B. § /6/ bekezdése szerint a GVH keresettel nem támadott határozatának megfelelően kell  
dönteni  a  bíróságnak  a  jogsértés  fennállása,  vagy fenn  nem állása  kérdésében.  Ez  a  rendelkezés 
azonban figyelemmel a Tpvt. 88/B. § szerkezetére azt jelenti, hogy a GVH keresettel nem támadott  
határozatának, illetve a határozatot felülvizsgáló bíróság határozatának a törvénysértést, vagy annak 
hiányát  megállapító  részéhez  a  bíróság  csak  abban az  esetben  van  kötve,  ha  a  határozatot  a  per  
folyamatban léte alatt indult GVH versenyfelügyeleti eljárása során hozták, és emiatt a bíróságnak az  
előtte folyó eljárást fel kellett függesztenie. A perbeli esetben azonban a lefolytatott versenyfelügyeleti 
eljárás a fenti  kritériumoknak nem felelt  meg,  a versenyfelügyeleti  eljárás a per megindulása előtt 
befejeződött, így a GVH eljárást megszüntető határozatát a bíróságnak bizonyítékként kell értékelnie. 
A bizonyítékként értékelendő határozatból azonban a Tpvt. 11. § /2/ bekezdés f) pontjának megsértése  
nem állapítható meg.

Helyesen  állapították  meg  az  eljárt  bíróságok,  hogy  a  Tpvt.  11.  §  /1/  bekezdésében  írt  
versenykorlátozási tilalom nem egyoldalú magatartásokra, hanem egymástól független vállalkozások 
közötti megállapodásokra, összehangolt magatartásokra vonatkozik, a perbeli esetben pedig ilyen nem 
valósult  meg.  A rendelkezésre  álló  adatok  szerint  az  alperes  nem kötött  kartell  tilalomba  ütköző 
megállapodást.  A Kúria szerint  ennek ellenkezőjét  csak akkor  lehetne megállapítani,  ha  részt  vett 
volna  a  felperes  piacra  lépésének  megakadályozását  célzó  megállapodások  megkötésében.  Nem 
minősülnek azonban ilyennek azok a megállapodások, - ahogy arra a GVH is rámutatott - melyeket az 
alperes a hivatalos szervizeivel kötött. 

A perbeli esetben, ahogy az már kifejtésre került, a verseny csekély fokú veszélyeztetését azért látta  
fennállónak a GVH, mivel az alperes nem készített eljárásrendet. Az eljárásrend elkészítése azonban a  
felperes sérelmét nem szüntette meg, ugyanis az elkészült eljárásrend tartalmazta a „perben haragban” 
állásra  vonatkozó  rendelkezést,  melynek  lényege,  hogy  az  alperes  nem  köt  olyan  jogalannyal 
szerződést, amely ellene eljárást kezdeményezett,  akivel perben áll. Az eljárásrend elkészítésével a  
felperes sérelme, hogy a felperes által kezdeményezett eljárásokra tekintettel az alperes nem köt vele  
szerződést,  tehát  nem nyert  orvoslást.  A  GVH  maga  nyilatkozott  úgy,  hogy az  eljárásrendnek  a  
„perben haragban” állásra vonatkozó rendelkezése megítélésére a GVH határozata nem tért ki, így a 
peres  bíróság  e  körben  az  esetleges  jogsértést  vizsgálhatja.  Ennek  vizsgálata  azonban  az  adott 
eljárásban szükségtelen volt, mert az eljárásrend kidolgozásával az abban szereplő, „perben haragban” 
állásra  vonatkozó rendelkezés  beiktatásával  az  alperes  a  Tpvt.  11.  §-ába  ütköző magatartást  nem 
valósíthatott  meg.  Az  eljárásrend  elkészítése  ugyanis  több  fél  közötti  megállapodásként  nem 
értékelhető, hanem kizárólag az alperes egyoldalú nyilatkozataként.

A fentiekből következően a Kúria álláspontja szerint a megállapított megvalósított jogszabálysértés 
(az eljárásrend késedelmes elkészítése) és a felperest ért, állított kár között az ok-okozati összefüggés  
nem  áll  fenn  (hiszen  az  eljárásrend  elkészítése  a  felperes  sérelmét  nem  orvosolta),  továbbá  az 
eljárásrend késedelmes elkészítése a Tpvt. 11. §-át nem sérthette (egyoldalú nyilatkozat). A felperes 
pedig  a  Tpvt.  11.  §-ába  ütköző  alperesi  magatartás  miatt  kérte  az  alperes  marasztalását,  ilyen 
magatartás pedig nem nyert bizonyítást. Így a felperes kártérítés megfizetése iránti keresete alaptalan 
volt, mivel a kártérítési felelősség megállapításának konjunktív feltételei nem álltak fenn.

Alaptalanul hivatkozik a felperes az 1400/2000/EK rendelet és a 19/2004. (II. 13.) Kormányrendelet 
általa  megjelölt  értelmező  rendelkezésének  megsértésére  is.  Az  EK  Szerződés  81.  §-ának  (1) 
bekezdése és a Tpvt.  11.  §-a széleskörű általános tilalmat  fogalmaz meg,  mely alóli  mentesülésre  
nemcsak  egyedi  elbírálással,  hanem ún.  csoportmentességi  kedvezmény  útján  is  sor  kerülhet.  Az 
1400/2000/EK  rendelet  és  az  1400/2000/EK  rendeletnek  megfelelő  19/2004.  (II.  13.) 
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Kormányrendelet azt határozza meg, hogy egy adott megállapodás mely feltételek mellett részesülhet  
csoportmentességi  kedvezményben.  A  19/2004.  (II.  13.)  Kormányrendelet  azonban  csak  olyan 
megállapodásokat mentesít, melyek tilosak lennének a Tpvt. 11. §-a alapján. Tekintve, hogy a korában 
kifejtettekre figyelemmel az alperesnek a szervizekkel kötött megállapodásai nem ütköznek a Tpvt.  
11.  §-ában  foglalt  rendelkezésekbe,  alappal  nem  hivatkozhat  a  felperes  a  19/2004.  (II.  13.)  
Kormányrendelet 7. § /1/ bekezdés j) pontjának megsértésére. Nem jelentené a szervizekkel kötött 
megállapodása semmisségét az, ha utólag megállapítást nyerne, hogy az adott megállapodás nem felel  
meg a csoportmentességi rendeletben írt feltételeknek. Ez csak azzal a következményekkel járna, hogy 
az  adott  megállapodás  elvesztené  a  csoportmentességi  kedvezményt,  és  a  csoportos  mentesülésre 
hivatkozás  nélkül,  egyedileg  kellene  bizonyítani,  hogy  az  adott  megállapodásnak  nem  volt  
versenykorlátozó eleme. Az 1400/2000/EK rendelet és a 19/2004. (II. 13.) Kormányrendelet értelmező 
rendelkezésének  a  „megsértése”,  mint  normasértés  nem  értelmezhető.  A  felperes  legfeljebb  arra  
hivatkozhatott  volna,  hogy  valamely  megállapodás  nem  esett  a  csoportos  mentesülés  alá  ilyen  
megállapodásra azonban egyáltalán nem hivatkozott.

Munkaügyi ügyszak

Mfv.I.10.301/2011/3. 
A  tényállás  szerint  az  Egyetem  saját  döntése  alapján  szervezeti  egységei  (konyhái)  anyagi  
erőforrásainak és a feladatkörének meghatározott csoportját (az élelmezési feladatok ellátását) átadta 
az Mt. hatálya alá tartozó X. Kft-nek. Erre tekintettel a Kjt. 25/A. § (1) bekezdés alapján az átadásra  
kerülő  szervezet,  illetve  tevékenység  keretében  foglalkoztatottak  közalkalmazotti  jogviszonya  az 
átadás időpontjában meg kellett volna hogy szűnjön [Kjt. 25 § (1) bekezdés b) pont]. 

Az Egyetem a 2001/23/EK irányelv 1. cikk 1. bekezdés a) és c) pontjai alapján olyan szerződést kötött  
az X. Kft-vel, amely az irányelv hatálya alá tartozik, és arra az irányelv munkavállalókra vonatkozó  
szabályait  alkalmazni  kell,  amelyeket  a  Kjt.  25/A.  §  és  a  25/B.  §  2003.  július  1-jétől  hatályos  
szövegével a 2003. évi XX. tv. 39. §-a ültette át a magyar jogba [Kjt. 94. § c) pont]. 

Polgári ügyszak

Pfv. VI. 21.564/2010/6 
A MABISZ-nak, ha Nemzeti Irodaként jár el, nincs megtérítési igénye az általa kifizetett kártérítés  
vonatkozásában a kötelező felelősségbiztosítással rendelkező belföldi károkozóval. 

A 190/2004. (VI. 8.) Kormányrendelet 2007. július 1-től hatályos rendelkezései alapján a Nemzeti 
Iroda, illetve a Kártalanítási Szervezet feladatai nem ugyanazok.  A két megjelölt szervezet mögött  
elkülönült rendeltetésű pénzalapok állnak, amelyekre eltérő jogszabályi rendelkezések vonatkoznak és 
jogi  értelemben  sem  átjárhatók  egymás  között.  A  Kártalanítási  Szervezet  a  190/2004.  (VI.  8.)  
Kormányrendelet  1.  §  (1)  bekezdésének  r)  pontja  utalása  folytán  a  Bit.  3.§  33.)  pontjában  
meghatározott,  a  kötelező  gépjármű  felelősségbiztosítást  művelő  biztosítók  által  működtetett 
szervezet,  amelynek  feladata  a  belföldi  károsult  más  tagállamban  elszenvedett  kára  kapcsán  a 
kárigények  elbírálása  és  kielégítése  külön jogszabályban meghatározott  esetekben.  A Kártalanítási 
Szervezet a 190/2004. (VI. 8.) Kormányrendeletben meghatározott feltételekkel köteles megtéríteni a  
felelősségbiztosító  helyett  a  kárt  és  érvényesíthet  megtérítési  igényt.  A  190/2004.  (VI.  8.)  
Kormányrendeletben ugyanakkor a Nemzeti Iroda jogai és kötelezettségei a Kártalanítási Szervezet 
jogaitól és kötelességeitől eltérően nyertek szabályozást, e jogokat és kötelezettségeket a 190/2004.  
(VI. 8.) Kormányrendelet nevesíti és regressz igényt nem telepít hozzá. 

A Kártalanítási Szervezetet a 190/2004. (VI. 8.) Kormányrendelet 9. § (1) bekezdése szerint a 10. §-
nak megfelelően akkor illeti meg megtérítési igény, ha a zöldkártyarendszernek valamely, a károsult  
lakóhelyétől (székhelyétől) eltérő országában magyarországi telephelyű gépjármű üzemeltetésével kárt 
okoznak,  illetve  a  (3)  bekezdés  szerint  a  11.  §-nak  megfelelően,  akkor  ha  a  perbeli  időszakban  
hatályos rendelkezések szerint a Magyar Köztársaság területén kívül, a zöldkártyarendszer valamely 
országában - magyarországi  telephelyű  gépjármű kivételével - az Európai Unió, illetve az Európai  
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Gazdasági  Térség  területén  telephellyel  rendelkező  gépjármű  a  perbeli  időszakban  hatályos 
rendelkezések  szerint  a  Magyar  Köztársaság  területén  lakóhellyel,  illetve  székhellyel  rendelkező 
károsultnak  kárt  okoz,  és  a  károkozó  gépjármű  felelősségbiztosítójával  szemben  kártérítési  igény 
keletkezik. Az említett tényállások a jelen ügyben nem valósultak meg, miután ausztriai lakóhelyű,  
vagy  székhelyű  károsultaknak  Ausztriában  keletkezett  kára  az  alperes  magatartása  folytán.  A 
kifejtettek alapján a megtérítésre jogosító 190/2004. (VI. 8.) Kormányrendeleti szabályok, így a 10. §,  
illetve a 11. §-nak a 9. § (3) bekezdésére utaló rendelkezése a jelen ügyben nem alkalmazható. Így 
nincs  olyan  rendelkezés,  amely  alapján  a  Nemzeti  Iroda  a  felelősségbiztosítással  rendelkező 
károkozóval  szemben  megtérítési  igényt  érvényesíthetne.  A  Nemzeti  Iroda  az  általa  kifizetett  
kártérítési  összeg  megtérítését  akkor  követelhetné  a  károkozótól  ,  ha  a  190/2004.  (VI.8.)  Korm.  
rendelet 1. számú melléklet 9. § (3) bekezdés a - h) pontjaiban felsorolt feltételek fennállnának. 

Közigazgatási ügyszak

Kfv. I. 35.265/2011/6 
Amennyiben az adóalany a beszerzései egy részt nem adóköteles tevékenységéhez használja fel (nincs  
belőle bevétel),  akkor erre vonatkozóan az előzetesen felszámított adót sem vonhatja le, ily módon  
helye van az Áfa tv. 123. §-a alkalmazásának és az arányosításnak. 

A vonatkozó releváns jogszabályok alapján a nem adóköteles szolgáltatásnyújtás érdekében történt 
beszerzések előzetesen felszámított áfáját nem lehet levonni. Az adózó a tevékenységét tekintve kb.  
60%-ban  közszolgálati  műsorokat  készített  és  sugárzott,  amelyből  nem  volt  bevétele.  Ebből 
következően nem volt adófizetési kötelezettsége sem, de így nem keletkezett adólevonási joga sem.

Az adózó ugyan kereskedelmi műsorszolgáltató, de az áfa szempontjából a tényleges tevékenységének 
van jelentősége. Ő attól adóalany, hogy ellenérték fejében végez szolgáltatást, ugyanakkor tény, hogy 
végez olyat is, amiért nem kap ellenértéket. Az önkormányzattól kapott támogatás nem a szolgáltatás 
ellenértéke,  azaz  nem az  adózó  adóköteles  bevétele.  Ezt  az  önkormányzatnál  végzett  kapcsolódó 
vizsgálat is megerősítette, így fennállt a 120. § a) pontja szerinti levonási korlát. Nem állított olyat az  
első fokú bíróság ítéletében, hogy az önkormányzattól kapott támogatás a szolgáltatás ellenértékeként 
minősült  volna.  Az  adózó  beszerzéseinek  jelentős  része  láthatóan  nem  adóköteles 
szolgáltatásnyújtáshoz lett felhasználva, azaz adóalanyiságon kívüli tevékenységről van szó. 

Az adóalanyiságon kívüli tevékenység ugyanakkor nem azonos az adómentes tevékenységgel, ezért 
jelen ügyben a hivatkozott 2006/112/EK Irányelv nem alkalmazható, az erre vonatkozó  hivatkozás 
téves.  A hatóság,  illetőleg az első fokú bíróság döntésének alapja tehát az volt,  hogy  az adózó a 
beszerzéseit,  annak  igen  jelentős  részét  nem  adóköteles  szolgáltatásnyújtáshoz  (értékesítéshez) 
használta fel, így az előzetesen felszámított adót ez után nem vonhatja le. Hogy mekkora ez a hányad,  
azt az adóhivatal bevételarányosan osztotta meg,  mivel  az adózó az adóköteles és nem adóköteles 
értékesítéseihez kapcsolódó beszerzéseit nem különítette el. 

Az adózó felülvizsgálati kérelmében feltehetően az Európai Unió Bírósága C-274/10. ügyre (Bizottság 
kontra Magyarország) utalt, az azonban a megfizetés előtti áfa levonás témájával foglalkozik, így jelen  
ügyre nincs kihatása.

Kfv. I. 35.279/2011/4.
Aktív feldolgozás felfüggesztő eljárásban vámkezelt áruk szabad forgalomba bocsátása a csatlakozás  
után. 

A jogvita lényege az volt, hogy a Vámkódex 220. Cikk (2) bekezdés b) pontjára figyelemmel jogszerű 
lehetőség  volt-e  a  vámok  utólagos  könyvelésbe  vételére  vagy  sem.  E  szerint  a  217.  Cikk  (1) 
bekezdésének 2. és 3. albekezdésében említett esetek kivételével nem történik utólagos könyvelésbe 
vétel, ha a jogszabály szerint járó vámösszeget a vámhatóság hibájából nem vették könyvelésbe, amit 
a  jóhiszeműen  eljáró,  a  vámáru-nyilatkozatra  vonatkozó  hatályos  jogszabályokban  megállapított  
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rendelkezéseket  teljesítő,  megfizetésért  felelős  személy  nem  észlelhetett.  Ezt  a  négy  konjunktív  
feltételt vizsgálta a hatóság és a megyei bíróság.

Az nem volt vitás, hogy a jogszabály szerinti járó vámösszeget a vámhatóság hibájából nem vették 
könyvelésbe.  A  vámáru-nyilatkozatra  vonatkozó  hatályos  jogszabályokban  megállapított 
rendelkezések  teljesítésének vizsgálatára  az  új  eljárásban nem kerülhetett  sor,  mert  rendelkezések  
megtartását a vámhatóság határozatai nem kifogásolták, ezért a bíróság azt teljesültnek tekintette, és az  
EV okmány nem helytálló kitöltését csak a jóhiszeműség körében és az észlelhetőség szempontjaként  
vette figyelembe. 

A korábbi jogerős ítélet iránymutatásának megfelelően tehát a vámszervek a felperes jóhiszeműségét  
és azt vizsgálhatták, hogy észlelhette-e a vámhatóság hibáját. E körben a Kúria is nyomatékosan vette 
figyelembe azt, hogy az ügyfél professzionális gazdasági szervnek tekintendő, megfelelő szakértelmű 
vámkezelési szakemberekkel járt el a vámeljárások során mind a csatlakozást megelőzően, mind azt  
követően. Joggal várható el a hatályos jogszabályok és a vámeljárás során alkalmazandó jogszabályok 
ismerete, ezek ismeretének hiányára – mint saját felróható magatartásra – kimentési okként nem lehet  
hivatkozni.  Szintén elvárható volt  a felperestől  az EV okmány megfelelő kitöltése.  E körben nem 
hivatkozhatott  alappal a vámhatóság számítógépes rendszerének állítólagos hibájára. Bár az ügyfél  
hivatkozott  rá,  de  hitelt  érdemlően  nem  tudta  bizonyítani,  hogy  a  vámkezelés  során  szóbeli 
tájékoztatást  kért  és  kapott  volna  a  vámszervektől  és  ennek  alapján  került  a  téves  kód  az  EV 
okmányra.

A rendszeres vámkezelést kérő ügyfél a kiszabott vám nagyságrendjéből is megállapíthatta volna az  
összegszerűség helytelenségét, ebbe azonban akár gazdasági okokból, akár más okból belenyugodott.  
Ez nem támasztja alá  az általa  hivatkozott  jóhiszeműségét.  Az ügyfélnek  kellett  volna alapvetően  
bizonyítania  jóhiszeműségét,  illetve,  hogy  a  hibát  nem  ismerhette  fel,  ezen  bizonyítási 
kötelezettségének azonban a perben nem tudott eleget tenni. Az ügyfél a Vámkódex 6. Cikke alapján 
írásbeli  állásfoglalást  nem  kért,  az  állítólagos  szóbeli  tájékoztatást  hitelt  érdemlően  nem  tudta 
bizonyítani. Mind a csatlakozást megelőzően, mind azt követően azonos szabályozás vonatkozott az 
eljárást képező árukra, így az ügyfél alappal nem hivatkozhatott arra, hogy úgy gondolták, hogy az 
Európai  Unióhoz való csatlakozás miatt  csökkent  a vám értéke.  Az ügyfél  tehát  a Pp.  164.  § (1)  
bekezdésére  figyelemmel  nem  tudta  bizonyítani,  hogy  jóhiszeműen  járt  el  és  nem  észlelhette  a 
vámhatóság  hibáját,  ezért  esetében  a  Vámkódex  220.  Cikk  (2)  bekezdés  b)  pontja  nem  volt  
alkalmazható. 

Kfv.II.37.323/2011/6. 
A  szállítási  vállalkozás  elkövetett  jogsértésért  való  felelőssége  alóli  mentesülése  szempontjából  
ésszerű bizonyíték a járművezető közokiratban foglalt nyilatkozata, különösen, ha a fél e bizonyíték  
cáfolatára bizonyítást nem kezdeményez. 

Az elsőfokú  bíróság  a  hatóság  tényfeltárási  kötelezettsége  és  ezen  belül  a  bizonyítékok  hatósági 
mérlegelése  körében  téves,  okszerűtlen  és  logikátlan  megállapításokat  tett,  amelyek  azt 
eredményezték, hogy jogsértően döntött a hatósági határozat hatályon kívül helyezéséről.

Az  elsőfokú  bíróság  helytelenül  értékelte  a  rendelkezésre  álló  tényeket,  amikor  következetlennek 
találta a hatóság álláspontját  a járművezető által  tett  elismerő nyilatkozatok értékelése körében.  A  
2010. február 5-én kelt hatósági határozat ésszerű magyarázatát adta annak, hogy a hatósági eljárás 
során  előterjesztett  –  2009.  november  25-én  kelt  -  járművezetői  beismerő  és  a  szabálytalanság 
elkövetéséért való felelősséget vállaló nyilatkozatot miért nem fogadta el. Ennek okszerű magyarázata 
volt az, hogy az elsőfokú hatóság alappal feltételezte – a részben téves és a mentesülést magában rejtő 
tájékoztatására figyelemmel -, hogy a járművezető tévedésből vállalta magára a tachográf készülék  
működését  befolyásoló  –  törvénytelen  –  berendezés  beszerelését.  A  járművezető  azonban  2009. 
december 30-án a felelősséget teljes egészében ismételten vállalta és e körben tett nyilatkozatát teljes 
bizonyító erejű magánokiratba foglalta. E tényt a hatóság nem hagyhatta figyelmen kívül, hiszen az a  
korábbi  nyilatkozat  megerősítése  volt.  A  járművezető  keresete  erre  vonatkozó  kifogást  nem 
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tartalmazott, az elsőfokú bíróság ezért a nyilatkozattétel jellegéről, tartalmáról kereseti kérelem nélkül  
tett megállapításokat.

A  hatóság  indokoltan  hivatkozott  a  közúti  szállításra  vonatkozó  egyes  szociális  jogszabályok 
összehangolásáról szóló 561/2006/EK rendelet 10. cikk (3) bekezdésének második mondatára, mely 
szerint a tagállamok figyelembe vehetnek bármely bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a szállítási  
vállalkozást ésszerűen nem lehet az elkövetett jogsértésért felelősnek tekinteni. Egy teljes bizonyító 
erejű  magánokiratba  foglalt  felelősségvállaló  nyilatkozat,  melynek  tartalmát  és  megtételének 
körülményeit a nyilatkozattevő személy – perbeli esetben a járművezető – a perben nem is támadta, és  
a  nyilatkozatban foglaltakkal  ellentétes  tények  bizonyítására  sem törekedett,  ésszerűen figyelembe 
vehető bizonyítékul szolgál annak igazolására, hogy a jogsértésért nem a szállítási vállalkozás tartozik 
felelősséggel,  hanem  maga  a  járművezető.  Az  elsőfokú  bíróság  ezért  tévesen  értékelte  a 
magánokiratba  foglalt  nyilatkozat  jelentőségét,  nem  vette  figyelembe,  hogy  a  járművezető  e 
nyilatkozat tartalmának valóságát nem cáfolta, az abban foglaltakat lényegében nem vonta kétségbe, 
így a döntéshozatal során figyelembe vehető körülmények körét nem kívánta megváltoztatni. Ezért az 
elsőfokú  bíróság  –  a  kereseti  kérelmen  is  túlterjeszkedve  –  jogsértően  sorakoztatta  fel  érveit  e  
nyilatkozat  hatósági  értékelésével  szemben  és  törvénysértően,  a  bizonyítás  szabályait  megsértve 
döntött a hatósági határozat hatályon kívül helyezéséről.
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Emberi jogi közlemények

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

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei

1. Axel Springer AG Németország elleni ügye (39954/08. sz. ügy)31

A kérelmező a nagy példányszámú, Bild című országos napilap kiadója. A Bild 2004. szeptemberében 
címlapon közölt egy cikket X-ről, egy híres televíziós színészről, akit a müncheni Sörfesztivál egyik  
sátrában tartóztattak le kokain birtoklásáért. A címlaphoz hozzátartozott egy hosszabb cikk is a másik  
oldalon, ahol illusztrációként 3 kép is szerepelt X-ről. Megemlítésre került, hogy X-et, aki egy 1998-
től  futó  sorozatban  rendőrfelügyelőt  játszik,  korábban,  2000  júliusában  felfüggesztett 
szabadságvesztésre ítélték kábítószer birtoklásáért. 2005 júliusában egy második cikket is közölt az 
újság,  amelyben  arról  számolt  be,  hogy  X-et  bűnösnek  találták  –  miután  teljes  körű  beismerő 
vallomást tett - és elítélték kábítószer illegális birtoklásáért.

Rögtön  az  első  cikk  megjelenését  követően  X  a  Hamburgi  Tartományi  Bíróságtól  ideiglenes 
intézkedést  kért  a  kérelmezővel  szemben.  A  bíróság  helyt  adott  a  kérelmének  és  megtiltotta  az  
újságnak, hogy további cikkeket, valamint fotókat jelentessen meg az esetről. A cikk közzétételétől  
eltiltó  döntést  a  fellebbviteli  bíróság  2005  júniusában  helybenhagyta,  a  fényképekkel  kapcsolatos 
rendelkezést a kérelmező nem támadta. 

A Hamburgi Tartományi Bíróság 2005 novemberében bírság terhe mellett megtiltotta csaknem a teljes 
cikk  további  közzétételét,  és  kötelezte  a  kérelmezőt  az  egyezségben   megállapított  büntetés 
megfizetésére.  A  bíróság  különösen  az  állásponton  volt,  hogy  X-nek  a  magánéletének 
sérthetetlenségéhez fűződő joga megelőzi  a tájékozottsághoz fűződő közérdeket,  még ha a napilap 
által állított tények valóságtartama nem is volt vitatott. Az eset nem egy súlyos bűncselekménnyel volt 
kapcsolatos, és nem fűződött különösebb közérdek X. cselekményének megismeréséhez. Az ítéletet a  
Hamburgi Fellebbviteli Bíróság, majd 2006. decemberében a Szövetségi Bíróság is helybenhagyta.

Az X elítéléséről szóló második cikkel kapcsolatos eljárásban a Hamburgi Tartományi Bíróság helyt  
adott  a  keresetnek,  lényegében azonos indokok alapján,  mint  az  első cikk esetében.  Az  ítéletet  a 
Hamburgi Fellebbviteli Bíróság, majd 2007. júniusában a Szövetségi Bíróság is helybenhagyta .

A Szövetségi Alkotmánybíróság 2008 márciusában a kérelmező alkotmányjogi  panaszát  hivatalból 
elutasította.

A  kérelmező  az  Egyezmény  10.  cikke  alapján  a  cikkek  további  közlését  megtiltó  ideiglenes 
intézkedést sérelmezte. 

A felek között nem volt vitatott, hogy a német bíróságok döntései korlátozták a kérelmezőnek a 10.  
cikkben megfogalmazott  szabad véleménynyilvánításhoz  való  jogát.  Továbbá  az  is  megállapítható 
volt, hogy e beavatkozást a német jogszabályok írta elő, és legitim célt szolgált, nevezetesen mások jó 
hírnevének védelmét.

Azon kérdés tekintetében, miszerint egy demokratikus társadalomban ezen beavatkozás szükséges-e, a 
Bíróság megjegyezte, hogy a kérdéses cikkek – amely a színész letartóztatásáról és elítéléséről szóltak 
– nyilvános igazságszolgáltatási tényekhez kapcsolódtak, amelyek megismeréséhez a nyilvánosságnak 
érdeke fűződött.  Elvben a nemzeti  bíróságok feladata mérlegelni a kérdést,  hogy az adott személy  
milyen széles körben ismert, különösen amikor e személy, miként az érintett színész, főleg országos 
szinten ismert.  A fellebbviteli  bíróság megállapította,  hogy mivel  a színész hosszú időn keresztül 
játszotta  a  rendőrfelügyelő  szerepét  egy  sorozatban,  ezért  ismert  volt,  és  nagy  népszerűségnek 

31 Az ítéletet a Nagykamara 2012. február 7-én hozta. 
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örvendett. A Bíróság ezért arra az álláspontra helyezkedett, hogy X oly' mértékben volt ismert, hogy 
közszereplőnek  minősíthető,  amely  megerősíti  a  letartóztatásával  és  elítélésével  kapcsolatos 
információk megismeréséhez fűződő közérdeket.

Noha  a  Bíróság  nagymértékben  egyetértett  a  német  bíróságok  azon  álláspontjával,  miszerint  a  
kérelmező kizárólag azért tette közzé a cikkeket, mivel a bűncselekmény elkövetése miatt egy híres 
ember tartóztattak le a müncheni Sörfesztiválon, és e cikkek nem kerültek volna közzétételre, ha egy 
„hétköznapi” ember letartóztatására került volna sor, mégis hangsúlyozta, hogy a színészt a müncheni  
Sörfesztiválon nyilvánosan vették őrizetbe. A színész azon várakozását, hogy a magánélethez fűződő 
jogát hatékony védelem illeti, tovább mérsékli azon tény, hogy korábban számos interjúban árult el 
részleteket a a magánéletéről.

Az újságírók egyikének állítása szerint, amelynek valóságtartalmát a német Kormányzat sem vitatta, a  
2004. szeptemberi  Bildben megjelenő,  a letartóztatással összefüggő információkat  a rendőrségtől,  
illetve a  müncheni  ügyészségtől  kapták.  Így annak elégséges  ténybeli  alapja  volt,  és  a  vonatkozó 
információk valóságtartalmát egyik fél sem vonta kétségbe.

Semmilyen körülmény sem utal arra, hogy a kérelmező ne vette volna tekintetbe azt, hogy megfelelő 
egyensúlyt kell teremteni a nyilvánosság tájékoztatásához fűződő érdeke és a színész magánéletéhez 
fűződő joga között. Abból adódóan, hogy a kapott információt a nyomozóhatóságok megerősítették a 
kérelmezőnek, nem volt elég erős indoka annak, hogy a színész névtelenségét megőrizzék. Ezért nem 
állapítható  meg,  hogy rosszhiszeműen  járt  volt  el  a  kérelmező.   Továbbá  ezen  összefüggésben a  
Bíróság rámutat arra is, hogy a kérelmező által nyilvánosságra hozott információkat az ügyészség még 
aznap megerősítette más magazinoknak és különböző televízió csatornáknak.

A  Bíróság  rámutatott  továbbá  arra,  hogy  a  cikkek  nem  közölnek  információkat  a  színész  
magánéletéről,  hanem  főként  a  letartóztatásának  körülményeivel  és  az  ellene  folyó  eljárás 
kimenetelével foglalkoznak. A cikkek nem tartalmaznak becsmérlő kifejezéseket vagy megalapozatlan 
állításokat,  és  a  Kormányzat  nem  tudta  igazolni  azt,  hogy  a  cikkek  közzétételének  súlyos 
következményei lettek volna a színészre nézve. Bár a kérelmezőre kivetett szankciók enyhék, az mégis  
alkalmas arra, hogy dermesztő hatással legyen az üzleti megítélésére. A Bíróság arra a következtetésre  
jutott,  hogy  a  társasággal  szemben  alkalmazott  korlátozó  intézkedések  nem  álltak  arányban  a  
színésznek a magánélethez fűződő joga védelmének legitim céljával. A fentiekre tekintettel a 10. cikk 
megsértése megállapítható.

A Bíróság a kérelmező javára 17.734,28 Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

2. Caroline és Ernst August von Hannover Németország elleni ügye (no. 2.) (40.660/08. sz. és 
60.641/08. sz. egyesített ügyek)32

Az első kérelmező az 1990-es évek eleje óta próbálja megakadályozni azt, hogy magánéletéről szóló 
fényképek jelenjenek meg róla a nyomtatott sajtóban. Két fotósorozat, amelyek 1993-ban és 1997-ben 
jelentek meg német magazinokban, három különböző eljárást tárgya volt a német bíróságok előtt. A 
Szövetségi Bíróság 1995-ös és a Szövetségi Alkotmánybíróság 1999-es irányadó döntése elutasította 
igényét.  Ezek  az  eljárások  voltak  az  Emberi  Jogok  Európai  Bíróság  a  Caroline  von  Hannover 
Németország elleni (59320/00. sz.) ügyben 2004. június 26-án hozott ítéletének a tárgya, amelyben a 
Bíróság megállapította, hogy az Egyezmény 8. cikkében biztosított magán- és családi élet tiszteletben 
tartásához való jogát megsértették. 

A  fenti  ítéletre  alapítva  a  kérelmezők  számos  eljárást  indítottak  a  polgári  bíróság  előtt  annak 
érdekében,  hogy  tiltsák  meg  azon  –  beleegyezésük  nélkül  készült  -  fotók  további  publikációját,  
amelyek róluk a síelésük során készültek, és amelyeket a  Frau im Spiegel, valamint a  Frau Aktuell 
német magazinokban jelentek meg 2002-ben és 2004-ben.

Noha a Szövetségi Bíróság 2007. március 6-án hozott ítéletében (VI ZR 51/26. sz. ügy) két kérdéses  
fotó esetében helyt  adott  az első kérelmező kérelmének,  megállapítva,  hogy az nem járul  hozzá a  
közérdekű vitához, viszont egy másik fotó tekintetében, amely 2002. februárjában jelent meg a Frau 

32 Az ítéletet a Nagykamara 2012. február 7-én hozta. 
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im Spiegel nevű folyóiratban, elutasította a hercegnő kérelmét. A fényképen a pár látható sítúrájuk  
alkalmával séta közben a St. Moritz hegyen, egy cikk mellett, amely egyebek mellett Rainier monacói 
herceg  –  az  első  kérelmező  édesapja  –  rossz  egészségügyi  állapotáról  számolt  be.  A  Szövetségi 
Bíróság azon az állásponton volt, hogy az uralkodó herceg egészségügyi állapota közérdekű hír,  és 
így  a  sajtó  jogosult  olyan  módon  tudósítani,  hogy az  uralkodó gyermeke  miként  egyezteti  össze 
családi kötelezettségeit a magánéletével, beleértve kikapcsolódás iránti vágyát is. 2008. február 26-ai 
döntésében  a  Szövetségi  Alkotmánybíróság  elutasított  az  első  kérelmező  alkotmányjogi  panaszát,  
visszautasítva különösen azt az állítást, hogy a német bíróságok figyelmen kívül hagyják, illetve nem 
kellő  súllyal  veszik  figyelembe  az  Emberi  Jogok  Európai  Bíróságának  esetjogát.  A  Szövetségi 
Alkotmánybíróság  2008.  június  16-án  indoklás  nélkül  elutasította  a  kérelmezőknek  a  ugyanezen 
fénykép és a Frau Aktuellben közölt hasonló fényképpel kapcsolatos alkotmányjogi panaszát.

A kérelmezték  az  Egyezmény  8.  cikkére  hivatkozással  azt  sérelmezték,  hogy a  német  bíróságok 
elutasították  a  vitatott  felvételek  további  közzétételének  megtiltása  iránti  kérelmüket,  és  azt  is 
állították, hogy a bíróságok nem vették kellőképpen figyelembe az Emberi Jogok Európai Bíróságának 
a Caroline von Hannover Németország elleni ügyében hozott 2004-es ítéletét.

Nem a Bíróság feladata abban a kérdésben állást foglalni, hogy Németország megsértette-e a Caroline 
von  Hannover  Németország  elleni  ügyben  2004-ben  hozott  ítélet  végrehajtására  vonatkozó 
kötelezettségét, mert e feladat az Európa Tanács  Miniszteri Bizottságának hatáskörébe tartozik. Jelen  
ügy kizárólag a kérelmezők által indított „új” eljárásokat érinti.

A Bíróság megállapította, hogy a Caroline von Hannover Németország elleni 2004-es ügyet követően 
a Német Szövetségi Bíróság változtatott a joggyakorlatán. Nevezetesen akként, hogy hangsúlyt fektet 
arra, hogy a médiában megjelenő cikk egy tényeken alapuló vita része-e, és annak tartalma túlmegy-e 
a közvélemény puszta kíváncsisága kielégítésének vágyán. A Szövetségi Bíróság rámutatott arra, hogy 
minél nagyobb az információ értéke a közösség számára, annál nagyobb értéket kell tulajdonítani a  
személy közzététellel szembeni védelemhez fűződő érdekének, és viszont, az olvasók szórakozáshoz 
fűződő érdeke általában kisebb súllyal  esik latba,  mint  a  magánélet  védelméhez  fűződő érdek.  A 
Német Szövetségi Alkotmánybíróság megerősítette ezt a fajta megközelítést.

Az  a  tény,  hogy  a  Német  Szövetségi  Bíróság  mérlegelése  körébe  vonta  a  kérdéses  fénykép 
információs értékét – az egyetlenét, amely tárgyában nem hozott ideiglenes intézkedést – a vele együtt  
közzétett  cikk fényében nem vitatható az Egyezmény alapján.  A Bíróság el  tudja fogadni,  hogy a  
fénykép, a cikkel összefüggésben legalább bizonyos mértékig hozzájárult a közérdekű vitához. Az,  
hogy a német bíróságok Rainier herceg betegségét aktuális társadalmi eseményként jellemezték, nem 
minősíthető okszerűtlennek. Fontos hangsúlyozni, hogy a német bíróságok két hasonló körülmények 
között készült fotó esetében megtiltották azok közzétételét, még pedig azon okból, hogy azok csupán 
szórakoztatási célt töltöttek be.

Továbbá megjegyzendő,  hogy függetlenül attól,  hogy az első kérelmező milyen mértékig számít  a 
Monacói Hercegségben hivatalos személynek, nem állítható, hogy a kérelmezők, aki tagadhatatlanul  
jól ismertek, hétköznapi magánszemélyek, ezért ők közszereplőnek minősülnek.

A német bíróságok megállapították, hogy a kérelmezők nem szolgáltattak megfelelő bizonyítékot arra 
nézve, hogy a fénykép készítése – ahogyan állították – általános zaklatásuk közepette vagy titokban 
készült volna.  Jelen esetben nem lényeges kérdés a fotók készítésének körülményei és így további  
vizsgálódást  sem  igényelnek,  különös  tekintettel  arra  is,  hogy  a  kérelmezők  semmilyen  érdemi  
bizonyítékot nem tudtak felhozni e körben.

Következésképpen,  a  német  bíróságok  gondosan  egyensúlyoztak  a  nyomtatott  sajtó 
véleménynyilvánításának szabadsága és a kérelmezők magánéletnek tiszteletben tartásához fűződő jog 
között. Ennek során kifejezetten figyelembe vették a Bíróság esetjogát, beleértve a 2004-es Caroline  
von Hannover Németország ellen ügyet is. A fent kifejtettek alapján nem állapítható meg a 8. cikk  
megsértése.
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3. V. C. Szlovákia elleni ügye (18.968/07. sz. ügy)33

A cigány származású kérelmezőn 2000. augusztus 13-án – az Egészségügyi Minisztérium irányítása  
alatt  álló  –  presovi  Kórház  és  Egészséggondozási  Központban  művi  meddővé  tételre  irányuló 
beavatkozást  hajtottak  végre,  miközben  második  gyermekének  szülte  császármetszéssel.  A  művi  
meddővé tétel keretében elkötötték a petevezetékét, ami a fogamzás megakadályozása érdekében a  
petevezeték elvágásából és eltömítéséből állt.

A kérelmező állítása szerint, a szülésének utolsó periódusában, kérdezték meg tőle, hogy akar-e még 
gyermeket és közölték vele, hogy abban az esetben, ha szeretne, akkor vagy ő, vagy a magzat meg fog  
halni. Előadta, hogy fájdalmak és félelmek között aláírta azt a nyilatkozatot, miszerint beleegyezik a 
művi meddővé tételbe, bár ekkor még pontosan nem is értette, hogy mit jelent a a művi meddővé tétel,  
az eljárás természetével  és következményeivel  nem volt  tisztában,  arról  pedig különösképpen nem 
tudott, hogy az eljárás visszafordíthatatlan. Nem tájékoztatták egyéb lehetséges módszerekről sem. Az 
aláírása,  amely  a  „Beteg  kéri  a  a  művi  meddővé  tételre  irányuló  beavatkozást”  nyomtatott  betűk 
mellett  szerepel,  bizonytalan  és  a  leánykori  neve  két  külön  szóba  csúszott.  A  kérelmező  állítja 
továbbá, hogy cigány származása – amely egyértelműen kitűnt orvosi papírjaiból – döntő szerepet  
játszott a művi meddővé tételében.

A  presovi  kórház  vezetése  állítja,  hogy  a  kérelmező  művi  meddővé  tétele  orvosi  indokból  – 
nevezetesen a méh repedésének kockázata miatt  – történt,  és belegyezését azt követően adta meg, 
hogy az orvosoktól tejleskörű felvilágosítást kapott egy esetleges harmadik terhesség kockázatáról.

2003. januárjában a Gyermekvállalási Jogok Központja valamint a Polgári és Emberi Jogok Központja  
kiadott  egy  közleményt  a  „Test  és  Lélek:  Sterilizációra  kötelezés  és  egyéb  erőszakos  támadások 
Szlovákiában a cigányok gyermekvállalási szabadsága ellen” („Test és Lélek Közlemény”). Számos 
eljárást indítottak: egy általános bűnügyi  nyomozást  különböző cigány nők állítólagos törvénytelen 
meddővé  tételével  kapcsolatban,  amely  végül  azzal  a  megállapítással  zárult,  hogy  nem  történt  
bűncselekmény;  a kérelmező által indított  polgári  és alkotmánybírósági  eljárások a presovi  kórház  
ellen arra hivatkozva, hogy a kórház személyzete félrevezette a sterilizációs eljárással kapcsolatban,  
amelyben elégtétel adása és kártérítés megfizetése iránti igényt terjesztett elő. A polgári igényt 2006. 
májusában a Presov Megyei Bíróság másodfokon elutasította, a bíróság megállapította, hogy a művi  
meddővé tétel, amely egészségügyileg szükséges volt, a hatályos szlovák jogi szabályozással (a művi  
meddővé tételről szóló 1972-es rendelettel) a beteg hozzájáruló nyilatkozatával összhangban hajtották 
végre. Az alkotmányjogi panasza ezt követően ugyancsak elutasításra került.

A  kérelmező  számos  olyan  publikációra  utalt,  amelyek  cigány  nők  kényszer-sterilizációjának 
történetével  foglalkoznak,  amelynek  gyökerei  a  korai  '70-es  évekbeli  csehszlovák  kommunista 
rezsimig  nyúlnak  vissza,  és  amelyek  állítólag  a  cigányok  létszámának  korlátozására  irányultak. 
Állította, hogy egy tanulmány szerint 1986 és 1987 között Presov körzetében a művi meddővé tételre 
irányuló beavatkozások 60%-át cigány nőkön végezték el.

A Kormányzat előadta, hogy a szlovákiai egészségügyi rendszer a nőket egyenrangúként kezeli, egy a 
Kormány által kijelölt szakértőkből álló bizottság 2003 májusában készült tanulmány megállapításai  
szerint  minden művi  meddővé  tételnek egészségügyi   indoka volt.  Valójában a meddővé  tett  nők 
aránya Szlovákiában (a fogamzásképes korú nők 0,1%-a) alacsony a többi európai országéhoz képest 
(ahol az arány 20 és 40 % között mozog). Bizonyos hiányosságot azonban tapasztaltak szlovák jogi  
szabályozás  és  gyakorlat  tekintetében,  például  a  szakértők  észrevételezték,  hogy  a  betegek  nem 
egyenrangúak  a  kórházi  személyzettel,  továbbá  jogaik  és  felelősségük  az  egészségügyi  ellátás  
tekintetében korlátozottak. Speciális intézkedésekre tettek javaslatokat mint például az egészségügyi 
személyzet továbbképzése a kulturális különbségek tárgyában, és a képzett ápolószemélyzetből álló 
hálózat felállítása, amely a cigányok által lakott településeken működne.

A kérelmező meddővé tételének súlyos egészségügyi és pszichológiai utóhatásai lettek. 2007/2008-
ban álterhesség  mutatkozott  nála,  2008 óta  pszichiáteri  kezelés  alatt  áll  és  továbbra  is  szenved a 
meddőség következményeitől. A cigány közösség kiközösítette, férjétől is elvált, a válás fő okaként a  
meddőségét jelölte meg.

33 Az ítélet 2012. február 8-án vált véglegessé.
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A kérelmező – különösen az Egyezmény 3., 8. és 13. cikkére hivatkozással – azt sérelmezte, hogy  
teljes  és  tájékozott  beleegyezése  nélkül  tették  meddővé,  és  azt,  hogy a  szlovák  hatóságoknak  az  
sterilizációs  beavatkozás  körében  végzett  nyomozása  nem  volt  kellően  alapos,  tisztességes  és  
hatékony.  Továbbá  azon  az  állásponton  volt,  hogy  etnikai  származása  döntő  szerepet  játszott  a  
sterilizációban, és ezt a tény a cigány nők művi meddővé tételének a kommunista korszakból eredő 
elterjedt  gyakorlatával  és  a  cigány  származásúakkal  szembeni  tartósan  ellenséges  hozzáállással  
összefüggésben kell látni. 

A Bíróság megjegyezte, hogy a művi meddővé tétel egyrészről rendkívül nagy beavatkozást jelent az  
emberi reprodukciós képességébe, másrészről több ponton is érinti a személyhez fűződő integritást  
(fizikai  és  mentális  jólétet  csakúgy,  mint  az  érzelmi,  szellemi  állapotot),  megköveteli  a  tájékozott  
beleegyezést, ha a betegnek épelméjű felnőtt.  Továbbá, a tájékozott beleegyezést a művi meddővé  
tétel előfeltételeként  több nemzetközi egyezmény is tartalmazza, többek között az Európa Tanácsnak 
Az emberi  lény emberi  jogainak  és  méltóságának  a  biológia  és  az  orvostudomány alkalmazására 
tekintettel történő védelméről szóló Egyezménye, amelyet Szlovákia 1999 decemberében ratifikált, és 
amely a kérelmező művi meddővé tételének időpontjában hatályban volt Szlovákia területén.

Az  orvosi  dokumentációból  egyértelműen  kitűnik,  hogy a  kérelmezőt  –  egy belátási  képességgel  
rendelkező  beteget  –  nyilvánvalóan  nem  tájékoztatták  teljes  körűen  egészségügyi  állapotáról,  a 
javasolt művi meddővé tételről , illetve annak alternatíváiról. Ehelyett  még a szülés alatt kérték fel 
arra,  hogy  írja  alá  a  szükséges  formanyomtatványokat.  Sőt,  még  sürgették  is,  hogy  írja  alá  a  
nyilatkozatot,  miután  azt  mondták  neki,  hogyha  még  egy gyereke  lesz,  vagy ő,  vagy a  gyermek 
meghal. A beavatkozás nem minősült sürgős egészségügyi ellátásnak, mivel az egészségét csak egy  
esetleges további terhesség veszélyeztette volna. Az általános közfelfogás sem tekinti a művi meddővé  
tételt életmentő beavatkozásnak. A Bíróság  szerint a kórházban dolgozó személyzet „atyáskodóan” 
viselkedett, amikor a kérelmező részére nem biztosítottak más lehetőséget, minthogy beleegyezzen a  
beavatkozásba, anélkül, hogy elegendő ideje lett volna arra, hogy átgondolja a műtét következményeit,  
illetve, hogy a férjével megbeszélje a döntését.

A kérelmező művi  meddővé tétele és az a mód,  ahogyan a beleegyezését  kérték,  a kérelmezőben  
félelmet, szenvedést és kiszolgáltatottságot kellett,  hogy keltsen.  Az ezzel járó szenvedés hosszan 
tartó  és súlyos utóhatásokkal járt a kérelmező fizikai és mentális egészségére és a férjével valamint a  
cigány közösséggel való kapcsolatára nézve.  Bár arra vonatkozóan nincsen bizonyíték, hogy a kórházi  
alkalmazottak szándékosan bántak rosszul a kérelmezővel, viszont az megállapítható, hogy nem voltak 
kellő mértékben figyelemmel  a beteg önrendelkezési  és választási  jogára,  ezért  a kérelmező művi  
meddővé tétele a 3. cikk rendelkezéseit megsértette.

A Bíróság megjegyzi, hogy a kérelmezőnek lehetősége nyílt arra, hogy az egészségügyi személyzet  
cselekményeit  a  hazai  hatóságok  mind  polgári,  mind  alkotmánybírósági  eljárás  keretében 
megvizsgálják. A bíróság két év és egy hónap alatt bírálta el az igényét, az alkotmányjogi panasza 
ügyében pedig 13 hónap alatt született döntés; ezen időtartamok nem különösebben vitathatók. Bár a 
kérelmező kezdeményezhetett volna büntetőjogi eljárást, ezt mégsem tette meg. A fentiek alapján a 3. 
cikk megsértését  nem lehet  megállapítani  a  kérelmező  azon állítása  alapján,  hogy művi  meddővé  
tételének ügyében a vizsgálat nem volt megfelelő.

Tekintettel arra, hogy a Bíróság megállapította a 3. cikk megsértését, ezért nem találta szükségesnek 
azt, hogy a 8. cikk megsértését külön vizsgálja, hogy a kérelmező művi meddővé tétele sértette-e a  
magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogát.  Mindazonáltal  úgy ítélte,  hogy Szlovákia 
elmulasztotta teljesíteni a 8. cikk alapján fennálló kötelezettségét teljesíteni azzal, hogy nem fordított  
különös figyelmet a cigány származású kérelmező fogamzóképességére.

Mind  az  Európa  Tanács  Emberi  Jog  Biztosa  mind  a  Rasszizmus  és  Intolerancia  Elleni  Európai 
Bizottság  komoly  hiányosságokat  állapította  meg  általában  a  művi  meddővé  tétellel  kapcsolatos 
szlovák törvényhozás  és  gyakorlat  tekintetében is;  rámutatott  arra is,  hogy a  cigány közösséget  –  
amely az élet számos területén hátrányos helyzetben van – sokkal inkább érintik ezek a hiányosságok.  
Hasonló megállapításokra jutott a szlovák kormány által felkért szakértőkből álló bizottság is – 2003.  
májusi  jelentésében  –  az  egészségügyi  ellátás  és  a  művi  meddővé  tételre  vonatkozó  szabályozás  
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érvényesülése  tekintetében,  és  ajánlásokat  tett  a  cigányokkal  foglalkozó  egészségügyi  személyzet  
továbbképzéséről.

Az érintett  kérelmező esetében a Bíróság egyértelműen megállapította,  hogy az orvosi  papírjaiban 
egyszerű utalás etnikai  hovatartozására bármiféle  további  információ nélkül,  jelzi  az egészségügyi  
személyzet bizonyos gondolkodásmódját arra vonatkozóan, hogy cigányként hogyan kezeljék. 

Az újabb jogalkotás – a 2004. évi egészségügyi törvény – orvosolta a fentebb említett hiányosságokat,  
rögzítve a művi meddővé tétel előfeltételeit (írásban kérelem és beleegyezés,  előzetes tájékoztatást az 
alternatív fogamzásgátló módszerekről, a családtervezésről és az egészségügyi kockázatokról) és azt,  
hogy a beavatkozást csupán a hozzájáruló nyilatkozat megtételét követő 30. nap után lehet elvégezni.  
Ezen vívmányok, bár üdvözölendőek, de a kérelmező meddővé tételének időpontjában  nem voltak 
hatályban.

A fentiek alapján megállapítható a 8. cikk megsértése, mivel a kérelmező meddővé tétele időpontjában 
hiányoztak azok a törvényes biztosítékok, amelyek különlegesen figyelmet fordítottak volna cigány 
származásúként fogamzóképességére. 

A  kérelmező  ügyét  a  polgári  bíróságok  két  fokon  vizsgálták,  valamint  az  Alkotmánybíróság  is 
elbírálta. Továbbá megállapítható, hogy a kérelmező büntetőjogi eljárást nem kezdeményezett. A 13.  
cikk nem értelmezhető úgy, mint amely megköveteli az általános jogorvoslatot egy hazai törvénnyel  
szemben,  olyan  értelemben  –  miként  azt  a  kérelmező  állítja  –  hogy a  hazai  jogban  a  megfelelő  
biztosítékok hiányából eredt volna meddővé tétele és kereseteinek elutasítása. A fent kifejtettek miatt  
nem állapítható meg a 13. cikk megsértése.

A Bíróság a kérelmező javára 31.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg. 

4. Sorin Creanga Románia elleni ügye (29.226/03. sz. ügy)34

A  kérelmező  rendőrként  dolgozott  és  1995-ben  tagjává  vált  a  bukaresti  rendőrség  bűnügyi 
nyomozócsoportjának. A felettese 2003. június 16-án arról tájékoztatta, hogy kihallgatás céljából meg 
kell jelennie a Nemzeti Antikorrupciós Hivatal (a továbbiakban: NAP) székházában. A kérelmezőt és 
25  kollégáját  egy  katonai  ügyész  hallgatta  ki  a  Bukarest  külterületén  elhelyezkedő  vezetékekből 
történt  kőolajlopásokkal  kapcsolatban. A kérelmező állítása szerint  éjfél  körül közölték vele,  hogy 
elrendelték 3 napos – 2003. július 16. napjától 18. napjáig tartó – ideiglenes előzetes letartóztatását. 

A Kormányzat szerint 2003. július 16-án a dél körül az ügyész közölte a rendőrökkel, hogy közülük tíz 
ember, köztük a kérelmező ellen nyomozást indítanak. A kérelmező ezt követően önként maradt az 
épületben,  annak  érdekében,  hogy  jogi  helyzetét  tisztázza.  Este  tíz  órakor  az  ügyész  passzív  
vesztegetéssel, bűnsegédként és felbujtóként, bűnszövetségeben elkövetett lopás minősített esetében, 
és  előzetes  letartóztatásba  helyezte.  Az  éjszaka  folyamán  13 gyanúsított-társával  együtt  a  rahovai 
börtönbe szállították.

A Katonai Fellebbviteli Bíróság 2003. július 18-án közbenső határozatával helyt adott az ügyészség 
arra  irányuló  kérelmének,  hogy  további  27  nappal  hosszabbítsa  meg  a  a  kérelmező  és  a  többi  
gyanúsított előzetes letartóztatását, úgy ítélve, hogy  a nyomozati anyag alapján valószínűsíthető, hogy 
a  gyanúsítottak  valóban  elkövették  a  bűncselekményeket,  amelyekkel  vádolták  őket  és   előzetes 
letartóztatásuk közrendi okokból szükséges. A határozat meghozatalakor figyelembe vették a tanúk 
befolyásolásának veszélyét,  kísérleteiket  arra,  hogy kivonják magukat  a  büntetőeljárás  és  az  ítélet  
végrehajtása alól, az ügy összetettségét, a gyanúsítottak nagy számát és a bizonyítékok beszerzésének  
nehézségét.

A Legfelsőbb Bíróság 2003. július 21-én a kérelmező és a további gyanúsítottak fellebbezése folytán 
megváltoztatta az előzetes letartóztatást elrendelő határozatot és elrendelte szabadon bocsátásukat. A 
Legfelsőbb  Bíróság  2003.  július  25.  napján,  jogerős  határozatával  a  Legfőbb  Ügyészség 
fellebbezésének helyt adott és hatályon kívül helyezte a 2003. július 21-ei határozatát, és érdemben 
elutasította  a  kérelmező  fellebbezését.  Megállapította,  hogy a  gyanúsítottak  előzetes  letartóztatása 

34 Az ítéletet a Nagykamara 2012. február 23-án hozta.
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igazolható tekintettel arra, hogy meggyőző bizonyítékok állnak rendelkezésre annak alátámasztására, 
hogy valóban elkövették a bűncselekményeket. 

A kérelmező 2003. július 25-én előzetes letartóztatásba került. A helyi katonai bíróság 2004. június  
29-én közbenső ítéletével  rendelte  el  a szabadlábra helyezését,  egyúttal  megtiltotta számára,  hogy 
elhagyja az országot. A bíróság 2010. július 22-én meghozott ítéletben a kérelmezőt bűnösnek találta 
vesztegetés és bűnpártolás bűncselekményében és 3 év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte.

A kérelmező - az Egyezmény 5. cikk 1. bekezdésére hivatkozással – előadta, hogy   2003. július 16-ai  
őrizetbe vétele és a 2003. július 25-ei előzetes letartoztatása törvénytelen volt.

A Kamara 2010. június 15-én meghozott ítélete arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmezőt 2003.  
július  16-án reggel  10 órától,  azaz  a  kihallgatásától  kezdve  törvényes  alap  nélkül  fosztották  meg 
szabadságától.  A  felek  között  abban  nem  volt  vita,  hogy  a  kérelmezőt  2003.  július  16.  napjára  
megidézték a NAP-hoz és ő aznap reggel 9 órakor azért ment a Hivatal székházába, hogy a nyomozati  
vallomást tegyen. Bár nem kényszerrel tartották az épületben, de megállapítható, hogy a kérelmező az 
épületbe történő belépését követően a hatóságok felügyelete alatt állt.

A különösen nagy horderejű nyomozás - amely a 2003. július 16-ai események hátterében állt - célja 
az  volt,  hogy  egy  hatalmas   kőolaj-kereskedelemmel  foglalkozó  –  rendőröket  és  csendőröket  is 
magában  foglaló  –  hálózatot  „lebuktasson”.  A  kérelmező  és  kollégáinak  esetét  ebben  az 
összefüggésben kell  megvizsgálni,  és  annak szükségessége,  hogy számos  nyomozást  ugyanazon a 
napon kellett lefolytatni, arra látszik utalni, hogy a kérelmező köteles volt megjelenni. Tekintettel arra,  
hogy a Kormányzat nem tudta bebizonyítani, hogy a kérelmező a vallomását követően elhagyta vagy 
szabadon elhagyhatta  volna az  épületet,  továbbá beszámolója  összefüggő jellegére,  a  Bíróság úgy 
ítélte, hogy valóban az ügyészség épületében maradt, így megfosztották szabadságától, legalább déltől 
este 10 óráig.

A Bíróságnak abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy a kérelmező a szabadságát az 5. Cikk 1.  
bekezdésének értelmében „a törvénnyel összhangban” vonták-e el. A kérelmezőt megidézték a NAP-
hoz annak érdekében, hogy egy nyomozás keretében vallomást tegyen, minden további tájékoztatás  
nélkül. Délben az ügyész közölte vele, hogy büntetőeljárást indítanak ellene. A Bíróság megállapította, 
hogy ettől a időponttól kezdve az ügyésznek elég erős gyanúja volt annak igazolására, hogy a vizsgálat 
céljából megfossza szabadságától, és a román jog biztosította az ehhez szükséges eszközöket. Ennek 
ellenére az ügyész csak jóval később - este 10 óra körül - döntött  az előzetes letartóztatásáról.  A  
fentiek alapján a kérelmező szabadságának elvonása 2003. július 16-án legalább dél és este 10 óra  
között nélkülözte a hazai törvényes alapot, ami megsértette az Egyezmény 5. cikkének 1. bekezdését.

A Bíróság megállapította, hogy a kérelmező ellen felmerült gyanú alapos volt, tényeken alapult és a  
bizonyítékok alapján alaposan lehetett feltételezni, hogy bűncselekményt követett el. Azon kockázat, 
hogy a kérelmező mint rendőr esetlegesen befolyásolja a tanúkat, okszerű és elégséges indoka volt  
előzetes  letartóztatásának.  A  Bíróság  megismételve  a  Kamara  ítéletében  kifejtett  indokokat 
megállapította, hogy 2003. július 16-án este 10 órától 2003. július 18-ig tartó - szabadságtól történő 
megfosztás indokolt volt, és így nem sérti az 5. Cikk 1. bekezdését.

A Kamara ítéletében megállapította, hogy a 2003. július 21-ei határozat hatályon kívül helyezése a 
kérelmező számára nem volt sem elérhető, sem előrelátható. A kérdéses jogorvoslattal kizárólag a 
Legfőbb  Ügyész  élhetett,  aki  hierarchikus  feljebbvalója  annak  az  ügyésznek,  aki  elrendelte  a 
kérelmező őrizetét,  és kérte annak meghosszabbítását.   A Bíróság megjegyezte,  hogy a román Be.  
azon  rendelkezése,  mely  szerint  egy  jogerős  határozat  megsemmisítése  iránti  kérelem  akkor  
terjeszthető elő, ha a határozat „törvénysértő”, túl tág ahhoz, hogy előrelátható legyen. A Bíróság úgy 
ítélte, hogy a  kérelmező szabadságtól való megfosztásának 2003. július 25-étől nem volt kellő hazai 
jogszabályi alapja. Megismételve, hogy a szabadságelvonás hazai jog szerinti feltételei szempontjából 
lényeges, hogy megfeleljenek a „törvényesség” Egyezményben rögzített követelményeinek, a Bíróság 
teljes  mértékben egyetértett  a  Bíróság a  Kamara  által  a  2010.  június  15.  napján hozott  ítéletében  
kifejtettekkel, és úgy ítélte, hogy az Egyezmény 5. Cikkének 1. bekezdését megsértették.

A Bíróság a kérelmező javára 8.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.
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5. Hirsi Jamaa és mások Olaszország elleni ügye (27765/09. sz. ügy)35

A kérelmezők közül 11 szomáliai és 13 eritreai állampolgárságú. A kérelmezők tagjai voltak annak a 
200 emberből  álló  csapatnak,  akik 2009-ben 3  hajó  fedélzetén próbálták meg  elhagyni  Líbiát,  és  
Olaszországba kívántak eljutni. 2009. május 6-án, amikor a hajók 35 mérföldnyi távolságban voltak 
Lampedusa (Agrigento) partjaitól - amely terület Málta kutatási és mentési körzetébe esik – az olasz  
partiőrség  hajói  feltartóztatták  őket.  Az  utasokat  átvitték  az  olasz  katonai  hajókra  és  Tripoliba 
szállították. A kérelmezők elmondása szerint az utazás alatt az olasz hatóságok nem közöltek velük  
semmilyen  információt  arra nézve,  hogy hova szállítják őket,  illetve a  személyazonosságukat  sem 
ellenőrizték. Végül Tripoliban – 10 órás utazást követően – átadták őket a líbiai hatóságoknak. Egy  
2009.  május  7-ei  sajtótájékoztatón  az  olasz  belügyminiszter  úgy  nyilatkozott,  hogy  a  hajók 
feltartóztatása a nyílt tengeren és a bevándorlók visszaszállítása Líbiába a 2009. február 4-én hatályba  
lépett,  Líbiával  kötött,  az  illegális  bevándorlás  elleni  harc  fordulópontját  jelző  bilaterális 
egyezménnyel összhangban került sor. 

A Szenátus előtt 2009. május 25-én tartott beszédében a miniszter kifejtette, hogy 2009. május 6-a és  
10-e  között  a  bilaterális  egyezményben  foglaltaknak  megfelelően  több  mint  471  bevándorlót 
tartóztattak  fel  a  nyílt  tengeren  és  irányítottak  vissza  Líbiába.  Álláspontja  szerint  ez  a 
„visszairányítási”  politika  elbátortalanítja  az  embercsempészettel  és  emberkereskedelemmel  
foglalkozó  bűnbandákat,  emberi  életeket  ment  meg  a  tengeren  és  jelentősen  csökkenti  az  olasz 
partokat  elérő  illegálisan  bevándorlók  számát.  2009  folyamán  9  esetben  fogtak  el  illegális 
bevándorlókat  az  olasz  hatóságok  és  irányították  vissza  őket  Líbiába  a  bilaterális  egyezményben 
foglaltaknak megfelelően. 2011. február 26-án az olasz védelmi miniszter bejelentette, hogy a líbiai  
eseményekre tekintettel felfüggesztik a bilaterális egyezmény alkalmazását.

A kérelmezők képviselői által a Bíróságnak elé terjesztett adatok szerint a kérelmezők közül ketten 
ismeretlen körülmények  között  életüket  vesztették.  2009 októbere  és  júniusa között  14 kérelmező  
menekültügyi státuszt kapott az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának (a továbbiakban: UNHCR) tripoli 
irodájától. A 2011. februári líbiai lázongások következtében a kérelmezők és képviselőik nem tudták 
felvenni egymással a kapcsolatot. A jogászok jelenleg 6 kérelmezővel vannak kapcsolatban, közülük 
négyen Beninben, Máltán, illetve Svájcban élnek; a többiek pedig a nemzetközi védelembe vételükkel 
kapcsolatos  határozatra  várnak.  A  kérelmezők  egyike  egy  tunéziai  menekülttáborban  van,  és 
Olaszországba történő visszatérését  tervezi.  2011.  júniusában a kérelmezők egyike Olaszországban 
menekültstátuszt kapott, miután titokban visszatért oda.

A kérelmezők -az Egyezmény 3. cikkére hivatkozással - előadták, hogy az olasz hatóságok - azzal, 
hogy visszairányították őket Líbiába – embertelen és megalázó bánásmód veszélyének tették ki ott,  
valamint arra az esetre, ha visszaküldték volna őket származási országukba (Szomáliába, Eritreába).  
Sérelmezték a Negyedik kiegészítő jegyzőkönyv 4. cikkében rögzített kollektív kiutasítás tilalmának  
megsértését is. Végül hivatkoztak a 13. cikk megsértésérere is tekintettel arra, hogy a 3. cikk és a 
Negyedik kiegészítő jegyzőkönyv 4. cikkének állítólagos megsértésével szemben Olaszországban nem 
állt rendelkezésre számukra hatékony jogorvoslat.

A Bíróság  csupán kivételes  esetekben fogadja  el,  hogy egy Szerződő  Állam által  területén  kívül 
végrehajtott vagy ott hatást kiváltó cselekménye a joghatóság gyakorlásának minősülhet. Abban az 
esetben, amikor az Állam területén kívül működő ügynökei révén egy személy felett ellenőrzést és  
hatáskört,  vagyis  joghatóságot  gyakorol,  az  állam  köteles  biztosítani  e  személy  számára  az 
Egyezményben biztosított jogokat. Nem vitás, hogy az a hajó, amely a kérelmezőket szállította olasz 
fennhatóság  alatt  állt.  A  Bíróság  emlékeztetett  azon  nemzetközi  jogi  alapelvre,  amely  az  olasz  
Hajózási Törvénykönyv is rögzít, miszerint a nyílt tengeren közlekedő hajó azon ország fennhatósága 
alá tartozik, amelynek zászlaja alatt hajózik. A Bíróság nem fogadhatta el az olasz Kormányzat azon 
álláspontját, mely szerint a művelet csupán „nyílt tengeri mentőakció”volt, illetve, hogy Olaszország 
csak csekély ellenőrzést gyakorolt  a kérelmezők felett.  Az egész esemény az olasz fegyveres erők 
hajójának fedélzetén történt, a legénység kizárólag olasz fegyveres erők tagjaiból állt. Attól kezdve,  
hogy a kérelmezők beszálltak a hajókba egészen addig, amíg a líbiai hatóságoknak át nem adták őket, 
a kérelmezők folyamatosan és kizárólagosan – jogilag és ténylegesen – olasz hatóságok ellenőrzése  

35 Az ítéletet a Nagykamara 2012. február 23-án hozta.
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alatt álltak. A fentiek alapján az állítólagos jogsértéseket megvalósító események az Egyezmény 1. 
cikke értelmében Olaszország joghatósága alatt történtek. 

A Bíróság tisztában van azon ténnyel, hogy a Szerződő Államok egyre nagyobb nyomásnak vannak 
kitéve az illegális bevándorlók beáramlásával kapcsolatban, amely egy különösen összetett jelenség,  
ha ez hajóval, a tengeren keresztül történik, de ez nem mentesíti az Államokat az alól a kötelezettség 
alól, miszerint nem utasíthatnak ki egyetlen olyan személyt sem, aki ez által a 3. cikkben tilalmazott  
bánásmód veszélyének lenne kitéve a fogadó országban. 

Megjegyezvén, hogy 2010. áprilisától líbiai helyzet válságossá vált, a Bíróság úgy döntött, hogy az 
események  időpontjában  fennálló  líbiai  állapotot  veszi  alapul  ítélkezésekor.  Megjegyezte,  hogy 
számos  nemzetközi  szervezet  illegális  bevándorlókkal  való  bánásmóddal  kapcsolatos  felkavaró 
következtetéseit a Kínzás Elleni Bizottság (CPT) jelentése megerősítette. Az illegális bevándorlók és a 
menedékjogot keresők között nem tesznek különbséget, őket szisztematikusan őrizetbe veszik és olyan 
körülmények között tartják fogva, amelyet embertelennek minősítettek a megfigyelők, akik egyebek 
mellett  kínzást  is jelentettek.  Az illegális bevándorlók ki  vannak téve azon veszélynek,  hogy őket  
bármikor  visszatéríthetik  származási  országukba  és  abban  az  esetben,  ha  esetleg  visszanyerik  
szabadságukat,  különösen  bizonytalan  életkörülmények  között  kell  élniük,  és  rasszista 
cselekményeknek vannak kitéve. 

Az  olasz  Kormányzat  álláspontja  szerint  Líbia  egy  biztonságos  ország,  ahol  nemzetközi 
egyezményeknek köszönhetően elismerik a menedékjogot és védik a menekültek jogait. A Bíróság 
megállapította, hogy a hazai jogi szabályozás ténye, valamint nemzetközi egyezmények ratifikálása 
önmagában nem jelent megfelelő, hatékony védelmet az embertelen és megalázó bánásmód veszélye 
ellen, amikor megbízható források az Egyezménnyel ellentétes gyakorlatról számolnak be. Továbbá 
Olaszország nem tudja kikerülni az Egyezmény megsértésével kapcsolatos felelősségét azzal, hogy a 
Líbiával  később  kötött  bilaterális  egyezményből  fakadó  kötelezettségeire  hivatkozik.  A  Bíróság 
továbbá megjegyzi, hogy a tripoli-i UNHCR irodát a líbiai kormány sohasem ismerte el. A helyzet az  
adott időszakban jól ismert és könnyen ellenőrizhető volt. Ezért a Bíróság úgy ítélte, hogy amikor a 
kérelmezőket visszafordították, akkor az olasz hatóságok tudták, illetve tudniuk kellett, hogy olyan  
bánásmódnak lehetnek kitéve,  amely ellentétes  az Egyezménnyel.  Továbbá az  a  tény önmagában,  
hogy a  kérelmezők  kifejezetten  nem folyamodtak  menedékjogért,  nem mentesíti  Olaszországot  a  
felelősség  alól.  A  Bíróság  emlékeztetett  az  Államok  nemzetközi  menedékjogból  származó 
kötelezettségeire, beleértve a vissza-nem-küldés elvét is, amelyet az Európai Unió Alapjogi Chartája is 
tartalmaz.  A  Bíróság  különös  jelentőséget  tulajdonított  Jacques  Barrot,  az  Európai  Bizottság 
alelnökének 2009. május 15-ei levelére, amelyben ezen elv jelentőségére külön felhívta a figyelmet. 

A Bíróság – figyelembe véve a tényt, hogy nagy számú illegális bevándorló találta magát ugyanilyen 
helyzetben  Líbiában,  nem  teszi  kevésbé  egyénivé  a  szóban  forgó  veszélyt   –  úgy  ítélte,  hogy 
Olaszország, amikor a kérelmezőket a tények teljes körű ismeretében  visszairányította Líbiába, az 
Egyezmény  által  tiltott  bánásmódnak  tette  ki  őket.  A  fentebb  kifejtettek  alapján  a  Bíróság 
megállapította a 3. cikk megsértését.

Megállapítható  az  Állam felelőssége  abban  az  esetben  is,  ha  az  illegális  bevándorlókat  közvetett  
módon irányította vissza származási országukba, hiszen az Államtól elvárható, hogy a meggyőződjön 
arról, hogy a „közvetítő” ország hatékony garanciákat nyújt az önkényes visszaküldéssel szemben, és  
ez különös súllyal esik latba olyan esetekben, amikor a kérdéses ország nem tagja az Egyezménynek.  
A Bíróságnak azt kellett vizsgálnia ebben az esetben, hogy a fent említett garanciák adottak voltak-e  
Líbiában.  A  Bíróság  rendelkezésére  álló  információk  alapján  első  látásra  megállapítható,  hogy 
bizonytalan a helyzet Szomáliában – lásd a Bíróság döntését a Sufi és Elmi Egyesült Királyság elleni 
ügyét36 – és Eritreában – a személyek kínzásnak és embertelen körülmények közötti fogva tartásnak 
vannak alávetve kizárólag azért, mert illegálisan hagyták el az országot. A kérelmezők ezért alappal  
hivatkozhatnak arra, hogy hazatoloncolásuk a megsértette volna az Egyezmény 3. cikkét. A Bíróság 
megállapította, hogy Líbia nem ratifikálta a Genfi Egyezményt és rámutatott mindenféle menekültügyi  
eljárás  hiányára  az  országban.  A fent  kifejtettek  alapján nem tudta  elfogadni  a  Kormányzat  azon 
érvelését,  miszerint  az  UNHCR  tevékenysége  Tripoliban  biztosítékot  jelentett  az  önkényes 

36  8319/07. és 11449/07. sz. egyesített ügy
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hazatoloncolással szemben. Sőt a Human Rights Watch és az UNHCR számos esetben jelzett olyan  
eseteket,  amikor  menedékkérőket  és  menekülteket  erőszakkal  küldtek  vissza  magas  kockázatú 
országokba.  Így  az  a  tény,  hogy  a  kérelmezők  közül  páran  menekült  státuszt  kaptak  Líbiában, 
korántsem megnyugtató, és tovább növeli a veszélyeztetettségüket.

A Bíróság arra a következtetésre jutott,  hogy amikor  Olaszország a kérelmezőket  visszairányította  
Líbiába, akkor az olasz hatóságok tudták, illetve tudniuk kellett arról, hogy a kérelmezők részére nem 
állnak  rendelkezésre  hatékony  garanciák  arra  nézve,  hogy  önkényesen  ne  küldjék  vissza  őket  
származási országukba. A visszairányítás így megsértette a 3. cikket.

A  Bíróságnak  először  is  azt  kellett  vizsgálnia  a  Negyedik  Kiegészítő  Jegyzőkönyv  4.  cikke 
alkalmazható  arra  az  esetre,  amikor  a   külföldiek  harmadik  országba  való  visszatoloncolását  az 
államterületen  kívül  hajtják  végre.  Meg  kell  győződni  arról,  hogy  vajon  a  kérelmezők  Líbiába 
szállítása értelmezhető-e a  Negyedik Kiegészítő Jegyzőkönyv 4. cikkének keretein belül. A Bíróság  
megállapította,  hogy sem az  egyezmény  szövege,  sem az  előkészületi  munkálatai  során  született  
tervezetek  nem zárják  ki  ezen  cikk  területen  kívüli  alkalmazhatóságát.  Továbbá,  ha  a   Negyedik  
Kiegészítő  Jegyzőkönyv  4.  cikke  kizárólag  csak  valamely  Szerződő  Állam  államterületéről  való 
kollektív kiutasításra lenne alkalmazható, akkor napjaink vándorlási szokásainak jelentős összetevői  
nem esnének e rendelkezés hatálya alá, és a tengerre szálló bevándorlók, akik sokszor az életüket 
kockáztatják, de nem tudják elérni egy Állam határát, nem lennének jogosultak arra, hogy személyes  
körülményeiket megvizsgálják, mielőtt kiutasítják őket, a szárazföldön utazóktól eltérően. A kiutasítás 
fogalma - a joghatósággal kapcsolatban kifejtettekhez hasonlóan – nyilvánvalóan elsődlegesen területi  
jellegű. Azonban abban az esetben, ha a Bíróság megállapítja, hogy a Szerződő Állam – kivételesen - 
a  joghatóságát  az  államterületén kívül  gyakorolja,  elfogadható,  hogy a  területen kívüli  joghatóság 
gyakorlása  a  kollektív  kiutasítás  formáját  öltheti.  A  Bíróság  megismétli  azon  álláspontját,  hogy 
pusztán az a tény, hogy valami a nyílt vizeken történik, még nem jelenti azt, hogy ezen terület kívül  
esne a jog fennhatóságán. A fentiek alapján megállapítható, hogy a kérelem elfogadható.

A Bíróság  megállapította,  hogy eddig  kizárólag  Conka  Belgium elleni  ügyében  állapította  meg  a 
Negyedik kiegészítő jegyzőkönyv 4. cikkének megsértését. A Bíróság emlékeztetett, hogy az a tény,  
hogy  számos  külföldire  vonatkozóan  hasonló  döntés  születik,  önmagában  nem  jelent  kollektív 
kiutasítást  abban  az  esetben,  ha  minden  egyes  személy  körülményeit  külön-külön  alaposan 
megvizsgálták.  Jelen  ügyben  a  kérelmezők  Líbiába  szállítása  anélkül  történt,  hogy  a  személyes  
körülményeiket  megvizsgálták volna. Személyazonosságukat  nem ellenőrizték  az olasz hatóságok, 
amelyek  csak  beszállították  a  kérelmezőket,  aztán  Líbiában  kiszállították  őket.  A  Bíróság 
megállapította, hogy a kérelmezők kitiltása kollektív természetű volt és így megsértette a Negyedik  
kiegészítő jegyzőkönyv 4. cikkét.

Az olasz Kormányzat elismerte, hogy a katonai hajókon nem volt lehetőség felmérni a kérelmezők  
személyes körülményeit.  A kérelmezők állítása szerint semmilyen tájékoztatást nem kaptak a olasz 
katonai személyzettől, aki ezáltal hagyták, hogy abban a hitben legyenek, hogy Olaszországba viszik 
őket és arról sem tájékoztatták őket, hogy milyen eljárást szükséges megindítaniuk annak érdekében,  
hogy ne irányítsák őket vissza Líbiába. Az események ezen változatát – bár a Kormányzat tagadta – 
több szemtanú is megerősítette, akiket az UNHCR, a CPT és Human Rigths Watch kutatott fel. A 
kérelmezőknek  ezért  nem  nyílt  lehetőségük  arra,  hogy  az  Egyezmény  3.  cikke  és  a  Negyedik  
kiegészítő jegyzőkönyv 4. cikke szerinti panaszukat az illetékes hatóság elé terjesszék, és kérelmüket  
alaposan és szigorúan értékeljék mielőtt a kiutasítást végrehajtják.

Még ha a hajó katonai  legénysége ellen büntető jogi  úton jogorvoslat a gyakorlatban elérhető lett  
volna is, ez nem elégítette volna ki a felfüggesztő hatály követelményét. A Bíróság emlékeztetett a 13.  
cikkből folyó azon kötelezettségre, hogy az intézkedés végrehajtását le kell állítani, ha az intézkedés  
ellentétes  az  Egyezménnyel,  és  visszafordíthatatlan  hatása  van.   Tekintettel  a  visszafordíthatatlan 
következményekre,  ha  a kínzás  vagy bántalmazás  veszélye  megvalósul,  a  fellebbezés  felfüggesztő 
hatálya alkalmazandó, amikor egy külföldit küldenek vissza egy olyan országba, ahol alapos okkal 
feltehető, hogy ilyen bánásmódban lehet részük. A Bíróság megállapította 13. cikk megsértését az  
Egyezmény 3. cikke és a Negyedik kiegészítő jegyzőkönyv 4. cikke tekintetében.

A Bíróság a kérelmezők javára fejenként 15.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg. 
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A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai

Büntető ügyszak

Bkif.III.225/2012/2. 
Ha a bíró jelent  be  elfogultságot,  nem sérülnek a vádlotti  jogok,  ha a kizárás  kérdésében döntő  
bíróság előzetesen nem küldi meg az ügyészi nyilatkozatot a vádlott és védő részére. 

A Be.  24/A.  § (1) bekezdése szerint  a másodfokú (illetve harmadfokú)  bíróság nem felülbírálatot 
végez, hanem első folyamodásban jár el. Ilyen eljárásjogi helyzet áll fenn a Be. 24/A. § (1) bekezdésén 
kívül például  a 132. § (1) bekezdés b) pontja, illetve (2) bekezdése,  vagy a 412. § (2) bekezdése 
esetében. Lényegében ugyanez a helyzet a másod- vagy harmadfokú bíróság által a másod-, illetve 
harmadfokú eljárás alatt,  viszont első folyamodásban hozott határozatok esetében. Miután ilyenkor  
első folyamodásban (első fokon)  nem az elsőfokú bíróság jár  el,  ezért  a Be.  külön rendelkezik a  
jogorvoslat kérdéséről [Be. 24/A. § (3) bek., 414. § (2) bek., illetve Be. XIV. Fejezet IV., és XV. 
Fejezet IV. Címe]. Valójában a kifogás szabályozása is ilyen [262/B. § (3) bek.]. Ehhez képest a Be.  
24/A. § (1) bekezdése szerint a másodfokú bíróság a Be. elsőfokú eljárásának szabályait alkalmazza, a 
felek az  általános szabályok  szerint  gyakorolhatják észrevételezési,  indítványozási  jogukat,  erről  a 
bíróság gondoskodik, s ezáltal biztosított a kölcsönös ismeretszerzés [Be. 28. § (7) bek., 43. § (2) bek. 
d) pont, 243. §, 244. § (1) bek.]. 

Nyilvánvaló  azonban,  hogy  akár  az  általánosan,  akár  a  konkrétan  biztosított  észrevételezési,  
indítványozási jog gyakorlásának akkor van jelentősége, ha annak jogosultja egyben a jövőbeni döntés 
érintettje.  Ha  azonban  az  esetleges  észrevétel,  indítvány  eleve  nem  lehet  kihatással  a  jövőbeni  
döntésre,  akkor  e  jogok  előzetes  gyakorlása  lehetőségének  elmaradása  jogsérelemmel  – 
értelemszerűen – nem jár.  Ehhez képest ilyenkor sem eljárásjogi,  sem az adott személyhez fűződő  
jogosultság  nem  teremt  a  bíróság  számára  kötelezettséget  előzetes  észrevételezés,  indítványozás 
biztosítására. Így annak elmaradása mulasztás sem lehet.

A bíró kizárásának okát képezi, ha a bíró jelenti be az elfogultságát. Ebben az esetben nem az ok 
mibenléte, illetve a bejelentett ok vizsgálatának eredménye, hanem önmagában a bejelentő személye 
perdöntő. „Ezen bejelentés attól függetlenül nem hagy semmi kétséget az elfogultság fennállása felől,  
hogy a külső megítélő az elfogultság szubjektíve fennálló okát objektíve reálisnak tekintené-e. Itt tehát 
a bíró - előzetesen - maga mérlegeli, hogy a közte és az eljárás bármely résztvevője között fennálló 
kapcsolat elfogulttá teszi-e, avagy ki tudja zárni annak hatását az ítélkezési tevékenysége során. Ha 
nemleges válaszra jut, akkor ezt a Be. értelmében haladéktalanul be kell jelentenie.” [17/2001. (VI. 1.)  
AB határozat III/2.] „Az adott ügyben a bejelentés alapossága nem képezheti  mérlegelés tárgyát  a 
kizárásról  való  döntés  során:  azt  a  bírót,  aki  maga  kéri  a  kizárását,  az  ügy  további  intézéséből  
feltétlenül ki kell zárni. A bejelentés puszta ténye ugyanis a pártatlanság látszatát megszünteti, hiszen 
az eljárás szereplői számára ezután igen kétségessé válik, hogy valóban elfogulatlan, pártatlan-e az 
eljáró bíró.” [17/2001. (VI. 1.) AB határozat III/3.]  „... tisztességes eljáráshoz való alapjog kizárja,  
hogy az a bíró, aki a vele szemben fennálló, a Be. 35. § (1) bekezdése c) [jelenleg Be. 21. § (1) bek.  
e)]  pontjában  foglalt  kizárási  okot  maga  jelenti  be,  az  ügyben  a  bejelentés  megtételét  követően 
eljárhasson.” [17/2001. (VI. 1.) AB határozat III/6.] 

Következésképpen, ha a bíró önmagával szemben elfogultságot jelentett be, akkor (függetlenül annak 
indokától)  megdönthetetlen  törvényi  vélelem  szól  amellett,  hogy  elfogult.  Az  ilyen  bejelentés  
önmagában  (eleve,  megtörténténél  fogva)  törvényi  kizártságot  eredményez;  ugyanúgy,  mint  a 
kizártság, törvényben kifejezetten és kimerítően szabályozott objektív oka. Ez egyben azt is jelenti,  
hogy  a  -  Be.  262/A.  §  (2)  bekezdésének  a)  pontjára  alapított  -  kifogásban  sérelmezett  eljárási 
cselekmény  (a  fellebbviteli  főügyészség  átirata  előzetes  megküldésének)  elmaradása  sem 
eredményezett mulasztást.

Gazdasági ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.
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Munkaügyi ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Polgári ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Közigazgatási ügyszak

Kfv.VI.37.232/2011/3. 
Jogszerűen felhasználható az ismeretlen személy által a hatósághoz eljuttatott írásbeli bizonyíték, ha  
annak  hitelessége  igazolt.  A  Tpvt.  65/A.  §  alapján  engedélyezett  helyszíni  vizsgálati  cselekmény  
jogszerűsége csak abban a körben vizsgálható, hogy jogszerűen folyt-e le. Az engedélyező határozat  
jogszerűsége nem vizsgálható. 

I.  A  hatóság  –  a  szabad  bizonyítás  körében  –  bármilyen,  a  tényeket,  körülményeket  tanúsító 
bizonyítékot felhasználhat a tényállás megállapításához, a jogsértés bizonyításához. A bizonyíték lehet 
közvetlen,  de  közvetett  is.  A  hatóság  a  versenykorlátozó  megállapodások  létrejöttét  közvetett 
bizonyítékokra alapította. A bizonyítékok között kulcsfontosságú szerepe a 6. számú iratnak volt. A 6. 
számú  irattal  kapcsolatban  a  keresetlevelek  többségében  megfogalmazott  kifogás  az  volt,  hogy a 
felperes számára nem ismert, hogy az irat milyen körülmények között került a hatóság birtokába, ezért  
nem ellenőrizhető, hogy az irat megszerzése jogszerűen történt-e, jogszerűen megszerzett bizonyítékra 
alapította-e a döntését a hatóság, ezért sérült  a védelemhez való jog és az Egyezmény 6. cikk (1)  
bekezdése. Kifogásolta az V. r. felperes a keresetlevelében az irat iktatásának és az irat beszerzéséről  
készített  feljegyzésnek  a  hiányát  is.  A  hatóság  sem  az  előzetes  álláspontban,  sem  az  érdemi  
határozatában (határozat 69. pont) nem tárta fel, hogy az irathoz milyen módon jutott hozzá, csak azt  
közölte, hogy az irathoz az eljárás indítása előtti előzetes tájékozódása során jutott hozzá. A peres  
eljárásban csatolta a hatóság azt a vizsgálói jelentést, amely részletezte, hogy az irat tudomása szerint  
hogyan került a hatóság birtokába. 

Nem minősül  jogszerűtlenül  megszerzett  bizonyítéknak az olyan  irat,  amely ismeretlen személytől  
kerül a hatóság birtokába már az eljárás megindítását megelőzően. Nem hagyhatja figyelmen kívül a 
hatóság, ha hozzá jogsértést bizonyító iratot juttatnak el, feltéve, hogy az irat hiteles, a hitelességéhez  
kétség nem fér  vagy az irat  hitelességéről  a hatóság meggyőződhet.  A perbeli  irat  tekintetében a 
hatóság  nyilatkoztatta  az  irat  eredeti  készítőjét,  aki  azt  a  maga  által  készített  iratnak  ismerte  el  
bizonyos utóbb eszközölt bejegyzések kivételével, amely bejegyzéseket a hatóság az eljárása során  
figyelmen kívül is hagyott.

Az a  körülmény,  hogy a  hatóság az  irat  megszerzésének módját  nem közölte  az  eljárása  során a 
felperesekkel,  sértheti  az  eljárás  alá  vontak  védekezéshez  való  jogát.  A  védekezéshez  való  jog  
sérelmére azonban nem elég általánosságban hivatkozni, minden esetben az ügy egyedi sajátosságaira 
figyelemmel kell vizsgálni, hogy a védekezéshez való jog a konkrét esetben sérült-e és milyen módon,  
milyen okból. A felperesek a perbeli esetben általánosságokra hivatkoztak a védekezéshez való jog 
sérelme  kapcsán;  állították:  pusztán az  a  tény,  hogy nem ismerték az  irat  eredetét,  beszerzésének 
módját,  akadályozta  őket  a  védekezésükben.  Ez  a  hivatkozás  nem  elégséges  a  jogsértés  
megállapításához, mert nem jelöli meg azt az ok-okozati összefüggést, amely az ismeret hiánya és a  
védekezéshez való jog megsértése között fennállva a jogsértést megállapíthatóvá teszi. A 6. számú irat  
beszerzési módjára vonatkozó ismeret hiányában a felperesek nem voltak elzárva attól, hogy az irat  
kapcsán – amelynek tartalmát megismerhették – annak valóságát, hitelességét kétségbe vonják.  A II.  
r. felperes a felülvizsgálati  kérelemben tényként  adta elő, hogy a 6. számú iratba betekinthettek, a  
tartalmára észrevételeket tehettek. Mivel a felperesek ily módon a védekezéstől nem voltak elzárva, a 
védekezéshez való joguk sérelme sem állapítható meg.
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Az  a  tény,  hogy  a  6.  számú  irat  nem  került  érkeztetésre,  iktatásra,  az  irat  bizonyítékként  való  
felhasználhatóságát  nem érintette.  Mindezek  alapján  a  6.  számú  irat  nem tekinthető  jogellenesen 
beszerzett iratnak.

II. A helyszíni kutatást engedélyező határozat birtokában beszerzett bizonyítékokból szerzett további 
adatok, tények (így a találkozók időpontja, tartalma, résztvevők személye) felhasználása nem jogsértő, 
ha az ezeket tartalmazó bizonyíték jogszerűen került beszerzésre. A Tpvt. 65/A. (3) bekezdése teremti 
meg az engedélyező határozat kiadásával annak jogszerűségét, hogy a hatóság vizsgálati cselekményt  
folytasson, a jogsértést igazoló bizonyítékokat megszerezze. a hatóság jogosult arra, hogy ismeretlen 
személytől hozzá eljuttatott, a jogsértést bizonyító és hitelesnek tekintett irat birtokában, mint alapos  
gyanút támasztó bizonyíték alapján akár a vizsgálati cselekmény engedélyezését kérje.

A  III.-IV.  r.  felperesek  helytállóan  hivatkoztak  arra,  hogy  az  Egyezmény  annak  ratifikálásával,  
törvényi kihirdetésével a hazai jog részévé vált és alkalmazandó, előírásai betartandók. Az Egyezmény 
6. cikk (1) bekezdése szabályozza a tisztességes tárgyaláshoz való jogot, a (2) bekezdése az ártatlanság 
vélelmét, a 8. cikk (1)-(2) bekezdései pedig a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogot.  
E  jogok önmagukban  nem,  csak  konkrét  anyagi  és  eljárási  szabályokon  –  az  azokban  biztosított 
garanciális szabályokon - keresztül érvényesülhetnek, ezért az Egyezményt  ratifikáló államnak kell  
olyan jogszabályokat alkotnia, elfogadnia, amelyek ezen jogok érvényesülését az egyes eljárásokban 
biztosítják. Az Egyezmény vonatkozó cikkeinek megsértését a III.-IV. r. felperesek abban látták, hogy 
egyrészt a Tpvt. 65/A.§ (3) bekezdése szerinti engedélyező határozat ellen a jogorvoslat, legfőképpen 
a  hatékony  jogorvoslati  lehetőség  nem  biztosított;  a  vizsgálati  cselekmény  engedélyezése  iránti 
kérelembe  és  az  azt  megalapozó  iratokba  nem tekinthettek  be;  a  végzés  indokolását  nem látták 
megfelelőnek;  a  helyszíni  kutatások  mindegyikénél  a  rendőrség  nem  volt  jelen;  a  helyszíni  
jegyzőkönyvek kutatási jelentést nem tartalmaznak;  a hatóság nem volt pártatlan, mert  az előzetes  
álláspontot ugyanazok a személyek írták alá, akik az érdemi határozatot is meghozták.

A vizsgálati cselekmény engedélyezésére az akkor hatályban volt rendelkezéseket kellett alkalmazni, a  
később  bekövetkezett  jogszabály  módosítás  nem  vehető  figyelembe.  A  Tpvt.  –  engedélyezéskor  
hatályban  volt  –  65/A.§-a  az  előírt  eljárási  rendben  meghozott  engedélyező  határozat  ellen 
jogorvoslatot  nem  biztosított.  A  jogorvoslati  rendet  szabályozó  rendelkezések  hiányában  nincs 
hatásköre  a  versenyügyben  eljáró  bíróságnak,  hogy  a  Tpvt.  65/A.§  (3)  bekezdése  alapján  hozott  
határozat  jogszerűségét,  az  engedélykérelemben  foglaltak  alapján  a  kérelem megalapozottságát,  a 
jogsértés valószínűsítésének megfelelőségét, a végzés indokolását felülvizsgálja és az Egyezménnyel  
való összhangjában állást foglaljon. 

A  rendőrség  közreműködése  a  Tpvt.  65/A.§  (7)  bekezdése  értelmében  csak  lehetőség,  nem 
kötelezettség, ezért a rendőrség közreműködése nélkül lefolytatott  helyszíni kutatás nem tekinthető 
jogsértőnek és az Egyezmény 8. cikkét megsértőnek. 

A helyszíni kutatás lefolytatásának jogszerűsége – kifogás keretében – a versenyügyben eljáró bíróság 
előtt vitatható, de az eljárási cselekmény jogszerűsége csak a hazai jog, a Tpvt. 65/A.§ rendelkezései  
tükrében  vizsgálható  és  ítélhető  meg,  a  hatóság  a  Tpvt.-ben  írt  konkrét  jogszabályi  előírások  
betartására köteles. Önmagában az a kifogás, hogy kutatási jelentést, azaz a kutatás lefolytatásának 
módját nem tartalmazták a jegyzőkönyvek, csak a lefoglalt iratokat sorolták fel, a III.-IV. r. felperesek 
álláspontjával szemben nem zárják el a felpereseket az adott eljárási cselekmény, a kutatás esetleges 
jogszerűtlenségének  vitatásától,  bizonyításától,  mert  a  helyszínen  tartózkodók  a  kutatás  során 
elkövetett, a fél által állított vagy esetleg vélt jogsértésekre utólag is tanúvallomást tehetnek, ezért ez a 
körülmény nem lehet az ügy érdemére kihatóan jogsértő. 

III. A hatóság bíróságként történő értelmezése a Tpvt. 65/A.§ szerinti eljárással összefüggő hatékony 
jogorvoslat hiányát érintő kifogás kapcsán nem értelmezhető. A III.-IV. r. felperesek az Egyezmény  
megsértése kapcsán hivatkoztak arra,  hogy az Európai  Emberi  Jogi  Bíróság Ravon-ügyben hozott  
döntése  értelmében  –  utalva  2000.  évi  CXXXVIII.  törvény  miniszteri  indokolására  is  –  a 
Versenytanács jogállása folytán bíróságnak minősül, ezért vonatkozik az eljárására az Egyezmény 6.  
cikk (1) bekezdésében megfogalmazott pártatlanság követelménye, azonban a hatóság pártatlansága 
nem állt fenn, mert az előzetes álláspont és határozat aláírói ugyanazok a személyek voltak, továbbá a 
versenytanács összetétele sértette az Egyezmény 6. cikk (1) bekezdésén túl a (2) bekezdését is. 
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Az előzetes álláspont kiadására a Tpvt. 73.§-a hatalmazza fel a hatóságot. E jogintézmény célja, hogy 
az  eljárás  alá  vontak  a  vizsgálati  jelentés  egyidejű  megküldésével  megismerjék  a  hatóság  által  
megállapított  tényállást,  az  azt  alátámasztó  bizonyítékokat,  a  tényállás  értékelését,  a  döntéshez 
szükséges és a hatóság által relevánsnak ítélt szempontokat, következtetéseket, értékeléseket, azaz az 
eljárás  alá  vontak megismerhessék a  hatóság álláspontját,  amelyhez  képest  a szükséges,  a  vitatott 
körben, kérdésekben ellenbizonyítással, kifogással élhessenek. Az előzetes álláspont aláíróinak és az  
érdemi  határozat  aláíróinak  személyi  azonossága  nem jelenti  a  hatósági  hatóság  pártatlanságának 
hiányát, mert az adott versenytanács viszi végig a konkrét versenyügyet, ismeri azt legjobban és az  
előzetes álláspont kiadásával összegzi az addigi megállapításait, majd a tárgyalás és további bizonyítás  
után meghozza az érdemi határozatát. Nincs olyan rendelkezés a Tpvt.-ben, amely kizárná az előzetes 
álláspontot adó versenytanács tagjait az érdemi határozat meghozatalából, mert a pártatlanság hiánya,  
elfogultság  fenn  sem állhat  ilyen  tényre  alapozva,  de  az  ártatlanság  vélelmének  megsértése  sem 
merülhet fel. 

Kiadja: A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodája
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  Kúria  hivatalos  állásfoglalásának, 
hivatalos  fordításnak illetve  hivatalos  közlésnek,  csupán a  tájékoztatást  és  figyelemfelkeltést  célozzák,  
ezért azokra jogokat alapítani nem lehet.
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