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Európai uniós jogi közlemények

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek

Büntető ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Gazdasági ügyszak

1. Az Amtsgerichts Düsseldorf (Németország) által 2012. május 4-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-212/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Jogosult-e az utas a rendelet 7. cikke szerinti  kártalanításra, ha az első  járat indulása a rendelet 6. 
cikkének (1) bekezdésében rögzített időhatárokon belüli időtartamot késett, a csatlakozó járat azonban 
olyan  időtartamot  késett,  amely  meghaladja  a  rendelet  6.  cikkének  (1)  bekezdésében  rögzített  
időhatárokat  és  az  utolsó  célállomásra  történő  érkezés  időpontja  a  menetrend  szerinti  érkezési 
időpontnál legalább három órával későbbi? 

2.  A  Tribunal  Central  Administrativo  Norte  (Portugália)  által  2012.  június  27-én 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-309/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: portugál 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
A munkáltató fizetésképtelensége miatt  fennálló bérkövetelések biztosításának területén úgy kell-e 
értelmezni az uniós jogot, különösen a 80/987/EGK irányelv 4. és 10. cikkét, hogy azzal ellentétes a 
nemzeti jog olyan rendelkezése, amely kizárólag a munkáltató fizetésképtelenségének megállapítása 
iránti kereset megindítását megelőző hat hónapon belül esedékessé vált követeléseket biztosítja, még 
abban az  esetben  is,  ha  a  munkavállalók  a  Tribunal  do  Trabalho  előtt  fellépnek a  munkáltatóval 
szemben a tartozás összegének bírósági megállapítása és annak végrehajtása céljából? 

3. A Landgericht Frankfurt am Main (Németország) által 2012. június 29-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-316/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Úgy kell-e  értelmezni  a  261/2004/EK rendelet  2.  cikkének  j)  pontját  az  abban  említett  „ésszerű 
indokokra”  tekintettel,  hogy  „ésszerű  indokok”  csak  az  utas  személyében  rejlő  olyan  indokok 
lehetnek, amelyek a légi közlekedést vagy más utasok biztonságát veszélyeztetik, vagy egyéb, köz-  
vagy szerződéses érdekeket érintenek, vagy „ésszerű indokok” lehetnek az utas személyén kívül álló 
egyéb indokok is, mint például különösen a vis maior esetei? 

4.  A  Cour  de  Cassation  (Belgium)  által  2012.  július  4-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-322/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Úgy kell-e értelmezni a Szerződés 54. cikke (3) bekezdésének g) pontja alapján meghatározott jogi 
formájú  társaságok  éves  beszámolójáról  szóló,  1978.  július  25-i  78/660/EGK  negyedik  tanácsi 
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irányelv  2.  cikkének  (3),  (4)  és  (5)  [bekezdését],  hogy  e  rendelkezések  nemcsak  a  kiegészít ő 
információk feltüntetését írják elő az éves beszámoló mellékletében, hanem azt is, hogy amennyiben a 
fizetett ár nyilvánvalóan nem felel meg az érintett javak valós értékének, hamis képet adva ezáltal a  
vállalkozás vagyonáról, pénzügyi helyzetéről és eredményéről, el kell térni az eszközök beszerzési ár 
szerinti elszámolásától, és azokat azonnal a viszonteladás szerinti áron kell elszámolni, amennyiben az 
tűnik azok valós értékének? 

Munkaügyi ügyszak

1.  A Nejvyšší  správní  soud  (Cseh  Köztársaság)  által  2012.  május  24-én  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-253/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: cseh 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  A  szociális  biztonsági  rendszereknek  a  Közösségen  belül  mozgó  munkavállalókra,  önálló 
vállalkozókra  és  családtagjaikra  történő  alkalmazásáról  szóló  1408/71/EGK  tanácsi  rendelet  (a 
szociális  biztonsági  rendszerek  koordinálásáról  szóló  883/2004/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi 
rendelet) kizárja-e személyi hatálya alól a Cseh Köztársaság olyan állampolgárát, aki a jelen ügyben 
felmerültekhez hasonló körülmények között 1993. január 1-jét megelőzően egy korábbi állam (a Cseh 
és  Szlovák  Szövetségi  Köztársaság,  a  továbbiakban:  Csehszlovákia)  nyugdíjbiztosítást  szabályozó 
jogszabályainak hatálya alá tartozott, és ezeket az időszakokat az 1408/71/EGK tanácsi rendelet III. 
mellékletében (az 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklete) szereplő, a Cseh 
[Köztársaság] és a Szlovák Köztársaság között 1992. október 29-én kötött, a szociális biztonságról 
szóló  egyezmény  20.  cikkével  összhangban  úgy  kell  tekinteni  mint  a  Szlovák  Köztársaság  által 
elismert időszakokat, és ezzel egyidejűleg, az Ústavní soud České republiky által kialakított nemzeti 
szabályok szerint mint a Cseh Köztársaság által elismert időszakokat? 

Amennyiben az 1. kérdésre adandó válasz nemleges: 

2. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 18. cikke, együttesen értelmezve az Európai Unióról 
szóló szerződés 4.  cikkének (2) bekezdésével és az 1408/71/EGK tanácsi rendelet 3. cikkének (1) 
bekezdésével (jelenleg a 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke), kizárja-e, hogy 
a Cseh Köztársaság hatóságai a jelen ügyben felmerültekhez hasonló körülmények között kizárólag a  
Cseh Köztársaság állampolgárai számára nyújtsanak kedvezményes bánásmódot (az öregségi ellátás 
kiegészítése, amennyiben az ellátásnak a Cseh [Köztársaság] és a Szlovák Köztársaság között 1992.  
október 29-én kötött, a szociális biztonságról szóló egyezmény 20. cikke és az 1408/71/EGK tanácsi  
rendelet  [883/2004  rendelet]  alapján  nyújtott  összege  alacsonyabb  annál,  mint  amennyit  akkor 
nyújtanának,  ha  az  öregségi  nyugdíjat  a  Cseh  Köztársaság  jogszabályai  szerint  számítanák  ki),  
amennyiben  az  Ústavní  soud  České  republiky  által  kifejezetten  a  korábbi  Csehszlovákiában 
megszerzett nyugdíjbiztosítási időszakokkal kapcsolatban értelmezett, és a nemzeti identitás részének 
tekintett  időskori  biztonsághoz való alapvető  jog ilyen bánásmódot  eredményez,  és  amennyiben e 
bánásmód nem sérti a munkavállalók szabad mozgáshoz való jogát mint alapvető uniós jogot, olyan 
helyzetben, amelyben ha az Európai Unió tagállamai egyéb, a korábbi Csehszlovákiában ugyanilyen 
nyugdíjbiztosítási időszakokat szerzett állampolgárainak is hasonló bánásmódot biztosítanának, akkor 
az  jelentős  veszélyt  jelentene  a  Cseh  Köztársaság  nyugdíjbiztosítási  rendszerének  pénzügyi 
stabilitására? 

Amennyiben a 2. kérdésre adandó válasz igenlő: 

3.  Az uniós jog kizárja-e, hogy azt  a nemzeti  bíróságot,  amely az államban a legmagasabb szintű 
bíróság a közigazgatási jog területén, és amelynek határozata ellen nem lehet fellebbezni, a nemzeti  
joggal összhangban kösse az Ústavní soud České republiky-nak a jogi értékelése, amennyiben ez az 
értékelés nincs összhangban az Európai Unió Bírósága által értelmezett uniós joggal? 
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2. Az Arbeitsgericht Nienburg (Németország) által 2012. június 27-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-311/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Alapjogi Chartájának 31. cikkét, és a 2003/88/EK irányelv 7.  
cikkének  (1)  bekezdését,  hogy  azokkal  ellentétes  az  olyan  nemzeti  jogi  szabályozás,  amelynek  
értelmében a legalább négy hét éves szabadság időtartama bizonyos ágazatokban kollektív szerződés 
útján csökkenthető? 

2. Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Alapjogi Chartájának 31. cikkét, és a munkaidő-szervezés 
egyes  szempontjairól  szóló,  2003.  november  4-i  2003/88/EK irányelv 7.  cikkének (1)  bekezdését, 
hogy  azokkal  ellentétes  az  olyan  nemzeti  jogi  szabályozás,  amelynek  értelmében  a  kollektív 
szerződésekben előírható, hogy a szabadságra járó bér kiszámításának alapjául szolgáló időszakban 
csökkentett  munkarend,  munkakiesés  vagy  a  munkából  való,  önhibán  kívüli  távollét  folytán 
bekövetkezett bércsökkenések a számítás során figyelembe veendők, melynek következményeként a 
munkavállaló a legalább négy hét éves szabadság időtartamára egyáltalán nem kap szabadságra szóló 
fizetést, illetve a munkaviszony megszűnését követően szabadságmegváltást? 

3. A második kérdésre adandó igenlő válasz esetén: úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának  31.  cikkét  és  a  munkaidő-szervezés  egyes  szempontjairól  szóló,  2003.  november  4-i 
2003/88/EK  irányelv  7.  cikkének  (1)  bekezdését,  hogy  azokkal  ellentétes  az  olyan  nemzeti  jogi  
szabályozás, amelynek értelmében a kollektív szerződésekben előírható, hogy a szabadságra járó bér 
kiszámításának alapjául szolgáló időszakban csökkentett munkarend, munkakiesés vagy a munkából 
való,  önhibán  kívüli  távollét  folytán  bekövetkezett  bércsökkenések  a  számítás  során  figyelembe 
veendők,  melynek  következményeként  a  munkavállaló  a  legalább  négy  hét  éves  szabadság 
időtartamára  alacsonyabb összegű  szabadságra  szóló fizetést,  illetve a  munkaviszony megszűnését 
követően alacsonyabb összegű szabadságmegváltást kap annál, mint amelyet akkor kapna, ha azt az 
átlagkeresetet vennék a szabadságra szóló fizetés kiszámításának alapjául, amelyet a munkavállaló a  
szabadságra  járó  bér  kiszámításának alapjául  szolgáló  időszakban a  bércsökkenések  nélkül  kapott 
volna?  Amennyiben  igen:  a  munkavállaló  csökkentés  nélküli  átlagkeresetének  legfeljebb  hány 
százalékát teheti ki a szabadságra szóló fizetésnek a nemzeti jogi szabályozásban a szabadságra járó  
bér  kiszámításának alapjául  szolgáló  időszakban elrendelt  csökkentett  munkarendre,  bekövetkezett 
munkakiesésre  vagy a  munkából  való,  önhibán  kívüli  távollétre  tekintettel  lehetővé  tett  kollektív 
szerződéses csökkentése ahhoz, hogy az említett  nemzeti szabályozás értelmezését az uniós joggal 
összhangban állónak lehessen tekinteni? 

4. Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Alapjogi Chartájának 31. cikkét és a munkaidő-szervezés 
egyes  szempontjairól  szóló,  2003.  november  4-i  2003/88/EK irányelv 7.  cikkének (1)  bekezdését, 
hogy  azokkal  ellentétes  a  valamely  kollektív  szerződésben  foglalt  olyan  nemzeti  szabályozás, 
amelynek  értelmében  nem  keletkezik  szabadsághoz  való  jog  az  év  azon  időszakai  tekintetében, 
amelyekben  a  betegség  miatt  munkaképtelen  munkavállaló  sem munkabért,  sem betegség,  illetve 
üzemi  baleset/foglalkozási  betegség  miatti  táppénzt  nem kapott,  amennyiben  ez  azzal  jár,  hogy a 
munkavállaló csak kevesebb, mint négy hét éves szabadságra jogosult? 

5. Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Alapjogi Chartájának 31. cikkét és a munkaidő-szervezés 
egyes  szempontjairól  szóló,  2003.  november  4-i  2003/88/EK irányelv 7.  cikkének (1)  bekezdését, 
hogy  azokkal  ellentétes  a  valamely  kollektív  szerződésben  foglalt  olyan  nemzeti  szabályozás, 
amelynek  értelmében  nem  keletkezik  szabadságra  szóló  fizetéshez  —  illetve  a  munkaviszony 
megszűnését követően a szabadság pénzben való megváltásához — való jog azokban az években,  
amelyekben munkakiesés vagy a munkából való, önhibán kívüli távollét folytán, különösen betegség 
miatt, ténylegesen nem kerül sor bruttó munkabér megszerzésére? 

6. Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Alapjogi Chartájának 31. cikkét és a munkaidő-szervezés 
egyes  szempontjairól  szóló,  2003.  november  4-i  2003/88/EK irányelv 7.  cikkének (1)  bekezdését, 
hogy  azokkal  ellentétes  a  valamely  kollektív  szerződésben  foglalt  olyan  nemzeti  szabályozás, 
amelynek értelmében a szabadsághoz és a szabadság pénzben való megváltásához való jog megszűnik 
a  szabadsághoz  való  jog  keletkezésének  évét  követő  naptári  év  végével,  és  így  e  szabályozás 
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korlátozza a munkaképtelen munkavállaló több egymást követő referencia-időszak alatti fizetett éves 
rendes  szabadságra  való jogosultságának a  felhalmozását?  Amennyiben igen:  akkor  hajtja-e  végre 
jobban és hatékonyabban a nemzeti jog az uniós jogot, ha e kollektív szerződésben foglalt rendelkezés 
alkalmazását teljes mértékben mellőzik, vagy ha az említett rendelkezést az uniós joggal összhangban 
úgy  fejlesztik  tovább,  hogy  az  egyéves  határidő  helyett  egy  bizonyos  hosszabb  határidő 
alkalmazandó? 

7. Ha az első, második, harmadik, negyedik és ötödik kérdés közül egy vagy több kérdésre igenlő 
választ kell adni: megkívánja-e a jogbiztonság általános uniós jogi elve és a visszaható hatály általános 
uniós jogi tilalma, hogy annak lehetőségét, hogy az érintettek az Európai Unió Alapjogi Chartájának 
31. cikkében és a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK 
irányelv 7. cikkének (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek a jelen eljárásban hozandó előzetes 
döntés  útján  történő,  Bíróság  általi  értelmezésére  hivatkozzanak,  időben  valamennyi  érintett 
tekintetében korlátozzák,  mert  a  korábbi  nemzeti  legfelsőbb bírósági  ítélkezési  gyakorlat  szerint  a 
vonatkozó nemzeti jogi és kollektív szerződéses rendelkezések nem értelmezhetők az uniós joggal 
összhangban? Amennyiben a Bíróság erre nemleges választ ad: összeegyeztethető-e az uniós joggal, 
ha a nemzeti bíróságok a nemzeti legfelsőbb bírósági ítélkezési gyakorlatban bízó munkáltatóknak a 
nemzeti  jog alapján  bizalomvédelmet  biztosítanak,  vagy a  bizalomvédelem biztosítása  az  Európai 
Unió Bíróságának hatáskörébe tartozik? 

3. A tribunal de travail de Huy (Belgium) által 2012. június 28-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-312/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Összeegyeztethető-e az uniós joggal, és különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájának (2000/C 
364/01) 20.,  21. és 26. cikkével a fogyatékkal élő  személyek ellátásairól szóló, 1987. február 27-i 
törvény  4.  cikke,  amennyiben  az  kizárólag  állampolgársága  alapján  kizárja  a  fogyatékkal  élők 
ellátásaiból  azt  a külföldi  személyt,  aki  jogszerűen tartózkodik Belgiumban,  felvették a külföldiek 
nyilvántartásába, továbbá erős és tartós kapcsolatok fűzik Belgiumhoz, mivel családjával 12 éve ott 
tartózkodik,  azon  sajátos  körülmény  mellett,  hogy  e  külföldi  személy  olyan  harmadik  ország 
állampolgára, amely az Európai Unióhoz való csatlakozás hivatalos tagjelöltje? 

2.  Összeegyeztethető-e  az  uniós  joggal,  és  különösen  az  Európai  Közösség  létrehozásáról  szóló 
szerződés 234. cikkével a Cour d’arbitrage-ról szóló, 1989. január 6-i különleges törvény 26. cikkének 
4. §-a? 

4. A Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana (Olaszország) által 
2012. június 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-313/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. A nemzeti bíróság azon nemzeti szabályozás alapján, amely a kizárólagosan belső  jogviszonyok 
tekintetében  az  európai  jogra  hivatkozik,  értelmezheti-e  és  alkalmazhatja-e  ezen  jog  normáit  és 
alapelveit úgy, hogy a Bíróság ítélkezési gyakorlata által adott értelmezéshez képest eltér azoktól vagy 
helytelenül alkalmazza azokat? 

2.  A 241/1990.  sz.  törvény 3.  cikkének  és  Szicília  10/1991.  sz.  tartományi  törvénye  3.  cikkének 
értelmében  —  a  241/90.  sz.  törvény  1.  cikkével  összefüggésben,  amely  cikk  az  Európai  Unió 
szabályozása elveinek figyelembevételére kötelezi  az olasz közigazgatási hatóságot  —, az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 296. cikkének második bekezdésében és az Európai Unió Alapjogi 
Chartája 41. cikke (2) bekezdésének c) pontjában előírtaknak megfelelően a közigazgatási aktusokra 
vonatkozó indokolási kötelezettséggel összhangban, összeegyeztethető-e az európai uniós joggal az 
említett nemzeti normák azon értelmezése és alkalmazása, amely alapján a nyugdíjak tárgyában nem 
közhatalmi  szervként,  mérlegelést  nem  engedő  jogkörben  hozott  egyedi  —  azaz  alanyi  jogokra 
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vonatkozó — aktusok mentesülhetnek az indokolási kötelezettség alól, és ez az eset a közigazgatási 
határozat lényeges alaki kellékének megsértését jelenti-e?

3.  A  241/1990.  sz.  törvény  21g.  cikke  (2)  bekezdésének  első  albekezdése  —  ahogyan  azt  a 
közigazgatási  ítélkezési  gyakorlat  értelmezi  —  az  ugyanezen  241/1990.  sz.  törvény 3.  cikkében,  
valamint Szicília 10/1991. sz. tartományi törvényében rögzített, a közigazgatási aktusokra vonatkozó 
indokolási  kötelezettséggel  összefüggésben,  az  Európai  Unió  működéséről  szóló  szerződés  296. 
cikkének második bekezdésében és az Európai Unió Alapjogi Chartája 41. cikke (2) bekezdésének c)  
pontjában előírtaknak megfelelően a közigazgatási aktusokra vonatkozó indokolási kötelezettséggel 
összhangban,  összeegyeztethető-e  a  241/1990.  sz.  törvény  1.  cikkével,  amely  az  Európai  Unió 
szabályozása  elveinek  figyelembevételét  írja  elő  a  közigazgatási  hatóság  számára,  és  ebből 
következőleg  összeegyeztethető-e,  és  elfogadható-e  azon  lehetőség  értelmezése  és  alkalmazása, 
miszerint a közigazgatási hatóság határozatának indokolását a bírósági eljárásban kiegészítheti? 

5. A Centrale Raad van Beroep (Hollandia) által 2012. július 2-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-321/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Az 1408/71/EGK rendelet  28.  cikke (2) bekezdésének b) pontja szerinti  „jogszabály[ok,  amelyek] 
hatálya  alá  a  nyugdíjas[ok]  a  leghosszabb  ideig  tartoz[tak]”,  a  betegség  és  anyaság  esetére  járó  
ellátásokra  vonatkozó  jogszabályokat,  az  öregségi  ellátásokra  vonatkozó  jogszabályokat  vagy  az 
említett rendelet 4. cikkében felsorolt szociális biztonsági ágakra vonatkozó — a rendelet II.  címe  
alapján alkalmazott — jogszabályok összességét jelentik-e? 

6.  A Tribunal  do  Trabalho  de  Viseu  (Portugália)  által  2012.  július  18-án  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-342/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: portugál 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni a 95/46/EK irányelv 2. cikkét, hogy a munkaidő-nyilvántartás, azaz az egyes 
munkavállalók  munkaideje  kezdési  és  befejezési  időpontjának  feltüntetése,  valamint  a  munkaközi 
szünet vagy a munkaidőn kívüli időszak nyilvántartása a személyes adatok fogalmába tartozik? 

2. Az előző  kérdésre adandó igenlő  válasz esetén, a 95/46/EK irányelv 17. cikkének (1) bekezdése 
alapján a portugál államnak rendelkeznie kell-e a megfelelő technikai és szervezési intézkedésekről a 
személyes  adatok  véletlen  vagy  jogellenes  megsemmisülés,  véletlen  elvesztés,  megváltoztatás, 
jogosulatlan  nyilvánosságra  hozatal  vagy  hozzáférés  elleni  védelme  érdekében,  különösen,  ha  a 
feldolgozás közben az adatokat hálózaton keresztül továbbítják? 

3.  Ugyanakkor  az  előző  kérdésre  adott  igenlő  válasz  esetén,  amennyiben  a  tagállam  nem  hoz 
semmilyen intézkedést a 95/46/EK irányelv 17. cikkének (1) bekezdésében foglaltak teljesítésére, és 
amikor a munkáltató, azaz ezen adatok kezelője ezen adatokra korlátozódó hozzáférést nyújtó olyan 
rendszert  hoz  létre,  amely  nem biztosítja  a  munkafeltételek  ellenőrzésére  hatáskörrel  rendelkező 
nemzeti hatóság automatikus hozzáférését,  úgy kell-e értelmezni az uniós jog elsőbbségének elvét, 
hogy a tagállam nem szankcionálhatja az említett munkáltatót e magatartásáért? 

 
7.  A Tribunale  di  Napoli  (Olaszország)  által  2012.  július  31-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-361/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Ellentétes-e  az  egyenértékűség  elvével  a  belső  jog  olyan  rendelkezése,  amely  az  1999/70/EK 
irányelv  alkalmazása  kapcsán  a  határozott  időre  vonatkozó  semmis  kikötést  tartalmazó 
munkaszerződés  teljesítésének  jogellenes  felfüggesztése  esetére  eltérő  és  jelentősen  alacsonyabb 
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gazdasági  következményeket  ír  elő, mint  a határozott  időre vonatkozó semmis kikötést  tartalmazó 
polgári jogi szerződés teljesítésének jogellenes felfüggesztése esetére;

2.  Összeegyeztethető-e  az  európai  jogrenddel  az,  hogy ennek  alkalmazási  körében,  egy szankció 
érvényesülése  a  visszaélést  tanúsító  munkáltatónak kedvez  a  visszaélést  elszenvedő  munkavállaló 
kárára  oly módon,  hogy az eljárás  időtartama közvetlenül  károsítja  a  munkavállalót  a munkáltató 
javára,  és  hogy  a  helyreállítás  hatékonysága  az  eljárás  időtartamának  növekedésével  arányosan 
csökken, míg csaknem megszűnik; 

3. Az európai jogrendnek a Nizzai Charta 51. cikke szerinti alkalmazási körében összeegyeztethető-e a 
Charta 47.  cikkével  és az EJEE 6.  cikkével az,  hogy az eljárás időtartama közvetlenül károsítja a 
munkavállalót  a  munkáltató  javára,  és  hogy a  helyreállítás  hatékonysága  az  eljárás  időtartamának 
növekedésével arányosan csökken, míg csaknem megszűnik; 

4. Tekintettel a 2000/78/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdésének c) pontjában és a 2006/54/EK irányelv 
14.  cikke  (1)  bekezdésének  c)  pontjában  foglalt  magyarázatokra,  beleértendőek-e  az  1999/70/EK 
irányelv  4.  szakasza  szerinti  foglalkoztatási  feltételek  fogalmába  a  munkaviszony  jogellenes 
megszüntetésének következményei; 

5. Az előző kérdésre adandó igenlő válasz esetén, igazolható-e a 4. szakasz alapján a belső jogrendben 
a  határozatlan  idejű  munkaviszony,  illetve  a  határozott  idejű  munkaviszony  jogellenes 
megszüntetésére rendszerint előírt jogkövetkezmények közötti eltérés; 

6. Úgy kell-e értelmezni — a Lisszaboni Szerződés által átvett, Rómában, 1950. november 4-én aláírt, 
az  emberi  jogok és  alapvető  szabadságok védelméről  szóló  európai  egyezmény 6.  cikkével,  és  a 
Nizzában, 2000. december 7-én kihirdetett Európai Unió Alapjogi Chartája 46., 47. cikkével és 52. 
cikkének (3) bekezdésével összefüggésben értelmezett — hatályos közösségi jognak a jogbiztonságra, 
a  jogos  bizalom  védelmére,  az  eljárási  fegyveregyenlőségre,  a  hatékony  bírói  jogvédelemre,  a 
független  bírósághoz  való  jogra  és  nagyobb  általánosságban  a  méltányos  eljáráshoz  való  jogra 
vonatkozó, az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkének (2) bekezdése (amint azt a Lisszaboni 
Szerződés 1.8. cikke módosította, és amelyre az Unióról szóló szerződés 46. cikke utal) által biztosított 
általános elveit,  hogy azokkal ellentétes egy olyan jogszabályi  rendelkezésnek az olasz állam által  
jelentős idő (9 év) elteltével történő elfogadása, mint a 183/10. sz. törvény 32. cikkének (7) bekezdése, 
amely úgy változtatja meg a folyamatban lévő eljárások következményeit, hogy közvetlenül károsítja 
a munkavállalót a munkáltató javára, és hogy a helyreállítás hatékonysága az eljárás időtartamának 
növekedésével arányosan csökken, míg csaknem megszűnik; 

7. Amennyiben a Bíróságnak nem azt kellene elismernie, hogy a hivatkozott elvek az Európai Unió  
jogrendjének  alapvető  elveinek  értékével  bírnak,  azok  általános  és  horizontális  alkalmazása 
tekintetében, hanem csak azt, hogy egy olyan rendelkezés, mint a 183/10. sz. törvény 32. cikke (5)-(7)  
bekezdése kizárólag az 1999/70/EK irányelv és a Nizzai Charta szerinti kötelezettségekkel ellentétes,  
állami  szervezetnek  tekintendő-e  az  uniós  jog  és  különösen  az  1999/70/EK irányelv  4.  szakasza, 
továbbá  a  Nizzai  Charta  közvetlen,  felfelé  történő  vertikális  alkalmazása  szempontjából  az  olyan 
társaság, mint az alperes. 

Polgári ügyszak

1.  A  Landgericht  Saarbrücken  (Németország)  által  2012.  június  26-án  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-306/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni a gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről 
szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 21. cikkének (5) 
bekezdését,  hogy a  kárrendezési  megbízott  jogköréhez  hozzátartozik  a  biztosítóintézet  érdekében 
fennálló, passzív kézbesítési megbízás, és így a károsult által a biztosítóintézet ellen a balesetből eredő 
károk megtérítése érdekében indított peres eljárásban a bírósági kézbesítés hatálya a biztosítóintézettel  
szemben kiterjed az általa kijelölt kárrendezési megbízottra is? 
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Ha az első kérdésre igenlő válasz adandó: 

2. A 2009/103/EK irányelv 21. cikkének (5) bekezdése oly módon fejt-e ki közvetlen hatályt, hogy a  
károsult a nemzeti bíróság előtt hivatkozhat rá azzal a következménnyel, hogy a nemzeti bíróságnak a 
biztosítóintézettel  szembeni,  érvényes  kézbesítésből  kell  kiindulnia  abban  az  esetben,  ha  a 
kárrendezési megbízottat mint a biztosítóintézet „képviselőjét” értesítették, mindazonáltal jogszerűen 
nem állítottak ki kézbesítési megbízást, és a nemzeti jog sem biztosít ebben az esetben jogszabályon 
alapuló kézbesítési megbízotti jogkört, ettől eltekintve azonban a kézbesítés megfelel a nemzeti jogban 
szereplő valamennyi feltételnek? 

2. A Krajský soud v Plzni (Cseh Köztársaság) által 2012. július 24-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-351/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: cseh 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Úgy  kell-e  értelmezni  az  információs  társadalomban  a  szerzői  és  szomszédos  jogok  egyes 
vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvet,  hogy  ellentétes  a  3.  és  5.  cikkével  (az  5.  cikk  (2)  bekezdésének  e)  pontjával,  (3)  
bekezdésének b) pontjával és (5) bekezdésével) az a kivétel, amely nem teszi lehetővé azt, hogy a 
szerzők díjazásban részesüljenek műveik televíziós vagy rádiós közvetítéséért olyan televízió- vagy 
rádiókészülékek esetében, amelyeket egy üzleti vállalkozásként működő gyógyfürdő-intézményben a 
betegek vendégszobáiban helyeztek el?

2.  Az  irányelvnek  a  művek fenti  felhasználására  vonatkozó e  rendelkezéseinek  tartalma elegendő 
mértékben  feltétel  nélküli  és  kellően  pontos-e  ahhoz,  hogy  a  szerzői  jogok  közös  kezelésével 
foglalkozó szervezetek magánszemélyek közötti jogvitában hivatkozhassanak rájuk a nemzeti bíróság 
előtt abban az esetben, ha az állam nem ültette át az irányelvet megfelelően a nemzeti jogba? 

3.  Úgy kell-e értelmezni  az Európai  Unió működéséről szóló szerződés 56.  és azt  követő  cikkeit, 
valamint 102. cikkét (vagy adott esetben a belső  piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 
2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkét), hogy az megtiltja az olyan nemzeti  
jogi rendelkezések alkalmazását, amelyek az állam területén csupán a szerzői jogok közös kezelésével 
foglalkozó egyetlen szervezetnek biztosítják (monopólium) a szerzői  jogok közös jogkezelés útján 
történő gyakorlását, következésképpen nem teszi lehetővé a szolgáltatások igénybevevőinek azt, hogy 
szabadon válasszanak más uniós tagállam közös jogkezelő szervezetei közül? 

3.  A Tribunale  di  Milano  (Olaszország)  által  2012.  július  26-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-355/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni a 2001/29/EK irányelv 6. cikkét — figyelemmel ugyanezen irányelv (48)  
preambulumbekezdésére  —,  hogy  a  szerzői  jog  által  védett  művekhez  vagy  teljesítményekhez 
kapcsolódó műszaki intézkedések védelme kiterjed egy olyan, ugyanazon vállalkozás által gyártott és 
forgalmazott rendszerre is, amelynél a hardverbe be van építve egy a védett művet tartalmazó külön 
hordozón (harmadik személyeken kívül, akik a védett mű jogosultjai, az említett vállalkozás által is 
gyártott  videojáték)  található  olyan  azonosító  kód  felismerésére  alkalmas  eszköz,  amely  kód 
hiányában az említett  mű  ebben a  rendszerben nem lesz megjeleníthető  és használható,  és  így az 
említett eszközt az olyan készülékekkel és termékekkel való interoperabilitásra képtelen rendszerré  
teszi, amelyek nem ugyanezen rendszer gyártójától származnak. 

2.  Értelmezhető-e  úgy a  2001/29/EK  irányelv  6.  cikke  —  figyelemmel  ugyanezen  irányelv  (48) 
preambulumbekezdésére —, hogy amennyiben azt kell mérlegelni, hogy egy termék vagy alkatrész 
műszaki  intézkedés megkerülésére irányuló használata van-e túlsúlyban más számottevő  gazdasági 
jelentőséghez vagy célhoz képest, akkor a nemzeti bíróságnak olyan mérlegelési szempontokat kell  
alkalmaznia, amelyek azt a sajátos rendeltetést helyezik előtérbe, amelyet a jogosult társít  ahhoz a 
termékhez,  amelybe  a  védett  tartalmat  beteszik,  vagy pedig  ehelyett,  illetve  ezzel  egyidejűleg  az 
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összehasonlított célok jelentőségére vonatkozó mennyiségi szempontok, illetőleg minőségi, vagyis az 
említett célok természetére és jelentőségére vonatkozó szempontok alkalmazásának van helye. 

4.  A Tribunale  di  Tivoli  (Olaszország)  által  2012.  augusztus  3-án benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-371/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
A  kötelező  gépjármű-felelősségbiztosítást  szabályozó  72/166/EGK,  84/5/EGK,  90/232/EGK  és 
2009/103/EK irányelvek fényében megengedett-e valamely tagállam nemzeti szabályozása számára, 
hogy  —  kizárólag  a  közúti  balesetekből  eredő  károknak  a  törvény  erejénél  fogva  kötelező 
számszerűsítése által – előírja az azon jogalanyok (a biztosítótársaságok) által fizetendő nem vagyoni 
károkért  való  felelősség  tényleges  korlátozását  (a  számszerűsítés  formájában),  amely  jogalanyok 
ugyanezen irányelvek értelmében kötelesek a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás garantálására? 

Közigazgatási ügyszak

1.  A Verwaltungsgericht  Hannover (Németország)  által  2012.  május 11-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-220/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Ellentétes-e az EUMSZ 20. és 21. cikk által az uniós polgároknak biztosított szabad mozgás jogával és 
szabad tartózkodás jogával az a nemzeti szabályozási rendszer, amelynek értelmében a Németországi  
Szövetségi  Köztársaságon kívül  állandó lakóhellyel  rendelkező  német  állampolgárok számára csak 
abban az esetben nyújtható képzési  támogatás  az  Európai  Unió valamelyik tagállamában található 
oktatási  intézmény látogatása  vonatkozásában,  ha  az  oktatási  intézmény vagy az állandó lakóhely 
szerinti államban, vagy az ezen állammal szomszédos államban található, és ezen túlmenően az egyedi 
eset különös körülményei igazolják a támogatást? 

2. A Nejvyšší správní soud (Cseh Köztársaság) által 2012. június 4-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-276/12. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: cseh
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1. Következik-e az uniós jogból az, hogy az adózó jogosult tájékoztatást kapni az adóhatóságok arra  
vonatkozó döntéséről,  hogy információ  iránti  kérelmet  terjesztenek elő  a  77/799/EGK irányelvvel 
összhangban?  Jogosult-e  az  adózó  részt  venni  a  megkeresett  tagállamnak  címzett  megkeresés 
megfogalmazásában? Amennyiben az adózó nem származtathat ilyen jogot az uniós jogból, a nemzeti 
jog felruházhatja-e hasonló jogokkal?

2.  Jogosult-e az adózó a megkeresett  államban részt  venni a tanúk meghallgatásán a 77/799/EGK 
irányelv  szerinti  információ  iránti  megkeresés  elintézése  során?  A megkeresett  tagállam köteles-e  
időben tájékoztatni  az  adózót  a  tanúmeghallgatás  időpontjáról  abban az  esetben,  ha  a  megkereső 
tagállam ezt kéri?

3.  A  77/799/EGK  irányelv  szerinti  információszolgáltatás  során  a  megkeresett  tagállam 
adóhatóságainak  tekintettel  kell-e  lenniük  válaszuk  során  egy  meghatározott  minimumtartalomra 
annak érdekében, hogy világos legyen az, hogy a megkeresett adóhatóság milyen forrásból és milyen 
módszerrel  jutott  a  közölt  információhoz?  Vitathatja-e  az  adózó  az  így  rendelkezésre  bocsátott  
információ helyességét, például a megkeresett állam eljárása során az információnyújtást megelőzően 
előfordult  eljárási  hibák  miatt?  Vagy a  kölcsönös  bizalom és  együttműködés  elve  alkalmazandó, 
amelynek  értelmében  nem lehet  megkérdőjelezni  a  megkeresett  adóhatóságok  által  rendelkezésre 
bocsátott információt?
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3. A Raad van State (Hollandia) által 2012. június 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal 
iránti kérelem (C-278/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 21. cikkét, hogy azzal ellentétes az olyan 
nemzeti hatáskör gyakorlása, mint amelyet a 2000. évi Vreemdelingenwet 50. cikke biztosít, és a 2000. 
évi Vreemdelingenbesluit 4.17a. cikke pontosabban szabályoz, amelynek keretében a belső  határok 
közelében  személyellenőrzéseket  végeznek  annak  ellenőrzése  érdekében,  hogy  teljesülnek-e  a 
tagállamban a jogszerű tartózkodáshoz előírt feltételek? 

2. a) Ellentétes-e a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 21. cikkével az olyan nemzeti ellenőrzés, mint 
amilyet  a  2000.  évi  Vreemdelingenwet  50.  cikke előír,  amelyet  a  2000.  évi  Vreemdelingenbesluit 
4.17a.  cikke  (2)  bekezdésének  megfelelően  a  személyeknek  az  ellenőrzés  helyén  való,  illegális 
tartózkodásáról  szerzett  általános  információk,  vagy az  arról  szerzett  tapasztalatokkal  kapcsolatos 
adatok alapján folytatnak le,  vagy az ilyen ellenőrzés végrehajtásához konkrét  információkkal kell 
rendelkezni arra vonatkozóan, hogy az ellenőrizni kívánt személy illegálisan tartózkodik az érintett 
tagállamban? 

b) Ellentétes-e a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 21. cikkével az ilyen ellenőrzés abban az esetben, 
ha  azt  az  a)  pontban  szereplő,  az  illegális  tartózkodásra  vonatkozó  általános  információk  és 
tapasztalatok megszerzése érdekében hajtják végre, és arra korlátozott mértékben kerül sor? 

3.  Úgy  kell-e  értelmezni  a  Schengeni  határ-ellenőrzési  kódex  21.  cikkét,  hogy  az  ellenőrzési 
hatáskörnek  a  2000.  évi  Vreemdelingenbesluit  4.17a.  cikkéhez  hasonló  törvényi  rendelkezésben 
meghatározott  módon  való  korlátozása  elegendő  mértékben  biztosítja  azt,  hogy  az  ellenőrzés 
gyakorlatilag ne minősüljön a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 21. cikke által tiltott, határforgalom-
ellenőrzéssel azonos tartalmú ellenőrzésnek? 

4.  Az  Oberlandesgericht  Koblenz  (Németország)  által  2012.  június  7-én  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-284/12. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1. Azzal a következménnyel jár-e az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdésének második mondata szerinti  
hivatalos vizsgálati eljárás megindítására vonatkozó, meg nem támadott bizottsági határozat, hogy a 
nemzeti  bíróság  a  teljesített  kifizetések  visszatéríttetésére  és  a  jövőbeli  kifizetések  megtiltására  
irányuló kereset tárgyában folytatott eljárásban a támogatási jelleg értékelése tekintetében kötve van a  
Bizottság jogi álláspontjához, amelyet az eljárás megindításáról szóló határozatban képvisel?

2. Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén:

A támogatásokra vonatkozó jog szempontjából az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése értelmében vett 
szelektív intézkedéseknek tekintendők-e a 2006. november 16-i 2006/111/EK bizottsági irányelv 2.  
cikke  b)  pontjának i.  alpontja  értelmében  vett,  repülőteret  üzemeltető  közvállalkozás  intézkedései 
pusztán azért, mert azok csak a repülőteret használó légitársaságok javát szolgálják?

3. A második kérdésre adandó nemleges válasz esetén:

a) Meghiúsul-e a szelektivitás feltétele, ha a repülőteret üzemeltető közvállalkozás átlátható módon a 
repülőtér használata mellett döntő minden légitársaság számára ugyanazokat a használati feltételeket 
biztosítja?

b) Abban az esetben is így van-e ez, ha a repülőtér üzemeltetője egy bizonyos üzleti modellt (a jelen 
esetben: az úgynevezett fapados légitársaságokkal — low-cost-carrierekkel — való együttműködést) 
követ,  a  használati  feltételeket  ezen  ügyfélkörre  szabták,  és  ezért  azok  nem minden  légitársaság 
számára egyformán vonzóak?

c) Szelektív intézkedésről van-e szó legalábbis akkor, ha a repülőtér utasforgalmának jelentős részét  
sok éven keresztül egy légitársaság adja?
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5.  A  Verwaltungsgericht  Gelsenkirchen  (Németország)  által  2012.  június  12-én 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-291/12. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés
Érvényes-e a 2009. május 6-i 444/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított 2004. 
december 13-i 2252/2004/EK tanácsi rendelet 1. cikkének (2) bekezdése?

6.  A  Conseil  d’État  (Franciaország)  által  2012.  június  18-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-298/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

1.  A 2003.  szeptember  29-i  1782/2003  tanácsi  rendelet  40.  cikkének  (1)  és  (5)  bekezdése  mind  
megfogalmazására, mind céljára tekintettel feljogosítja-e a tagállamokat arra, hogy a referenciaösszeg 
újbóli megállapításához való jogot, amely azokat a mezőgazdasági termelőket illeti meg, akiknek a 
termelő  tevékenységét  az  általuk a  bázisidőszak egészében vagy annak egy részében vállalt  agrár 
környezetvédelmi  kötelezettségek  hátrányosan  befolyásolták,  az  ilyen  kötelezettségvállalásokkal 
érintett  és  azokkal  nem  érintett  évek  folyamán  kapott  közvetlen  kifizetések  összege  közötti  
összehasonlításra alapítsák? 

2. A 2003. szeptember 29-i 1782/2003 tanácsi rendelet 40. cikkének (2) és (5) bekezdése feljogosítja–e 
a  tagállamokat  arra,  hogy a  referenciaösszeg  újbóli  megállapításához  való  jogot,  amely  azokat  a 
mezőgazdasági  termelőket  illeti  meg,  akiknek  a  termelő  tevékenységét  az  általuk  a  bázisidőszak 
egészében  vállalt  agrár  környezetvédelmi  kötelezettségek  hátrányosan  befolyásolták,  az  agrár 
környezetvédelmi kötelezettségvállalással nem érintett utolsó év — beleértve azt az esetet is, ha ez a  
bázisidőszakot megelőző nyolc évnél korábbi év — folyamán kapott közvetlen kifizetések összege és 
a  bázisidőszakban  kapott  közvetlen  kifizetések  éves  átlagának  összege  közötti  összehasonlításra 
alapítsák? 

7.  A Nejvyšší  správní  soud  (Cseh  Köztársaság)  által  2012.  június  18-án  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-299/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: cseh 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. A következő egészségre vonatkozó állítás: „A készítmény kalciumot és D 3 -vitamint is tartalmaz,  
amelyek  segítik  csökkenteni  a  csontritkulás  és  a  csonttörések  kialakulásának  egyik  kockázati  
tényezőjét” abban az esetben is a 2010. február 9-i 116/2010/EU bizottsági rendelettel  módosított, az 
élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, 2006. 
december 20-i 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikke 2. pontjának 6. alpontja 
szerinti  betegségek  kockázatának  csökkentésével  kapcsolatos  állítás-e,  ha  ebben  az  állításban 
kifejezetten nem szerepel az, hogy a készítmény fogyasztása jelentősen csökkenti az említett betegség 
kialakulásának valamely kockázati tényezőjét? 

2. A 2010. február 9-i 116/2010/EU bizottsági rendelettel módosított, az élelmiszerekkel kapcsolatos, 
tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, 2006. december 20-i 1924/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 28. cikkének (2) bekezdése szerinti  védjegy vagy márkanév  
fogalma magában foglalja a termék csomagolásán található kereskedelmi kommunikációt is? 

3.  Úgy  kell-e  értelmezni  a  2010.  február  9-i  116/2010/EU  bizottsági  rendelettel  módosított,  az  
élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, 2006. 
december  20-i  1924/2006/EK európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet  28.  cikkének  (2)  bekezdése 
szerinti  átmeneti  rendelkezést,  hogy  az  a  2005.  január  1-je  előtt  létező  (bármely)  élelmiszerre 
vonatkozik, vagy azokat az élelmiszereket érinti, amelyekhez védjegyet vagy márkanevet rendeltek, és  
azok e formában léteztek az ezt megelőző időpontban? 
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8.  A  Bundesfinanzhof  (Németország)  által  2012.  június  20-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-300/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Az Európai  Unió Bíróságának a C-317/94.  sz.  Elida Gibbs ügyben 1996.  október 24-én hozott 
ítélete (EBHT 1996., I-5339. o.) szerinti elvek alapján akkor is csökken-e az adóalap egy értékesítési  
lánc esetében, ha a közvetítő  (a jelen esetben egy utazási iroda) az általa közvetített ügylet (a jelen 
esetben az utazásszervező által az utasok részére nyújtott szolgáltatás) címzettjének (a jelen esetben az 
utasnak) megtéríti a közvetített ügylet árának egy részét? 

2.  Amennyiben az első  kérdésre igenlő  válasz adandó: akkor is  alkalmazandók-e az Európai  Unió 
Bíróságának az Elida Gibbs ügyben hozott ítélete (EBHT 1996., I-5339. o.) szerinti elvek, ha csak az 
utazásszervező  által  teljesített  közvetített  ügylet  tartozik  a  tagállamok  forgalmi  adóra  vonatkozó 
jogszabályainak összehangolásáról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 26.  
cikke szerinti különös szabályozás hatálya alá, az utazási iroda által teljesített közvetítési szolgáltatás 
azonban nem?

3. Amennyiben a második kérdésre is igenlő válasz adandó: a közvetített szolgáltatás adómentessége 
esetén a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló, 1977. május 
17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 11. cikke C. részének (1) bekezdését megfelelően átültető 
tagállam csak abban az esetben utasíthatja el az adóalap-csökkentést, ha az említett rendelkezésben 
foglalt  felhatalmazással  élve  további  feltételeket  határozott  meg  a  csökkentés  elutasításával 
kapcsolatban? 

9. A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2012. június 20-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-302/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Korlátlanul gyakorolható-e az adóztatási joghatóság két tagállam által, így különösen korlátlanul 
vethető-e  ki  regisztrációs  adó  a  gépjárműre  abban  az  esetben,  ha  az  uniós  polgár  a  nemzeti 
jogszabályok alapján két  tagállamban rendelkezik  lakóhellyel,  és  a  tulajdonában álló  gépjárművet 
ténylegesen és tartósan mindkét tagállamban használja? 

2.  Az első  kérdésre  adandó nemleges válasz  esetén:  lehet-e kiigazító  hatású az  arányosság elve a  
regisztrációs adó kivetése körében olyan esetben, mint a jelen ügybeli, és ha igen, ezen elv azzal jár-e,  
hogy mindkét tagállamnak vagy a két tagállam egyikének önkorlátozást kell tanúsítania az adójogi 
hatáskörök gyakorlása során, és miként kell e korlátozást szabályozni? 

10.  A Tribunal  de  première  instance  de  Liège  (Belgium)  által  2012.  június  21-én 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-303/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Az [EK 39. cikkel] ellentétes-e az, hogy a belga adórendszer keretein belül a CIR/92 155. cikke és a 
CIR/92  134.  cikke  (1)  bekezdésének  második  albekezdése  —  függetlenül  attól,  hogy  az  a 
Ci.RH.331/575.420 számú, 2008. március 12-i körlevelet figyelmen kívül hagyja vagy alkalmazza — 
oda vezet, hogy egyrészt az első  felperes Németországból származó — a Belgium és Németország 
közötti,  kettős adózás elkerüléséről szóló Egyezmény 17.  cikke alapján adómentes — jövedelmeit 
figyelembe veszik a belga adó kiszámítása során és azok a CIR/92 szerinti adókedvezmények alapjául  
szolgálnak,  másrészt  ezen  adókedvezmények  — így például  az  első  felperes  családi  körülményei 
alapján járó adómentes jövedelemhányad — csökkennek, vagy azokat kisebb mértékben biztosítják 
annál,  mintha  mindkét  felperesnek  csak  Belgiumból  származó  jövedelme  lenne,  vagy  mintha  a 
második, és nem pedig az első felperesnek lett volna magasabb jövedelme, miközben Németországban 

13



az első felperes jövedelme után egyedülállóként adózik, és így nem jut hozzá a családi és személyes 
körülményeivel kapcsolatos minden adókedvezményhez, amely körülményeket a német adóhatóság 
csak részben vesz figyelembe? 

11. A Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) által 2012. július 2-án benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-319/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: lengyel 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Úgy  kell-e  értelmezni  a  közös  hozzáadottértékadó-rendszerről  szóló,  2006.  november  28-i 
2006/112/EK tanácsi irányelv 132. cikke (1) bekezdésének i) pontját, valamint 133. és 134. cikkét, 
hogy azokkal  ellentétes  a  héa-mentességnek a  közintézménynek  nem minősülő  intézmények  által 
üzleti célból nyújtott oktatási szolgáltatásokra történő, a 2010-ben hatályos jogi szabályozás szerint az 
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (az árukat és szolgáltatásokat terhelő 
adóról szóló, 2004. március 11-i lengyel törvény) (Dz. U. 54. sz., 535. alszám, módosításokkal) 4.  
mellékletének 7. pontjával összefüggésben értelmezett 43. cikke (1) bekezdésének 1. pontjából eredő 
kiterjesztése? 

2.  Az  első  kérdésre  adandó  igenlő  válasz  esetén:  az  adómentességnek  a  2006/112  irányelv 
rendelkezéseivel való összeegyeztethetetlenségére tekintettel jogosult-e az adóalany az irányelv 168.  
cikke alapján az adómentességet igénybe venni, és egyúttal az adólevonási jogot gyakorolni? 

12.  Curtea  de  Apel  Bucuresti  (Románia)  által  2012.  július  5-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-323/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: román 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Az  Európai  Unió  Romániától  eltérő  más  tagállamában  székhellyel  rendelkező  olyan  adóalany, 
amely a Románia Európai Unióhoz való csatlakozását megelőzően alkalmazandó belső jogszabályok 
alapján a héa szempontjából nyilvántartásba vett  román adóképviselővel rendelkezik, a tagállamok 
forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról — a hozzáadottérték-adónak az ország 
területén nem honos adóalanyok részére történő visszatérítésének szabályairól szóló, 1979. december 
6-i  79/1072/EGK nyolcadik  tanácsi  irányelv  1.  cikke értelmében „az  ország  területén  nem honos  
adóalanynak” tekinthető-e? 

2. Az irányelv rendelkezéseit átültető, az adótörvénykönyvről szóló 571/2003 törvény 147 2 . cikke (1) 
bekezdése  a)  pontjának  rendelkezéseiben  előírt  azon  követelmény,  hogy  a  jogi  személynek  nem 
szükséges  a  héa  szempontjából  nyilvántartottnak  lennie,  a  [nyolcadik  irányelv]  3.  és  4.  cikkében 
kifejezetten szabályozottakhoz képest további feltételt jelent-e, és ha igen, akkor megengedhető-e az 
ilyen további feltétel az irányelv 6. cikkének rendelkezéseire tekintettel? 

3. A [nyolcadik irányelv] 3. és 4. cikkének rendelkezései közvetlen hatállyal bírhatnak-e, illetve az e  
rendelkezések által kifejezetten előírt feltételeknek való megfelelés feljogosítja-e az 1. cikk értelmében 
Romániában nem honos jogi  személyt  a  héa levonására  függetlenül  attól,  hogy e  rendelkezéseket  
hogyan ültették át a nemzeti jogszabályokba? 

13.  A Consiglio  di  Stato  (Olaszország)  által  2012.  július  10-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-327/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Ellentétes-e a közösségi versenyjogi elvekkel és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101., 
102. és 106. cikkével a 2000. január 25-i 34. sz. és a 2010. október 5-i 207. sz. köztársasági elnöki  
rendeletekben előírt díjszabásnak a minősítő  szervezetek (SOA-k) minősítési tevékenységére történő 
alkalmazása? 
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14. Az Østre Landsret (Dánia) által 2012. július 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal 
iránti kérelem (C-336/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: dán 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Azt jelenti-e az egyenlő  bánásmód uniós jogelve, hogy a közbeszerzési eljárásban való részvételre 
jelentkezéshez  megállapított  határidő  lejártát  követően  az  ajánlatkérő  szerv  nem  kérheti  be  az 
ajánlattevő  legfrissebb mérlegére vonatkozó, az ajánlati felhívásban szereplő  adatokat, ha a szóban 
forgó ajánlattevő az előminősítésre jelentkezés során nem bocsátotta rendelkezésére az ilyen mérleget? 

15. A Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luxemburg) által 2012. július 
20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-347/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
A szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra 
történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet módosított változata 1.  
cikke  u)  pontja  i.  alpontjának  és  4.  cikke  h)  pontjának,  valamint  az  1408/71/EGK  rendelet  
végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1972. március 21-i 574/72/EGK tanácsi 
rendelet  10.  cikke b) pontja i.  alpontjának megfelelően az esetlegesen járó különbözeti  támogatás 
összegének  a  munkavégzés  helye  szerinti  állam  hatáskörrel  rendelkező  hatósága  által  végzett 
kiszámításánál  figyelembe kell-  e  venni  — mint  azonos jellegű  családi  ellátást  — valamennyi,  a 
migráns  munkavállaló  családja  által  a  tartózkodási  hely szerinti  államban  kapott  ellátást,  a  jelen  
ügyben a német jogszabályok által előírt „Elterngeld”-et és „Kindergeld”-et 

16. A Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Olaszország) által 2012. július 
25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-352/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Ellentétes-e  az  építési  beruházásra,  az  árubeszerzésre  és  a  szolgáltatásnyújtásra  irányuló 
közbeszerzési  szerződések  odaítélési  eljárásainak  összehangolásáról  szóló,  2004.  március  31-i 
2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel és különösen 1. cikke (2) bekezdésének a) és d)  
pontjával,  2.  cikkével,  28.  cikkével  és II.  mellékletének 8.  és 12.  kategóriájával  az olyan nemzeti 
szabályozás,  amely  lehetővé  teszi  két  ajánlatkérő  hatóság  között  írásbeli  megállapodás  kötését  a 
Barisciano és Castelvecchio Subequo községek történelmi belvárosának helyreállításával kapcsolatos 
tanulmányozást, elemzést és tervezést magában foglaló, a megállapodás műszaki szerződési feltételei 
között pontosabban leírt, és az országos, illetve tartományi ágazati szabályozás által meghatározott  
támogató  tevékenységek  olyan  ellenszolgáltatás  fejében  történő  elvégzésére,  amelynek  non-profit 
jellege nem egyértelmű, amennyiben a feladatot ellátó hatóság gazdasági szereplői minőséget ölthet? 

2. Különösen, ellentétes-e az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési  szerződések  odaítélési  eljárásainak  összehangolásáról  szóló,  2004.  március  31-i 
2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel és különösen 1. cikke (2) bekezdésének a) és d)  
pontjával,  2.  cikkével,  28.  cikkével  és II.  mellékletének 8.  és 12.  kategóriájával  az olyan nemzeti 
szabályozás,  amely  lehetővé  teszi  két  ajánlatkérő  hatóság  között  írásbeli  megállapodás  kötését  a 
Barisciano és Castelvecchio Subequo községek történelmi belvárosának helyreállításával kapcsolatos 
tanulmányozást, elemzést és tervezést magában foglaló, a megállapodás műszaki szerződési feltételei 
között pontosabban leírt, és az országos, illetve tartományi ágazati szabályozás által meghatározott  
támogató  tevékenységek  olyan  ellenszolgáltatás  fejében  történő  elvégzésére,  amelynek  non-profit 
jellege nem egyértelmű, amennyiben a tárgyalásos eljárással történő közvetlen odaítélés lefolytatása a 
veszélyhelyzet  utáni  elsődleges  és  másodlagos  szabályozás  alapján,  valamint  a  világosan 
meghatározott közérdek figyelembevételével indokolt? 
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17. A Cour administrative d’appel de Nantes (Franciaország) által 2012. augusztus 2-án 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-368/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Érvényes-e a 2003. december 16-i 2004/343/EK bizottsági határozat, amelytől szükségszerűen függ a 
vitatott fizetési kötelezés jogszerűsége? 

18.  Az  Upper  Tribunal  (Immigration  and  Asylum  Chamber)  London  (Egyesült 
Királyság) által 2012. augusztus 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem 
(C-378/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: angol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Milyen körülmények között jelent, és jelent-e a szabadságvesztés időtartama jogszerű tartózkodást a 
2004/38 irányelv 16. cikke szerinti huzamos tartózkodási jog megszerzése céljából? 

2.  Amennyiben  a  szabadságvesztés  időtartama  nem minősül  jogszerű  tartózkodásnak,  akkor  az  a 
személy,  aki  szabadságvesztését  letöltötte,  az  irányelv  szerinti  huzamos  tartózkodási  jog 
megállapításához szükséges öt éves időszak számítása céljából beszámíthatja-e a szabadságvesztést 
megelőző és azt követő tartózkodási időszakokat? 

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok

Büntető ügyszak

1.  A  Bíróság  (második  tanács)  2012.  július  12-i  ítélete  [A  Tribunale  di  Firenze 
(Olaszország)  által  előterjesztett  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelem]  —  Maurizio 
Giovanardi és társai elleni büntetőeljárás (C-79/11. sz. ügy)1 
A  büntetőeljárásban  a  sértett  jogállásáról  szóló,  2001.  március  15-i  2001/220/IB  tanácsi  
kerethatározat  9.  cikkének (1) bekezdését  akként  kell  értelmezni,  hogy azzal  nem ellentétes  a jogi  
személyek  alapügyben  felmerülő  felelősségi  rendszerének  keretében  az,  hogy  a  bűncselekmény  
sértettje  az  e  bűncselekményből  közvetlenül  eredő  kárának  megtérítését  a  büntetőeljárásban  nem 
kérheti a közigazgatási jogsértés jogi személy elkövetőjétől. 

Gazdasági ügyszak

1.  A  Bíróság  (első  tanács)  2012.  július  5-i  ítélete  [a  Legfelsőbb  Bíróság 
(Magyarország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — ERSTE Bank Hungary 
Nyrt. kontra Magyar Állam, B.C.L. Trading GmbH, ERSTE Befektetési Zrt. (C-
527/10. sz. ügy)2 

A fizetésképtelenségi  eljárásról szóló,  2000. május 29-i  1346/2000/EK tanácsi  rendelet  5.  
cikkének  (1)  bekezdését  akként  kell  értelmezni,  hogy az  alapügyhöz hasonló  körülmények  
között  e  rendelkezés  a  Magyar  Köztársaság  Európai  Unióhoz  történő  csatlakozását  
megelőzően indított  fizetésképtelenségi eljárásokra is  alkalmazandó olyan esetben, amikor  
2004. május 1-jén az adósnak a szóban forgó dologi joggal érintett vagyontárgyai ezen állam  
területén voltak, aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata. 

1 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 5. sz., Büntető ügyszak, 7. sz. alatt. 
2 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 2. sz., Gazdasági ügyszak, 2. sz. alatt. 

16



2.  A  Bíróság  (harmadik  tanács)  2012.  július  5-i  ítélete  [Oberlandesgericht  Wien 
(Ausztria)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme]  —  Content  Services  Ltd  kontra 
Bundesarbeitskammer (C-49/11. sz. ügy)3 

A távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló, 1997. május 20-i 97/7/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az olyan  
kereskedelmi  gyakorlat,  amely  abban  áll,  hogy  csak  az  érintett  vállalkozás  honlapjára  mutató  
hiperlinken keresztül teszi hozzáférhetővé az e rendelkezésben előírt információkat, nem teljesíti az  
említett rendelkezés követelményeit, mivel ugyanezen rendelkezés értelmében ezen információkat nem  
„közli” e vállalkozás, és nem „kapja” meg a fogyasztó, továbbá mivel az olyan honlap, mint amelyről  
az  alapügyben  szó  van,  az  említett  5.  cikk  (1)  bekezdése  értelmében  nem  tekinthető  „tartós  
hordozófelületnek”. 

3.  A Bíróság (harmadik tanács)  2012.  július  12-i  ítélete  [a  Legfelsőbb Bíróság 
(Magyarország) előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme] — a VALE Építési  Kft. 
által benyújtott cégbejegyzési kérelem (C-378/10. sz. ügy)4

1. Az EUMSZ 49. és EUMSZ 54. cikket úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan  
nemzeti szabályozás, amely a belső jog szerinti társaságok számára biztosítja az átalakulás  
lehetőségét, a valamely másik tagállam joga alá tartozó társaság számára azonban nem teszi  
általános jelleggel lehetővé a nemzeti jog szerinti társasággá való átalakulást ilyen társaság  
létrehozása révén. 
2. Az EUMSZ 49. és EUMSZ 54. cikket úgy kell értelmezni, hogy a fogadó tagállam jogosult  
az  ilyen jogügyletre irányadó belső  jog meghatározására,  és  ezáltal  a nemzeti  jogának a  
társaságok létrehozását és működését szabályozó, a belföldi átalakulásokra vonatkozó olyan  
rendelkezéseinek  az  alkalmazására,  mint  a  vagyonmérleg  és  a  vagyonleltár  elkészítésével  
kapcsolatos követelmények. Mindazonáltal az egyenértékűség, illetve a tényleges érvényesülés  
elvével ellentétes az, hogy a fogadó tagállam: 
— a nemzetközi átalakulások esetén megtagadja az átalakulást kérő társaság „jogelődként” 

történő  feltüntetését,  ha  a  belföldi  átalakulások  esetén  lehetséges  a  jogelőd  társaság 
cégjegyzékben való feltüntetése, és 

— a cégbejegyzési kérelem vizsgálata során megtagadja a származási tagállam hatóságaitól  
származó iratok kellő figyelembevételét. 

4. A Bíróság (negyedik tanács) 2012. július 12-i ítélete [a Judecătoria Călărași (Románia) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — SC Volksbank România SA kontra Autoritatea 
Națională pentru Protecția Consumatorilor — Comisariatul Județean pentru Protecția 
Consumatorilor Călărași (CJPC) (C-602/10. sz. ügy)5 

1. A fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről  
szóló,  2008.  április  23-i  2008/48/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv  22.  cikkének  (1)  
bekezdését akként kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes, hogy az ezen irányelvet a belső  jogba 
átültető nemzeti intézkedés a tárgyi hatálya alá vonja az olyan hitelmegállapodásokat, mint amelyek  
az  alapügy  tárgyát  képezik,  amelyek  tárgya ingatlanfedezetű  jelzáloggal  biztosított  hitel  nyújtása,  
noha e szerződések, az irányelv 2. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében, kifejezetten ki vannak  
zárva az irányelv hatálya alól. 

3 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 6. sz., Gazdasági ügyszak, 1. sz. alatt. 
4 A kérdést l.: Hírlevél I. évf. 7. sz., Gazdasági ügyszak, 1. sz. alatt. 
5 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 4. sz., Gazdasági ügyszak, 1. sz. alatt. 
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2.  A 2008/48 irányelv 30. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes,  
hogy az ezen irányelvet átültető nemzeti intézkedés olyan módon határozza meg az időbeli hatályát,  
hogy  ezen  intézkedést  alkalmazzák  az  olyan  hitelmegállapodásokra  is,  mint  amelyek  az  alapügy  
tárgyát képezik, amelyek ki vannak zárva ezen irányelv hatálya alól, és amelyek az említett nemzeti  
intézkedés hatálybalépésének időpontjában már léteztek. 

3.  A 2008/48 irányelv 22. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes,  
hogy az ezen irányelvet a belső jogba átültető nemzeti intézkedés a hitelintézetek számára az említett  
irányelv által elő  nem írt  kötelezettségeket állapítson meg a hitelintézetek által az ezen intézkedés  
hatálya alá tartozó fogyasztói hitelszerződések keretében felszámítható díjfajtákra. 

4. Az EUM Szerződésnek a szolgáltatásnyújtás szabadságára és a tőke szabad mozgására vonatkozó  
szabályait  akként  kell  értelmezni,  hogy azokkal  nem ellentétes  az  olyan nemzeti  jogi  rendelkezés,  
amely bizonyos banki díjak felszámítását megtiltja a hitelintézetek számára. 

5. A 2008/48 irányelv 24. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az  
ezen  irányelvet  átültető  nemzeti  intézkedés  részét  képező  olyan  szabály,  amely  a  fogyasztói  
hitelmegállapodásokkal  kapcsolatos  jogviták  esetén  lehetővé  teszi  a  fogyasztók  számára,  hogy  
közvetlenül a fogyasztóvédelmi hatósághoz forduljanak, amely ezt követően szankcióval sújthatja a  
hitelintézeteket ezen nemzeti intézkedés megsértése miatt, anélkül hogy kötelező lenne az ilyen jogviták  
nemzeti jogszabályok által előírt peren kívüli rendezésére vonatkozó eljárások előzetes igénybevétele. 

5.  A  Bíróság  (harmadik  tanács)  2012.  július  12-i  ítélete  [az  Oberster  Gerichsthof 
(Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — Compass-Datenbank GmbH kontra 
Osztrák Köztársaság (C-138/11. sz. ügy)6

Adott  hatóság  azon  tevékenysége,  amely  a  vállalkozások  által  törvényi  bejelentési  kötelezettség  
alapján bejelentett adatok adatbázisban való tárolásában és az érdekeltek kérésére térítés ellenében  
betekintés  biztosításában  és/vagy  nyomtatott  kivonat  készítésében  nyilvánul  meg,  nem  minősül  
gazdasági  tevékenységnek,  és  e  hatóságot  következésképpen  nem  kell  e  tevékenység  keretében  
vállalkozásnak minősíteni az EUMSZ 102. cikk értelmében. Azon tény, hogy e betekintésre és/vagy  
kivonat  készítésére  törvényben  meghatározott,  és  nem az  érintett  szervezet  által  közvetlenül  vagy  
közvetetten  meghatározott  díjazás  ellenében  kerül  sor,  nem  olyan  természetű,  hogy  módosítsa  e  
tevékenység jogi minősítését. Ráadásul, amennyiben e hatóság megtiltja az ekképpen összegyűjtött és  
a  nyilvánosság  számára  hozzáférhetővé  tett  adatok  minden  más  felhasználását  a  számára  az  
adatbázisok jogi védelméről szóló, 1996. március 11-i 96/9/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv  
7. cikkének megfelelően a szóban forgó adatbázis előállítójaként biztosított sui generis oltalomra vagy  
más  szellemi  tulajdonjogra  hivatkozva,  akkor  sem  folytat  gazdasági  tevékenységet,  és  így  e  
tevékenység keretében nem tekintendő vállalkozásnak az EUMSZ 102. cikk értelmében  

6.  A Bíróság  (harmadik  tanács)  2012  július  19-i  ítélete  [az  Oberlandesgericht  Köln 
(Németország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme]  —  ebookers.com  Deutschland 
GmbH kontra Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — 
Verbraucherzentrale Bundesverband eV. (C-112/11. sz. ügy)7 

A Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló, 2008. szeptember  
24-i  1008/2008/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet  23.  cikke  (1)  bekezdésének  utolsó  
mondatában  szabályozott  „választható  felárak”  fogalmát  akként  kell  értelmezni,  hogy  abba  
beletartoznak a  repülőúttal  összefüggő olyan szolgáltatások  árai,  mint  az  alapügy tárgyát  képező  
útlemondási  biztosítás,  amelyeket  részben a légitársaságtól  eltérő fél  nyújt,  és  amelyeknek díját  e  
repülőút közvetítője egy összegben, a légi viteldíjjal együtt veti ki az ügyfélre.

6 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 7. sz., Gazdasági ügyszak, 3. sz. alatt. 
7 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 7. sz., Gazdasági ügyszak, 1. sz. alatt. 
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Munkaügyi ügyszak

1. A Bíróság (második tanács) 2012.július 5-i ítélete [a Södertörns tingsrätt (Svédország) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — Torsten Hörnfeldt kontra Posten Meddelande 
AB (C-141/11. sz. ügy)8  

A  foglalkoztatás  és  a  munkavégzés  során  alkalmazott  egyenlő  bánásmód  általános  kereteinek  
létrehozásáról  szóló,  2000.  november 27-i  2000/78/EK tanácsi  irányelv 6.  cikke (1) bekezdésének  
második albekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás,  
mint az alapügyben vitatott szabályozás, amely lehetővé teszi a munkáltató számára, hogy valamely  
munkavállaló munkaviszonyát kizárólag azon indokból szüntesse meg, hogy a munkavállaló betöltötte  
a 67. életévét,  és amely szabály nem veszi figyelembe azon öregségi nyugdíj szintjét,  amelyben az  
érintett részesülhet, amennyiben e szabályt a foglalkoztatás- és a munkaerő-piaci politikára irányuló  
törvényes  célkitűzés  objektíven  és  ésszerűen  igazolja,  és  a  cél  elérése  megfelelő  és  szükséges  
eszközének minősül. 

 

2.  A Bíróság  (harmadik  tanács)  2012.  július  19-i  ítélete  [a  Sozialgericht  Würzburg 
(Németország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme]  — Doris  Reichel-Albert  kontra 
Deutsche Rentenversicherung Nordbayern (C-522/10. sz. ügy)9 

Az alapügyben szóban forgóhoz hasonló helyzetben az EUMSZ 21. cikket úgy kell értelmezni, mint  
amely kötelezővé teszi az egyik tagállam illetékes hatóságai számára a másik tagállamban teljesített  
gyermeknevelési időszakok öregségi nyugdíj nyújtása érdekében oly módon történő figyelembevételét,  
mintha ezen időszakokat az első tagállam területén szerezte volna egy olyan személy, aki csak az első 
tagállamban  dolgozott,  és  aki  gyermekei  születésének  időpontjában  ideiglenesen  abbahagyta  a  
munkavégzést, és kifejezetten családi okokból a második tagállam területén létesített lakóhelyet. 

3.  A  Bíróság  (nagytanács)  2012  július  19-i  ítélete  [a  Landesarbeitsgericht  Berlin 
(Németország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme]  —  Ahmed  Mahamdia  kontra 
Algériai Demokratikus Népi Köztársaság (C-154/11. sz. ügy)10

1.  A polgári  és  kereskedelmi  ügyekben a  joghatóságról,  valamint  a  határozatok  elismeréséről  és  
végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 18. cikkének (2) bekezdését  
úgy  kell  értelmezni,  hogy  valamely  harmadik  államnak  az  egyik  tagállam  területén  található  
nagykövetsége az e rendelkezés értelmében vett „telephelynek” minősül a nagykövetség által a küldő 
állam  nevében  kötött  munkaszerződésre  vonatkozó  jogvitában,  amennyiben  a  munkavállaló  által  
ellátott  feladatok  nem  tartoznak  a  közhatalom  gyakorlásának  körébe.  Az  ügyben  eljáró  nemzeti  
bíróság feladata a munkavállaló által ellátott feladatok pontos jellegének meghatározása. 

2. A 44/2001 rendelet 21. cikkének 2. pontját úgy kell értelmezni, hogy a valamely jogvita keletkezését  
megelőzően kötött, joghatóságot kikötő megállapodás e rendelkezés hatálya alá tartozik, amennyiben  
biztosítja a munkavállaló számára annak lehetőségét, hogy az e rendelet 18. és 19. cikkében foglalt  
különös szabályok alapján rendesen joghatósággal rendelkező  bíróságokon kívül más bíróságokhoz  
forduljon, beleértve adott esetben az Unió területén kívül található bíróságokat. 

8 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 6. sz., Munkaügyi ügyszak, 7. sz. alatt. 
9 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 2. sz., Közigazgatási ügyszak, 11. sz. alatt. 
10 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 7. sz.,Polgári ügyszak, 5. sz. alatt. 
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Polgári ügyszak

1. A Bíróság (nagytanács) 2012. július 3-i  ítélete  [a Bundesgerichtshof (Németország) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — UsedSoft GmbH kontra Oracle International 
Corp. (C-128/11. sz. ügy)11 

1. A számítógépi programok jogi védelméről szóló, 2009. április 23- i 2009/24/EK európai parlamenti  
és  tanácsi  irányelv  4.  cikkének  (2)  bekezdését  úgy  kell  értelmezni,  hogy  a  számítógépi  program  
példányának terjesztési joga kimerül, ha a szerzői jog jogosultja — aki engedélyezte, akár ingyenesen  
is,  e példánynak az internetről valamely adathordozóra való letöltését —, az e példány gazdasági  
értékének  megfelelő  díjazás  megfizetése  ellenében  a  tulajdonában  álló  műpéldányon  időbeli  
korlátozás nélkül felhasználói jogot is biztosított. 

2.  A 2009/24 irányelv 4. cikkének (2) bekezdését és 5. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni,  
hogy valamely felhasználói licenc újraeladása esetén — ami magában foglalja az internetes oldaláról  
letöltött  számítógépi  program példányának  újraeladását  is  —,  amely  licencet  az  említett  jogosult  
eredetileg időbeli korlátozás nélkül és a műve említett példánya gazdasági értékének megfelelő díjazás  
megfizetése ellenében adta az első megszerzőnek, az említett licenc második megszerzője, valamint a  
licenc minden további megszerzője hivatkozhat az ezen irányelv 4. cikkének (2) bekezdése szerinti  
terjesztési  jog  kimerülésére,  ebből  következően azokat  az  ezen  irányelv  5.  cikke (1)  bekezdésének  
értelmében vett jogszerű megszerzőknek lehet tekinteni, akiket megillet az utóbbi rendelkezés szerinti  
többszörözési jog. 

2. A Bíróság (első  tanács)  2012.  július  5-i  ítélete  [a Bundesgerichtshof (Németország) 
előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme]  — Josef  Geistbeck,  Thomas Geistbeck  kontra 
Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH (C-509/10. sz. ügy)12 

1.  A mezőgazdasági termelő  által a közösségi növényfajta-oltalmi jogokról szóló, 1994. július 27-i  
2100/94/EK tanácsi rendelet 94. cikkének (1) bekezdése alapján arra tekintettel fizetendő „méltányos  
díjazást”,  hogy egy oltalom alatt  álló  fajta  vetés  révén nyert  szaporítóanyagát használta,  és nem  
teljesítette ugyanezen rendeletnek az 1998. december 3-i 2605/98/EK bizottsági rendelettel módosított,  
a 2100/94 rendelet  14.  cikkének (3) bekezdésében biztosított  mezőgazdasági  mentesség [helyesen:  
biztosított  eltérés]  érvényesítésének  végrehajtási  szabályairól  szóló,  1995.  július  24-i  1768/95/EK  
bizottsági rendelet 8. cikkével összefüggésben értelmezett 14. cikkének (3) bekezdése értelmében rá  
háruló kötelezettségeit, az adott területen az érintett növényfaj oltalmazott fajtái szaporítóanyagának  
engedélyezett előállításáért felszámított díj összege alapján kell kiszámítani. 

2.  A növényfajta-jogosulti jogok tiszteletben tartásának ellenőrzése miatt felmerült költségek fejében  
való kártalanítás fizetése nem számít bele a 2100/94 rendelet 94. cikkének (1) bekezdésében előírt  
„méltányos díjazásba”. 

3.  A Bíróság (harmadik tanács)  2012.  július  12-i  ítélete  [a Rechtbank ’s-Gravenhage 
(Hollandia)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme]  —  Solvay  SA kontra  Honeywell 
Fluorine Products Europe BV, Honeywell Belgium NV, Honeywell Europe NV (C-616/10. 
sz. ügy)13

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  értelmében  elkülönített  eljárásokban  hozott,  egymásnak  
ellentmondó határozatokat eredményezhet,  amikor különböző  tagállamokban székhellyel rendelkező 
két vagy több társaság mindegyikének e tagállamok egyikének bírósága előtt külön-külön azt róják fel,  

11 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 8. sz., Polgári ügyszak, 1. sz. alatt. 
12 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 2. sz., Polgári ügyszak, 3. sz. alatt. 
13 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 4. sz., Polgári ügyszak, 6. sz. alatt. 
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hogy  ugyanarra  a  termékre  vonatkozó  jogosulatlan  tevékenységeik  folytatásával  megsértették  egy  
másik  tagállamban  érvényben  lévő  európai  szabadalomnak  ugyanazt  a  nemzeti  részét.  A kérdést  
előterjesztő  bíróságnak kell  az iratok valamennyi releváns elemét figyelembe véve mérlegelnie azt,  
hogy ennek veszélye fennáll-e. 

2. A 44/2001 rendelet 22. cikkének 4. pontját úgy kell értelmezni, hogy az olyan körülmények között,  
mint amelyek az alapeljárásban fennállnak, nem ellentétes a rendelet 31. cikkének alkalmazásával. 

4. A Bíróság (negyedik tanács) 2012. július 19-i ítélete [a Court of Appeal (England & 
Wales) (Civil  Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — 
Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd kontra Comptroller-General of Patents (C-130/11. 
sz. ügy)14 

1.  A gyógyszerek  kiegészítő  oltalmi  tanúsítványáról  szóló,  2009.  május  6-i  469/2009/EK európai  
parlamenti és tanácsi rendelet 3. és 4. cikkének rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy az alapügyben  
előfordulóhoz hasonló helyzetben önmagában az a tény, hogy valamely állatgyógyászati készítmény  
tekintetében korábban forgalomba hozatali engedélyt adtak nem zárja ki, hogy a kiegészítő oltalmi  
tanúsítványt ugyanezen terméknek egy olyan eltérő alkalmazása vonatkozásában is  kiadják,  amely  
alkalmazásra már kiadtak forgalomba hozatali engedélyt feltéve, hogy erre az alkalmazásra kiterjed a  
kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti kérelem alátámasztására hivatkozott alapszabadalom oltalma.

2.  A  469/2009  rendelet  13.  cikkének  (1)  bekezdését  úgy  kell  értelmezni,  hogy  az  azon  termék  
forgalomba hozatali engedélyére vonatkozik, amelyre kiterjed a kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti  
kérelem alátámasztására hivatkozott alapszabadalom oltalma.

3. Az alapügyben előfordulóhoz hasonló helyzetben, amennyiben két azonos hatóanyagot tartalmazó  
gyógyszerre egymást követően adnak forgalomba hozatali engedélyt, a fenti kérdésekre adott válaszok  
nem lennének eltérőek, ha a második forgalomba hozatali engedélyhez az emberi felhasználásra szánt  
gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi  
irányelv  8.  cikkének  (3)  bekezdése  szerinti  teljes  kérelem  benyújtására  volt  szükség,  vagy  ha  a  
megfelelő  gyógyszer  első  forgalomba  hozatali  engedélye  szerinti  termék  a  kiegészítő  oltalmi  
tanúsítvány kérelmezőjétől eltérő bejegyzett jogosulthoz tartozó másik szabadalom oltalmának hatálya  
alá tartozik.

5.  A Bíróság  (második  tanács)  2012.  július  19-i  ítélete  [a  Cour d’appel  de  Bruxelles 
(Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — Pie Optiek kontra Bureau Gevers, 
European Registry for Internet Domains (C-376/11. sz. ügy)15 

A.eu  felső  szintű  domain  bevezetésére  és  funkcióira  vonatkozó  általános  szabályok,  valamint  a  
bejegyzésre irányadó elvek megállapításáról szóló, 2004. április 28-i 874/2004/EK bizottsági rendelet  
12. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdését úgy kell értelmezni, hogy ha az érintett korábbi jog  
egy védjegyjog, akkor a „korábbi jogok használói” fogalom nem vonatkoztatható egy olyan személyre,  
akit az érintett védjegy jogosultja kizárólag arra jogosított fel, hogy a saját nevében, de a jogosult  
javára  egy,  az  említett  védjeggyel  megegyező  vagy  ahhoz  hasonló  domain  nevet  jegyeztessen  be,  
anélkül  azonban,  hogy  e  személyt  feljogosította  volna  a  védjegynek  az  alapvető  funkcióival  
összhangban történő kereskedelmi használatára.  

14 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 7. sz., Polgári ügyszak, 3. sz. alatt. 
15 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 11. sz., Polgári ügyszak, 2. sz. alatt. 
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Közigazgatási ügyszak

1. A Bíróság (első  tanács) 2012. július 5-i ítélete [Cour de cassation (Belgium) előzetes 
döntéshozatal iránti kérelme] — Société d’investissement pour l’agriculture tropicale SA 
(SIAT) kontra Belgium (C-318/10. sz. ügy)16

Az  EK  49.  cikket  úgy  kell  értelmezni,  hogy  azzal  ellentétes  az  alapügyben  szereplőhöz  hasonló  
tagállami szabályozás, amely szerint a szolgáltatások után belföldi adóalany által külföldi társaság  
számára fizetett díjazás nem tekinthető levonható működési költségnek abban az esetben, ha az utóbbi  
a  letelepedése szerinti  tagállamban jövedelemadó-  mentességet  élvez,  vagy  az  érintett  jövedelmek  
tekintetében ott olyan adószabályozás hatálya alá tartozik, amely jóval előnyösebb, mint az előbbi  
tagállamban e jövedelmekre alkalmazandó szabályozás, kivéve ha az adóalany igazolja, hogy az ilyen  
díjazás valós és tisztességes ügylet kapcsán merült fel, és nem lépi túl a szokásos mértéket, míg az  
általános  szabály  szerint  az  ilyen  díjazás  működési  költség  címén  levonható,  ha  az  adóköteles  
jövedelem elérése vagy megőrzése érdekében szükséges, és az adóalany igazolja a díjazás összegének  
valódiságát és összegét. 

2. A Bíróság (harmadik tanács) 2012. július 5-i ítélete [a Tribunal de grande instance de 
Chartres  (Franciaország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme]  — Michel  Bourges- 
Maunoury, Marie-Louse Heintz, férjezett neve Borges- Maunoury kontra Direction des 
services fiscaux d'Eure et Loir (C-558/10. sz. ügy) 17

A kezdetben az Európai Közösségek egységes Tanácsának és egységes Bizottságának létrehozásáról  
szóló szerződéshez, majd az Amszterdami Szerződés alapján az EK-Szerződéshez csatolt, az Európai  
Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 13. cikkének második bekezdését úgy  
kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az alapügyben szereplőhöz hasonló nemzeti szabályozás, amely a  
szolidaritási vagyonadóhoz hasonló adó felső  korlátjának megállapítása során figyelembe veszi az  
Unió  által  az  uniós  tisztviselőknek  és  alkalmazottaknak,  illetve  egykori  uniós  tisztviselőknek  és  
alkalmazottaknak kifizetett jövedelmeket, köztük a nyugdíjat és a szolgálati jogviszony megszüntetése  
esetén járó juttatásokat. 

3.  A Bíróság  (hatodik  tanács)  2012 július  5-i  ítélete  [a  Hoge  Raad  der Nederlanden 
(Hollandia)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme]  —  DTZ  Zadelhoff  vof  kontra 
Staatssecretaris van Financiën (C-259/11. sz. ügy)18  
A  tagállamok  forgalmi  adóra  vonatkozó  jogszabályainak  összehangolásáról  —  közös  
hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap- megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK  
hatodik tanácsi irányelv 13. cikke B. része d) pontjának 5. alpontját akként kell értelmezni, hogy e  
hozzáadottértékadó-mentesség  alá  tartoznak  az  olyan  ügyletek,  mint  amelyek  az  alapügyben  
szerepelnek,  és amelyek az érintett  társaságok részvényeinek átruházására irányulnak,  és  ezzel  az  
eredménnyel is jártak, de amelyek lényegében az e társaságok tulajdonában lévő ingatlanokra és ezek  
(közvetett)  átruházására  vonatkoznak.  Az  e  mentesség  alóli  kivétel,  amelyet  ugyanezen  5.  alpont  
második francia bekezdése ír elő, nem alkalmazható, ha a tagállam nem élt az említett irányelv 5.  
cikke (3) bekezdésének c) pontjában előírt azon lehetőséggel, hogy materiális javaknak tekintse azokat  
a  részvényeket  vagy  ezzel  egyenértékű  érdekeltségeket,  amelyek  az  ingatlanra  jogilag,  illetve  
ténylegesen tulajdon- vagy birtokjogot biztosítanak. 

16 A kérdést l.: Hírlevél I. évf. 5. sz., Közigazgatási ügyszak, 7. sz. alatt. 
17 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 3. sz., Közigazgatási ügyszak, 4. sz. alatt. 
18 A kérdést l.: Hírlevél II. évf.  9. sz., Közigazgatási ügyszak, 12. sz. alatt. 
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4.  A  Bíróság  (első  tanács)  2012.  július  12-i  ítélete  [a  Finanzgericht  Hamburg 
(Németország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelmei]  —  Südzucker  AG  (C-608/10), 
WEGO  Landwirtschaftliche  Schlachtstellen  GmbH  (C-10/11),  Fleischkontor  Moksel 
GmbH (C-23/11) kontra Hauptzollamt Hamburg-Jonas19 

1. A 2001. január 17-i 90/2001/EK bizottsági rendelettel módosított, a mezőgazdasági termékek után 
járó export-visszatérítési rendszer alkalmazása közös részletes szabályainak megállapításáról szóló,  
1999. április 15-i 800/1999/EK bizottsági rendelet 5. cikkének (7) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy  
főszabály  szerint  a  kiviteli  engedély  jogosultja  csak  akkor  igényelhet  export-visszatérítést,  ha  az  
illetékes vámhivatalnak benyújtott kiviteli nyilatkozat 2. rovatában exportőrként van feltüntetve. 

2. A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 78.  
cikkének (1) és (3) bekezdését  úgy kell  értelmezni,  hogy azok lehetővé teszik a kiviteli  nyilatkozat  
felülvizsgálatát a nyilatkozat erre szolgáló rovatában szereplő exportőr nevének módosítása céljából,  
továbbá a vámhatóságok kötelesek: 

— először is megvizsgálni, hogy lehetőség van-e a szóban forgó nyilatkozat módosítására, különösen  
amennyiben az export- visszatérítések terén fennálló uniós szabályozás célkitűzései nem sérültek,  
és — amit a kérelmezőnek kell  bizonyítania — a szóban forgó árukat ténylegesen exportálták,  
továbbá 

—  másodszor  az  adott  esetben  rendelkezésükre  álló  új  információk  figyelembevételével  minden  
szükséges intézkedést meghozni a helyzet rendezésére. 

3.  A 90/2001 rendelettel módosított 800/1999 rendelet 5. cikkének (7) bekezdését, valamint az uniós  
vámszabályokat  úgy  kell  értelmezni,  hogy  az  alapügyéhez  hasonló  körülmények  között  —  amely  
ügyben a kiviteli engedély jogosultja nincs exportőrként feltüntetve a kiviteli nyilatkozat 2. rovatában  
— a  vámhatóságok  nem engedélyezhetnek  a  kiviteli  engedély  jogosultjának  export-  visszatérítést  
anélkül, hogy előzetesen a kiviteli nyilatkozat ne kerülne módosításra. 

4. A C-10/11. sz. ügyben és a C-23/11. sz. ügyben felmerültekhez hasonló körülmények között az uniós  
vámszabályokat úgy kell értelmezni, hogy az export-visszatérítés kifizetésére hatáskörrel rendelkező 
vámhivatalt  köti  a kiviteli  nyilatkozat 2. rovatában szereplő  bejegyzésnek vagy adott esetben a T5  
ellenőrzőpéldánynak  a  kiviteli  vámhivatal  általi  utólagos  módosítása,  amennyiben  a  módosító  
határozat megfelel mind a Vámkódex 4. cikkének 5. pontjában, mind az érintett nemzeti jog releváns  
rendelkezéseiben  a  „határozatokkal”  szemben  előírt  tartalmi  és  formai  feltételeknek.  A  kérdést  
előterjesztő bíróság feladata annak vizsgálata, hogy e feltételek az alapeljárásokban teljesülnek-e. 

5.  A 90/2001 rendelettel módosított 800/1999 rendelet 5. cikkének (7) bekezdését, valamint az uniós  
vámszabályokat úgy kell értelmezni, hogy a C-23/11. sz. ügyben felmerültekhez hasonló körülmények  
között az export-visszatérítés kifizetésére hatáskörrel rendelkező vámhivatal — amennyiben a nemzeti  
jog szerint a kiviteli vámhivatal által elvégzett módosítás nem köti — nem értelmezheti szó szerint a  
kiviteli nyilatkozat 2. rovatában szereplő bejegyzést, és nem utasíthatja el az export-visszatérítés iránti  
kérelmet azzal az indokkal, hogy nem az export-visszatérítés kérelmezője a visszatérítés tárgyát képező 
áruk  exportőre.  Ezzel  szemben  amennyiben  az  illetékes  vámhivatal  helyt  ad  a  felülvizsgálati  
kérelemnek,  és jogszerűen módosítja az exportőr nevét,  ez a határozat  köti  az export-visszatérítés  
kifizetésére hatáskörrel rendelkező vámhivatalt. 

19 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 5. sz., Közigazgatási ügyszak, 2., 3. és 5. sz. alatt. 
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5.  A  Bíróság  (negyedik  tanács)  2012.  július  12-i  ítélete  [a  Tribunal  Supremo 
(Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelmei] — Vodafone España, SA kontra 
Ayuntamiento de Santa Amalia (C-55/11.), Vodafone España, SA kontra Ayuntamiento 
de  Tudela  (C-57/11.),  és  France  Telecom  España,  SA  kontra  Ayuntamiento  de 
Torremayor (C-58/11.)20

1.  Az elektronikus hírközlő  hálózatok és az  elektronikus  hírközlési  szolgáltatások engedélyezéséről  
szóló, 2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (engedélyezési irányelv)  
13. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes a köz- vagy magántulajdonban lévő  ingatlanon 
vagy  az  alatt  elhelyezkedő  létesítmények  telepítésére  vonatkozó  jogokért  kivetett  díj  olyan  
szolgáltatókra történő alkalmazása, akik anélkül, hogy e létesítmények tulajdonosai lennének, azokat  
mobiltelefon-szolgáltatások nyújtásához használják. 

2.  A 2002/20 irányelv 13.  cikkének közvetlen hatálya van,  és így  arra a nemzeti  bíróságok előtti  
eljárásban  —  valamely  hatóság  e  cikkel  összeegyeztethetetlen  határozata  végrehajtásának  
megtámadása érdekében — közvetlenül hivatkozni lehet. 

6.  A Bíróság  (harmadik  tanács)  2012.  július  12-i  ítélete  [a  Cour  d'appel  de  Nancy 
(Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — Association Kokopelli kontra 
Graines Baumaux SAS (C-59/11. sz. ügy)21 

Az előterjesztett  kérdés vizsgálata nem tárt fel olyan elemet, amely érinthetné a zöldségvetőmagok 
forgalmazásáról  szóló,  2002.  június  13-i  2002/55/EK tanácsi  irányelv  és  az  egy  adott  helyen  és  
régióban hagyományosan termesztett és génerózió által veszélyeztetett honos zöldségfajok és fajták,  
illetve  a  kereskedelmi  növénytermesztési  szempontból  tényleges  értékkel  nem  rendelkező,  csupán 
bizonyos feltételek melletti termesztésre nemesített zöldségek fajtáinak elismerése, és ezen honos fajok  
és fajták vetőmagjának forgalmazása esetében alkalmazható eltérésekről szóló, 2009. november 26-i  
2009/145/EK bizottsági irányelv érvényességét. 

7. A Bíróság (második tanács) 2012. július 12-i ítélete [a Riigikohus (Észtország) előzetes 
döntéshozatal  iránti  kérelme]  —  AS  Pimix  (felszámolás  alatt)  kontra  Maksu-ja 
Tolliameti Lõuna maksu-ja tollikeskus, Põllumajandusministeerium (C-146/11. sz. ügy)22 

A Cseh  Köztársaság,  az  Észt  Köztársaság,  a  Ciprusi  Köztársaság,  a  Lett  Köztársaság,  a  Litván  
Köztársaság,  a  Magyar  Köztársaság,  a  Máltai  Köztársaság,  a  Lengyel  Köztársaság,  a  Szlovén  
Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját  
képező  szerződések kiigazításáról szóló okmány 58. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes  
Észtországban a mezőgazdasági termékek kereskedelme tekintetében a Cseh Köztársaság, Észtország,  
Ciprus,  Lettország,  Litvánia,  Magyarország,  Málta,  Lengyelország,  Szlovénia  és  Szlovákia  
csatlakozása  következtében  elfogadandó  átmeneti  intézkedésekről  szóló,  2003.  november  10-i  
1972/2003/EK  bizottsági  rendelet  olyan  rendelkezéseinek  magánszemélyekkel  szemben  történő 
alkalmazása, amelyeket 2004. május 1-jén nem tettek közzé észt nyelven az Európai Unió Hivatalos  
Lapjában, és nem is vettek át e tagállam nemzeti jogába, még ha e magánszemélyek arról más módon  
tudomást is szerezhettek. 

20 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 6. sz., Közigazgatási ügyszak, 5. sz. alatt. 
21 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 5. sz., Közigazgatási ügyszak, 15. sz. alatt. 
22 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 6. sz., Közigazgatási ügyszak, 18. sz. alatt. 
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8. A Bíróság (negyedik tanács) 2012. július 12-i ítélete [az Oberlandesgericht Düsseldorf 
(Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — Fra.bo SpA kontra Deutsche 
Vereinigung des Gas- und Wasserfaches eV (DVGW) — Technisch-Wissenschaftlicher 
Verein (C-171/11. sz. ügy)23 

Az EK 28. cikket úgy kell értelmezni, hogy az alkalmazandó egy magánjogi szervezet által végzett  
szabványkidolgozási  és  tanúsítási  tevékenységekre,  amennyiben  a  nemzeti  jogi  szabályozás  az  e  
szervezet által tanúsított termékeket a nemzeti jognak megfelelőnek tekinti, és hogy ez azzal jár, hogy  
korlátozza  azon  termékek  forgalmazását,  amelyek  nem  rendelkeznek  az  említett  szervezet  
tanúsítványával 

9.  A  Bíróság  (negyedik  tanács)  2012.  július  12-i  ítélete  [a  Verwaltungsgerichtshof 
(Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — HIT hoteli,  igralnice,  turizem dd 
Nova  Gorica,  HIT LARIX,  prirejanje  posebnih  iger  na  sreco  in  turizem  dd  kontra 
Bundesminister für Finanzen (C-176/11. sz. ügy)24 

Az EUMSZ 56. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan tagállami szabályozás,  
amely értelmében csak azzal a feltétellel engedélyezik a más tagállamban található kaszinók említett  
államban való reklámozását, hogy e másik tagállamban a játékosok védelmére vonatkozóan elfogadott  
jogszabályi  rendelkezések  lényegében  az  első  tagállamban  hatályos  megfelelő  jogszabályi  
rendelkezésekben foglalt garanciákkal egyenértékű garanciákat nyújtanak. 

10. A Bíróság (második tanács) 2012. július 12-i ítélete [a Varhoven administrativen sad 
(Bulgária)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme]  —  EMS-Bulgaria  Transport  OOD 
kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” Plovdiv  (C-
284/11. sz. ügy)25 

1. A közös hozzáadottértékadó rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv  
179. cikkének (1) bekezdését, 180. és 273. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes a  
levonási jog gyakorlását korlátozó olyan jogvesztő  határidő, mint amely az alapügy tárgyát képezi,  
feltéve hogy az nem teszi gyakorlatilag lehetetlenné vagy nem nehezíti meg túlzottan e jog gyakorlását.  
Ennek  értékelése  a  nemzeti  bíróság  feladata,  amely  többek  között  figyelembe  veheti  a  jogvesztő 
határidő  utóbb  bekövetkezett  jelentős  meghosszabbítását,  valamint  a  levonási  jog  gyakorlása  
érdekében ugyanezen határidőn belül lefolytatandó hozzáadottértékadó nyilvántartásbavételi eljárás  
időtartamát. 

2.  Az  adósemlegesség  elvével  ellentétes  a  hozzáadottérték  adó  késedelmes  megfizetése  esetén  a  
levonási jog megtagadásában álló szankció alkalmazása, azzal nem ellentétes azonban a késedelmi  
kamat fizetésére való kötelezés, feltéve hogy e szankció megfelel az arányosság elvének, aminek a  
vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata. 

11. A Bíróság (harmadik tanács) 2012. július 12-i ítélete [a Hoge Raad der Nederlanden 
(Hollandia)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme]  — Staatssecretaris  van  Financiën 
kontra TNT Freight Management (Amsterdam) BV (C-291/11. sz. ügy)26  

A 2003.  szeptember  11-i  1789/2003/EK bizottsági  rendelettel  módosított,  a  vám-  és  a  statisztikai  
nómenklatúráról,  valamint  a  Közös  Vámtarifáról  szóló,  1987.  július  23-i  2658/87/EGK  tanácsi  
rendelet I. mellékletében található Kombinált Nómenklatúra 35. árucsoportjához tartozó 1. kiegészítő 
megjegyzés  b)  pontjával  összefüggésben  értelmezett  30.  árucsoportjához  tartozó  1.  kiegészítő  

23 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 8. sz., Közigazgatási ügyszak, 5. sz. alatt. 
24 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 8. sz., Közigazgatási ügyszak, 8. sz. alatt. 
25 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 9. sz., Közigazgatási ügyszak, 15. sz. alatt. 
26 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 9. sz., Közigazgatási ügyszak, 17. sz. alatt. 
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megjegyzés g) pontját úgy kell értelmezni, hogy a terápiás vagy megelőző hatással önmagában nem 
rendelkező,  de  terápiás  vagy  megelőző  hatással  bíró  termékek  előkészítéséhez  előállított,  ehhez  
nélkülözhetetlen, és jellegénél fogva e felhasználási célra korlátozódó véralbumin az e megjegyzés  
értelmében vett terápiás vagy megelőzési célra lett előkészítve. 

12. A Bíróság (negyedik tanács) 2012. július 12-i ítélete [a Hoge Raad der Nederlanden 
(Hollandia)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme]  —  J.J.  Komen  en  Zonen  Beheer 
Heerhugowaard BV kontra Staatssecretaris van Financiën (C-326/11. sz. ügy)27

A  tagállamok  forgalmi  adóra  vonatkozó  jogszabályainak  összehangolásáról  —  közös  
hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap- megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK  
hatodik tanácsi irányelv 4. cikke (3) bekezdésének a) pontjával összefüggésben értelmezett 13. cikke B.  
részének g) pontját úgy kell értelmezni, hogy az ezen első rendelkezésben előírt hozzáadottértékadó-
mentesség kiterjed az olyan ingatlan értékesítésére irányuló, az alapügyben szóban forgóhoz hasonló  
ügyletre,  amely  egy  telekből  és  egy  új  épületté  történő  átalakítás  alatt  álló  régi  épületből  áll,  
amennyiben ezen értékesítés pillanatában a régi épületen még csak részleges bontási munkálatokat  
végeztek el, és az ezen állapotában — legalábbis részben — még használatban volt. 

13.  A Bíróság  (első  tanács)  2012.  július  19-i  ítélete  [a  Hoge  Raad  der  Nederlanden 
(Hollandia)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme]  —  X  kontra  Staatssecretaris  van 
Financiën (C-334/10. sz. ügy)28 

Az 1995. április 10-i 95/7/EK tanácsi irányelvvel módosított, a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó  
jogszabályainak  összehangolásáról  —  közös  hozzáadottértékadó-rendszer:  egységes  adóalap-
megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 6. cikke (2) bekezdése  
első  albekezdésének a) és b) pontját,  11.  cikke A.  része (1) bekezdésének c) pontját,  valamint  17.  
cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy egyrészt a vállalkozása körébe vont tárgyi eszköz  
egy részét átmenetileg saját szükségleteinek kielégítésére felhasználó adóalanyt akkor is megilleti e  
rendelkezések alapján az említett eszközön elvégzett tartós átalakításra fordított kiadások tekintetében  
előzetesen felszámított héa levonására vonatkozó jog, ha ezen átalakításokat az említett magáncélú  
felhasználás céljából végezték el, és másrészt e levonási jog attól függetlenül fennáll, hogy azon tárgyi  
eszköz  beszerzése  során,  amelyen  az  említett  átalakításokat  elvégezték,  számítottak-e  fel  héát  az  
adóalannyal szemben, amelynek tekintetében az adóalany levonással élt. 

14. A Bíróság (nagytanács) 2012 július 19-i ítélete [a High Court of Justice (Chancery 
Division)  (Egyesült  Királyság)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme]  —  Littlewoods 
Retail Ltd és társai kontra Her Majesty’s Commissioners for Revenue and Customs (C-
591/10. sz. ügy)29  

Az uniós jogot  úgy kell  értelmezni,  hogy az megköveteli,  hogy az érintett  tagállam által  az uniós  
hozzáadottértékadó-szabályozás megsértésével beszedett  hozzáadottérték-adó tekintetében túlfizetést  
teljesítő adóalany jogosult legyen az uniós joggal ellentétesen beszedett adó visszatérítésére, valamint  
arra, hogy részére megfizessék a visszatérítendő főösszeg kamatait. A nemzeti jognak kell a tényleges  
érvényesülés és  egyenértékűség elvét  tiszteletben tartva meghatároznia azt,  hogy a visszatérítendő 
főösszeg után egyszerű kamatot, kamatos kamatot vagy másfajta kamatot kell-e fizetni. 

27 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 10. sz., Közigazgatási ügyszak, 12. sz. alatt. 
28 A kérdést l.: Hírlevél I. évf. 5. sz., Közigazgatási ügyszak, 10. sz. alatt. 
29 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 4. sz., Közigazgatási ügyszak, 5. sz. alatt. 
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15.  A  Bíróság  (második  tanács)  2012.  július  19-i  ítélete  [a  Bundesfinanzhof 
(Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — Marianne Scheunemann kontra 
Finanzamt Bremerhaven (C-31/11. sz. ügy)30 

Az olyan tagállami szabályozás, mint az alapeljárásbeli, amely az öröklési illeték kiszámítása során a  
harmadik  államban  székhellyel  rendelkező  tőketársaságban  fennálló  részesedésben  megtestesülő  
hagyaték  esetében  kizárja  bizonyos  illetékkedvezmények  alkalmazását,  míg  ugyanezeket  a  
kedvezményeket megadja az efféle részesedést tartalmazó hagyaték esetében, ha a társaság székhelye  
valamely  tagállam  területén  található,  döntően  az  EUMSZ  49.  és  az  azt  követő  cikkek  szerinti  
letelepedés szabadságát érinti, ha e részesedés lehetővé teszi a birtokosa számára, hogy irányítást  
biztosító befolyást gyakoroljon az érintett társaság döntéseire, és meghatározza annak tevékenységét.  
E  cikkek  céljukat  tekintve  nem alkalmazandók  az  olyan  társaságban birtokolt  részesedés  esetére,  
amelynek a székhelye harmadik államban található.

16.  A Bíróság  (negyedik  tanács)  2012.  július  19-i  ítélete  [a  Korkein  hallinto–oikeus 
(Finnország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — az A Oy által indított eljárás (C-
33/11. sz. ügy)31

1.  A „fizető  nemzetközi  forgalomnak”  az  1992.  december  14-i  92/111/EGK  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 15. cikkének 6. pontja értelmében vett fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az a 
vállalkozások  vagy  magánszemélyek  igényét  kielégítő  nemzetközi  charterjáratokat  is  magában 
foglalja.

2. A 92/111 irányelvvel módosított 77/388 irányelv 15. cikkének 6. pontját úgy kell értelmezni, hogy 
az  abban  biztosított  adómentesség  alkalmazandó  a  légi  jármű  olyan  gazdasági  szereplőnek  való 
értékesítésére is, amely maga nem az e rendelkezés értelmében vett, „elsősorban a fizető nemzetközi  
forgalomban  működő  légiforgalmi  társaság”,  azonban  e  légi  járművet  ilyen  társaság  kizárólagos 
használata céljából szerzi be.

3.  A második  kérdésre  adott  választ  nem módosítják  a  kérdést  előterjesztő  bíróság  által  említett  
körülmények,  nevezetesen  az,  hogy  a  légi  jármű  vevője  a  légi  jármű  használatának  költségét  
egyébiránt olyan magánszemélyre hárítja át, aki a részvényese, és e légi járművet elsősorban a saját  
üzleti és/vagy magáncéljaira használja, mivel a légiforgalmi társaság a légi járművet egyéb járatok  
indítására is használhatja.

17.  A  Bíróság  (második  tanács)  2012.  július  19-i  ítélete  [a  Bundesfinanzhof 
(Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — Finanzamt Frankfurt am Main 
V-Höchst kontra Deutsche Bank AG (C-44/11. sz. ügy)32 

1. Az olyan portfóliókezelés, mint amilyenről az alapeljárásban szó van, amelynek során az adóalany  
díjazás ellenében saját mérlegelése alapján dönt értékpapírok vételéről és eladásáról, és e döntést az  
értékpapírok  vétele  vagy  eladása  révén  végrehajtja,  két,  egymáshoz  annyira  szorosan kapcsolódó  
elemből áll, hogy azok objektíve egyetlen gazdasági szolgáltatást alkotnak.

2. A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv  
135. cikke (1) bekezdésének f), illetve g) pontját úgy kell értelmezni, hogy az olyan portfóliókezelés,  
mint amilyenről az alapeljárásban szó van, e rendelkezés értelmében nem héamentes.

3. A 2006/112 irányelv 56. cikke (1) bekezdésének e) pontját úgy kell értelmezni, hogy az nemcsak az  
említett  irányelv  135.  cikke  (1)  bekezdésének  a)–g) pontjában felsorolt  szolgáltatásokra terjed ki,  
hanem a portfóliókezelésre is.

30 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 5. sz., Közigazgatási ügyszak, 10. sz. alatt. 
31 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 4. sz., Közigazgatási ügyszak, 19. sz. alatt. 
32 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 6. sz., Közigazgatási ügyszak, 3. sz. alatt. 
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18.  A Bíróság  (harmadik  tanács)  2012.  július  19-i  ítélete  [a  Korkein  hallinto-oikeus 
(Finnország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme]  —  Veronsaajien 
oikeudenvalvontayksikkö kontra A Oy (C-48/11. sz. ügy)33 

Az Európai Gazdasági Térségről szóló 1992. május 2-i megállapodás 31. cikkével ellentétes az olyan  
tagállami  szabályozás,  amely  adóköteles  részesedésátruházásnak  minősít  az  e  tagállam területén  
letelepedett társaság és a valamely, e megállapodásban részes harmadik ország területén letelepedett  
társaság  közötti  részesedéscserét  — jóllehet  ez  az  ügylet  adójogi  tekintetben  semleges  lenne,  ha  
kizárólag belföldi vagy más tagállamok területén letelepedett társaságokat érintene —, amennyiben a  
szóban  forgó  tagállam és  a  szóban forgó harmadik  ország között  olyan,  az  adózási  kérdésekben  
folytatott  kölcsönös közigazgatási jogsegélyről szóló egyezmény áll  fenn, amelynek rendelkezései a  
nemzeti hatóságok közötti, a tagállamok illetékes hatóságainak a közvetlen adóztatás területén történő  
kölcsönös segítségnyújtásáról szóló, 1977. december 19-i 77/799/EGK tanácsi irányelvben, illetve az  
adózás  területén  történő  közigazgatási  együttműködésről  és  a  77/799/EK irányelv  hatályon  kívül  
helyezéséről szóló, 2011. február 15-i 2011/16/EU tanácsi irányelvben előírthoz hasonlóan hatékony  
információcserét írnak elő, aminek vizsgálata a nemzeti bíróság feladata.

19. A Bíróság (nagytanács) 2012. július 19-i  ítélete  [a Hessisches Landessozialgericht, 
Darmstadt (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — Land Hessen kontra 
Florence Feyerbacher (C-62/11. sz. ügy)34 
A  német  kormány  és  az  Európai  Központi  Bank  között  1998.  szeptember  18-án  létrejött,  ezen  
intézmény székhelyéről szóló megállapodásnak a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai  
Központi Bank alapokmányáról szóló jegyzőkönyv EK-Szerződéshez csatolt változatának 36. cikkével  
összefüggésben értelmezett 15. cikke nem zárja ki, hogy a Németországi Szövetségi Köztársaság olyan  
támogatást nyújthasson, mint amelyről az alapügyben szó van.

20.  A  Bíróság  (harmadik  tanács)  2012.  július  19-i  ítélete  [a  Naczelny  Sąd 
Administracyjny  (Lengyelország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme]  —  Bawaria 
Motors sp. z o.o. kontra Minister Finansów (C-160/11. sz. ügy)35  
A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv136.  
és  315.  cikkével  összefüggésben  értelmezett  313.  cikkének  (1)  bekezdését  és  314.  cikkét  úgy  kell  
értelmezni,  hogy  az  adóköteles  használtcikk-kereskedő  nem  alkalmazhatja  az  árrés  adóztatására  
vonatkozó szabályozást, amennyiben olyan, a szóban forgó irányelv 311. cikke (1) bekezdésének 1.  
pontja értelmében vett használt cikknek minősülő személygépkocsikat értékesít, amelyeket előzetesen 
olyan  másik  adóalanytól  vásárolt  héamentesen,  aki  csak  az  e  gépjárművek  vételára  tekintetében  
előzetesen felszámított héa részleges levonására volt jogosult. 

21.  A  Bíróság  (harmadik  tanács)  2012.  július  19-i  ítélete  [a  Wojewódzki  Sąd 
Administracyjny w Gdańsku (Lengyelország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — 
Fortuna sp. z o.o. (C-213/11), Grand sp. z o.o. (C-214/11), Forta sp. z o.o. (C-217/11)  
kontra Dyrektor Izby Celnej w Gdyni36 
1.  A 2006.  november  20-i  2006/96/EK  tanácsi  irányelvvel  módosított,  a  műszaki  szabványok  és  
szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira  
vonatkozó  szabályok  megállapításáról  szóló,  1998.  június  22-i  98/34/EK  európai  parlamenti  és  
tanácsi  irányelv  1.  cikke  11.  pontját  úgy  kell  értelmezni,  hogy  a szerencsejátékokról  szóló,  2009.  

33 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 5. sz., Közigazgatási ügyszak, 14/a. sz. alatt. 
34 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 6. sz., Munkaügyi ügyszak, 1. sz. alatt. 
35 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 8. sz., Közigazgatási ügyszak, 2. sz. alatt. 
36 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 8. sz., Közigazgatási ügyszak, 19. és 20. sz. alatt. 
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november  19-i  törvény  (ustawa  o  grach  hazardowich)  rendelkezéseihez  hasonló  azon  nemzeti  
rendelkezések,  amelyek  következtében  a  játékkaszinóktól  és  a  játéktermektől  eltérő  helyeken 
korlátozódhat,  mi több fokozatosan lehetetlenné válhat  az  alacsony nyeremény elérésére alkalmas  
játékautomaták  üzemeltetése,  az  e  rendelkezés  értelmében  vett  „műszaki  szabályoknak” 
minősülhetnek, amelyek tervezeteit az ezen irányelv 8. cikke (1) bekezdésének első albekezdése szerint  
közölni  kell  a  Bizottsággal,  amennyiben  megállapítható,  hogy  az  említett  rendelkezések  olyan  
feltételeknek minősülnek, amelyek jelentős módon befolyásolhatják az érintett termék természetét vagy  
értékesítését, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell megvizsgálnia. 

22. A Bíróság (negyedik tanács) 2012. július 19-i ítélete [a Mokestinių  ginčų  komisija 
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Litvánia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] 
— Lietuvos geležinkeliai AB kontra Vilniaus teritorinė muitinė, Muitinės departamentas 
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (C-250/11. sz. ügy)37 

Az  1988.  május  3-i  1315/88/EGK  tanácsi  rendelettel  módosított,  a  vámmentességek  közösségi  
rendszerének létrehozásáról szóló, 1983.  március 28-i 918/83/EGK tanácsi rendelet  112.  cikke (1)  
bekezdésének  a)  pontját,  a  vámmentességek  közösségi  rendszerének  létrehozásáról  szóló,  2009.  
november 16-i 1186/2009/EK tanácsi rendelet 107. cikke (1) bekezdésének a) pontját, az 1988. június  
13-i 88/331/EGK tanácsi rendelettel módosított, a 77/388/EGK irányelv 14. cikke (1) bekezdése d)  
pontja  hatályának  bizonyos  termékek  végleges  behozatalára  kivetett  hozzáadottérték-adó  alóli  
mentességek tekintetében történő  meghatározásáról  szóló,  1983.  március 28-i  83/181/EGK tanácsi  
irányelv 82. cikke (1) bekezdésének a) pontját, és a 2006/112/EK irányelv 143. cikke b) és c) pontja  
hatályának bizonyos termékek végleges behozatalára kivetett hozzáadottérték-adó alóli mentességek  
tekintetében történő  meghatározásáról szóló, 2009. október 19-i 2009/132/EK tanácsi irányelv 84.  
cikke (1) bekezdésének a) pontját akként kell értelmezni, hogy azok nem vonatkoznak a mozdonyokra. 

23.  A Bíróság  (második  tanács)  2012.  július  19-i  ítélete  [az  Augstākās  tiesas  Senāts 
(Lettország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme]  —  Ainārs  Rēdlihs  kontra  Valsts 
ieņēmumu dienests (C-263/11. sz. ügy)38 
1.  A 2006. december 19-i 2006/138/EK tanácsi irányelvvel módosított, a közös hozzáadottértékadó-
rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 9. cikkének (1) bekezdését úgy  
kell  értelmezni,  hogy  a  valamely  természetes  személy  által  vis  maior  helyzet  következményeinek  
enyhítése érdekében teljesített  faértékesítések materiális  javaknak az e rendelkezés értelmében vett  
„gazdasági tevékenységnek” minősülő  hasznosítását jelentik, amennyiben az említett értékesítéseket  
tartós bevétel elérése érdekében teljesítik. A nemzeti bíróság feladata, hogy az ügy összes körülményét  
értékelje annak meghatározása céljából, hogy a materiális javak, jelen esetben az erdő hasznosítását  
tartós bevétel elérése érdekében végzik-e. 

2. Az uniós jogot úgy kell értelmezni, hogy nem kizárt, hogy ellentétes az arányosság elvével az olyan  
nemzeti  szabályozás,  ami  alapján  a  hozáadottértékadó-alanyok  nyilvántartásába történő  felvételét  
nem kezdeményező  személyre  az általában felszámított,  az  értékesített  termékek értékéhez igazodó  
mértékű hozzáadottérték- adó összegével megegyező összegű bírság szabható ki annak ellenére, hogy  
az  érintett  személynek  nem  kell  hozzáadottérték-adót  fizetnie.  A  nemzeti  bíróság  feladata  annak  
vizsgálata, hogy a szankció összege nem megy-e túl az adó megfelelő beszedésének biztosítására és az  
adócsalás megakadályozására irányuló célok eléréséhez szükséges mértéken az ügy körülményeire, és  
különösen  a  konkrétan  kiszabott  összegre,  valamint  a  nyilvántartásbavételének  kezdeményezését  
elmulasztó adóalanynak betudható csalás esetleges fennállására vagy az alkalmazandó jogszabályok  
esetleges megkerülésére tekintettel. 

37 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 8. sz., Közigazgatási ügyszak, 26. sz. alatt. 
38 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 8. sz., Közigazgatási ügyszak, 30. sz. alatt. 
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24.  A Bíróság  (nyolcadik  tanács)  2012.  július  19-i  ítélete  [a  cour  d’appel  de  Lyon 
(Franciaország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme]  —  Receveur  principal  des 
douanes de Roissy Sud, Receveur principal de la recette des douanes de Lyon Aéroport, 
Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon, Administration des douanes 
et  droits  indirects  kontra  Rohm & Haas  Electronic  Materials  CMP Europe  GmbH, 
Rohm & Haas  Europe  SARL,  Rohm & Haas  Europe  Trading  APS-UK Branch (C-
336/11. sz. ügy)39 

A vám- és  a statisztikai  nómenklatúráról,  valamint  a  Közös Vámtarifáról  szóló,  1987.  július  23-i  
2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletét képező Kombinált Nómenklatúrának a 2658/87 rendelet I.  
mellékletének  módosításáról  szóló,  2003.  szeptember  11-i  1789/2003/EK,  a  2004.  szeptember  7-i  
1810/2004/EK,  2005.  október  27-i  1719/2005/EK és  2006.  október  17-i  1549/2006/EK bizottsági  
rendelettel  módosított  változatait  akként  kell  értelmezni,  hogy  azok  a  polírozószivacsok,  amelyek  
rendeltetésük szerint  a  félvezető  anyagok polírozására szolgáló polírozó gépekhez valók — amely  
gépek,  mint  olyanok,  a  KN  8464  vámtarifaszáma  (vagy  az  1549/2006  rendelet  hatálybalépését  
követően a KN 8486 vámtarifaszáma) alá tartoznak —, és amelyek behozatalára a géptől külön kerül  
sor, továbbá megjelenésük szerint olyan középen perforált korongok, amelyek egy kemény poliuretán  
rétegből, egy poliuretán hab rétegből, egy réteg ragasztóból és egy műanyagból készült védőfóliából  
állnak,  nincs  fémből  készült  részük,  és  nem  rendelkeznek  polírozó  összetevővel  sem,  egy 
polírozófolyadékkal együtt „waferek” (szeletek) polírozására használják  őket, és a kopás mértékétől  
függően meghatározott  gyakorisággal  cserélni  kell  őket,  a  KN 3919 90  10  vámtarifaalszáma alá  
tartoznak mint öntapadó műanyag lapok a téglalaptól vagy négyzettől eltérő alakra vágva. 

 

25. A Bíróság (első  tanács) 2012. július 19-i ítélete [a Tribunal Superior de Justicia de 
Catauña (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — International Bingo 
Technology,  S.A.  kontra  Tribunal  Económico  Administrativo  Regional  de  Cataluña 
(TEARC) (C-377/11. sz. ügy)40 

1.  Az  1998.  október  12-i  98/80/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 11. cikke A.  
része (1) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy bingószelvények olyan értékesítése esetén,  
mint  amely  az  alapügy  tárgyát  képezi,  a  hozzáadottérték-adó  adóalapjába  nem  tartozik  bele  e  
szelvények vételárának a jogszabályban előzetesen meghatározott azon része, amelyet nyereményként  
a játékosoknak ki kell fizetni. 

2. A 98/80 irányelvvel módosított 77/388 hatodik irányelv 17. cikkének (5) bekezdését és 19. cikkének  
(1)  bekezdését  úgy  kell  értelmezni,  hogy  a  hozzáadottérték-adó  levonására  vonatkozó  hányad  
számítását  érintően  a  tagállamok  nem írhatják elő  azt,  hogy  a  bingószelvények vételárának  az  a  
jogszabályban  előzetesen  meghatározott  része,  amelyet  nyereményként  a  játékosoknak  vissza  kell  
fizetni,  részét  képezi  annak  az  árbevételnek,  amelynek  az  említett  19.  cikk  (1)  bekezdésében  
meghatározott tört számlálójában kell szerepelnie. 

26. A Bíróság (második tanács) 2012. július 19-i ítélete [a Verwaltungsgericht Gieβen 
(Németország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme]  —  Natthaya  Dülger  kontra 
Wetteraukreis (C-451/11. sz. ügy)41 
A  társulás  elősegítéséről  szóló,  1980.  szeptember  19-i  1/80  határozat  —  amelyet  az  Európai  
Gazdasági  Közösség és  Törökország közötti  társulást  létrehozó  azon megállapodás  által  létesített  
társulási tanács fogadott el, amelyet 1963. szeptember 12-én Ankarában írt alá egyrészről a Török  
Köztársaság, másrészről az EGK tagállamai és a Közösség, és amelyet a Közösség nevében az 1963.  

39 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 10. sz., Közigazgatási ügyszak, 14. sz. alatt. 
40 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 11. sz., Közigazgatási ügyszak, 1. sz. alatt. 
41 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 12. sz., Közigazgatási ügyszak, 5. sz. alatt. 
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december  23-i  64/732/EGK  tanácsi  határozattal  kötöttek,  hagytak  jóvá  és  erősítettek  meg  —  7.  
cikkének első francia bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a török munkavállaló Törökországon kívüli,  
harmadik  országból  származó családtagja  a  fogadó tagállamban hivatkozhat  az  e  rendelkezésből  
eredő jogokra, ha az ott előírt egyéb feltételek teljesülnek. 

27.  A Bíróság  (negyedik  tanács)  2012.  július  19-i  ítélete  [az  Augstākās  tiesas  Senāts 
(Lettország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — SIA Garkalns kontra Rīgas dome 
(C-470/11. sz. ügy)42  

Az EK 49. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az alapeljárásban szereplőhöz hasonló 
olyan tagállami szabályozás, amely a helyi hatóságokra széles mérlegelési jogkört ruház azzal, hogy  
lehetővé  teszi  számukra  kaszinók,  játéktermek,  illetve  bingótermek  megnyitására  vonatkozó  
engedélynek „az állam és az érintett közigazgatási terület lakói érdekeinek lényeges sérelme” alapján  
történő  megtagadását,  amennyiben  e  szabályozásnak  valóban  az  a  célja,  hogy  csökkentse  a  
szerencsejátékban való részvétel lehetőségeit, és koherens és szisztematikus módon korlátozza az e  
területen folytatott  tevékenységeket,  illetve biztosítsa a közrendet,  továbbá amennyiben az illetékes  
hatóságok a mérlegelési jogkörüket az engedélyezési eljárások pártatlanságának ellenőrzését lehetővé 
téve, átlátható módon gyakorolják, aminek ellenőrzése a kérdést előterjesztő bíróság feladata. 

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt

2012. július 23-án benyújtott kereset (T-338/12. sz. ügy) 
A keresetlevél nyelve: angol 

Kereseti kérelmek 
A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék: 

— helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) 
(OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának az R 1961/2011-4. sz. ügyben 2012. május 21-én hozott 
határozatát abban a részében, amelyben elutasítja a fellebbezést a 25. osztályba tartozó valamennyi 
áru és  a 18.  osztályba tartozó,  alábbi  áruk tekintetében:  bőr és bőrutánzatok,  ezen anyagokból 
készült  olyan  termékek,  amelyek  nem tartoznak más  osztályokba;  erszények,  pénztárcák;  nem 
nemesfémből készült pénztárcák; és 

— a jogosultat és az OHIM-ot kötelezze a felperes költségeinek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 
A törlés iránti kérelemmel érintett közösségi védjegy:  a többek között a 18. és 25. osztályba tartozó 
árukra vonatkozó „K9 PRODUCTS” fekete-fehér ábrás védjegy — 5966031. sz. közösségi védjegy. 

A közösségi védjegy jogosultja: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél. 

A közösségi védjegy törlését kérelmező fél: a felperes. 

A törlés  iránti  kérelem indokolása:  a  25.  osztályba  tartozó  árukra  vonatkozó,  3933256.  sz.  „K9” 
fekete-fehér közösségi ábrás védjegy. 

A törlési osztály határozata: a törlési osztály a közösségi védjegyet részben törölte. 

A fellebbezési  tanács  határozata:  a  fellebbezési  tanács  a  vitatott  határozatot  a  közösségi  védjegy 
törlését  megállapító  részében hatályon kívül  helyezte,  és  a  törlés  iránti  kérelmet  teljes  egészében  
elutasította. 

Jogalapok: A 207/2009 tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.

42 A kérdést l.: Hírlevél II. évf. 12. sz., Közigazgatási ügyszak, 7. sz. alatt. 
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A Kúria uniós jogi tárgyú határozatai

Büntető ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Gazdasági ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Munkaügyi ügyszak

Mfv. I. 10.501/2011/6. 
Az átadó költségvetési  szerv az 1992.  évi  XXXIII.  tv.  25/A.  § szerinti  jogállásváltozás esetén nem  
köteles  az  átvevő  munkáltatónál  a  továbbfoglalkoztatás  lehetőségét  a  közalkalmazottja  részére  
biztosítani, a 25/A. § (3) bekezdés ennek lehetőségéről történő tájékoztatást írja csak elő. 

A munkáltató a tevékenység átadására kiírt közbeszerzési pályázatban, továbbá a nyertes X. Kft-vel  
megkötött vállalkozási szerződésben nem kötötte ki a közalkalmazottak továbbfoglalkoztatását, erre 
kötelezettséget  a  tevékenységet  átvevő kft.  nem vállalt,  következésképp  a  Kjt.  25/A.  §  (3)  –  (6) 
bekezdés  rendelkezéseit  nem kellett  alkalmazni.  A  munkáltató  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].

Mfv.I.10.534/2011/7.
Az  alperes  gazdálkodását  érintő  megrendelések  csökkenése  indokolttá  tette  a  munkavállalók  
határozott  idejű  foglalkoztatását,  a  munkáltatói  jogos  érdek  bizonyítást  nyert.  A  munkáltatói  
intézkedés nem irányult a felperes jogos érdekének csorbítására a jogviszony megszűnése során. 

A munkavállaló tévesen állította,  hogy az 1990/70/EK irányelvet  Magyarország  nem megfelelően 
vette át, és ültette át az abban foglaltakat az Mt. 79.§-ának (4) bekezdésébe. Az a körülmény, hogy a 
törvény öt éves időtartamot rögzít a határozott idejű foglalkoztatás mértékét illetően, nem ellentétes az 
irányelvben foglaltakkal.

Az  egyenlő  bánásmódról  és  az  esélyegyenlőség  előmozdításáról  szóló  2003.  évi  CXXV.  törvény 
szerint  közvetlen hátrányos megkülönböztetés az,  amelynek eredményeként  meghatározott személy 
vagy csoport, neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, vallása, stb. illetve egyéb tulajdonsága  
miatt  összehasonlítható  helyzetben  lévő  más  személyhez  vagy  csoporthoz  képest  kedvezőtlenebb 
bánásmódban részesül.  Ugyanakkor  nem sérti  az egyenlő  bánásmód követelményét  általában az a  
magatartás, amelynek tárgyilagos mérlegelés szerint az adott jogviszonnyal közvetlenül összefüggő, 
ésszerű indoka van [7. § (2) bekezdés, 8. §].

A bizonyítás szabályai szerint a jogsérelmet szenvedett félnek azt kell valószínűsítenie, hogy hátrány 
érte, és rendelkezett a törvényben meghatározott tulajdonsággal. Ennek megtörténte esetén a másik 
felet terheli annak bizonyítása, hogy a valószínűsített körülmények nem állnak fenn, vagy az egyenlő 
bánásmód  követelményét  megtartotta,  illetve  az  adott  jogviszony  keretében  nem  volt  köteles 
megtartani (19. §). A per adatai alapján a munkavállaló nem is valószínűsítette, hogy újabb határozott  
idejű munkaszerződésének megkötése, illetve a jogviszony határozott idő lejártát követő megszűnése 
által  diszkrimináció érte.  A rendelkezésre álló  bizonyítékok alapján egyértelműen bizonyított  volt,  
hogy a munkáltató a gazdálkodására tekintettel a munkavállaló esetében a határozott idő leteltével a  
jogviszonyt megszüntette, és újabb szerződést nem ajánlott. Nem volt megállapítható – különösen a  
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munkáltató  közvetlenül  ezt  megelőzően tanúsított,  a  munkavállalóra  kedvező magatartása  miatt  -, 
hogy a munkáltató intézkedését a munkavállaló terhes állapota indokolta.

Polgári ügyszak

Pfv. IV. 20.292/2012/9 
A  közösségi  védjegy  bitorlása  megállapítható  az  olyan  szó-  és  ábrás  megjelölés  használatával,  
amelyeket a fogyasztók a közösségi védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a közösségi védjegy  
azonossága  vagy  hasonlósága,  valamint  a  megjelöléssel  érintett  és  a  közösségi  védjegy  
árujegyzékében szereplő szolgáltatás azonossága miatt. 

A Kvr. 9. cikk (1) bekezdés b) pontja értelmében a közösségi védjegyoltalomból eredő kizárólagos jog 
alapján a jogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenysége körében 
használ  olyan  megjelölést,  amelyet  a  fogyasztók  a  közösségi  védjeggyel  összetéveszthetnek  a 
megjelölés és a közösségi védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint a megjelölés és a közösségi 
védjegy árujegyzékében szereplő áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt. A  
Kvr. 9. cikk (2) bekezdés b) pontja szerint az (1) bekezdésben szabályozott feltételek megvalósulása  
esetén tilos szolgáltatás felajánlása vagy nyújtása a megjelölés alatt. A Kvr. 14. cikk (1) bekezdése  
folytán  alkalmazandó  Vt.  27.  §  (1)  bekezdés  alapján  védjegybitorlást  követ  el,  aki  a  védjegyet  
jogosulatlanul használja. A védjegyjogosult a bitorlóval szemben - az eset körülményeihez képest – a  
Vt. 27. § (2) bekezdésében meghatározott polgári jogi igényeket támaszthatja.

Az alperes által használt szó- és ábrás megjelölést - az árujegyzék érintett szolgáltatásai tekintetében –  
a  fogyasztók  összetéveszthetik  a  perbeli  közösségi  védjeggyel,  ezért  a  perbeli  közösségi  védjegy 
bitorlása megállapítható. A jogsértés megállapíthatóságát nem zárja ki az, hogy az alperes az ábrás 
megjelölést  nem  a  szálloda  nevében,  hanem  csupán  azzal  együtt,  „egyediséget,  különlegességet 
hangsúlyozó logóként” használja. A jogsértés megítélése szempontjából annak sincs jelentősége, hogy 
a perbeli  védjegy női  névként  is  funkcionál.  A jogerős ítéletnek az  az  álláspontja,  hogy az ábrás  
megjelölés  védjegyszóhoz  képest  egy  hang  eltéréssel  való  kiejtésének  lehetősége  az 
összetéveszthetőség  veszélyét  megállapíthatóvá  teszi,  nem  minősül  az  oltalom  indokolatlan 
kiterjesztésének. 

Közigazgatási ügyszak

Kfv. I. 35.535/2011/6. 
Az Európai Unió Bírósága és az Alkotmánybíróság döntése folytán előálló áfa-visszatérítési igény, az  
Art.  124/D.  §-ban  szabályozott  eljárás  alkalmazására  az  Art.  49-50.  §-ában  szabályozott  
önellenőrzésre vonatkozó eljárási rend betartása esetén kerülhet sor. 

Az Art.  124/C. §-a rendezi az Alkotmánybíróság,  illetve az Unió Bírósága döntése folytán előálló 
visszatérítési igény eljárási szabályait. Az Art. 124/D. §-a kifejezetten a C-74/08. számú ügy konkrét  
sajátosságaira  figyelemmel  került  beiktatásra,  mely  a  levonási  jog  tilalmára  vonatkozó  határozat 
esetére ad egy generális szabályozást. Az Art. 124/D. § (1) bekezdése ugyanakkor visszautal a 124/C. 
§-ban foglaltakra azzal, hogy azt a 124/D. §-ban foglalt eltéréssel kell alkalmazni. Az Art. 124/D. § (2)  
bekezdése kifejezetten előírja, hogy az adózó igényét önellenőrzéssel érvényesítheti. Erre határidőt is  
meghatároz, mely jogvesztő.

Ugyanakkor  az  önellenőrzésre  vonatkozóan  egyéb,  annak  előterjesztésére  vonatkozó  speciális 
előírásokat e szakasz nem tartalmazza, ebből következően alkalmazni kell az Art. 49., illetőleg 50. §-
ában  szabályozott  önellenőrzésre  vonatkozó  előírásokat.  Az  Art.  49.  §  (4)  bekezdése  szerint  az 
önellenőrzéssel  feltárt  adót  és költségvetési  támogatást  a feltárás időpontjában nyilvántartásba kell  
venni.  A  nyilvántartásból  ki  kell  tűnnie  az  eredeti  bevallási  kötelezettség  és  a  helyesbítés  
időpontjának, a helyesbített adó, költségvetési támogatás alapjának és összegének. A nyilvántartáshoz 
mellékelni kell a helyesbítés szöveges indokolását, valamint az önellenőrzési pótlék számítását. Az 
Art.  50.  §  (1)  bekezdése  szerint  a  helyesbített  adóalapot,  adót  és  költségvetési  támogatást  a 
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helyesbítéstől számított 15 napon belül, az erre a célra szolgáló nyomtatványon (önellenőrzési lap) kell  
bevallani.

A rendelkezésre  álló  iratok  tartalmából  megállapítható,  hogy az  adózó a  feltárást  2009.  május  5. 
napján  az  adóhatósági  ellenőrzés  megkezdését  megelőző  egy  nappal  elvégezte,  azonban  az  
önellenőrzési  bevallását  csak 2009.  augusztus  10-én nyújtotta be.  A fenti  jogszabályhelyek  helyes 
értelmezése okán az adózónak ezt az önellenőrzési bevallást, önellenőrzési lapot már 2009. május 20-
ával be kellett volna nyújtania. Téves az a jogértelmezés, miszerint a feltárástól számított 180 napja 
lett volna az adózónak ennek benyújtására, hiszen az Art. 124/D. § (2) bekezdésében meghatározott 
180 nap az Európai Közösségek Bírósága és Alkotmánybíróság döntésének kihirdetésétől számított 
végső jogvesztő határidőt rögzítette ebben az időpontban. 

Az  Art.  49.  §  (2)  bekezdése értelmében  az ellenőrzés  megkezdésétől  a  vizsgálat  alá  vont  adó és 
költségvetési támogatás a vizsgált időszak tekintetében önellenőrzéssel nem helyesbíthető. Miután az 
adózó  az  önellenőrzését  nem  a  jogszabályban  foglaltak  szerint  terjesztette  elő,  az  joghatályosan  
előterjesztettnek nem volt tekinthető, ezért helyesen járt  el  az adóhatóság, amikor az önellenőrzést 
hibernálta, ugyanakkor az adózó javára szolgáló körülményként az abban foglaltakat értékelte. Mivel  
az adózó az önellenőrzését nem az Art. 49-50. és 124/D. §-ában foglaltak szerint folytatta le, ezért nem 
kellett alkalmazni az Art. 124/D. § (2) bekezdésében a visszatérítés időtartamára vonatkozó 30 napos 
szabályt sem.

Kfv.I.35.583/2011/4.
Az adólevonási jog gyakorlásához a számlakibocsátónak a gazdasági élet valós, létező szereplőjének  
kell  lennie.  Bizonyítottan  fiktív  cég  által  kiállított  számla  alapján  továbbra  sem  lehet  jogokat  
érvényesíteni. Ettől eltérő kérdés, hogy a számlabefogadói oldalon megkívánt, a kellő körültekintés  
körében megteendő ésszerű intézkedések körét a bírói gyakorlat szűkítette. 

A tartalmi  hiteltelenség  bizonyosság  szintjéig  terjedő  megállapítása  –  amelyet  a  számlakibocsátó 
törvényes  működésének  hiánya  okozott  –  jogszerűen  és  okszerűen  eredményezte,  hogy az  adózó 
javára ezen számlák adójogi hatást (adólevonás, költségelszámolás) nem válthatnak ki. 

A Kúria annak fényében is helyesnek tartja az első fokú bíróság és az adóhatóság e körben elfoglalt  
álláspontját,  hogy az  Európai  Unió  Bírósága  –  melynek  joggyakorlatára  a  magyar  hatóságnak  is  
tekintettel  kell  lenni  -  az  elmúlt  időben több ítéletében is  értelmezte  azt,  hogy a  számlabefogadó 
oldalán elvárt „kellő körültekintés” alatt mit kell érteni. Legutóbb például a C-80/11. és C-142/11. 
számú  egyesített  ügyekben  fejtette  ki,  hogy  melyek  azok  az  elvárható  intézkedések,  melyeket  a  
számlabefogadónak meg kell tennie, hogy meggyőződjön arról, nem vesz-e részt az általa teljesített  
ügylettel olyan értékesítési láncban, amely adókijátszásra irányul, valamint rögzítették az ítéletek azt  
is,  hogy  általában  mi  nem várható  el  a  számlabefogadó  oldalán  álló  adóalanytól  intézkedésként,  
ellenőrzésként  ahhoz,  hogy adólevonási  jogát  gyakorolhassa.  Ugyanakkor  az  Európai  Bíróság elvi 
éllel leszögezte, hogy ezek az esetek az adott ügy konkrét körülményeitől függenek.

Azt egyik tárgyban született ítélet sem mondta ki, hogy a számlakibocsátónak ne kellene a gazdasági  
élet  létező,  valós  szereplőjének  lennie,  a  törvényes  működés  legalapvetőbb  követelményeinek 
megfelelnie.  Már  a  számlakibocsátás  idején  is  fellelhetetlen,  eltűnt,  bizonyítottan  fiktív  cég  által 
(nevében) kibocsátott számla továbbra sem válthat ki joghatást. Ettől különböző dolog, hogy a „kellő 
körültekintés” tartalmi fogalmának értelmezése körében ésszerűen megteendő, elvárható intézkedések 
körét a bírósági joggyakorlat leszűkítette.

Kfv. V. 35.632/2011/3 .
Közösségen kívüli  termékértékesítés  felelősségi  kérdései  az Európai Bíróság C-273/11.sz.  ügyében  
meghozott ítéletre figyelemmel. 

Az  elsőfokú  ítélet  meghozatalát  követően  döntött  az  Európai  Unió  Bírósága  a  C-273/11.  számú 
ügyben, a Mecsek-Gabona Kft. felperes és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális  
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Adó Főigazgatósága alperes közötti adóügyben benyújtott előzetes döntéshozatali kérelem tárgyában. 
A C-273/11. számú ügy alapját képező nemzeti per tárgya szintén (mint a jelen ügynek) a Közösségen 
belüli termékértékesítés, a nemzeti bíróság által alkalmazott jogszabály e tényálláshoz kapcsolódóan 
ugyanúgy (mint e perben) az adó alóli mentesség jogszabályhelyei, csak az általános forgalmi adóról  
szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján. Az adóhatóság azonban az Európai Unió Bíróságának a C-
273/11. számú ügyben meghozott ítéletére, abban az uniós normáknak (a jelen perhez hasonló ügyben 
történt)  értelmezésére  döntése  meghozatalakor  (mivel  az  megelőzte  az  ítélethozatalt)  nem lehetett 
figyelemmel. 

Az Európai Unió Bírósága által hozott ítéletek, illetőleg az azokban kifejtett jogértelmezés kötelező a  
kérdést előterjesztő nemzeti bíróságra, illetve mindazon nemzeti bíróságokra, amelyek azonos, illetve 
tartalmilag hasonló kérdésekben ítélkeznek (C-29/68., C-14/83.). Az elsőfokú hatóságnak az Európai  
Unió Bírósága C-273/11. számú ügyében meghozott ítéletére figyelemmel kell a megismételt eljárást  
lefolytatnia. 

Kfv. II. 37.007/2012/8. 
A tartózkodási kártya kiadása magyar állampolgár gyermek születésére tekintettel. 
Az Szmtv. 1. § /1/ bekezdés c/ pontja szerint Magyarország az e törvényben foglaltak szerint biztosítja 
a szabad mozgás és tartózkodás jogának gyakorlását, a magyar állampolgár magyar állampolgársággal  
nem  rendelkező  –  a  magyar  állampolgárt  kísérő,  vagy  hozzá  csatlakozó  –  családtagjának  (a 
továbbiakban: a magyar állampolgár családtagja). A tartózkodási jogot tehát az azt megalapozó tény 
bekövetkezése keletkezteti. Jelen esetben a felperes a magyar állampolgár gyermeke születése napjától  
jogosult a szabad mozgás és tartózkodás jogát gyakorolni.

Az Szmtv. 2. § bg) pontja szerint e törvény alkalmazásában családtag a kiskorú magyar állampolgár  
felett szülői felügyeleti joggal rendelkező személy. A kérelemre indult eljárás során a hatóságnak nem 
csupán azt kell megállapítania, hogy az Szmtv. 2. § bg) pontjában rögzített kapcsolat igazolt-e, hanem 
az Szmtv. 1. § /1/ bekezdés c) pontja alapján azt is meg kell vizsgálnia, hogy a szabad mozgás és  
tartózkodás joga biztosítható-e azon az alapon, hogy a magyar állampolgár családtagja ténylegesen is a 
magyar állampolgárt kísérő, vagy hozzátartozó személynek minősül; továbbá teljesíti az Szmtv. 7. § /
2/ bekezdésében foglalt feltételeket, illetve igazolt olyan méltányolható körülményt, amely az Szmtv.  
7. § /3/ bekezdése szerinti hatósági mérlegelésre alapot ad. 

A tartózkodási kártya kiadása iránti kérelem elbírálása során a hatóság mérlegelési jogkörébe tartozó  
kérdés  az,  hogy  az  e  jogosultság  gyakorlásához  szükséges  dokumentumot  a  feltételek  tényleges  
fennállása hiányában is biztosítja-e a kérelmezőnek. A hatóság éppen akkor járt volna el az Szmtv-be 
és a közösségi normákba ütköző módon, ha a törvényi feltételeknek csak az objektív részét vizsgálja,  
és  a  születési  anyakönyvi  kivonatra  tekintettel  automatikusan  kiállítja  a  kérelmező  részére  a 
tartózkodási kártyát. 

Helytállóan vizsgálta tehát a hatóság azt, hogy a kérelmező részéről az objektív körülmények mellett  
megvalósultak-e azon szubjektív körülmények is,  amelyek azt  támasztják alá,  hogy a kérelmező a 
magyar  állampolgárt kíséri,  hozzá ténylegesen csatlakozik. A bizonyítási eljárás eredményeként  az 
nyert megállapítást, hogy a kérelmező és kiskorú gyermeke között érzelmi, gazdasági, lelki, fizikai –  
azaz valós családi - kapcsolat nem áll fenn. A feltárt körülmények egyértelműen arra utaltak, hogy a 
felperes szülői felügyeleti jogát ténylegesen nem gyakorolja. Egy apai elismerő nyilatkozattal szerzett  
magyar  állampolgárral  fennálló  tartalom nélküli  családtagi  kapcsolat  a  közösségi  és  nemzeti  jog 
elsődleges céljaival nem fér össze. 

Minden körülmény egyértelműen arra utal, hogy a kérelmező tartózkodásának elsődleges célja nem a 
magyar  állampolgár családtagjával  történő családi  együttélés,  nevelésében való tényleges  részvétel  
biztosítása.  Erre  tekintettel  az  Szmtv.  1.  §  /1/  bekezdés  c)  pontja  alapján,  valamint  a  14.  §  /2/ 
bekezdése szerint indokoltan került megállapításra, hogy a kérelmező a családtagi jogállás fennállását  
igazolta, ugyanakkor a valós családi életközösség nem áll  fenn a kiskorú és közte, amelyből  azon 
következtetés volt  logikusan és okszerűen levonható,  hogy a vietnámi  állampolgár kérelmező nem 
minősül a magyar állampolgárt kísérő, vagy hozzá csatlakozó családtagnak.
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Kétségtelen: az Szmtv. 1. § /1/ bekezdés c) pontja szerint a tartózkodási jog a magyar állampolgár 
családtagját megilleti, a 2. § bg) pontja szerint pedig családtag a kiskorú magyar állampolgár felett  
szülői felügyeleti joggal rendelkező személy. A tartózkodási jog tehát megillette ugyan a kérelmezőt a 
kiskorú  magyar  állampolgár  születésének  tényénél  fogva,  de  az  idegenrendészeti  hatóság  a 
tartózkodási  kártya  kiállítása iránti  kérelem benyújtásával  indult  eljárásában köteles volt  vizsgálni,  
hogy a tartózkodási jog megszűnését eredményező feltételek fennállnak-e, ennek körében pedig az 
Szmtv.  14.  §  /2/  bekezdése  szerinti  –  a  kérelem teljesítését  kizáró –  tartózkodási  jog  megszűntét  
eredményező ok fennálltát. Mivel az alperesi hatóság rendelkezésére állt adatok a szülői kapcsolat, a  
szülői felügyeleti jog formális voltát támasztották alá, jogszerűen értékelte azt a hatóság a felülvizsgált 
határozatokban, a tartózkodási kártya kiadhatóságának akadályaként.

Az Szmtv. 7. § /3/ bekezdésének alkalmazása a hatóság mérlegelési jogkörébe tartozik. E törvényi  
előírás  alkalmazása  kapcsán  is  komoly  súllyal  esik  latba  annak  vizsgálata  és  értékelése,  hogy  a  
külföldi milyen okból és a jog rendeltetésszerű gyakorlását biztosító módon kérelmezi-e a tartózkodás 
engedélyezését. Amennyiben ugyanis a kérelmező még öngondoskodásra sem képes, és emiatt terhet  
jelenthet  Magyarország  szociális  ellátó  rendszerére,  csak  abban az esetben tartózkodhat  szülőként  
Magyarországon,  ha ahhoz a kiskorú gyermeknek alapvető érdeke fűződik,  mert  pl.  együtt  élnek, 
meghatározó szerepet játszik a gyermek nevelésében, mindennapi  életében. Ezek a körülmények a  
kérelmező esetében nem vitásan nem álltak fenn, így jogszerűen ragaszkodott a hatóság az Szmtv. 7. §  
/2/ bekezdés b/ pontjában foglaltak igazolásához, és mérlegelte e körben a kérelmező által csatolt, az 
eljárás során rendelkezésére bocsátott okirati bizonyítékokat.
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Emberi jogi közlemények

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei

Kiss Borbála Magyarország elleni ügye (59.214/11. számú ügy)43

Egy tiszalúci családi házban 2010. szeptember 4-én családi ünnepséget tartottak, amelyen részt vett a 
cigány származású kérelmező és további 50 ember. A rendőrség először 20 óra 30 perckor jelent meg, 
de ekkor intézkedést nem tett; 21 óra 30 perckor ismételten megjelentek a rendőrök és felszólították 
őket a zene lehalkítására. A jelenlévők ennek eleget tettek. Ezt követően heves vita alakult ki H. úr és a  
rendőrök  között.  A  kérelmező  közbeavatkozott,  tömegjelenet  alakult  ki,  a  rendőr  igazoltatta  a 
kérelmezőt. A rendőrtiszt letartóztatással fenyegetve a kérelmezőt, rángatta a karját és paprika-sprayt  
fújt  a  szemébe.  A  Kormányzat  álláspontja  szerint  ezen  intézkedések  szükségszerűek  voltak  a  
kérelmező ellenálló magatartására tekintettel. A kérelmező elesett és ezt követően 6 vagy 7 férfi rendőr  
rángatta a földön és tuszkolta be a rendőrautóba. A rángatás következtében elszakadt a pulóvere és  
melleit  semmi  sem fedte;  zúzódások keletkeztek a nyakán és a  szeme rettenetesen égett.  Végül a 
rendőrök mégsem tartóztatták le. A kérelmező elment a háziorvosához, aki orvosi látleletet nem állított  
ki, de beutalta a megyei kórházba, ahol 8 napon belül gyógyuló szemsérülést diagnosztizáltak nála.

A kérelmező, valamint az incidensben résztvevő további személyek 2010. szeptember 6-án feljelentést 
tettek  ismeretlen  rendőrtisztek  ellen  a  Szerencsi  Rendőrkapitányságon.  2010.  szeptember  27-én  a 
Miskolci  Ügyészségi  Nyomozó Hivatal  lezárta  a  nyomozást,  megállapította,  hogy a  kérelmező és 
társai túl hangosan ünnepeltek, és a rendőrségi beavatkozásra agresszív módon reagáltak, így a rendőri  
intézkedések  arányosak  voltak.  2010.  november  15-én  a  kérelmező  egyéni  feljelentést  is  tett  
ismeretlen rendőrök ellen. 2011. január 14-én Dr. F. nyomozó ügyész megszüntette a nyomozást és 
megállapította, hogy a rendőrségi intézkedések nem voltak eltúlzottak.

A kérelmező  panasza  folytán  2011.  január  28-án  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Főügyészség 
ismételten  elrendelte  a  nyomozást.  Megállapították,  hogy  további  tanúvallomások  szükségesek  a 
körülmények tisztázása és a rendőri intézkedés arányosságának megállapítása érdekében. Ezt követően 
újabb  bizonyítékot  szereztek,  nevezetesen  csatolták  az  iratokhoz  a  kérelmező  és  más  jelenlévők 
tanúvallomását  rögzítő videofelvételt.  A megismételt  eljárást  Dr.  F.  2011.  február 23-án ismételten 
megszüntette és lényegében hasonló következtetésekre jutva, mint korábban. A kérelmező, illetve más 
az összejövetelen jelenlévő emberek meghallgatására nem került sor sem az első, sem az azt követő  
eljárások során, a gyanúsított rendőrök kihallgatására sem került sor, valamint szembesítéseket sem 
alkalmaztak.  Úgy  tűnik,  hogy  a  döntést  azon  kihallgatási  jegyzőkönyvek  alapján  hozták  meg, 
amelyeket felhasználtak a kérelmező és társai ellen indított büntetőeljárásban, és nem foglalkoztak a 
rendőri  beavatkozás  arányosságával.  A  Megyei  Főügyészség  2011.  március  16-án  bizonyítékok 
hiányában elutasította a kérelmező panaszát  és rámutatott  arra,  hogy az ügyben nincs elfogulatlan  
szemtanú.

Ezzel párhuzamosan büntetőeljárás indult a kérelmező és a további résztvevők ellen hatósági eljárás  
akadályozása miatt.  A vádiratot  Dr.  F.  írta alá.  A Kormányzat  álláspontja szerint  a Borsod-Abaúj-
Zemplén  Megyei  Bíróság  előtt  lefolytatott  eljárás  során  számos  tanút  meghallgattak,  és  a  
kérelmezőnek lehetősége volt arra, hogy személyesen –a támadott rendőrökkel való szembesítés révén 
– kifejtse  álláspontját  és  észrevételeit,  ideértve a  nyomozással,  illetve a  vádemeléssel  kapcsolatos 
kifogásait.  A  kérelmezőt  2012.  március  8-án  bűnösnek  találták  és  1  évi  felfüggesztett 
szabadságvesztésre  ítélték.  A kérelmező  fellebbezésének  elbírálása  folyamatban van.  A kérelmező 
álláspontja szerint az elsőfokú eljárás igazságtalan volt és a védelem bizonyítékait figyelmen kívül 
hagyta. A bizonyítási eljárás során a 10 vagy több rendőrtiszt közül 2 tudta azonosítani a kérelmezőt,  
de még ők sem tudták azonosítani a kérelmező azt a szerepet, amit állítólag játszott az eseményekben.  
Kevés ellene szóló bizonyíték volt ahhoz a megállapításhoz, hogy mivel ő elment az orvoshoz, ős (és 
azok,  akik  még  így tettek)  részt  vettek  az  ügyben.  Több  rendőrtiszt  vallomása  tartalmazta  azt  a  

43Az ítélet 2012. szeptember 26-án vált véglegessé.
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kijelentést, hogy a kérelmező bizonyára akadályozta a hatósági eljárást, máskülönben nem használtak 
volna paprika-spray-t. Másik oldalról viszont a kérelmező vallomását számos szemtanú megerősítette; 
a tényállásnak két különböző változata volt, mindkettőt azonos számú tanú vallomása támasztotta alá.  
A kérelmező állítása szerint a rendőrök vallomását nagyobb súllyal vette figyelembe a megyei bíróság, 
mint a kérelmező családtagjaiét.

A kérelmező – az Egyezmény 3. cikkére hivatkozással – sérelmezte a rendőrségi bántalmazást és a  
megfelelő vizsgálat hiányát. 

Miként  a  Bíróság  már  több  alkalommal  kifejtette  az  Egyezmény  3.  cikke  a  demokrácia  egyik 
alapértékét őrzi. A legösszetettebb körülmények között, még a terrorizmus vagy a bűncselekmények 
elleni  küzdelem  során  is  tiltja  az  Egyezmény  a  kínzást,  valamint  az  embertelen  és  megalázó 
bánásmódot. Az Egyezmény, illetve a Kiegészítő Jegyzőkönyvek többi rendelkezéseivel ellentétben a 
3. cikk nem tartalmaz sem kivételeket, sem megszorításokat és egyedül a 15. cikkben megfogalmazott 
háború vagy a nemzet létét fenyegető más rendkívüli állapot esetén függeszthető fel az alkalmazása. A 
Bíróság emlékeztetett, hogy a bántalmazásnak el kell érnie egy bizonyos szintet ahhoz, hogy a 3. cikk  
hatálya  alá  essen.  E  határérték  megítélése  relatív:  függ  az  eset  valamennyi  körülményétől,  mint  
például a beavatkozás időtartamától, annak fizikai és lelki hatásaitól, és egyes esetekben az áldozat 
nemétől,  korától  és egészségügyi  állapotától.  Egy szabadságától  megfosztott  ember tekintetében,  a 
fizikai  erő  igénybevétele,  amit  viselkedése  nem tesz  szigorúan  szükségessé,  csökkenti  az  emberi 
méltóságot és elvben az Egyezmény 3. cikkében foglalt jogot. 

A Bíróság kiemelte, hogy a kérdéses rendőri intézkedés következtében a kérelmezőnek 8 napon belül  
gyógyuló zúzódások keletkeztek a nyakán, a szeme irritációnak lett kitéve; továbbá, nem vitatottan a  
földön  vonszolták,  az  autónak  ütötték  és  mellei  fedetlenek  voltak.  A Bíróság  úgy ítélte,  hogy a  
rendőrségi fellépés megalázó volta és a kérelmező sérüléseinek mértéke elérik a súlyosság azon fokát, 
hogy az a 3.  cikk rendelkezései  alá vonható. Azt kellett  tehát megítélni,  hogy az Állam a 3. cikk 
alapján felelős-e ezekért a sérülésekért. 

A Bíróság észlelte, hogy a kérelmezőt egy családi összejövetelből kialakult tömegjelenet közepéből 
ragadták  ki.  Itt  említendő,  hogy  a  Kormányzat  véleménye  szerint  a  rendőrség  által  alkalmazott  
kényszert szükségszerűvé tette a kérelmező állítólagos ellenállása egy jogszerű intézkedéssel szemben. 
Ennek ellenére a Kormányzat nem vonultatott fel egyetlen meggyőző és hihető érvet, amely alapot  
adna a letartóztatási eljárás során alkalmazott erőszak fokának megmagyarázására vagy igazolására.  
Például nem tisztázták, hogy a kérelmező mely magatartása indokolta azon rendőri fellépést, hogy 
paprikaspray-t  fújanak  a  szemébe,  fedetlen  mellkassal  a  földön  vonszolják  és  nekivágják  a 
rendőrautónak – mindezt 6 vagy 7 férfi rendőr  jelenlétében, akiknek a fizikai ereje jóval meghaladta a 
kérelmezőét. Tekintettel arra, hogy a Kormány az ellenkezőjét nem tudta bizonyítani, a Bíróság nem 
tudott más következtetésre jutni,  hogy még ha feltételezzük is, hogy az adott helyzetben objektíve  
megkövetelte  az  erőszak  alkalmazást,  annak  mértéke  akkor  is  eltúlzott  volt.  Az  ilyen  mértékű 
sérüléseket okozó erőszak minden esetben embertelen, megalázó bánásmódnak minősül.

A kérelmező a szakszerűtlen nyomozással összefüggésben hivatkozott továbbá a 13. cikkben foglalt  
hatékony jogorvoslathoz való jog megsértésére, ám a Bíróság megállapította, hogy ez olyan kérdést  
vet fel, amely a 3. cikk eljárásjogi vetületébe tartozik. 

A Bíróság kiindulásként megjegyezte, hogy úgy tűnik, egyetlen belső vizsgálat vagy fegyelmi eljárás  
sem indult a rendőri intézkedés arányossága tekintetében. Sőt a kérelmező és társai által benyújtott  
feljelentés folytán indított nyomozást is ismeretlen tettesek ellen folytatták le. Ezen eljárás keretében 
sem a kérelmezőnek és társainak, sem pedig a rendőrök kihallgatására, illetve szembesítésére nem 
került sor. Az igaz, hogy néhány tanú kihallgatási jegyzőkönyvét beszerezték ezen eljárás céljaira, ám 
e tanúvallomások felvételére a párhuzamosan futó és a feljelentők ellen indult büntetőeljárásban került  
sor, és nem vonták be a vizsgálódás körébe azt a kérdést, hogy vajon az alkalmazott erőszak arányos  
volt-e.  A  nyomozást  lényegében  a  szembenálló  felek  ellentmondó  tanúvallomásaira  tekintettel  
megszüntették, és ezért egyetlen rendőr büntetőjogi felelősségét sem volt megállapítható. 

A fentiek  alapján  a  Bíróság  úgy találta,  hogy a  kérelmező állításai  kapcsán  nem folyt  megfelelő  
vizsgálat,  amely  alkalmas  lett  volna  arra,  hogy  megállapítsa  a  feltételezett  tettesek 
személyazonosságát.  A Bíróság szerint nem lehet úgy tekinteni, mintha helyettesítették volna azt a 
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kérelmező és társai ellen folytatott párhuzamos ügy nyomozásával. 

Tekintettel a fenti  megfontolásokra a Bíróság megállapította,  hogy a kérelmezővel embertelenül és 
megalázóan  bántak,  és  állításai  tekintetében  nem  folytattak  le  megfelelő  vizsgálatot,  így  az  
Egyezmény 3. cikkét megsértették. 

A Bíróság a kérelmező javára 5,000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei
1. Halil Savda Törökország elleni ügye (42.730/05. sz. ügy)44

A  kérelmező  a  hadseregbe  való  besorozását  követően  2004-ben  kijelentette  magáról,  hogy 
lelkiismereti  szolgálatmegtagadó,  és  nem  volt  hajlandó  a  fegyveres  erőknél  szolgálni.  Egy 
törökországi  antimilitarista  mozgalom vezető tagja  lett,  amely egy a Nemzetközi  Háborúellenesek 
(egy szövetség, amelyet a háború okai elleni erőszakmentes cselekmények támogatására hoztak létre 
1921-ben) által felállított honlapot üzemeltet. 

A  kérelmezőt  1994.  január  26-án  szabadságvesztésre  ítélték  a  PKK  (a  Kurdisztáni  Munkáspárt)  
segítéséért  és  felbujtásáért.  1996.  május  21-én  katonai  szolgálatra  hívták  be.  Miután  letöltötte  a  
büntetését,  1996.  május  27-én  besorolták  ezredébe,  ahonnan  1996.  augusztus  14-én  megszökött. 
Miután néhány hónappal később egy fegyver birtoklásáért letartóztatták, azzal vádolták, hogy a PKK 
érdekében hajtott  végre feladatokat;  előzetes letartóztatásba helyezték.  Az Adanai  Állambiztonsági 
Bíróság 14 év és 7 hónap szabadságvesztésre ítélte őt a PKK tagjaként. Büntetése kitöltése után, 2004.  
november 18-án a csendőrőrsre vitték katonai szolgálatának letöltése céljából, majd 2004. november  
25-én ezredéhez, ahol nem volt hajlandó felvenni a katonai egyenruhát.

Egy sor  büntetőeljárást  indítottak  ellene;  időközben  továbbra  megtagadta,  hogy katonai  szolgálat  
céljából betagozódjék az ezredébe. Négy alkalommal  megpróbált  megszökni.  A kérelmezőt  2008. 
április  21-én  átszállították  egy  katonai  kórházba,  ahol  pszichológiai  vizsgálatokat  végeztek.  A 
katonaorvosi  bizottság  az  „antiszociális  személyiség”  rendellenességet  állapította  meg,  és  arra  a  
következtetésre  jutott,  hogy  alkalmatlan  a  katonai  szolgálatra;  2008.  április  25-én,  miután 
mentesítették a katonai szolgálat alól, elhagyta az ezredét. A kérelmező 2008. november 25-én, utolsó 
büntetése kitöltése után szabadult. 

A  kérelmező  –  az  Egyezmény  9.  cikkére  hivatkozással  –  sérelmezte  az  ellene  a  lelkiismereti  
szolgálatmegtagadó  jogállás  igénylése  miatt  ellene  indított  különböző  eljárásokat  és  ítéleteket. 
Hangsúlyozva  az  ellene  a  szolgálatmegtagadásra  tekintettel  hozott  intézkedések súlyosságát,  azzal  
érvelt, hogy az egymást követő ítéletek megalázott és kiszolgáltatott helyzetbe hozták. Az Egyezmény 
6. cikkére hivatkozással vitatta a katonai bíróság előtti eljárás tisztességes voltát, mert az – véleménye  
szerint – nem tekinthető független és pártatlan bíróságnak. 

Az Egyezmény 9. cikkének állítólagos megsértésének vizsgálata kapcsán a Bíróság megjegyezte, hogy 
Törökországban  minden  férfi  állampolgár,  aki  alkalmas  a  katonai  szolgálatra,  köteles  katonai 
szolgálatot teljesíteni. Tekintettel arra, hogy nem létezik helyettesítő polgári szolgálat, a lelkiismereti 
szolgálatmegtagadóknak  nincs  más  választásunk,  ha  továbbra  is  hűségesek  akarnak  maradni 
meggyőződésükhöz,  minthogy  visszautasítsák  besorozásukat.  Így  téve,  kiteszik  magukat  egyfajta 
"polgári  halálnak",  tekintettel  a  számos  büntetőeljárásra,  amelyet  a  hatóságok  minden  esetben 
megindítanak ellenük, az ebből eredő büntetőjogi elítélések összeadódó hatására, és arra a lehetőségre, 
hogy egész életükben üldözni fogják őket. A kérelmezőt három alkalommal ítélték szabadságvesztésre  
a katonai egyenruha viselésének megtagadása miatt. Több alkalommal is 2-8 napra magánzárkában 
került,  mindig  ugyanezen  indokból.  Végül  a  kérelmezővel  szemben  különböző  büntetőeljárásokat 
indítottak és büntető ítéleteket hoztak, amelyek valószínűleg vég nélkül folytatódtak volna, ha 2008. 
április  25-én nem hozzák meg  a  leszerelésére  vonatkozó határozatot.  Ilyen  körülmények  között  a  
Bíróság úgy ítélte meg, hogy az a bánásmód, amelynek a kérelmező ki volt téve, súlyos fájdalmat és 
szenvedést  okozott,  amely túlment  a büntetőjogi  elítélés vagy fogva tartással  együtt  járó szokásos 

44   Az ítélet 2012. szeptember 12-én vált véglegessé.
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megaláztatáson.  A  Bíróság  ezért  arra  a  következtetésre  jutott,  hogy  az  Egyezmény  3.  cikkét  
megsértették.

A Bíróság nemrégiben a Bajatjan Örményország elleni ügyben (23.459/03. sz. ügy) hozott 2011. július  
7-ei ítéletében újból megvizsgálta az Egyezmény 9. cikkének a lelkiismereti szolgálatmegtagadókra 
való alkalmazásával kapcsolatos ítélkezési gyakorlatát. Úgy ítélte, hogy a katonai szolgálat ellenzése,  
ha azt a katonai szolgálatra vonatkozó kötelezettség és a személy lelkiismeret, illetve vagy mélyen és 
őszintén  tartott  vallásos  vagy  más  meggyőződése  közötti  súlyos  és  leküzdhetetlen  összeütközés 
indokolta, olyan meggyőződést vagy hitet jelent, amelynek megfelelő kényszerítő ereje, komolysága,  
súlyossága, kötőereje és jelentősége van ahhoz, hogy az Egyezmény 9. cikkének garanciáit követelje.

A jelen ügyben a  Bíróság megjegyezte,  hogy a kérelmező nemcsak az Állam egyes  intézkedéseit  
sérelmezte,  hanem annak mulasztását  is,  hogy nem fogadott  el  olyan  törvényt,  amely  beiktatja  a 
lelkiismereti  szolgálatmegtagadás  jogát.  az  utóbbi  hiánya  vezetett  a  törvény  végrehajtási  jogot 
lelkiismereti.  Megjegyezte,  hogy a  Kormányzat  nem adott  elő  olyan  meggyőző  vagy kényszerítő 
okokat, amelyek igazolják ezt a mulasztást. A Kormányzat nem tudta megmagyarázni, milyen módon 
összeegyeztethetetlen a mai világban a lelkiismereti szolgálatmegtagadás jogának elismerése az Állam 
kötelezettségeivel  a  területi  integritás,  a  közbiztonság,  a  zavargás  megakadályozásának  és  mások 
jogainak védelme kapcsán.

A Bíróság kiemelte, hogy a kérelmező ügyét a lelkiismereti szolgálatmegtagadó jogállás elismerése 
iránti  kérelmének  vizsgálatára  szolgáló  eljárás  hiánya  jellemezte.  Kérelmét  a  hatóságok  sohasem 
vizsgálták  meg,  pusztán  a  katonai  szolgálat  teljesítésének  megtagadását  büntető  rendelkezéseket 
alkalmazták.  A  Bíróság  hangsúlyozta,  hogy  az  Állam  köteles  biztosítani  egy  olyan  szabályozási  
keretet,  amely  az  egyének  jogainak  védelmére  szolgáló  gépezetet  vezet  be.  A  lelkiismereti 
szolgálatmegtagadó  jogállás  elismerése  iránti  kérelmek  vizsgálatára  szolgáló  eljárás  hiányában  a  
katonai szolgálat teljesítésének kötelezettsége olyan, amely az egyén lelkiismeretével való súlyos és  
feloldhatatlan  összeütközést  von  maga  után.  A  hatóságok  ezért  kötelesek  voltak  biztosítani  a  
kérelmező  számára  egy  hatékony  és  elérhető  eljárást,  amely  lehetővé  tette  volna  számára,  hogy 
megállapítsák, vajon jogosult-e a lelkiismereti szolgálatmegtagadó jogállására, ahogyan ő kérte. 

Egy rendszer, amely nem biztosítja az alternatív szolgálatot vagy bármilyen hatékony és hozzáférhető 
eljárást, amely által az érintett személy kapcsán meg tudják vizsgálni azt a kérdést, hogy jogosult-e a  
lelkiismereti szolgálatmegtagadás jogának előnyeire, elmulasztja megtalálni a megfelelő egyensúlyt a 
társadalmi  közérdek  és  a  lelkiismereti  szolgálatmegtagadó  személyek  érdekei  között.  Ebből 
következik, hogy az illetékes hatóságok elmulasztották teljesíteni az Egyezmény 9. cikkéből fakadó 
kötelezettségeiket. 

Az Egyezmény 6. cikkének állítólagos megsértésének vizsgálata kapcsán a Bíróság kiemelte, hogy a  
török büntetőjog alapján egy személyt attól a pillanattól fogva katonának tekintettek, ahogy besorolták 
az  ezredébe.  Sorozását  követően  a  kérelmező  nem  volt  hajlandó  katonai  egyenruhát  viselni,  és  
kijelentette,  hogy  lelkiismereti  okokból  nem  kíván  katonai  szolgálatot  teljesíteni.  A  Bíróság 
álláspontja  szerint  egy  ilyen  helyzet  aligha  tekinthető  hasonlónak  egy  hivatásos  katonáéhoz,  aki 
szabad akaratából beleegyezett, hogy aláveti magát a katonai fegyelem rendszerének. 

A Bíróság álláspontja szerint teljesen érthető, hogy egy személy, aki azt állítja, hogy a lelkiismereti  
szolgálatmegtagadó, nyugtalanítja, hogy olyan három bíróból álló tanács vizsgálja, akik közül az egyik  
hivatásos katonatiszt. Az ilyen bizalmatlanság, azonban nem elegendő ahhoz, hogy megállapítsák a 6.  
cikk  1.  bekezdésének  sérelmét.  A  Bíróság  jóváhagyta  a  török  Alkotmánybíróság  megállapításait, 
amely  2009.  május  7-ei  ítéletében  megállapította,  hogy  a  tisztek  részvétele  a  katonai  bíróságok 
tanácskozásain és azok a rendelkezések, amelyek alávetik a katonai bírákat a katonai fegyelmi rendnek 
és az értékelési jelentésnek, összeegyeztethetetlenek a bírói függetlenség alkotmányos elvével. Egy 
mostanában elfogadott alkotmánymódosítás szerint, a jogalkotó többé nem köteles figyelembe venni a 
"katonai szolgálat követelményeit " katonai bíróságokra vonatkozó jogszabályok megalkotása során.

A Bíróság úgy ítélte meg, érthető, hogy a kérelmezőt, miután szembe kellett néznie tisztán katonai  
vádakkal egy tisztán katonákból álló bíróság előtt, nyugtalanította, hogy olyan bírák vizsgálják, akik 
azonosíthatók,  aki  azonosíthatók az egyik  eljáró féllel.  Mivel  a kérelmező jogosan tarthatott  attól,  
hogy  a  bíróságot  előítéletes  megfontolások  befolyásolják,  és  tekintettel  arra,  hogy  a  bíróság 

40



függetlenségét és pártatlanságát illető kételyei tárgyszerűen igazolhatók voltak, a Bíróság úgy ítélte,  
hogy az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdését megsértették. 

A Bíróság a kérelmező részére 12.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

2. Juszef Musztafa Nada Svájc elleni ügye (10593/08. számú ügy)45

A kérelmező olasz-egyiptomi kettős állampolgár, aki 1970 óta Campiona d'Italiában él, amely egy kb.  
1,6 km2 területű olasz enklávé a svájci Ticino Kantonon belül, amelyet Olaszország többi részétől a  
Luganói-tó választ el.

1999. október 15-én válaszul az Oszama bin Laden és hálózata által elkövetett támadásokra, az ENSZ 
Biztonsági  Tanácsa  elfogadta  1267(1999).  számú  határozatát,  amely  a  tálibokkal  szembeni  
szankciókat vezetett be, és a szankciók ellenőrzésére létrehozott egy bizottságot. A Svájci Szövetségi  
Tanács  2000.  október  2-án  elfogadott  egy,  a  tálibok  elleni  intézkedéseket  bevezető  Rendeletet 
(továbbiakban:  „Tálib  Rendelet”).  Az  1333(2000).  számú  határozattal  a  Biztonsági  Tanács 
kiterjesztette a szankciós rendszert, és felkérte az ENSZ Szankciós Bizottságát, hogy állítson össze 
egy listát  azon személyekről  és szervezetekről,  akik kapcsolatban állhatnak Oszama bin Ladennel  
vagy az al-Kaidával. A svájci Kormány ezzel összhangban módosította a Tálib Rendeletet.

A svájci Szövetségi Ügyészség 2001. október 24-én nyomozást indított a kérelmező tevékenységének 
felderítése érdekében. 2001. novemberében a kérelmező és számos vele kapcsolatban álló szervezet  
felkerült  a  Szankciós  Bizottság  listájára,  majd  a  Tálib Rendelet  mellékletében található listára.  A 
Biztonsági Tanács 2002. januárjában elfogadta az 1390 (2002). számú határozatot, amely megtiltotta a 
szankciós  listán  szereplő  személyekkel,  csoportokkal,  vállalkozásokkal  és  velük  összefüggő 
létesítményekkel  szemben utazási  tilalmat  vezetett  be.  A svájci  Tálib Rendelet  ennek megfelelően 
kiegészítésre  került  és  a  Mellékletben  szereplő  személyeknek  –  köztük  a  kérelmezőnek  is  – 
megtiltották, hogy Svájc területére belépjenek vagy az országon keresztül átutazzanak. 

A  kérelmező  2002  novemberében  Londonban  járt,  ahol  letartóztatták  és  visszatoloncolták 
Olaszországba, pénzét is elkobozták tőle. Ticino Kanton 2003 októberében visszavonta  különleges  
határátlépési  engedélyét,  novemberben  pedig  a  Svájci  Szövetségi  Bevándorlási,  Beilleszkedési  és 
Kivándorlási Hivatal (továbbiakban: „IMES”) arról tájékoztatta a kérelmezőt,  hogy a továbbiakban 
engedélyezik számára a határátlépést. A kérelmező 2004 márciusában kérelmet nyújtott be az IMES-
hez annak érdekében, hogy engedélyezzék Svájcba történő belépését, illetve átutazását svájci orvosi  
kezelése,  valamint  Olaszországban  és  Svájcban  folyó  jogi  ügyeinek  elintézése  végett,  azonban 
kérelmét mint megalapozatlant elutasították.  

A svájci Szövetségi Ügyészség 2005 májusában a kérelmező vonatkozásában lezárta a nyomozást és  
megállapította,  hogy   a  kérelmező  ellen  felhozott  vádak  alaptalanok.  A  kérelmező  ezt  követően 
kérelmezte a Szövetségi Tanácstól, hogy a nevét, valamint a vele kapcsolatban álló szervezetek nevét 
töröljék  a  Tálib  Rendelet  mellékletéből.  Kérelmét  arra  alapítottan  utasították  el,  hogy Svájc  nem 
törölhet  neveket  a  nemzeti  listájáról  mindaddig,  amíg  azok  szerepelnek   az  ENSZ  Szankciós 
Bizottságának  listáján.  A  kérelmező  eredménytelenül  nyújtott  be   közigazgatási  fellebbezést  a  
Szövetségi Gazdasági Minisztériumhoz,  majd fellebbezett  a Szövetségi Tanácshoz, amely az ügyet 
áttette a Szövetségi Bírósághoz. A bíróság érdemben elutasította fellebbezését, úgy találva, hogy az 
ENSZ Alapokmány 25. cikkének értelmében a Részes Államoknak el kell  fogadniuk és végre kell  
hajtaniuk a Biztonsági Tanács határozatait.

2008. február 22-én találkozott egymással a kérelmező ügyvédje és a Szövetségi Külügyminisztérium 
képviselője, aki jelezte, hogy a kérelmező különleges helyzetére tekintettel a Szankciós Bizottságtól  
kérhet egy nagyobb terjedelmű mentességet,  újból megismételve, hogy maga Svájc nem kérheti a  
listáról  való  törlést.  Mindemellett  a  svájci  Kormány  kész  támogatni  őt,  különösen  egy  igazolás 
biztosításával,  amely   megerősíti,  hogy   az  ellene  folyó  büntetőeljárást  megszüntették.  Végül  a 
képviselő  javasolta  a  kérelmező  ügyvédjének,  hogy  forduljon  az  ENSZ  Olaszországi  Állandó 
Képviseletéhez. Az olasz Kormányzat 2008. július 5-én kérelmet nyújtott be a Szankciós Bizottsághoz 

45 Az ítéletet a Nagykamara 2012. szeptember 12-én hozta.
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a kérelmező nevének a listáról való törlése érdekében azon az alapon, hogy az ellene Olaszországban 
folyó eljárásban felmentették, de a Bizottság megtagadta a kérelem teljesítését.

A kérelmező 2009. augusztusában – a Bizottsági Tanács 1730(2006). számú határozatában  foglalt 
eljárási rendnek megfelelően – kérelmet terjesztett elő nevének a Szankciós Bizottság listájáról való  
törlése  érdekében.  2009.  szeptember  23-án  kérelmező  nevét  végleg törölték a Biztonsági  Tanács 
határozatához csatolt  listáról,  majd 2009.  szeptember  29-én a Tálib Rendelet  Mellékletét  is  ennek 
megfelelően  módosították.  Egy 2009.  június  29-én  előterjesztett  és  2010.  március  1-jén  a  Svájci  
Parlament által elfogadott javaslata alapján a Nemzeti Tanács Külügyi Bizottsága felkérte a Szövetségi  
Tanácsot, hogy tájékoztassa az ENSZ Biztonsági Tanácsát arról:  2010 végétől a terrorizmus elleni  
határozatban az egyénekkel szemben előírt szankciókat továbbiakban nem fogja alkalmazni.

A kérelmező – az Egyezmény 8. cikkére hivatkozással – úgy érvelt, hogy a vele szemben alkalmazott  
tilalom,  amely megakadályozta  hogy Svájcba belépjen és  azon átutazzék,   megsértette  a  magán-,  
szakmai és családi élete tiszteletben tartásához való jogát. A tilalom eredményeként nem tudott eljutni 
olaszországi vagy svájci orvosaihoz, illetve nem tudta meglátogatni a családját és a barátait. Továbbá 
nevének hozzáadása a Tálib Rendelethez csatolt listához megsértette a jó hírnevét és becsületét.  Az 
Egyezmény 13. cikkére hivatkozással sérelmezte, hogy nem állt rendelkezésére hatékony jogorvoslat, 
amelynek révén kérelmeit nem az Egyezménnyel fényében vizsgálták volna meg. Az Egyezmény 5.  
cikkének 1. bekezdés alapján a kérelmező úgy érvelt: azáltal, hogy nem léphetett be Svájc területére,  
illetve  nem  utazhatott  át  az  országon,  mivel  neve  szerepelt  az  ENSZ  Szankciós  Bizottságának 
feketelistáján, a hatóságok megfosztották őt a szabadságától.  Végül a kérelmező az Egyezmény 5.  
cikkének  4.  bekezdése  alapján  sérelmezte,  hogy  a  svájci  hatóságok  nem  vizsgálták  felül  szabad 
mozgása korlátozásának törvényességét.

A  Bíróság  megismételte,  hogy  minden  Állam  jogosult,  hogy  külföldi  személyek  területére  való 
belépését  ellenőrizze  a  bevett  nemzetközi  jog  tárgyaként,  szerződéses  kötelezettségeinek  keretei  
között. Az Egyezmény nem biztosít alanyi jogot egy külföldinek arra, hogy adott országba belépjen. 
Ennek ellenére, maga a Szövetségi Bíróság állapította meg, hogy a kérdéses intézkedések jelentősen  
akadályozták  a  kérelmező  szabadságát,  mivel  ő  nagyon  különleges  helyzetben  volt  tekintettel  
Campione  d'Italia  fekvésére,  amely  egy  enklávé,  amelyet  a  svájci  Ticino  Kanton  vesz  körül. 
Egyetértve ezzel a véleménnyel, a Bíróság megállapította, hogy az intézkedések, amelyek legalább 6 
évig megakadályozták a kérelmezőt, hogy elhagyja az enklávét, valószínűleg sokkal nehezebbé tették 
az  enklávén  kívüli  személyekkel  való  kapcsolat  fenntartásához  való  jogának  gyakorlását.  Ez  a  
kérelmezőnek  a  magán-  és  családi  élet  tiszteletben  tartásához  való  jogába  való  beavatkozásnak 
minősül.

A  korlátozó  intézkedés  célja  bűncselekmény  elkövetésének  megakadályozása  és  -  minthogy  a 
vonatkozó biztonsági tanácsi határozatokat az ENSZ Alapokmány VII. fejezete alapján a nemzetközi 
terrorizmus elleni küzdelem érdekében hozták meg – Svájc nemzetbiztonságát és  közbiztonságát is  
szolgálták. 

Ami az intézkedések szükségességét illeti, a Bíróság kész volt figyelembe venni azt atényt, hogy a 
terrorizmus fenyegetése különösen súlyos volt a szankciókat megállapító határozatok elfogadásakor. 
Ezeknek az intézkedéseknek a fenntartását és megerősítését azonban meggyőzően igazolni kell.

Az olasz és a svájci hatóságok által folytatott nyomozások eredményeként megállapítható volt, hogy a 
kérelmező elleni gyanú alaptalannak bizonyult. A svájci Szövetségi Ügyészség a 2001. októberében 
indított nyomozást lezárta, az olasz Kormány pedig 2008. júliusában kérelmet nyújtott be az ENSZ 
Szankciós  Bizottságához  annak  érdekében,  hogy  a  kérelmező  neve  törlésre  kerüljön  a  listáról  
tekintettel  arra,  hogy  az  ellene  Olaszországban  indított  eljárásokat  megszüntették.  A  Bíróság 
meglepődött,  hogy a  svájci  hatóságok egészen 2009 szeptemberéig nem tájékoztatták a Szankciós  
Bizottságot a 2005 májusában lezárt nyomozás eredményéről. A gyorsabb kommunikáció hozzájárult 
volna ahhoz, hogy a kérelmező neve mielőbb lekerüljön az ENSZ listájáról és ezáltal a a svájci listáról 
is. A Bíróság megjegyezte továbbá, hogy az ügynek orvosi vonatkozása is volt, hiszen a kérelmező 
idős  és  egészségügyi  problémákkal  küzd:  az  IMES és  az  ODM számos  alkalommal  elutasította  a 
kérelmezőnek a tilalom ideiglenes – orvosi kezelés céljából történő – feloldása iránti kérelmeit.
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A  2008.  február  22-ei  találkozón  a  Külügyminisztérium  képviselője  jelezte,  hogy  a  kérelmező 
közvetlenül is fordulhat a Szankciós Bizottsághoz mivel  az szélesebb körben tudja engedélyezni  a 
kérelmező  részére  a  határátlépést.  A  kérelmező  azonban  nem  nyújtott  be  ilyen  kérelmet  a  
Bizottsághoz, viszont arra sem utal adat, hogy a svájci hatóságok támogattak volna-e egy ilyen irányú 
kérelmet.  Megállapítható,  hogy a  kérelmező  neve az  USA kezdeményezésére  került  fel  az  ENSZ 
listájára,  azt  nem Svájc  kezdeményezte.  Mindenesetre nem a svájci  hatóságok feladata  volt,  hogy 
megkeressék  a  Szankciós  Bizottságot  a  törlési  eljárás  megindítása  végett,  mivel  Svájc  nem  a 
kérelmező állampolgársága, illetve lakóhelye szerinti állam. Nem tűnik azonban úgy adat, hogy Svájc 
valaha is szorgalmazta volna, hogy Olaszországot, hogy megindítson egy ilyen eljárást, vagy e célból  
felajánlotta volna a segítségét. A svájci hatóságok pusztán azt javasolták a kérelmezőnek, hogy lépjen 
kapcsolatba az ENSZ Olaszországi Állandó Képviseletével.

Következésképpen a Bíróság úgy ítélte, hogy a svájci hatóságok nem vették figyelembe kellőképpen 
az ügy adottságait, különösen Campione d'Italia térség földrajzi fekvését, az alkalmazott intézkedések 
időtartamát,  a  kérelmező  állampolgárságát,  életkorát  és  egészségügyi  állapotát.  Mivel  Svájcnak 
lehetősége volt arra, hogy eldöntse, miként ülteti át jogrendjébe az ENSZ BT határozatait, így kevésbé 
szigorúan  is  alkalmazhatta  volna  a   kérelmezővel  szemben  a  szankciós  rendszert.  A  Bíróság 
megállapította,  hogy Svájc  nem hivatkozhat  pusztán  a  Biztonsági  Tanács  határozatainak  kötelező 
jellegére, hanem meg kellett volna tennie minden lehetséges intézkedést a rendelkezésére álló keretek 
között, hogy a szankciós rendszert a kérelmező egyéni helyzetéhez igazítsa. Mivel Svájc elmulasztotta  
összehangolni nemzetközi kötelezettségeit,  amelyek egymásnak ellentmondani látszottak, a Bíróság 
úgy találta, hogy az Egyezmény 8. cikkét megsértették. 

A Bíróság észlelte, hogy a kérelmező kérelemmel fordulhatott a svájci hatóságokhoz annak érdekében,  
hogy a neve törlésre kerüljön a Tálib Rendelet Mellékletéből. A Szövetségi Bíróság azonban azt az 
álláspontot  foglalta  el,  hogy maga nem oldhatja fel  a szankciókat,  megállapítva,  hogy egyedül  az  
ENSZ Szankciós Bizottsága jogosult ilyen határozat meghozatalára. A Bíróság ezért megállapította,  
hogy a kérelmező részére nem állt  rendelkezésére hatékony eszköz arra, hogy a neve lekerüljön a  
listáról, és ez által a jogsérelem orvoslására sem nyílt lehetőség. Így a Bíróság az Egyezmény 8. cikke  
tekintetében megállapította az Egyezmény 13. cikkének megsértését.

A Bíróság elismerte, hogy a kérelmezővel szembeni korlátozásokat hosszú ideig alkalmazták,  de úgy 
találta, hogy ez nem akadályozta abban, hogy szabadon éljen és mozogjon állandó lakóhelye területén, 
amelyet  szabad  akaratából  választott.  A  kérelmező  nem  volt  fogva  tartva,  illetve  formális  házi  
őrizetben sem volt: csupán azt tiltották meg számára, hogy egy adott területre belépjen, illetve azon 
átutazzon.  A kérelmezőt  a svájci  hatóságok nem figyelték  meg,  és nem volt  köteles rendszeresen 
jelentkezni  a  rendőrégen.  Nem  állapítható  meg  az  sem,  hogy  ne  fogadhatott  volna  szabadon 
látogatókat. Végül a szankciós  rendszer megengedte, hogy mentesítést kérjen a belépési és átutazási  
tilalom alól,  és  amikor  két  esetben  ezt  engedélyezték  számára,  nem élt  vele.  A  Bíróság  ezért  a 
Szövetségi Bírósághoz hasonlóan úgy találta, hogy a kérelmezőt az Egyezmény 5. cikke 1. bekezdése  
értelmében nem fosztották meg szabadságától a svájci beutazási és átutazási tilalom révén. 

A Bíróság a kérelmező javára 30.000 Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

3.  Oroszországi  Kommunista  Párt  és  mások  Oroszország  elleni  ügye  (29.400/05.  sz. 
ügy)46

A kérelmező két Oroszországban bejegyzett párt (nevezetesen a "Oroszországi Kommunista Párt" és a  
"Jabloko")  és  hat  orosz  állampolgár  (Szergej  Ivanyenko,  Jevgenyij  Kiszeljev,  Dmitrij  Muratov,  
Vlagyimir Rizskov, Vadim Szolovjev és Irina Khakamada). A kérelmezők jelöltként vettek részt 2003 
decemberi parlamenti választásokon, a természetes személy kérelmezők szavazóként is. Mindannyian 
a kormány ellenzékéhez tartoztak. A kormánypárti erőket e választásokon lényegében az "Egységes  
Oroszország" párt képviselete.

Minden nagyobb oroszországi televíziós társaság foglalkozott a kérdéses választással. Köztük volt az  
öt  fő országos műsorszolgáltató társaság,  amelyek  közül  hármat  közvetlenül  az állam ellenőrzi.  A 

46  Az ítélet 2012. szeptember 19-én vált véglegessé.
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fennmaradó két TV-csatorna közvetve kapcsolódik az államhoz. A választási kampány során minden 
jelölt párt azonos mennyiségű szabad adásidőt, vagyis hét és fél óra kapott a nemzeti és regionális TV-
ban választási kampány céljára (közvetlen politikai hirdetés). A szabad adásidőt sorsolással osztották 
ki. Minden politikai párt kihasználta az ingyenes műsoridőt, amelyet a műsorszolgáltató társaságok 
nyújtottak számukra.  Ezen kívül  az összes párt  vásárolhatott  bizonyos  adásidőt  politikai  kampány 
céljára. A "Kommunista Párt" nem használta ki ezt a lehetőséget, míg a "Jabloko" vásárolt adásidőt az 
Egyes Csatornától két, egyenként egy perces videoklip megjelenítéséhez.

A  közvetlen  politikai  hirdetések  mellett,  a  TV  társaságok  médiafelületet  biztosítottak  mind  a  
választásoknak, mind a jelölteknek. A kérelmezők azt állították, hogy a 2003 decemberi választási  
kampány médiavisszhangja tisztességtelen volt az ellenzéki pártokkal és a jelöltekkel szemben, és a 
TV-csatornák  hatékonyan  kampányoltak  a  kormányzó  párt  mellett  a  médiavisszhang  ürügyén.  A 
kérelmezők  előadták  különösen,  hogy míg  az  Egyesült  Oroszországra  642 perc  jutott  a  kampány 
során, a "Kommunista Párt"-nak 316 perce volt, a "Jabloko"-nak pedig 197 perce. A kérelmezők azzal  
is érveltek, hogy a kampány során az híradások sem voltak semleges, és hogy a "Kommunista Párt"  
szerepeltetése már szinte kizárólag negatív volt. Adatokat terjesztettek elő a médiavisszhangról, amely 
azt mutatta, hogy a TV társaságok elfogultak voltak az "Egyesült Oroszország" javára. Az EBESZ 
(Európai  Biztonsági  és  Együttműködési  Szervezet)  bírálta  a  2003-as  parlamenti  választásokat  a  
jelöltek médiához való egyenlőtlen hozzáférése miatt, és ugyanígy tett a Transparency International 
(nemzetközi nem kormányzati szervezet) egy moszkvai székhelyű kutatási partnere 2004-ben.

A "Jabloko"  akkori  helyettes  kifogásolta  a  Központi  Választási  Bizottság  (KVB)  előtt  a  2003-as 
kampány tisztességtelen médiavisszhangját. A KVB elnöke 2003 szeptemberében válaszolt, elismerve, 
hogy több TV-adás és a sajtójelentés tartalmazott a „Jabloko” elleni törvénytelen kampányelemeket.

Ezt  követően,  néhányan  a  többi  kérelmező  közül  panaszt  nyújtottak  be  különböző  állami 
hatóságokhoz,  többek  között  KVB-hez,  az  ügyészséghez  és  a  KVB  Tájékoztatási  Jogviták 
Munkacsoportjához  (Munkacsoport),  a  2003-as  választások  médiavisszhangja  kapcsán.  A 
Munkacsoport arra a következtetésre jutott,  hogy az öt legnagyobb műsorszolgáltató közül néhány 
tudatos  és  módszeres  irányultságot  mutatott  az  "Egységes  Oroszország"  semleges  vagy  pozitív 
bemutatására, miközben elsősorban a "kommunista párt" tevékenységét negatív színben tüntette fel. A 
KVB 2003 novemberében a írt négy fő műsorszolgáltatóknak jelezve észrevételeiket, és megkérte az 
állami  műsorszóró  vállalatok  hogy  úgy  teljesítsék  a  vonatkozó  jogszabályokat,  ahogyan  azt  az 
Alkotmánybíróság értelmezi.

A  2003  decemberében  tartott  választásokon  az  "Egységes  Oroszország"  párt  kapta  a  legtöbb  
szavazatot (több mint 37%-ot), és a legnagyobb képviselőcsoportot alakíthatta meg a Parlamentben 
(224 mandátumot szerzett). A Kommunista Párt 52 helyet kapott, megalakítva a második legnagyobb 
képviselőcsoportot.  A  "Jabloko"  nem  szerzett  mandátumot.  Rizskov  urat  egyéni  képviselővé 
választották, míg az Ivanenko urat és Khakamada asszonyt nem választották meg.

A  kérelmezők  panaszt  2004-ben  nyújtottak  be  a  Legfelsőbb  Bírósághoz  azt  kérve,  hogy 
érvénytelenítse  a  2003 decemberi  parlamenti  választások eredményeit.  Nagy mennyiségű  anyagot  
(jelentéseket, TV programok átiratait stb.) nyújtottak be azon állításuk alátámasztására, hogy a TV-ben 
megjelenő  médiavisszhang  elfogult  volt.   Az  elsőfokú  bíróságként  eljáró  Legfelsőbb  Bíróság  a 
kérelmet  2004 decemberében elutasította,  megállapítva,  hogy nem merült  fel  a  választási  törvény 
olyan  megsértése,  amely  alkalmas  volt  arra,  hogy aláássa  a  választók  valós  akaratát.  Így például 
megállapította,  hogy  nehéz  megkülönböztetni  a  „pozitív”  médiavisszhangot;  az  orosz  választási 
törvény nem korlátozza választásokkal kapcsolatos események számát a kampány során; a TV adások 
mellett  voltak  más  tömegkommunikációs  visszhangja  is  a  2003-as  parlamenti  választásnak;  a 
választók más forrásokból is kaptak tájékoztatást, és hogy nincs közvetlen összefüggés a TV adások 
időtartama és a pártok által kapott szavazatok száma között. A Legfelsőbb Bíróság emlékeztetett az  
Alkotmánybíróság 2003 októberi megállapításaira, miszerint a médiavisszhang a választók valamely 
párt  vagy  jelölt  érdekében  vagy  ellenében  való  meggyőzésének  kifejezett  szándéka  nélkül  nem 
minősül választási kampánynak. Az összességében a Legfelsőbb Bíróság megvizsgálta a kérelmezők 
által benyújtott bizonyítékokat, 14 napra rúgó választásokkal kapcsolatos hír és TV-műsor átiratát. A 
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kérelmezők fellebbezése folytán a másodfokú bíróságként eljáró Legfelsőbb Bíróság – elfogadva az 
elsőfokú tanács indokait – elutasította a keresetet. 

A  kérelmezők  –  az  Egyezmény  13.  cikkére,  illetve  az  Első  kiegészítő  jegyzőkönyv  3.  cikkére 
hivatkozással – azt sérelmezték, hogy a 2003-as parlamenti választások médiavisszhangja elfogult volt  
az ellenzéki pártok és a jelöltek kárára.

A Bíróság elfogadta, hogy a választási kampány során a TV társaságok elfogultságával kapcsolatos 
sérelmek  orvoslására  szolgáló,  létező  jogorvoslati  eszközök  elégtelenek  lehettek.  Ugyanakkor  a 
kérelmezőknek lehetőségük volt arra, hogy az eredmény érvénytelenítését kérjék a választások után, 
amelyet  ők  igénybe  is  vettek.  A  Legfelsőbb  Bíróságnak  megvolt  a  hatásköre  arra,  hogy 
megsemmisítse  a  választási  eredményeket;  megvizsgálta  a  kérelmezők követelését  és  indokolással 
ellátott ítéletet hozott. A Legfelsőbb Bíróság függetlensége nem volt kérdéses, és a Bíróság sem látta 
úgy,  hogy pártatlansága kérdéses lenne. Az a tény,  hogy a Legfelsőbb Bíróság a kérelmezők által  
készített TV-átiratokat csak egy részét vizsgálta (" mintavételi módszer") nem teszik a jogorvoslatot 
hatástalanná.  A  Bíróság  ezen  kívül  sem talált  olyan  eljárási  hibákat  a  Legfelsőbb  Bíróság  előtti  
eljárásban, amely hatástalanná tette volna azt. Arra a következtetésre jutott tehát, hogy a Legfelsőbb 
Bíróság előtti eljárást az Egyezménnyel összhangban a hatékony jogorvoslatnak kell tekinteni, ennek 
megfelelően az Egyezmény 13. cikkét nem sértették meg. 

A Bíróság megállapította, hogy a szabad választás minden tényleges demokrácia egyik alapelve. Egy 
választást megelőző időszakban különösen fontos, hogy mindenféle vélemény és információ szabadon 
áramolhasson. A Bíróság észlelte, hogy a választási rendszerek megszervezésének és működtetésének 
sokféle  útja  van,  és  az  Első  kiegészítő  jegyzőkönyv  3.  cikke  nem arra  született,  hogy választási  
törvénykönyv  legyen.  Így az Államok jelentős mérlegelési jogkört élveznek a választási szabályok 
elfogadásában összhangban különleges történelmi és politikai tényezőikkel.

Nem  volt  vitás,  hogy  a  vonatkozó  orosz  törvények  biztosítják  a  műsorszolgáltató  társaságok 
semlegességét, nem téve különbséget a kormánypárti és az ellenzéki pártok között. A kérelmezők azt 
állították azonban, hogy a törvény nem tartották be a gyakorlatban. Különösen azzal érveltek, hogy a  
TV-közvetítés, többnyire ellenséges volt az ellenzéki pártokkal és a jelöltekkel szemben; az Egységes 
Oroszország befolyásolta a TV-társaságokat a rá kedvező jelentések érdekében; a TV elfogult adása  
pedig döntően befolyásolta a közvéleményt, ezért a választás nem volt szabad.

A Bíróság először a kérelmezők azon állításával foglalkozott,  hogy a kormány manipulálta a TV-
társaságokat.  Megvizsgálta  a  Legfelsőbb  Bíróság  megállapításait  e  tekintetben,  és  arra  a 
következtetésre jutott, hogy azok nem voltak irracionálisak. Így a kérelmezők nem mutatta semmilyen  
közvetlen  bizonyíték  arra,  hogy  a  kormány  visszaélt  volna  az  érintett  televíziós  társaságokban 
meglévő  uralmi  helyzetével.  A  maguk  televíziós  újságírói  nem panaszkodtak  a  kormány  vagy a  
feletteseik  részéről  illetéktelen  nyomásra  a  választások  során.  Valóban,  választásokról  tudósító 
újságírók alakilag függetlenek voltak, és az Egyezmény 10. cikke alapján széles mérlegelési jogkörrel  
rendelkeztek,  hogy  véleményezzék  a  politikai  eseményeket.  A  Bíróság,  a  Legfelsőbb  Bíróság 
megállapításaira, valamint az EBESZ és a KVB Munkacsoport véleményére utalva elfogadta, hogy a 
médiavisszhang  az  ellenzék  számára  kedvezőtlen  volt.  Megjegyezte  azonban,  hogy  az  adott  
körülmények  között  nehéz volt  különbséget  tenni  a kormány által  indukált  propaganda,  és hiteles 
politikai újságírás vagy az állami tisztviselők tevékenységéről szóló rutinszerűen jelentés között. A 
Bíróság  egyetértett  a  Legfelsőbb  Bírósággal,  hogy  ez  nagyon  nehéz,  ha  nem  lehetetlen,  okozati 
összefüggést megállapítani a "túlzott" politikai nyilvánosság és a párt,  illetve a jelölt  által szerzett  
szavazatok  között.  A  Bíróság  ismét  hangsúlyozta  kisegítő  szerepét  az  elsődleges  bizonyítékok 
megítélésében, és arra a következtetésre jutott, hogy nem volt elegendő ok, hogy elvesse a Legfelsőbb 
Bíróság  megállapításait.  Arra  a  következtetésre  jutott,  hogy a  kérelmezők  politikai  manipulációra 
vonatkozó állítás nem kellőképpen bizonyított.

Arra a következtetésre jutott továbbá, hogy Oroszország eleget tett tevőleges kötelezettségének annak 
biztosítása  érdekében,  hogy  a  választások  szabadok  legyenek  mind  eljárásjogi,  mind  tartalmi  
értelemben.  Pontosabban,  a  kérelmezők  egyenlőtlen  médiavisszhangra  vonatkozó  panaszát 
megvizsgálta egy független bírói  testület,  biztosítva az eljárási  garanciákat  és indokolással  ellátott  
ítélettel döntött arról. Továbbá, az ellenzéki pártok el tudták juttatni üzenetüket a TV-n keresztül az 
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ingyenes  és  fizetett  adásidő  használatával,  amelyet  a  köztük  és  a  többi  politikai  erő  közötti  
különbségtétel  nélkül  biztosítottak.  Az  EBESZ jelentés  megerősítette,  hogy noha  a  főbb országos 
állami műsorszolgáltatók kedvezést mutattak az Egységes Oroszország javára, azok a szavazók, akik  
tájékozódni akartak, az információkat meg tudták szerezni az egyéb rendelkezésre álló forrásokból. 
Végül a Bíróság emlékeztetett arra, hogy az újságírók szólásszabadságának előzetes korlátozását el  
kell kerülni, különösen a politikai vita területén. A Bíróság hangsúlyozta, hogy az orosz jogszabályok  
a közszolgálati  médiában a semlegesség és a szerkesztői  függetlenség alapelveit  hirdették meg,  és  
megtiltották az újságírók számára, hogy részt vegyenek a politikai kampányban, és a kérelmezők nem 
hoztak fel elegendő bizonyítékot arra, hogy ezeket az elveket nem tartották be a gyakorlatban.

A Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy Oroszország megtette azokat az intézkedéseket, amely  
biztosítja  az  ellenzéki  pártok  bizonyos  láthatóságát  az  orosz  TV-ben,  és  biztosította  szerkesztői  
függetlenséget  és  a  média  semlegességét.  Noha  ezen  a  választáson  esetleg  nem sikerült  elérni  a 
valamennyi politikai erő közötti egyenlőséget, az Állam – az e tárgyban élvezett széles mérlegelési  
jogköre  fényében  –  nem  mulasztotta  el  teljesíteni  a  szabad  választások  biztosítására  vonatkozó 
kötelezettségét, így a jelen esetben nem sértették meg az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 3. cikkét.

4. C. A. S. és C. S. Románia elleni ügye (26.692/05 sz. ügy)47

A két kérelmező, C.S. és C.A.S., apa és fia. 1998 januárjában az iskolából hazamenő C.A.S-t P.E.  
követte, erőszakkal behatolt a család lakásába, és többször hasba ütötte. A fiú szülei még dolgoztak.  
P.E.  levetkőztette  a  fiút,  száját  betömte,  kezét-lábát  megkötözte,  megerőszakolta  és  orális  szexre  
kényszerítette. P.E. ezután ismét megütötte a hasán, fején és nemi szervén , majd késsel fenyegette,  
hogy megöli,  ha bárkinek is  elárulja a történteket.  Az ezt  követő hónapokban ezek az események  
hetente  többször  megismétlődtek.  Miután  a  fiú  1998  április  végén  végül  elmondta  apjának  a 
történteket, C.S. feljelentést tett a helyi rendőrségen.

A rendőrség nyomozásba kezdett és számos tanút meghallgatott. 1998 júniusa és 2003 márciusa között 
a  fiút  többször  is  meghallgatták,  melynek  során ismételten be kellett  számolnia  az  erőszakról,  de 
ellentmondóan nyilatkozott arról, hogy szólt-e valakinek a bántalmazásról. A fiú több személy közül  
azonosította  az  elkövetőt.  P.E-t  1998  júniusában  kihallgatták,  de  tagadta  a  vádakat.  Egy 
hazugságvizsgálat  azonban  színlelt  viselkedést  mutatott  ki,  mikor  arról  kérdezték,  hogy  volt-e 
szexuális kapcsolata a fiúval. Több tanú, szomszédok és ismerősök állították, hogy látták P.E-t a fiú 
családjának  lakásába  belépni  vagy  annak  környékén  a  kérdéses  időszakban.  Az  egyik  szomszéd 
kamasz gyermeke látta P.E-t belépni a házba, és hallotta a fiú sikítását. A nyomozók átkutatták mind a  
kérelmezők, mind P.E. otthonát, de nem találtak további bizonyítékokat. Két orvosi vizsgálat történt,  
az elsőn, 1998. május 18-án megállapították a fiú végbél-záróizmának sérülését, a másodikon, 2000. 
február 1-jén megállapították, hogy azt csak ismételt szexuális erőszak okozhatta. A nyomozás három 
ízben is megszakadt, míg végül 2003 áprilisában a vádhatóság erőszakos természet elleni fajtalanság 
és magánlaksértés miatt bíróság elé állította P.E-t.

A  helyi  bíróság  nem  látta  bizonyítottnak  a  vádakat,  ezért  2004  májusában  felmentette  P.E-t.  A 
fellebbviteli  bíróság is  úgy találta,  hogy a  felek és  tanúk egymásnak  ellentmondó nyilatkozatokat  
tettek, és különösen aggályosnak találták azt a tényt,  hogy a szülők a lehetséges bántalmazás jelei  
(vérfoltok a fiú alsóneműjén) és a ház körüli szokatlan jelenségek (hiányzó étel, elmozdított bútorok)  
ellenére miért vártak annyit, mielőtt rendőrséghez fordultak. A bíróság megállapította, hogy a fiú nem 
írta le pontosan a tényeket, és hajlamos volt a fantáziálásra . A nyomozás és a bírósági eljárás alatt a  
fiú apja többször kifogásolta az eljárás hosszát, de beadványait elutasították. 

A bántalmazást  követően a fiú előbb iskolát váltott,  majd 2005 októberében a család – az iskolai  
tanácsadó javaslatára – Iasi-ba költözött.

Az első kérelmező – az Egyezmény 3. cikkére hivatkozással – azt állította különösen, hogy az az  
erőszakos  szexuális  visszaélés,  amelynek  ki  volt  téve,  olyan  súlyos  volt,  hogy az  már  kínzásnak 
minősül,  és  azt,  hogy  az  eljárás  célt  tévesztett,  mert  az  eljáró  bíróságok  szüleit,  és  részben  őt  
hibáztatták  azért,  hogy  nem  léptek  fel  hamarább.  Mindkét  kérelmező  sérelmezte  továbbá  –  az  
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Egyezmény 8. cikkére hivatkozással – azt, hogy családi életüket tönkretették, és  kénytelenek voltak 
elhagyni  azt  a  várost,  ahol  éltek,  annak  érdekében,  hogy  újból  felépítsenek  egy  normális  életet.  
városba költözni, ahol újból fel kellett építeniük életüket. 

A  Bíróság  aggodalommal  állapította  meg,  hogy  a  vád  súlyosságának  és  az  áldozat  különös 
sebezhetőségének ellenére a nyomozás nem volt sem gyors, sem hatékony. A hatóságok az erőszakra 
vonatkozó feljelentést követően három hetet vártak, mielőtt elrendelték a sértett orvosi vizsgálatát, két  
hónapot, mielőtt kihallgatták volna a fő gyanúsítottat és a nyomozás mindösszesen 5 évig tartott. Hét 
évvel az események után a hatóságok úgy mentették fel P.E-t, hogy a hatóságok meg sem próbálták 
felderíteni, hogy van-e más gyanúsított. 

Még  nagyobb  aggodalomra  ad  okot  az,  hogy  egy  ilyen,  kiskorú  sérelmére  elkövetett  erőszakos 
szexuális  visszaélés  ügyben  a  hatóságok  meg  sem  próbálták  felülmérlegelni  az  ellentétes 
bizonyítékokat,  és  megállapítani  a  tényeket,  vagy  lelkiismeretes  és  gyermekközpontú  nyomozást 
lefolytatni. 

Míg a bíróság nem kifogásolta a nyomozási eljárás hosszát, különleges jelentőséget tulajdonított annak 
a ténynek, hogy a család nem fordult azonnal a rendőrséghez, és – bizonyos mértékig – annak, hogy a  
sértett nem reagált  hamarabb. A Bíróság nem látja be, hogy a szülők állítólagos gondatlanságának 
bármiféle  hatása  lehetne  a  rendőrség  igyekezetére  egy  hétéves  gyermek  megerőszakolására  adott  
válasz tekintetében. A Bíróság azt sem tudta megérteni, hogy a hatóságok miért nem voltak jobban 
tudatában  az  áldozat  sebezhetőségének  és  azoknak  a  különleges  lelki  tényezőknek,  amelyek 
megmagyarázhatták a visszaélés jelzésével és a vele történtek leírásával kapcsolatos késlekedését.

A  Bíróság  rámutatott  arra,  hogy  az  államok  a  3.  és  8.  cikk  értelmében  kötelesek  biztosítani  a 
gyermekek ellen elkövetett  erőszakos cselekmények ügyében hatékony,  a gyermek legjobb érdekét 
mindenek elé helyező nyomozás lefolytatását. Különösen sajnálatra méltó az, hogy az áldozat sohasem 
részesült jogi tanácsadásban, és nem kísérte egy képzett pszichológus sem a büntetőeljárás során, sem 
azt követően.

Az adott  esetben a gyermekbántalmazásra  vonatkozó állítások megfelelő kezelésének elmulasztása  
kételyeket vet fel Romániában a gyermekeknek az erőszak bármely formájával szembeni védelmét –  
ideértve  az  áldozat  felépülését  és  társadalmi  visszailleszkedését  is  –  célzó,  a  nemzetközi  
kötelezettségeivel  összhangban  bevezetett  rendszer  hatékonyságát  illetően.  A  büntetőeljárásnak 
valójában semmiféle jelentősége nem volt.  

A Bíróság ezért úgy ítélte,  hogy a román hatóságok elmulasztották a hatékony vizsgálatot az első  
kérelmezővel  szembeni  erőszakos  szexuális  visszaélésre  vonatkozó  állítások  tekintetében,  illetve 
megfelelő védelmet nyújtani az ő magán- és családi életének, megsértve ezzel az Egyezmény 3. és 8.  
cikkét. 

A Bíróság a kérelmezőnek 15.000,-Euro nem vagyoni kártérítést ítélt meg.

5. Babar Ahmad és mások Egyesült Királyság elleni ügye (24027/07, 11949/08, 36742/08, 
66911/09 és 67354/09 sz. ügyek)48

A hat kérelmező feltételezett nemzetközi terrorista, akiket az Egyesült Államoknak való kiadatásig az 
Egyesült Királyságban tartanak őrizetben. Az első és a harmadik kérelmezőt különböző bűntettekkel,  
köztük  a  terrorizmus  támogatásával,  idegen  országban  személyek  megölésére,  elrablására, 
megnyomorítására vagy megsebesítésére, illetve rongálására vonatkozó összeesküvéssel vádolják. A 
negyedik kérelmezőt 11 rendbeli bűncselekménnyel  vádolják, amelyek 1998-ban Jemenben 16 túsz 
elfogásával,  2001-ben  Afganisztánban  erőszakos  dzsihádra  buzdítással,  és  2000  júniusa  és  2001 
decembere  között  egy  oregoni  dzsihád-kiképzőtábor  szervezésével  kapcsolatosak;  a  második 
kérelmezőt a negyedik kérelmező tettestársaként ez utóbbi cselekmények miatt vonták eljárás alá. Az 
ötödik és a hatodik kérelmezőt – Oszama bin Laden és 20 társa mellett – az Egyesült Államok nairobi  
és dar-es-saalami követsége elleni 1998-as robbantásban való részvétellel, illetve annak segítésével 
vádolják; a hatodik kérelmezőt több mint 269 rendbeli emberöléssel is vádolják.

48  Az ítélet 2012. szeptember 24-én vált véglegessé.
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A vádemelések  alapján  az  Egyesült  Államok  kormánya  kérte  mind  a  hat  kérelmező  kiadását  az 
Egyesült  Királyságtól.  Ennek  eredményeként  mind  a  hat  kérelmezőt  őrizetbe  vették  az  Egyesült 
Királyságban,  majd  a kiadatásig letartóztatásba helyezték.  A kérelmezők ezt  követően sikertelenül 
vitatták  kiadatásukat  különböző  eljárások  keretében  az  angol  bíróságok  előtt,  a  fellebbezésük 
engedélyezése iránti kérelmüket a Lordok Háza és a Legfelsőbb Bíróság 2007 és 2009 között végül 
elutasította.

A kérelmezők – az Egyezmény 3. cikkére hivatkozással - sérelmezték kiadatásuk és elítélésük esetén 
az  ADX  Florence  szövetségi  börtönben  való  őrizetben  tartás  körülményeit,  továbbá  az  Egyesült 
Államokban kiszabható szabadságvesztés hosszát. 

A  Bíróság  alaposan  megvizsgálván  a  felek  által  szolgáltatott  bizonyítékokat,  beleértve  az  ADX 
Florence tisztségviselői által különlegesen készített jelentéseket és az USA Igazságügyi Minisztériuma  
által rendelkezésre bocsátott leveleket, úgy ítélte, hogy az ADX-ben tapasztalható körülmények nem 
minősíthetők rossz bánásmódnak. Nem minden nemzetközi terrorizmus miatt elítélt személyt tartanak 
fogva az ADX-ben, és még ha ott is vannak, megfelelő eljárási biztosítékokat vezettek be, így például  
az  ADX-be  való  szállítás  elrendelését  megelőzően  tárgyalást  tartanak.  Továbbá,  ha  az  átszállítási  
eljárás nem volt megfelelő, lehetőség van igényt  érvényesíteni akár a Szövetségi Börtönügyi  Iroda 
igazgatási  jogorvoslati  programjánál,  akár  a  szövetségi  bíróságok  előtt.  Ami  az  ADX  korlátozó 
feltételeit és az emberi érintkezés hiányát jelenti, a Bíróság úgy találta, hogy ha a kérelmezőket az 
ellenük  emelt  vádban  bűnösnek  találják,  az  Egyesült  Államok  hatóságai  igazoltan  ítélhetik  őket  
jelentős biztonsági kockázatként és alkalmazhatnak szigorú korlátokat a külvilággal való érintkezésük 
tekintetében. Emellett, az ADX-ben fogvatartottak számára – bár idejük nagy részét cellájukban kell  
tölteniük – biztosítanak olyan  szolgáltatásokat  (TV,  rádió,  újságok,  könyvek,  hobby és  kézműves 
eszközök,  telefonhívások,  társadalmi  látogatások,  beszélgetés  a  családdal,  közös  ima),  és  részt 
vehetnek olyan tevékenységekben, melyek a legtöbb európai börtön lehetőségeit felülmúlják. Az USA 
Igazságügyi  Minisztériumának egyik levele szerint az ADX 252 bentlakója közül 89 személy vesz 
részt a börtön „visszalépés” programjában. Ez azt mutatja, hogy a kérelmezők, ha elítélik őket és az  
ADX-be szállítják, egy ilyen program keretében valós lehetőséget kapnak arra,  hogy a másokkal való 
kapcsolat különböző fokozatain keresztülhaladva alkalmassá váljanak egy normális fegyintézetbe való 
átszállításra.  Végül,  ami  a  mentális  problémákat  illeti,  a  Bíróság  megjegyezte,  hogy  ez  nem 
akadályozza,  hogy az első,  második  és  ötödik kérelmezőt  egy fokozott  biztonságú fegyintézetben 
tartsák  fogva  az  Egyesült  Királyságban  és  mindenesetre  az  ADX-ben  is  elérhető  a  kezelésükhöz 
szükséges pszichiátriai szolgálat.  A Bíróság úgy találta,  hogy az első, negyedik,  ötödik és hatodik 
kérelmező lehetséges ADX-beli fogvatartása nem sértené az Egyezmény 3. cikkét.

Az ötödik kérelmező 269 kötelező, a feltételes szabadon bocsátás lehetősége nélküli életfogytiglani 
szabadságvesztéssel,  az első, harmadik,  negyedik és hatodik kérelmező lehetséges életfogytig tartó  
szabadságvesztéssel szembesül. A kérdéses bűncselekmények súlyosságára való tekintettel a Bíróság 
nem találta e büntetéseket súlyosan aránytalannak, illetve embertelen vagy megalázó bánásmódnak.  
Következésképp egyikük esetében sem sérülne az Egyezmény 3. cikke, ha kiadnák, bűnösnek találnák, 
és életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélnék őket.

A második kérelmező panaszait a Bíróság külön ügyszám (17299/12 sz.) alatt fogja tárgyalni.

6. Ljutvija Grudic és Mahmut Grudic Szerbia elleni ügye (31.925/08 sz. ügy)49

Mindkét kérelmező bosnyák nemzetiségű szerb állampolgár. 1995-ben és 1999-ben a Szerb Nyugdíj  
és Rokkantbiztosítási Alap Koszovói Ágazati Irodája rokkantsági nyugdíjat állapított meg részükre. 
1999. június 9-ig, illetve 2000. január 15-ig rendszeresen kapták rokkantsági nyugdíjukat, amikor a  
nyugdíjaik folyósítása hirtelen, bármiféle magyarázat nélkül megszűnt. A kérelmezők 2003 májusában 
kérték a nyugdíjuk továbbfolyósítását. Az Alap 2004 májusában, illetve 2005 márciusában alakszerű  
határozatot hozott nyugdíjuk 1999 júniusától,  illetve 2000 januárjától kezdődő felfüggesztéséről. A 
határozat  megállapította,  hogy  Koszovó  nemzetközi  igazgatás  alatt  áll,  és  ezért  nem  tudják  a  
nyugdíjakat folyósítani.

49  Az ítélet 2012. szeptember 24-én vált véglegessé.
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A Novi Pazar-i helyi bíróság 2006. július 11-én kelt két külön ítéletében hatályon kívül helyezte az  
Alap  határozatát,  rámutatva  többek  között  arra,  hogy nem hivatkoztak  a  vonatkozó  jogszabályra,  
illetve  nem  adtak  kielégítő  magyarázatot  arra  nézve,  hogy  miért  kellett  a  kérelmezők  nyugdíját 
felfüggeszteni. Az Alap fellebbezéseit elutasítva a Legfelsőbb Bíróság megerősítette a helyi bíróság 
megállapításait. 

Az Alap 2008 áprilisában felfüggesztette a kérelmezők által  az újrafolyósítás iránt  indított  eljárást 
addig, amíg az egész kérdés a szerb hatóságok és a koszovói nemzetközi igazgatás között megoldódik. 
A házaspár közigazgatási fellebbezéssel élt az Alap ezen határozata ellen, de a szerb kormány ezt a  
keresetet vitatta. Anélkül hogy formális döntés született  volna a felfüggesztett eljárás folytatásáról,  
2008  áprilisában  az  Alap  bekérte  a  házaspártól  a  nyugdíjukat  megállapító  határozatot,  amit  a 
kérelmezők megtettek. Ezek után, úgy tűnik, nem volt több eljárási fejlemény.

A kérelmezők az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkére és az Egyezmény 14. cikkére hivatkozva azt 
sérelmezték, hogy rokkantsági nyugdíjukat több mint egy évtizeden át nem kapták meg, és ennek oka 
etnikai kisebbséghez tartozásuk.

A  Bíróság  emlékeztetett  arra,  hogy  az  Első  kiegészítő  jegyzőkönyv  1.  cikke  főszabály  szerint  a 
nyugdíjügyekre  is  alkalmazandó.  Ha  az  Emberi  Jogok  Európai  Egyezményéhez  csatlakozó  állam 
törvényben  rendelkezik  a  nyugdíjfizetésről,  ez  a  törvény  tulajdonjogot  keletkeztet  azok  számára, 
akikre  azt  alkalmazzák.  Bármilyen  beavatkozás  ebbe  a  jogba  csak  akkor  lehet  összhangban  az 
Egyezménnyel, ha törvényen alapszik, és a köz érdekében egy legitim célt követ.

A kérelmezők létező nyugdíj-jogosultsága az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke értelmében vett  
tulajdonnak  minősül,  ezért  a  nyugdíjfizetés  felfüggesztése  nyilvánvalóan  beavatkozást  jelent 
tulajdonuk békés birtoklásába. 

Az Alap a Szociális Ügyek Minisztériumának 2003 márciusában kelt véleményére és a Munkaügyi,  
Foglalkoztatási  és  Szociálpolitikai  Minisztérium  2004  júniusában  kelt  véleményére  hivatkozva 
függesztette  fel  a  kérelmezőknek  a  nyugdíj  továbbfolyósítása  iránt  indított  eljárását,  amelyeket  
sohasem jelentek meg a hivatalos lapban. Ugyanakkor az Alkotmánybíróság megállapította, hogy ezek 
a vélemények nem tekinthetők jogszabályoknak, pusztán azok alkalmazását segítik elő. A Legfelsőbb 
Bíróság 2005. november 15-i véleményében megállapította,  hogy a nyugdíjhoz való elismert  jogot 
csak a nyugdíj- és rokkantsági biztosításról szóló törvény 110. cikke alapján lehet korlátozni.

Következésképp, a Bíróság megállapította, hogy a hatóságok beavatkozása a kérelmezők tulajdonába 
nem  állt  összhangban  a  vonatkozó  hazai  törvényekkel.  Továbbá  nincs  bizonyíték  arra,  hogy  a  
kérelmezők  megkapták  az  ún.  koszovói  nyugdíjat.  Mindenesetre  mindketten  65  évnél  fiatalabbak 
voltak, ezért nem is voltak jogosultak arra a nyugdíjra. Az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkét tehát 
megsértették. 

A Bíróság nem talált bizonyítékot arra, hogy a kérelmezőket etnikai hovatartozásuk miatt hátrányosan 
megkülönböztették  volna,  ezért  az  Egyezmény  14.  cikkének  megsértésére  alapított  panaszukat 
elutasította.

A Bíróság a kérelmezők számára fejenként 7.000,-Euró nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

7. Francesco Sessa Olaszország elleni ügye (28.790/08 sz. ügy)50

A kérelmező  olasz  állampolgárságú,  izraelita  vallású  ügyvéd.  Egy  sértett  képviselőjeként 
eljárva  megjelent  a  Forli-i  vizsgálóbíró  előtt  egy  bizonyítás  felvételére  szolgáló 
meghallgatáson.  A  vizsgálóbíró  nem  tudott  megjelenni,  helyettese  felkínálta  a  megjelent 
feleknek, hogy válasszák ki az elhalasztott eljárási cselekmény elvégzésének új határnapját a 
nyomozási  bíró által  előzetesen megadott  két időpont (2005. október 13. és 18.) közül.  A 
kérelmező rámutatott, hogy mindkét felkínált határnap zsidó ünnepnapra (jom kipur, illetve 
szukkot) esik, és így vallási kötelezettségei miatt egyik nap sem vehet részt a tárgyaláson. A 

50  Az ítélet 2012. szeptember 24-én vált véglegessé.
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helyettes  bíró  a  meghallgatást  2005.  október  13-ra  tűzte  ki.  A  kérelmező  halasztási 
kérelemmel fordult a nyomozási bíróhoz, és büntetőfeljelentést is tett ellene.

A  2005.  október  13-i  tárgyaláson  a  bíró  megállapította,  hogy  a  kérelmező  „személyes 
okokból” nem jelent meg, és felhívta a feleket, hogy nyilatkozzanak a halasztási kérelemre. 
Az  ügyész  és  a  védő  ellenezték  annak  teljesítését,  míg  a  másik  sértett  képviselője  a 
kérelemnek  való  helyt  adást  indítványozta.  A  nyomozási  bíró  végzésével  elutasította  a 
tárgyalás elhalasztása iránti kérelmet. Végzésében kifejtette, hogy a büntetőeljárási törvény 
csak  az  ügyész  és  a  védő  jelenlétét  követeli  meg  az  azonnali  bizonyítási  cselekmény 
lefolytatásánál;  a sértett képviselőjének jelenléte csak lehetőség. Ráadásul a büntetőeljárási 
törvény  nem  írja  elő,  hogy  a  bírónak  el  kell  halasztania  a  tárgyalást,  ha  azon  a  sértett 
képviselője méltánylandó okból nem tud megjelenni. Végül a bíró arra is rámutatott, hogy az 
ügyben  érintett  személyek  (terheltek,  sértettek,  bírósági  és  magánszakértők)  nagy  száma, 
valamint  a bíróság munkaterhe  miatt  a tárgyalást  csak 2006-ra lehetett  volna elhalasztani, 
ezért  az  erre  irányuló  kérelmet  –  az  ügyek  ésszerű  időn  belüli  elbírálásának  alapelvére 
tekintettel – el kellett utasítani.

A kérelmező a határozat ellen fellebbezéssel élt, amelyet 2008 februárjában azzal utasítottak 
el,  hogy az ügyben nem állapítható  meg a kérelmező zsidó vallása szabad gyakorlásának 
akadályozására, avagy méltóságának vallási meggyőződésére tekintettel történő megsértésére 
irányuló szándék.

A  kérelmező  –  az  Egyezmény  9.  cikkére  hivatkozással  –  azt  sérelmezte,  hogy  az 
igazságszolgáltatási hatóság megtagadta a zsidó ünnepnapra kitűzött tárgyalás elhalasztását. 

A Bíróságot a kérelmezőnek nem sikerült meggyőznie arról, hogy a szóban forgó tárgyalás 
zsidó ünnepnapon való megtartása és a tárgyalás elhalasztásának megtagadása a kérelmező 
vallása szabad megvallásához való jog korlátozásának minősült volna. Először is, nem volt 
vitás  a  felek  közt  az,  hogy  a  kérelmezőnek  módjában  állt  volna  teljesíteni  vallási 
kötelezettségeit.  Ráadásul  tudnia  kellett  volna,  hogy  halasztási  kérelmét  a  hatályos 
jogszabályi  rendelkezések  alapján  el  fogják  utasítani,  és  gondoskodnia  kellett  volna 
helyettesítéséről annak érdekében, hogy hivatásbeli kötelezettségeinek eleget tegyen. Végül a 
Bíróság megjegyezte azt is, hogy a kérelmező nem igazolt semmiféle olyan nyomást, amely őt 
vallási  meggyőződésének  megváltoztatására  kényszerítette,  avagy  vallása  vagy  hite 
megvallását megakadályozta volna. 
A Bíróság úgy ítélte meg, hogy még ha el is fogadnánk azt, hogy a kérelmezőnek az Egyezmény 9.  
cikk 1. bekezdésében rögzített jogába beleavatkoztak, az ilyen, törvényben meghatározott korlátozás 
igazolható  mások  jogainak  és  szabadságainak  védelmével  (így  különösen  a  köznek  az 
igazságszolgáltatás megfelelő működtetéséhez fűződő jogával) és az ügyek ésszerű határidőn belüli 
tárgyalásának alapelvével. Egy ilyen beavatkozás fenntartaná a követendő cél és az alkalmazott eszköz 
között  okszerű  arányossági  kapcsolatot  is.  A  Bíróság  tehát  arra  a  következtetésre  jutott,  hogy az  
Egyezmény 9. cikkét nem sértették meg. 

8. Denis Ahrens Németország elleni ügye (45.071/09. sz. ügy)51

A kérelmező azt feltételezte, hogy 2005 augusztusában vér szerinti  lánygyermeke született,  akinek 
anyjával (P.) volt egy kapcsolata. A fogantatás idején P. más férfivel (M.) élt együtt, aki elismerte a 
gyermek apaságát. Az élettársak közös szülői felügyeletet gyakorolnak a gyermek felett, és közösen  
nevelik  őt.  A  kérelmező  2005  októberében  pert  indított  M.  apaságát  vitatva,  és  megerősített  
nyilatkozatot  tett,  amely szerint  a  gyermek  fogantatásának időszakában intim kapcsolatban állt  az  
anyával. M. válaszul előadta, hogy teljes szülői felelősséget vállal a gyermekért akkor is, ha nem ő a  
vérszerinti apja. 

51  Az ítélet 2012. szeptember 24-én vált véglegessé.
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A kerületi  bíróság a felek nyilatkozatai, a szakértői vélemény és a vérvizsgálat eredménye  alapján 
2007 áprilisában meghozott ítéletével megállapította, hogy kérelmező a gyermek vérszerinti apja, és 
nincs elzárva attól,  hogy M. apaságát vitassa. A fellebbviteli  bíróság azonban 2007 augusztusában 
meghozott határozatával hatályon kívül helyezte az elsőfokú bíróság ítéletét arra hivatkozással, hogy a 
kérelmezőnek nem volt  joga  az  apaság  vitatására,  M.  és  a  gyermek  közötti  társadalmi  és  családi  
kapcsolat  miatt,  amely  azután  is  fennmaradt,  hogy megállapították:  nem M.  a  vérszerinti  apa.  A 
kérelmező  alkotmányjogi  panaszának  vizsgálatát  a  Szövetségi  Alkotmánybíróság  2009  májusában 
elutasította.

A kérelmező - az Egyezmény 8. cikkének és annak a 14. cikkel kapcsolatos megsértésre hivatkozva –  
azt sérelmezte, hogy a német bíróságok megakadályozták más személy apaságának vitatását, továbbá 
hátrányosan  megkülönböztették  a  gyermek  anyjával,  a  jogilag  elismert  apával  és  a  gyermekkel  
szemben.

A Bíróság megállapította, hogy a német bíróságok azon határozatai, amelyek elutasították a kérelmező 
vérszerinti  apaság  megállapítása  iránti  kérelmét,  beavatkoztak  a  kérelmező  –  az  Egyezmény  8.  
cikkében biztosított – magánélet tiszteletben tartásához való jogába. A Bíróság ugyanakkor úgy vélte,  
hogy az említett  bírósági határozatok nem minősíthetők – az Egyezmény 8. cikkében biztosított  – 
családi  élet  tiszteletben  tartásához  való  jogba  történő  beavatkozásnak,  figyelemmel  arra,  hogy  a  
kérelmező és a gyermek között soha sem állt fenn szoros személyes kapcsolat.

Egy másik ügyben, az Anayo kontra Németország ügyben a Bíróság megállapította az Egyezmény 8. 
cikk  megsértését  a  német  bíróságok  részéről,  amiért  azok  elutasították  egy  férfi  vérszerinti  
gyermekeivel  való  kapcsolattartásra  irányuló  kérelmét  azon  az  alapon,  hogy  a  férfinak  nincs 
társadalmi  és  családi  kapcsolata  gyermekeivel.  A  kérelmező  által  kezdeményezett  eljárások  tétje  
azonban a hivatkozott  ügytől  eltérően a kapcsolattartás jog biztosításán jóval  túlmutatott,  hiszen a  
kérelmező teljes szülői felügyeleti jogot kívántak szerezni gyermekük felett, továbbá vitatni kívánták a  
vélelmezett  apa  apaságát.  Kautzor  úr  a  fentieken  túlmenően  azt  is  panaszolta,  hogy  kizárólag  
gyermeke jogállásának megváltoztatásával lett volna lehetősége állítólagos apasága igazoltatására.

A Bíróság az általa lefolytatott összehasonlító kutatás alapján megjegyezte, hogy az Európa Tanács 
tagállamainak többsége lehetővé teszi a feltételezett vérszerinti apa számára az elismerő nyilatkozat  
alapján vélelmezett  apaság vitatását,  még abban az esetben is,  ha a vélelmezett  apa társadalmi  és  
családi kapcsolatban él a gyermekkel. Kilenc, jelentős kisebbségben lévő tagállam ugyanakkor nem 
engedi meg a feltételezett vérszerinti apa számára a vélelmezett apaság vitatását. A tagállamok között  
nincsen  tehát  e  tárgyban  kialakult  egyetértés,  ennélfogva  a  tagállamok  széleskörű  döntési  és 
mérlegelési jogosultságot élveznek a gyermekek jogállásának meghatározására vonatkozó szabályok 
megalkotásában.

Noha a kérelmező érdekében állt, hogy magánélete egy fontos vonatkozását megállapítsák és jogilag 
elismerjék,  a német  bíróságok határozatai  a  törvényalkotói  szándéknak megfelelően a  mindennapi 
szülői gondoskodást biztosító vélelmezett apa és az illető gyermeke között fennálló családi kapcsolat  
elsődlegességét  kívánták  biztosítani.  Az  Anayo  kontra  Németország ügyben  hozott  ítéletből 
levezethető, hogy az Egyezmény 8. cikke értelmében a tagállamok kötelesek annak vizsgálatára, hogy 
a gyermek mindenekfelett álló érdekét szolgálja-e vérszerinti apjával való kapcsolatteremtése, például 
a kapcsolattartási jog biztosítása révén. Mindez azonban nem szükségszerűen eredményezi azt, hogy  
az Egyezmény alapján a tagállamok kötelesek lennének lehetővé tenni a vérszerinti apa számára a  
vélelmezett apaság vitatását.

A Bíróság továbbá meggyőződött arról, hogy a német bíróságok kellő körültekintéssel vizsgálták meg 
a  helyzetet.  Ennek  következtében  egyik  ügyben  sem  valósult  meg  az  Egyezmény  8.  cikkének 
megsértése.

A Bíróság megjegyezte, hogy az apaság vitatásának lehetősége vonatkozásában a gyermek anyjának, a  
jogilag elismert apának és a gyermeknek a kérelmezőktől eltérő kezelése azt a fő célt szolgálta, hogy 
védje  a  gyermek  kialakult  családi  kapcsolatait  mindenfajta  káros  külső  hatástól.  A  Bíróság  az 
Egyezmény 8. cikkével kapcsolatos fenti megállapításaira tekintettel úgy ítélte, hogy a gyermek és a  
biológiai  apja  közötti  kapcsolattal  szemben a  gyermek  és  az  őt  ténylegesen  nevelő család közötti  
kapcsolatot előnyben részesítő nemzeti  bírósági döntés meghozatala a tagállam szabad mérlegelési  
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jogkörébe  tartozik.  Ennek  következtében  az  Egyezmény  14.  cikkét  az  Egyezmény  8.  cikkére 
tekintettel nem sértették meg. 

9. Heiko Kautzor Németország elleni ügye (45071/09. sz. ügy)52

A kérelmező azt feltételezte, hogy volt felesége (D.) 2005 márciusában született lányának vérszerinti  
apja. Volt felesége, D. új partnerével (E.) él, aki 2006 májusában apai elismerő nyilatkozatot tett. A 
párnak ezt követően két másik gyermeke is született, és összeházasodtak. A kérelmező jelezte volt  
feleségének, hogy szeretne kapcsolatot tartani gyermekével, továbbá el szeretné ismerni az apaságot.  
2006 júliusában pert indított apasága megállapítása iránt és kérte annak megállapítását a bíróságtól,  
hogy E. nem a gyermek apja.

A kerületi bíróság a felek nyilatkozatai és a gyermek érdekeinek képviseletére kirendelt ügygondnok  
eljárása  alapján  2008  júniusában  meghozott  ítéletével  elutasította  a  kérelmező  keresetét. 
Megállapította, hogy a kérelmező nem vitathatta az apaságot, mert a gyermek és a vélelmezett apa, E. 
között  már  létező társadalmi  és családi  kapcsolat  állt  fenn.  Mivel  a gyermeknek már  volt  jogilag 
elismert apja, így a kérelmezőnek nem állt jogában, hogy vérszerinti apaságát egy genetikai vizsgálat 
révén megállapítsák. A fellebbviteli bíróság 2008 decemberében meghozott határozatával az elsőfokú 
bíróság  ítéletét  helybenhagyta.  A  kérelmező  panasza  alapján  eljárva  a  fellebbviteli  bíróság  2009 
márciusában megerősítette, hogy a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései alapján, ahogyan 
azt  a Szövetségi  Alkotmánybíróság értelmezi,  nincs helye  a vérszerinti  apaság megállapításának a  
vélelmezett apaság megállapításától függetlenül. A kérelmező alkotmányjogi panaszának vizsgálatát 
2009 júniusában a Szövetségi Alkotmánybíróság elutasította.

A kérelmező - az Egyezmény 8. cikkének és annak a 14. cikkel kapcsolatos megsértésre hivatkozva –  
azt sérelmezte, hogy a német bíróságok megakadályozták más személy apaságának vitatását, továbbá 
hátrányosan  megkülönböztették  a  gyermek  anyjával,  a  jogilag  elismert  apával  és  a  gyermekkel  
szemben.

A Bíróság megállapította, hogy a német bíróságok azon határozatai, amelyek elutasították a kérelmező 
vérszerinti  apaság  megállapítása  iránti  kérelmét,  beavatkoztak  a  kérelmező  –  az  Egyezmény  8.  
cikkében biztosított – magánélet tiszteletben tartásához való jogába. A Bíróság ugyanakkor úgy vélte,  
hogy az említett  bírósági határozatok nem minősíthetők – az Egyezmény 8. cikkében biztosított  – 
családi  élet  tiszteletben  tartásához  való  jogba  történő  beavatkozásnak,  figyelemmel  arra,  hogy  a  
kérelmező és a gyermek között soha sem állt fenn szoros személyes kapcsolat.

Egy másik ügyben, az Anayo kontra Németország ügyben a Bíróság megállapította az Egyezmény 8. 
cikk  megsértését  a  német  bíróságok  részéről,  amiért  azok  elutasították  egy  férfi  vérszerinti  
gyermekeivel  való  kapcsolattartásra  irányuló  kérelmét  azon  az  alapon,  hogy  a  férfinak  nincs 
társadalmi  és  családi  kapcsolata  gyermekeivel.  A  kérelmező  által  kezdeményezett  eljárások  tétje  
azonban a hivatkozott  ügytől  eltérően a kapcsolattartás jog biztosításán jóval  túlmutatott,  hiszen a  
kérelmező teljes szülői felügyeleti jogot kívántak szerezni gyermekük felett, továbbá vitatni kívánták a  
vélelmezett  apa  apaságát.  A  kérelmező  azt  is  sérelmezte,  hogy  kizárólag  gyermeke  jogállásának  
megváltoztatásával lett volna lehetősége állítólagos apasága igazoltatására.

A Bíróság az általa lefolytatott összehasonlító kutatás alapján megjegyezte, hogy az Európa Tanács 
tagállamainak többsége lehetővé teszi a feltételezett vérszerinti apa számára az elismerő nyilatkozat  
alapján vélelmezett  apaság vitatását,  még abban az esetben is,  ha a vélelmezett  apa társadalmi  és  
családi kapcsolatban él a gyermekkel. Kilenc, jelentős kisebbségben lévő tagállam ugyanakkor nem 
engedi meg a feltételezett vérszerinti apa számára a vélelmezett apaság vitatását. A tagállamok között  
nincsen  tehát  e  tárgyban  kialakult  egyetértés,  ennélfogva  a  tagállamok  széleskörű  döntési  és 
mérlegelési jogosultságot élveznek a gyermekek jogállásának meghatározására vonatkozó szabályok 
megalkotásában.

Noha a kérelmező érdekében állt, hogy magánélete egy fontos vonatkozását megállapítsák és jogilag 
elismerjék,  a német  bíróságok határozatai  a  törvényalkotói  szándéknak megfelelően a  mindennapi 

52  Az ítélet 2012. szeptember 24-én vált véglegessé.
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szülői gondoskodást biztosító vélelmezett apa és az illető gyermeke között fennálló családi kapcsolat  
elsődlegességét  kívánták  biztosítani.  Az  Anayo  kontra  Németország ügyben  hozott  ítéletből 
levezethető, hogy az Egyezmény 8. cikke értelmében a tagállamok kötelesek annak vizsgálatára, hogy 
a gyermek mindenekfelett álló érdekét szolgálja-e vérszerinti apjával való kapcsolatteremtése, például 
a kapcsolattartási jog biztosítása révén. Mindez azonban nem szükségszerűen eredményezi azt, hogy  
az Egyezmény alapján a tagállamok kötelesek lennének lehetővé tenni a vérszerinti apa számára a  
vélelmezett apaság vitatását.

A Bíróság megállapította, hogy az összehasonlító kutatásban vizsgált 26 tagállam közül egyikben sem 
létezik  olyan  eljárási  rendszer,  amely  a  vérszerinti  apaság  megállapítását  a  vélelmezett  apaság  
vitatásától  függetlenül  lehetővé  tenné.  A  biológiai  és  a  vélelmezett  apaság  külön-külön  történő 
vizsgálatának engedélyezéséről szóló döntés a tagállamok mérlegelési jogkörébe tartozik.

A Bíróság továbbá meggyőződött arról, hogy a német bíróságok kellő körültekintéssel vizsgálták meg 
a  helyzetet.  Ennek  következtében  egyik  ügyben  sem  valósult  meg  az  Egyezmény  8.  cikkének 
megsértése.

A  Bíróság  megjegyezte,  hogy  az  apaság  vitatásának  lehetősége  vonatkozásában  –  és  a  genetikai 
vizsgálat  vonatkozásában  –  a  gyermek  anyjának,  a  jogilag  elismert  apának  és  a  gyermeknek  a 
kérelmezőktől  eltérő  kezelése  azt  a  fő  célt  szolgálta,  hogy  védje  a  gyermek  kialakult  családi  
kapcsolatait mindenfajta káros külső hatástól. A Bíróság az Egyezmény 8. cikkével kapcsolatos fenti  
megállapításaira tekintettel úgy ítélte, hogy a gyermek és a biológiai apja közötti kapcsolattal szemben 
a gyermek és az őt ténylegesen nevelő család közötti kapcsolatot előnyben részesítő nemzeti bírósági 
döntés  meghozatala  a  tagállam  szabad  mérlegelési  jogkörébe  tartozik.  Ennek  következtében  az 
Egyezmény 14. cikkét az Egyezmény 8. cikkére tekintettel nem sértették meg. 

A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai

Büntető ügyszak

Bkf.II.1270/2012/2. 
A Be. 129. § (2) bekezdés b) pontja szerint előzetes letartóztatásnak akkor van helye,  ha a terhelt  
szökésének, elrejtőzésének veszélyére tekintettel vagy más okból megalapozottan feltehető, hogy az 
eljárási cselekményeknél a jelenléte másképp nem biztosítható. 

Az előzetes letartóztatás feltételeinek vizsgálatánál annak a következtetésnek, mely szerint fennáll a 
szökés, elrejtőzés veszélye, tényeken kell alapulnia.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága valóban több esetben kifejtette,  hogy az elhúzódó fogva tartás 
csak  akkor  lehet  indokolt,  ha  az  ártatlanság  vélelme  ellenére  a  kényszerintézkedés  fenntartását  a  
közérdek  indokolja,  ami  nagyobb  súllyal  esik  a  latba,  mint  a  személyi  szabadság  tiszteletben  
tartásának követelménye. A szökés veszélyére való hivatkozást azonban emellett is konkrét, kizárólag  
az adott ügyre vonatkozó tényekkel kell alátámasztani (Imre kontra Magyarország ügy),  (BH2009. 
7.sz.).  Vagyis  a  konkrét  ügyet  vizsgálva  kell  a  bíróságnak  az  előzetes  letartóztatást  megalapozó 
általános és különös okokat vizsgálni.

Jelen  esetben  megállapítható,  hogy  Sz.  A.  vádlott  -  a  vádirat  szerint  2010.  január  12.  és  2010.  
augusztus 25. napja között - különböző pénzintézeti fiókok sérelmére követte el a bűncselekményeket 
nagyobb összegű pénzszerzés érdekében.

A Kúria  e  körben  kiemeli,  hogy a  Fővárosi  Főügyészség  NF.3440/2010.  számú  vádiratában  vád 
tárgyává tett,  8 vádpontban megfogalmazott bűncselekmény közül három cselekmény [a Btk. 321.§ 
(1) bekezdésébe ütköző és az (5) bekezdés a) pontja szerint minősülő, jelentős értékre, fegyveresen 
elkövetett rablás bűntette] büntetési fenyegetettsége tíz évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés], 
további három cselekmény [Btk. 321.§ (1) bekezdésébe ütköző és a (4) bekezdés a) pontja szerint  
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minősülő fegyveresen elkövetett rablás bűntette] büntetési fenyegetettsége öt évtől tizenöt évig terjedő 
szabadságvesztés.

Ezért a vád tárgyává tett cselekmények többszörös halmazata és büntetési fenyegetettségük okán a 
szökés,  elrejtőzés,  de  az  erőszakos  vagyon  elleni,  pénzszerzés  végett  sorozatszerűen  elkövetett  
cselekmény okán a bűnismétlés reális veszélye is kétséget kizáróan fennáll.

A  Kúria  álláspontja  szerint  ugyanakkor  a  védő  által  védence  személyi  körülményei  körében  tett 
hivatkozásai (a vádlott büntetlen előélete, minden vonatkozásban rendezett családi és életkörülményei) 
a fenti objektív körülményekkel szemben nem vehetők figyelembe olyan súllyal, hogy az alapot adjon 
az előzetes letartóztatás megszüntetésére.

Gazdasági ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Munkaügyi ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Polgári ügyszak

Pfv.IV.20.182/2012/6. 
A hangfelvétel  tartalmi  ismertetése és a  beszélgetés leirat  formájában való közzététele nem jelent  
nyilvánosságra hozatalt, így nem valósítja meg a Ptk. 80. § (2) bekezdésének megsértését. Amennyiben  
a párton belüli választások idején egy parlamenti párt vezetőjének, politikai közszereplőnek a pártot  
és személyét érintő, terhelő adatok gyűjtésére adott megbízásról információk kerülnek a birtokába, és  
a tudomására jutott tényekről a nyilvánosságot tájékoztatja, azzal nem valósít meg vétkes magatartást,  
az  nem  ütközik  a  Ptk.  4.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  rendeltetésszerű  joggyakorlás  
követelményébe,  tehát  a  felhasználás  nem  visszaélésszerű.  Ebben  az  esetben  a  nyilvánosság  
tájékoztatásához  fűződő  érdek  felülírja  az  érintett  személy  személyhez  fűződő  jogának  védelmét  
biztosító magánérdeket. 

A beszélgetésről készült felvétel tartalmi ismertetése csak tényközlés, annak a ténynek az ismertetése,  
hogy  egy  meghatározott  tartalommal  létezik  egy  hangfelvétel.  Ez  a  magatartás  ugyanakkor  nem 
vitásan a hangfelvétel egyfajta felhasználásának minősül,  amely a Ptk. 80. § (1) bekezdése szerint  
akkor jogsértő, ha visszaélésszerűen történik. A Legfelsőbb Bíróság BH 1985/57. számon közzétett  
döntésében  rámutatott:  annak  elbírálásánál,  hogy  a  hangfelvétel  felhasználása  visszaélésszerűnek 
minősül-e, a Ptk. 4. § (1) bekezdésében meghatározott rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeire  
kell  figyelemmel  lenni.  E  rendelkezés  szerint  a  polgári  jogok  gyakorlása  és  a  kötelezettségek 
teljesítése  során  a  feleknek  olyan  magatartást  kell  tanúsítaniuk,  hogy  érdekeik  érvényesítése  a  
társadalom érdekével összhangban álljon.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága több ítéletében hangsúlyozta: az Emberi Jogi Egyezmény 10.cikke 
a politikai közbeszéddel vagy a közérdekű kérdésekkel kapcsolatos viták korlátozására csak szűk teret  
enged (Radio Twist  a.s.v.  Slovakia,  Dupuis and Others v. France, Bladet Tromso and Stensaas v.  
Norway).

Amint  azt  a  Kúria  a Pfv.IV.21.459/2011/3.  sz.  ítéletében már  kifejtette,  az  I.  r.  alperesnek „saját  
személye és politikai pozíciója, valamint tisztessége védelme érdekében minden további nélkül joga 
volt  ahhoz,  hogy a megismert  tények alapján a nyilvánossághoz forduljon”.  Amennyiben a párton 
belüli  tisztségviselői  választások  idején  egy parlamenti  párt  vezetőjének,  politikai  közszereplőnek 
ezzel  kapcsolatos  visszaélésekre  utaló  információk  kerülnek  a  birtokába,  és  a  tudomására  jutott  
tényekről a nyilvánosságot tájékoztatja, azzal nem valósít meg vétkes magatartást, az nem ütközik a  
Ptk.  4.  §  (1)  bekezdésében meghatározott  rendeltetésszerű  joggyakorlás  követelményébe.  Tehát  a 
felhasználás  nem visszaélésszerű,  amiatt  a  Ptk.  80.  §  (1)  bekezdése  alapján  sem állapítható  meg 
jogsértés.  Ezeknek,  az  érintettek  által  elhangzásukat  illetően  nem  vitatott  információknak  a  
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nyilvánosságra hozatala az adott esetben olyan közérdek is volt, amely a személyhez fűződő jogok 
védelmét biztosító magánérdeket önmagában felülírja. 

Bár a felperes a hangfelvételhez fűződő joga megsértésének megállapítását kérte, mivel személyhez 
fűződő jogának megsértése miatt  érvényesített igényt,  a Kúria arra is rámutat,  hogy az alperesek a  
felperes  jóhírnevét  (Ptk.  78.  §)  sem  sértették  meg,  mert  a  beszélgetés  tartalmát  a  valóságnak  
megfelelően közölték. Magántitok megsértése sem állapítható meg, mivel aki saját védelmében, jogai  
megóvása  érdekében  lép  a  nyilvánosság  elé,  annak  a  magatartása  nem  jogosulatlan  és  nem 
visszaélésszerű (Ptk. 81. § (1) bekezdés). 

 
Pfv. IV. 20.314/2012/7. 
Az érintett  személyre  vonatkozó,  azt  sértő és  valótlan tények közlése  sérti  a  jóhírnév védelméhez  
fűződő személyiségi jogot,  amelyet még a közszereplő sem köteles tűrni.  A nem vagyoni kártérítés  
összegének  mérlegeléssel  történt  megállapítása,  ha  az  nem kirívóan  okszerűtlen,  a  felülvizsgálati  
eljárásban a felülmérlegelésre és a jogerős ítélet jogszabálysértő voltának megállapítására nem ad  
alapot. 

A  perben  kifogásolt  írásműben  közölt  azonos  állítások  miatt  a  felperes  által  korábban  sajtó-
helyreigazítás iránt  indított  perben a Legfelsőbb Bíróság a Pfv.IV.20.381/2009/5. számú ítéletében 
már  állást  foglalt  abban  a  kérdésben,  hogy  a  kifogásolt  közlések  a  sajtó-helyreigazítási  igényt  
megalapozzák.  Amennyiben  a  sérelmezett  közlések  nem minősültek  volna  tényállításnak,  a  sajtó-
helyreigazításnak eleve nem lett volna jogalapja. Ezért az ugyanazon cikkben megjelent ugyanazon 
közlések tekintetében azt állítani, hogy azok nem tényállításnak, hanem véleménynek, a közszereplő 
felperest bíráló, kritikai megnyilvánulásnak minősülnek, nyilvánvalóan téves. 

Helytállóan  hivatkoztak  az  alperesek  az  Alkotmánybíróság  több  határozatában  is  kifejtett  elvek 
alapján arra, hogy a közhatalom gyakorlásában részt vevő személyek a tevékenységüket bíráló kritikai 
megnyilvánulások fokozottabb tűrésére  kötelesek,  és  az  esetleg  túlzó  vagy felfokozott  hangvételű 
véleményt is elviselni tartoznak. Olyan elvárást azonban az Alkotmánybíróság sem fogalmazott meg,  
hogy a közszereplő a valótlan és sértő tény állítását is eltűrni köteles. A perben kifogásolt valamennyi  
közlés  valamilyen  tényt  állított,  amelynek  valóságát  az  alperesek  nem  bizonyították.  Ezért 
jogszabálysértés  nélkül  állapította  meg  a  jogerős  ítélet  a  jogsértést  és  alkalmazta  az  objektív  
jogkövetkezményeket.

Pfv.IV.20.425/2012/4.
Önmagában  a  téves  jogalkalmazás,  ha  az  nem  kirívóan  okszerűtlen  jogértelmezésen  alapul,  a  
közigazgatási szerv kártérítési felelősségét nem alapozza meg. 

A felperes a Ptk. 76. §-a alapján a személyes szabadságának jogellenes korlátozásával megvalósult 
személyhez fűződő jogának megsértése jogkövetkezményeként kérte az idegenrendészeti hatóság nem 
vagyoni kárának megtérítésére kötelezését. Az idegenrendészeti őrizetbe vételről hozott határozattal  
szemben  rendes  jogorvoslatnak,  azaz  fellebbezésnek nincs  helye;  a  Harm.tv.  57.  §  (2)  bekezdése 
alapján  az  őrizetet  elrendelő  határozat  ellen  igénybe  vehető  kifogás  pedig  nem tekinthető  rendes 
jogorvoslati eszköznek. Ettől függetlenül, még ha az idegenrendészeti hatóság által a Harm.tv. 55. § 
(3) bekezdése alapján legfeljebb 72 órára elrendelhető őrizet ellen az elrendelésétől számított 72 órán 
belül előterjeszthető kifogás rendes jogorvoslatnak is minősülne, az az adott esetben a kár elhárítására  
nem lett volna alkalmas, ezért nem volt relevanciája annak, hogy a felperes az őrizetbe vételt elrendelő  
határozattal szemben formális kifogást nem terjesztette elő.

A Ptk. 339. § (1) bekezdése alapján azt kellett megítélni, hogy fennáll-e az idegenrendészeti hatóság 
felelőssége  a  felperes  idegenrendészeti  őrizetének  jogosulatlan  elrendelése  miatt  a  személyes 
szabadság korlátozásával okozott kárért. Az idegenrendészeti hatóság kártérítő felelőssége az általa 
csupán 72 óra időtartamra elrendelhető őrizettel összefüggésben okozott kárért áll  fenn. Miután az  
őrizet  72  órán  túli  meghosszabbítására  csak  a  bíróság  jogosult,  az  őrizet  meghosszabbított  
időtartamával összefüggésben bekövetkezett kárért az idegenrendészeti hatóság nem felel. Önmagában 
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az,  hogy  az  őrizet  időtartamának  meghosszabbítása  érdekében  –  a  jogszabályban  biztosított  
hatáskörében eljárva - az idegenrendészeti hatóság intézkedett és annak indokait a bíróság elé tárta, az 
idegenrendészeti hatóság kártérítő felelősségét nem alapozza meg. Arra pedig a perben nem merült fel 
adat,  hogy  az  idegenrendészeti  hatóság  a  bíróságot  az  őrizet  meghosszabbítása  érdekében 
megtévesztette volna. 

Az idegenrendészeti hatóság, amint azt a felperes kiutasítását és idegenrendészeti őrizetét elrendelő 
határozatok  tárgyában  hozott  bírósági  ítéletek  megállapították,  a  jogszabály  téves  alkalmazásával  
bírálta el egymástól elkülönítve a felperesnek a tartózkodási engedély iránti kérelme alapjául szolgáló 
különös méltánylást érdemlő körülmények figyelembe vételére vonatkozó és a tartózkodási engedély 
iránti kérelmét, továbbá mulasztott, amikor a méltányossági kérelem elbírálásának időtartamára nem 
látta el a felperest ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolással. 

Az idegenrendészeti hatóság a Ptk. 339. § (1) bekezdése alapján azonban a vétlensége bizonyításával 
kimentheti  magát  a  felelősség  alól.  Az ítélkezési  gyakorlat  szerint  a  jogalkalmazó  szerv kártérítő  
felelősségét  önmagában  a  téves  jogalkalmazás  nem  alapozza  meg,  annak  megállapítását  csak  a 
kirívóan  súlyos  jogalkalmazási  tévedés  teszi  lehetővé.  A  perbeli  időszakban  az  alkalmazandó 
jogszabályok  nem tartalmaztak eljárási  rendet  arra  vonatkozóan,  hogyan  kell  elbírálni  a  harmadik  
országbeli  állampolgár  tartózkodási  engedély  kiadása  iránti  kérelmét,  ha  azt  méltánylást  érdemlő  
körülményre  hivatkozással  kéri.  Miután  nem  álltak  még  rendelkezésre  azok  a  bírósági  ítéletek,  
amelyek az idegenrendészeti hatóság eljárást kifogásolták, az idegenrendészeti hatóság jogértelmezése  
nem volt kirívóan okszerűtlen és eljárása sem a jogszabályok nyilvánvaló megsértésén alapult. Azt,  
hogy  a  vonatkozó  jogterület  szabályozása  nem  volt  egyértelmű,  a  jogszabály  utóbb  történt  - 
méltányossági  és  tartózkodási  engedély  egyidejű  előterjesztésének  lehetővé  tételére  vonatkozó  - 
módosítása  is  igazolja.  Mindebből  következik,  hogy  az  idegenrendészeti  hatóság  által  az  
idegenrendészeti  őrizet  téves  elrendelése  nem  volt  kirívóan  okszerűtlen  jogalkalmazás 
következménye, amely a közigazgatási szerv kártérítési felelősségét megalapozná. 

Közigazgatási ügyszak

Kpkf. I. 37.589/2012/2. 
I. A Kúria a Bszi. 62-64. § szerinti eljárással kapcsolatosan elsőként azt állapította meg, hogy az OBH  
elnöke  a  bíróság  kijelölésével  kapcsolatos  eljárása  során  az  igazságügyi  igazgatás  körébe  tartozó 
közjogi tartalmú döntést hoz. A Bszi. 76. § (1) bekezdés b) pontja szerint az OBH elnöke az igazgatási  
feladatainak ellátása érdekében jogszabályi  keretek között  – normatív utasításként – a bíróságokra  
kötelező  szabályzatokat  alkot,  továbbá  ajánlásokat  és  határozatokat  hoz.  Az  OBH  elnöke  e 
felhatalmazás alapján hozta meg ajánlását az eljáró bíróság kijelöléséről az ügyek ésszerű időn belül  
való elbírálásának biztosítása érdekében. (amelyet az OBT 36/2012. (VIII. 17.) számú határozatával 
elfogadott).  Mindez  tehát  az  OBH elnökének  igazgatási  feladatait  érinti.  A  Bszi.-n  kívül  büntető  
ügyekben a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 20/A. §-a is tartalmaz szabályt a bíróság 
kijelölésével  kapcsolatban,  e  szerint  „[a]z  Országos  Bírósági  Hivatal  elnöke  az  illetékes  bíróság 
helyett  más,  azonos  hatáskörű  bíróságot  jelöl  ki  az  ügy  elbírálására,  ha  a  bíróság  rendkívüli  
munkaterhe  miatt  az  ügyek  ésszerű időn belül  való elbírálása  más  módon  nem biztosítható,  és  a  
kijelölés nem jár a kijelölt bíróság aránytalan megterhelésével.” 

Az OBH elnökének az eljáró bíróság kijelölésével kapcsolatos döntése tehát közjogi tartalmú, e döntés 
a Bszi.-n, adott esetben a Be.-n és az OBT által elfogadott elveken alapuló sui generis eljárás során  
meghozott igazgatási döntés. Bár e döntés felülvizsgálata során a Bszi. 63. § (3) bekezdése és további 
szabályai a kijelölő határozat elleni fellebbezésről szólnak, azonban megállapítható, hogy e körben a  
Kúria  a  kijelölésről  szóló,  az  igazságügyi  igazgatás  körében  meghozott  határozat  törvényességi  
felülvizsgálatát végzi el. A Kúria ebben az eljárásban tehát nem másodfokként, hanem az igazgatási  
döntést felülvizsgáló bíróságként jár el. Eljárása során a Bszi. 63. § (5) bekezdése szerint a kijelölésről  
szóló határozatot vagy helyben hagyja, vagy pedig hatályon kívül helyezi.

II. A bírónak az egyedi ügyben alkalmazandó jogszabály felülvizsgálatára irányuló kezdeményezési  
jogát az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés b) pontja tartalmazza. Ennek alapján az Abtv. 25. §-a  
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kimondja,  hogy  „[h]a  a  bírónak  az  előtte  folyamatban  levő  egyedi  ügy  elbírálása  során  olyan  
jogszabályt kell alkalmazni, amelynek alaptörvény-ellenességét észleli, vagy alaptörvény-ellenességét 
az Alkotmánybíróság már megállapította, – a bírósági eljárás felfüggesztése mellett – az Alaptörvény 
24.  cikk (2) bekezdés b) pontja alapján az Alkotmánybíróságnál  kezdeményezi  a jogszabály vagy 
jogszabályi  rendelkezés  alaptörvény-ellenességének  megállapítását,  illetve  az  alaptörvény-ellenes 
jogszabály  alkalmazásának  kizárását.”  Az  Alaptörvény  és  az  Abtv.  e  helyen  a  jogszabályok 
alkotmányossági  vizsgálatának  kezdeményezéséről  szól,  azonban  az  Abtv.  37.  §  (2)  bekezdése 
lehetővé teszi, hogy bírói kezdeményezés alapján közjogi szervezetszabályozó eszköz vagy jogegységi 
határozat vizsgálatát is lehessen kérni. Ezzel összhangban rendelkezik a polgári perrendtartásról szóló 
1952. évi III. törvény 155/B. §-a is. 

A  Bszi.  62.  és  63.  §-ai  a  Bszi.  „[a]z  eljáró  bíróság  kijelölése  az  ügyek  ésszerű  időn  belül  való 
elbírálásának biztosítása érdekében” címet  viselő V. fejezetében találhatók.  A 62.  § (1) bekezdése  
szerint „Az OBH elnöke az OBT által meghatározott elvek figyelembevételével az ügy elbírálására az 
illetékes bíróság helyett  kivételesen más,  azonos hatáskörű bíróságot jelölhet ki,  ha az ügy vagy a 
bíróságra  az  adott  időszakban  érkezett  ügyek  meghatározott  csoportjának  elbírálása  a  bíróság 
rendkívüli és aránytalan munkaterhe miatt ésszerű időn belül másként nem biztosítható és a kijelölés  
nem jár a kijelölt bíróság aránytalan megterhelésével.” Az ezt követő szabályok a Bszi.-ben ennek az  
eljárásnak a törvényi  szabályait  rögzítik. Magyarország Alaptörvényének átmeneti  rendelkezéseiről 
szóló 11. cikk (3) bekezdése szerint „[a]z Alaptörvény XXVIII. cikkének (1) bekezdésében biztosított  
ésszerű határidőn belüli  bírói  döntéshez való alapjog érvényesülése  érdekében mindaddig,  amíg  a  
bíróságok  kiegyensúlyozott  ügyterhelése  nem valósul  meg,  az  Országos  Bírósági  Hivatal  elnöke 
bármely ügy tárgyalására az általános illetékességű bíróságtól eltérő, de azonos hatáskörű bíróságot 
jelölhet ki.” Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezéseit Magyarország Alaptörvényének 
első módosítása (2012. június 18.) 1. cikk (1) bekezdése alaptörvényi rangra emelte (a továbbiakban: 
Alaptörvény átmeneti rendelkezései). Mint ahogy azt a fenti tartalmi szövegazonosság is mutatja, a  
Bszi 62. § (1) bekezdése Alaptörvénnyel való összhangjának kezdeményezése egyben azt is jelentené,  
hogy a Kúria az Alaptörvény átmeneti rendelkezéseinek a vizsgálatát is kéri. Az alkotmánybírósági  
eljárás  lefolytatására  irányuló  bírói  kezdeményezés  jogszabályokra,  közjogi  szervezetszabályozó 
eszközökre és jogegységi határozatokra terjed ki. A jogszabály fogalmát az Alaptörvény T) cikk (2) 
bekezdés  tartalmazza,  a  jogszabály  fogalma  alatt  sem  az  Alaptörvény,  sem  az  Alaptörvényének 
átmeneti  rendelkezései  nem  szerepelnek.  Megállapítható  tehát,  hogy  a  bírónak  nincs  törvényes 
lehetősége az eljárása felfüggesztésével az Alaptörvény átmeneti rendelkezéseinek vizsgálatát kérni.

III. A Kúria a 36/2012. (VIII. 17.) számú határozatával elfogadott 3/2012. (II. 20.) OBH elnöki ajánlás  
Alaptörvénybe  ütközésének  vizsgálatának  kezdeményezése  tekintetében  is  megvizsgálta  a  bírói 
kezdeményezés  lehetőségét.  Az OBT határozat  és az OBH elnökének ajánlása nem jogszabály.  A 
közjogi  szervezetszabályozó  eszközök  körét  a  jogalkotásról  szóló  2010.  évi  CXXX.  törvény  (a  
továbbiakban: Jat.) 23. §-a szabályozza. A Jat. 23. § (4) bekezdés d) pontja szerint az OBH elnökének  
normatív utasítása közjogi szervezetszabályozó eszköz. A Bszi. 76. § (1) bekezdés b) pontja szerint  
normatív utasítás az OBH elnöke által igazgatási feladatainak körében kiadott bíróságokra kötelező  
szabályzat.  A  Jat.  és  a  Bszi.  rendelkezései  alapján  az  OBH  elnökének  ajánlása  nem  tekinthető 
normatív utasításnak. Jelen ügyben a 3/2012. (II. 20.) OBH Elnöki ajánlást az OBT a 36/2012. (VIII.  
17.)  számú  határozatával  fogadta  el.  Az  OBT  határozata  a  Jat.  23.  §-ában  nem  szerepel.  
Megállapítható tehát, hogy sem az OBH elnökének ajánlása sem az OBT által kibocsátott határozat  
[illetve  a  Bszi.  62.  §  (1)  bekezdés  fogalmaival  élve  „az  OBT  által  meghatározott  elvek”]  nem 
tartoznak a közjogi szervezetszabályozó eszközök körébe, következésképpen az Abtv. 25. §-a szerinti  
bírói kezdeményezésnek ezek sem lehetnek tárgyai.

IV.  Az  Abtv.  25.  §-ában  foglalt  bírói  kezdeményezés  normakontroll,  az  alkalmazott  jogszabály,  
közjogi  szervezetszabályozó  eszköz,  vagy  jogegységi  határozat  alkotmányossági  vizsgálatát 
kezdeményezheti  a  bíró.  A bírói  kezdeményezés  azonban nem vonatkozik  a  normakontrollon túli 
kérdések vizsgálatára, így nem terjed ki a fellebbezéssel, vagy felülvizsgálattal érintett döntés alapjául  
szolgáló  eljárás  alkotmányossági  vizsgálatának  kezdeményezésére.  Az  ezzel  kapcsolatos  kérdések 
eldöntésére adott esetben a fellebbezést vagy felülvizsgálatot elbíráló bíróságoknak van hatásköre.
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V. Az eljáró bíróság kijelölésének lehetősége az Alaptörvény átmeneti rendelkezései és a Bszi. szerint  
időleges  és  kivételes.  Megjegyzendő,  hogy  a  jogintézményt  nem  az  Alaptörvény  átmeneti  
rendelkezései, és nem is az új Bszi. vezette be, hanem a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 
1997.  évi  LXVI. törvényt  módosító 2010.  évi  CLXXXIII.  törvény.  A jogintézmény bevezetésének 
célja a bíróságok közötti  ügyteher arányosítása az eljárási törvényekben meghatározott illetékesség 
megváltoztatása útján. A korábbi szabályok szerint az eljárás az OIT elnökének indítványára indult, a 
döntést pedig a Legfelsőbb Bíróság hozta meg, ami ellen nem volt jogorvoslat.

Az Alaptörvény átmeneti rendelkezései 11. cikk (3) bekezdés szerint az eljáró bíróság kijelölésének 
lehetősége addig áll fenn, amíg a bíróságok kiegyensúlyozott ügyterhelése nem valósul meg, a Bszi. 
62. § (1) bekezdése értelmében pedig az illetékes bíróság helyett csak kivételesen lehet más, azonos  
hatáskörű bíróságot kijelölni. A jogintézményt az Alaptörvény 11. cikk (3) bekezdése a tisztességes  
eljáráshoz való jog érvényesülésének egyik feltételére, a XXVIII. cikk (1) bekezdésébe foglalt, ügyek 
ésszerű határidőn belül történő elbírálásának követelményére vezeti vissza. Az Alaptörvény e szakasza 
a  tisztességes  eljáráshoz  való  jog  körében  rögzíti  továbbá  a  törvény  által  felállított  független  és 
pártatlan bíróság követelményét.  A tisztességes eljárás (fair trial) szorosan összefügg a védelemhez 
való joggal is. Mind az Alkotmánybíróság, mind pedig az Emberi Jogok Európai Egyezményének a 
tisztességes eljárást rögzítő 6. cikke és az Emberi Jogok Európai Bíróságának ezen alapuló gyakorlata  
szerint  a  tisztességes  eljárás  követelménye  nem egyszerűen  egy a  bíróságnak és  az  eljárásnak itt  
megkövetelt  tulajdonságai  közül  (ti.  mint  igazságos  tárgyalás),  hanem a  fair  trial  olyan  minőség,  
amelyet  az eljárás egészének és körülményeinek figyelembevételével lehet csupán megítélni.  Ezért  
egyes részletek hiánya ellenére éppúgy, mint az összes részletszabály betartása dacára lehet az eljárás  
méltánytalan vagy igazságtalan, avagy nem tisztességes [lásd a 6/1998. (III. 11) AB határozatot]. Az  
Emberi  Jogok  Európai  Bíróságának  gyakorlatát  idézve  a  166/2011.  (XII.  20.)  AB  határozat 
megállapította: Az Alkotmánybíróság ugyanakkor nagy jelentőséget tulajdonít azoknak a téziseknek,  
amelyeket  a  Bíróság  egy,  a  bírósági  munkateher  enyhítése  címén  végrehajtott  átszignálással  
összefüggő  ügyben  mondott  ki,  jelesül,  hogy  a  bírói  függetlenségnek  és  a  jogbiztonságnak  a  
jogállamiság szempontjából  betöltött  kiemelkedő jelentősége azt  igényli,  hogy rendkívül  világosak 
legyenek azok a szabályok, amelyeket egy adott ügyben kell alkalmazni, világos biztosítékok legyenek 
az objektivitás és az átláthatóság végett és mindenekelőtt annak érdekében, hogy az önkényességnek a 
látszatát  is  elkerüljék  az  ügyek  bírókra  való  kiszignálásában.  Ezzel  összefüggésben  mivel  a 
munkateher  megosztására  vonatkozó  eljárási  szabályok  sem  kimerítőek  nem  voltak,  és  jelentős  
mozgásszabadságot  biztosítottak  az  adott  bíróság  elnökének,  a  szlovák  kormány  nem  tudta 
meggyőzően  bizonyítani,  hogy az  átszignálás  objektív  alapokon nyugodott-e  és  az  átszignálásban 
megvalósult  igazgatási  mérlegelés  átlátható  paraméterekre  mutatott-e  (DMD  GROUP  a.s.  kontra 
Szlovákia, 2010. október 5., 66. §, 67-68. § és 70. §). (ABH 2011. 561.) Megállapította továbbá: „Az 
Alkotmánybíróság  -  figyelemmel  az  említett  Come  kontra  Belgium,  DMD  GROUP  a.s.  kontra 
Szlovákia stb. ügyekben hozott ítéletekben kifejtett elvi élű tételekre - úgy ítéli meg, hogy egy,  az 
általános illetékességi  szabályok  szerint  eljáró bíróság  helyett  egy adott  ügycsoport  ügyeinek  egy 
másik  bíróság  illetékességébe  történő  áthelyezése  csak  abban  az  esetben  egyeztethető  össze  az 
Egyezménnyel,  ha  annak anyagi  jogi  és  eljárásjogi  szabályait,  illetve  előfeltételeit  átlátható,  előre 
rögzített, világos, objektív paraméterek felhasználásával rögzíti a törvényhozó, amely nem (vagy csak 
minimálisan)  hagy  teret  a  diszkrecionális  jogkörnek,  és  ahol  a  tényleges  döntés  meghozatala  a 
független, pártatlan bírósági rendszer saját intézményei révén történhet.” (ABH 2011, 564.)

Mint  a  fentiekből  kitűnik,  a  vizsgált  körben  elsődleges  szerepe  van  a  transzparenciának  és  az 
objektivitásnak. Ugyanakkor az eljáró bíróság kijelölése jogintézményének lényegéből adódik, hogy 
arra a bíróság érdekkörében felmerülő munkaszervezési okból, s nem pedig vádlotti (peres fél által  
történő) vagy védői  kezdeményezésre  kerül  sor.  Az eljáró bíróság kijelölése azonban nyilvánvaló, 
hogy nem sérthet más alapjogot, Alaptörvénybe foglalt elvet. 

VI. A kijelölési eljárás törvényi szabályait és ennek garanciáit a Bszi. 62. és 63. §-ai tartalmazzák. A  
hatályos szabályozás lehetővé teszi az OBH elnöke által hozott határozat bírói felülvizsgálatát. A Bszi.  
63. § (4) bekezdés szerint „a Kúria az OBH elnökének mérlegeléssel hozott döntését csak annyiban  
vizsgálhatja  felül,  amennyiben  az  OBH  elnöke  a  döntés  kialakítására  irányadó  jogszabályokat  
megsértette.” Ebből következően az OBHE határozat felülvizsgálata során a Kúria csak jogszerűségi 
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szempontokat vehet figyelembe, döntését az OBH elnöke határozatának érdemi vizsgálata során hozza  
meg. 

A Bszi. 62. § (1) bekezdése határozza meg az eljáró bíróság kijelölésének törvényi feltételeit. Az OBH 
elnöke a Bszi. 76. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján adta ki a 3/2012. (II. 20.) OBH 
elnöki ajánlását az eljáró bíróság kijelöléséről. Mint az elnöki ajánlás bevezetője tartalmazza az ajánlás  
célja,  hogy  az  eljáró  bíróság  kijelölése  iránti  indítvány  objektív  szempontok  szerint  kerüljön 
elbírálásra. A Bszi. 62. § (1) bekezdésének az OBT elveinek figyelembe vételét előíró szövegrésze,  
továbbá a Bszi. 63. § (2) bekezdésének ezen elvek ismertetését előíró szövegrésze 2012. július 17-től 
hatályos, azt a 2012. évi CXI. törvény 2. § (1) bekezdése és 3. § (1) bekezdése állapította meg. Mint az 
ügy irataiból  megállapítható az OBT 2012.  augusztus  17-én meghozta  a  36/2012.  (VIII.17.)  OBT 
határozatát  az  eljáró  bíróság  kijelölésére  vonatkozó  elvekről,  amely  szerint  „a  Bszi.  62.§  (1) 
bekezdésében előírt elvek elfogadásáig, az ügy elbírálására illetékes bíróság helyett – az ügyek ésszerű 
időn belül  való elbírálásának biztosítása  érdekében – másik bíróság kijelölése  iránti  eljárásban az 
Országos Bírósági Hivatal elnökének 3/2012. (II. 20.) OBH ajánlás 2. pont 1-5. alpontjában foglaltakat 
tekinti  az  OBT  által  elfogadott  elveknek.”  Az  ajánlás  a  bíróságok  hivatalos  honlapján  került 
közzétételre. Az elektronikus közzététel és hozzáférés törvényi alapját a Bszi.77. §-a teremti meg.

A fentiek alapján a Kúria elfogadta, hogy a Bszi. 62. § (1) bekezdése szerinti OBT által meghatározott  
elveknek a 36/2012. (VIII. 17.) OBT határozattal elfogadott 3/2012. (II.20.) OBH elnöki ajánlás felel 
meg. Az elvek közzététele megtörtént, s ez az érintettek számára hozzáférhető, s ez azt is jelenti, hogy 
a Bszi. 62. § (1) bekezdésben található OBT elvek figyelembevétele az OBHE határozat meghozatal  
során  rendelkezésre  állt.  Megállapítható továbbá,  hogy a  Bszi.  62.  §  (1)  bekezdése  az  OBT által  
meghatározott elvek figyelembevételét az OBH elnökének döntése (jelen esetben az OBHE határozat  
meghozatala) során – s nem az eljárás korábbi fázisában - rendeli el, így nem áll fenn törvénysértés  
amiatt,  hogy  az  eljárás  első  fázisában  az  elvek  még  nem  voltak  ismertek.  Az  OBHE  határozat  
meghozatalára 2012. augusztus 21-én került  sor,  az OBT pedig az elveket  előtte,  augusztus 17-én 
fogadta el. A Bszi. 63. § (3) bekezdés szerint az eljáró bíróságot kijelölő határozat ellen a közzétételtől  
számított  8  napon  belül  lehet  fellebbezéssel  élni,  így  a  jogorvoslat  során  az  ismert  volt  már,  a  
jogorvoslathoz való jog gyakorlását ez nem korlátozta.

VII. A 36/2012. (VIII. 17.) OBT határozattal elfogadott 3/2012. (II.20.) OBH elnöki ajánlás 2. pontja a  
kijelölés célját és korlátait rögzíti. Ennek során – többek között - megállapítja, hogy kiemelt figyelmet  
kell  fordítani  a  soron  kívüli  eljárást  igénylő,  illetve  kiemelt  jelentőségű  ügyekre,  rögzíti  az 
ügyforgalomhoz igazodó létszámgazdálkodás követelményét, azt, hogy az ügyek ésszerű befejezését 
elsődlegesen bíró kirendelésével kell megvalósítani stb. Tartalmazza továbbá a döntéshez szükséges 
adatok  beszerzésének módját,  azok  értékelésének szempontjait.  Az  OBHE határozat  ezen  elvekre  
figyelemmel  fogalmazza  meg  az  indokokat.  Így  megállapította,  hogy  „a  Fővárosi  Törvényszék  
Büntető Kollégiumában az első fokon tárgyaló bíróra jutó folyamatban lévő ügyek száma miatt a bírák 
leterheltsége olyan mértékű, amely lényegesen meghaladja az országos átlagot. Ezért az érintett ügy  
ésszerű határidőn belül történő befejezése – a rövid törvényi határidők betartása mellett – csak más  
bíróság  kijelölésével  biztosítható”.  Az  OBHE  határozat  szerint  „az  ügy  elbírálására  hatáskörrel 
rendelkező  bíróságok  büntető  munkaterhére  vonatkozó  összesített  adatsor  értékelésével”  történt  a 
Szolnoki Törvényszék kijelölése. Az OBT elvei a fentiek szerint az OBHE határozatban megjelennek.

A Bszi. 62. § (1) bekezdésének második fordulata szerint akkor lehet az ügy elbírálására az illetékes 
bíróság  helyett  más,  azonos  hatáskörű  bíróságot  kijelölni,  ha  az  ügy  vagy  a  bíróságra  az  adott  
időszakban érkezett ügyek meghatározott csoportjának elbírálása a bíróság rendkívüli és aránytalan 
munkaterhet jelent. A Bszi. 62. § (1) bekezdés második fordulata két esetkört említ, egyrészt ha maga 
az ügy, másrészt ha az adott időszakban a bíróságokra érkezett ügyek meghatározott csoportja okoz  
rendkívüli és aránytalan munkaterhet. Így önmagában egy folyamatosan fennálló, a kapacitás határait  
súroló,  vagy  azt  meghaladó  leterheltség  alapján  is  megalapozott  lehet  a  kezdeményezés,  ha  a  
beérkezett újabb ügy (annak bonyolultsága, a vádlottak, a kihallgatandó tanúk nagy száma, a több ezer 
oldal iratanyag stb. alapján) rendkívüli és aránytalan munkaterhet eredményez. Másfelől az „az adott  
időszakban” törvényi fogalom magában foglalhat egy hosszabb – folyamatosan fennálló - időszakot is,  
különösen a soron kívüli és a kiemelt jelentőségű büntető ügyek által okozott munkaterhet tekintve.  
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Így  az  OBHE határozat  törvényellenessége  abban  a  vonatkozásban  nem állapítható  meg,  hogy e  
törvényi feltételek nem teljesültek. 

A  Bszi.  62.  §  (3)  bekezdés  szerint  a  kijelölés  iránti  indítványban  meg  kell  indokolni,  hogy  a 
kijelöléssel érintett ügy vagy a bíróságra az adott időszakban érkezett ügyek meghatározott csoportja  
ésszerű  időn  belül  való  elbírálása  miért  nem  biztosítható,  továbbá  fel  kell  sorolni  azokat  az 
ügyforgalmi, személyzeti és egyéb adatokat, amelyek a bíróság rendkívüli és aránytalan munkaterhét  
igazolják. A Fővárosi Törvényszék elnökének 2012. El.X.A.12/20. számú, az OBH elnökéhez címzett 
indítványa a fenti törvényi feltételeknek megfelel. Tartalmazza, hogy a soron kívüli ügyek száma a 
törvényszéken  351,  míg  a  kiemelt  jelentőségű  ügyek  száma  222.  Az  törvényszék  elnöke  a 
mellékletben  tájékoztatást  adott  a  Fővárosi  Törvényszék  Büntető  Kollégiumának  ügyforgalmi 
adatairól, az ügyszakban ítélkező bírák munkaterhéről, a beadványához csatolta az elsőfokú ügyeket  
tárgyaló bírák által a legtávolabbi határnapra történő kitűzéseket. Részletezte a Büntető Kollégiumban 
elsőfokú  peres  ügycsoportba  tartozó  ügyeket  a  tárgyaló  tanácsok  szerinti  megosztásban,  kitért  a 
kerületi bírák kirendelésére, illetve a másodfokú bírák besegítésére. Az OBH elnöke ezt követően a 
Fővárosi Törvényszék elnökét további adatszolgáltatásra kérte fel. Mindezek alapján megállapítható,  
hogy az OBHE határozat alapjául szolgáló eljárásban vizsgálat alá került a kijelölést kezdeményező  
bíróság munkaterhe [Bszi. 62. § (1) bekezdés], a kezdeményezés a törvényben előírtaknak megfelelt  
(Bszi. 62. § (3) bekezdés]. 

VIII.  Az eljáró  bíróság  kijelölésének garanciális  szabályait  a  Bszi.  tartalmazza.  A Bszi  63.  §  (1)  
bekezdése szerint „[a]z OBH elnöke az indítvány érkezésétől számított 8 napon belül megvizsgálja,  
hogy az ügyforgalmi, személyzeti és egyéb adatok, valamint a kijelöléssel érintett ügy sajátosságaira  
tekintettel az indítvány megalapozott-e, továbbá, hogy mely bíróság jelölhető ki az eljárásra. Az OBH 
elnöke kikéri a kijelöléssel érintett bíróság és büntetőügy esetében - ha az indítványozó nem a legfőbb 
ügyész - a legfőbb ügyész véleményét, továbbá bármely bíróságtól adatot vagy véleményt kérhet; a  
megkeresésnek soron kívül eleget kell tenni.” Az ügy irataiból megállapítható, hogy a Bszi. 63. § (1)  
bekezdésébe foglalt  eljárást  az  OBH elnöke lefolytatta.  Az  OBH Bírósági  Főosztálya  és  Bírósági  
Igazgatási  osztálya  nyolc  törvényszéket  keresett  meg.  Az  OBH  elnöke  a  kijelölhető  bíróságot  a 
36/2012. (VII.  17.) határozatban elfogadott 3/2012. (II.  20.) OBH elnöki ajánlásban meghatározott  
objektív  szempontok  alapján  –  a  bíróságok  munkaterhére,  ügyforgalmára,  és  egyéb  egzakt 
szempontokra vonatkozó, az országos átlagtól kedvezőbb statisztikai adatok szerint felsorolt listából - 
választotta ki.  Kétségtelen tény,  hogy a fent  jelzett  OBH elnöki  ajánlás 2.5.  pontja értelmében „a  
kijelölés nem járhat a kijelölt bíróság aránytalan megterhelésével, az időszerűség jelentős romlásával”. 
E szabály azonban nem értelmezhető akként, hogy a Bszi. 62. § (1) bekezdésével ellentétben lehetővé  
tenné a kijelölt bíróság aránytalan megterhelését. Az aránytalan terhet egyébként is a potenciálisan  
kijelölhető  bíróságok egyenkénti  munkaterhének elemzése  alapján  kell  megítélni.  Figyelembe  kell  
venni továbbá, hogy adott esetben lehetőség van – mint ahogy azt a Szolnoki Törvényszék elnöke 
felvetette – a bíróságok jogállásról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. §-a alapján 
bíró  kirendelésére,  illetve  lehetőség  van  a  tárgyalás  bíróság  székhelyén  kívüli  tartására.  Ilyen 
kezdeményezés esetén az OBH a tárgyalóterem és technikai feltételek biztosításában közreműködik. E  
probléma kapcsán figyelembe kell  venni az OBT elveknek megfelelő 3/2012. (II.20.) OBH elnöki  
ajánlás 2.5. pontjának utolsó mondatát is, amely szerint „a kijelöléssel felmerülő többletköltségekkel 
kapcsolatban az OBH elnöke szükség szerint rendelkezik”. 

A Kúria megállapította továbbá, hogy a védelemhez való jog és a tisztességes eljárás önmagában nem 
sérül a miatt, mert az utazás többletterhet ró a vádlottakra, védőikre, és a tanúkra. E probléma és a  
védelemhez való jog között alkotmányjogilag értékelhető összefüggés nem áll fenn. Megjegyzendő  
azonban egyfelől  az, hogy hasonló, az utazással összefüggő terhek az illetékes bíróság előtt  folyó  
eljárás során is felmerülhetnek, másfelől az adott ügyben – mint az ügy irataiból kiderül - az OBH 
elnöke  a  Szolnoki  Törvényszék  kijelölése  során  a  szóba  jöhető  más  törvényszékekhez  képest  a 
kedvezőbb közlekedési helyzetre is tekintettel volt. 

A  Bszi.  63.  §  (1)  bekezdése  szerint  „[a]z  OBH  elnöke  kikéri  a  kijelöléssel  érintett  bíróság  és 
büntetőügy esetében -  ha  az  indítványozó  nem a legfőbb ügyész  -  a  legfőbb ügyész  véleményét,  
továbbá bármely bíróságtól adatot vagy véleményt  kérhet; a megkeresésnek soron kívül eleget kell 
tenni.”.  A  Bszi  e  szabályából  nem következik,  hogy az  OBH elnöke  ne  ismertethetné  a  legfőbb 
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ügyésszel, hogy mely törvényszékek kijelölése merülhet fel, így nem törvénysértő az OBHE határozat  
alapját képező azon eljárás, hogy az OBH elnöke a megkeresett törvényszékek ismertetésével kérte ki  
a legfőbb ügyész véleményét. Megjegyzendő továbbá, hogy ebben az esetben véleményezésről s nem 
egyetértésről vagy vétóról van szó, így semmiképpen nem megalapozott a kérelmező azon feltevése,  
hogy végeredményben a legfőbb ügyész választja ki a kijelölt bíróságot. A Bszi. 63. § (1) bekezdése  
lehetővé  teszi,  hogy  az  OBH  elnöke  bármely  bíróságtól  véleményt  kérjen.  Az  OBT  elveknek 
megfelelő  3/2012.  (II.20.)  OBH elnöki  ajánlás  8.  pontja  értelmében  „[a]z  OBH elnöke  a  döntést  
megelőzően  konzultál  a  Kúrián  az  érintett  ügyszak  kollégiumvezetőjével.”  A  Kúria 
kollégiumvezetőjével  való konzultáció alapja,  hogy a  Kúria  a különböző eljárásaiban – így pl.  az 
elfogultság miatti kijelölési eljárásban – rálátással rendelkezik az egyes bíróságok leterheltségére. A 
Kúria kollégiumvezetőjének – aki jelen ügyben azonos a Kúria elnökhelyettesével –, vagy bármely 
megkeresett  bírósági vezetőtől  érkező vélemény ugyanazon joghatással  bír,  mint  a legfőbb ügyész 
véleménye:  nem  jelent  egyetértési  vagy  vétójogot.  Ami  pedig  a  tisztességes  eljárás  és  a 
kezdeményezők által hivatkozott „többszintű bíráskodás” követelményét illeti megállapítható, hogy a 
fent említett  vélemények – mint  ahogy a fentiekben részletesen kifejtésre került  -  az OBH elnöke  
igazgatási feladatai körében meghozott döntéséhez (az eljáró bíróság kijelöléséhez) csatlakoznak be, s 
nem az azt felülvizsgáló bírói döntéshez. A megkeresett bíróság tehát kizárólag igazgatási jogkörében 
nyilvánít véleményt, ami az OBH elnökét egyébiránt nem is köti. Így a „többszintű bíráskodás” nem 
sérül, s e miatt az eljárás tisztessége sem vonható kétségbe. Hangsúlyozandó, hogy az OBH elnökének 
igazgatási eljárás során történő véleménybekérése – ahogy a kérelmező fogalmaz: „az állami szereplők 
közötti egyeztetés” - törvényi alapokon nyugszik, az OBH elnökének Bszi.-ben meghatározott eljárása 
a döntése elleni jogorvoslat útján kapcsolódik a bírói kontrollhoz. Hangsúlyozandó azonban, hogy az 
OBH elnöke nem az ügy érdemében dönt, a bíróság kijelölése semmilyen módon nem kapcsolódik 
ahhoz, hogy az annak alapjául szolgáló ügy miként dől el. 

IX.  A  Kúria  végezetül  az  OBHE  határozattal  összefüggésben  a  pártatlan  bírósághoz  való  joggal 
kapcsolatos felvetést vizsgálta meg. Az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdés szól a törvény által  
felállított független és pártatlan bírósághoz való jogról. A pártatlan bírósághoz való jog a tisztességes 
eljárás  egyik  összetevője.  Mind az  Alkotmánybíróság  gyakorlatából,  mind  pedig  a  Emberi  Jogok 
Európai Bírósága által az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló az 1993. évi XXXI.  
törvénnyel kihirdetett Egyezmény 6. Cikk 1. pontjában foglalt fair eljárás érvényesülésének vizsgálata 
során alkalmazott ún. kettős tesztből következik, hogy a pártatlan bírósághoz való jog az eljárás alá  
vont  személy  iránti  előítélet-mentesség  és  elfogulatlanság  követelményét  támasztja  a  bírósággal 
szemben.  Ez  egyrészt  magával  a  bíróval,  a  bíró  magatartásával,  hozzáállásával  szembeni  elvárás,  
másrészt az eljárás szabályozásával kapcsolatos objektív követelmény: el kell kerülni minden olyan  
helyzetet, amely jogos kétséget kelt a bíró pártatlansága tekintetében. [lásd pl.: a 67/1995. (XII. 7.) AB 
határozatot, ABH 1995, 346, 347.] 

A  Kúria  megállapítja,  hogy  az  Alaptörvény  Átmeneti  rendelkezései  és  a  Bszi.  szerint  bíróság 
kijelöléséről  és  nem  bíró  kijelölésről  van  szó.  A  bíróságok  között  a  jogok  és  kötelezettségek 
szempontjából különbséget tenni nem lehet, illetőleg az eljáró bíróság kijelölése által az ügyet tárgyaló 
bíró az ügy törvényes bírájának minősül. Jelen esetben a Fővárosi Törvényszékről még az ügy előadó 
bírájának kijelölését  megelőzően került  az  ügy a  Szolnoki  Törvényszékre  az  eljáró bíróság – fent  
bemutatott - objektív szempontok szerinti kijelölése alapján. Ezt követően az ügy elbírálása ugyanúgy 
történik,  mint  bármelyik  hasonló típusú ügyben.  Az ügyelosztási  rend alapján az ügy előadójának 
kijelölhető bírók körének behatárolhatósága sem a bíró előítéletességét, sem elfogultságát nem vetheti 
fel (épp ellenkezőleg, az előre meghatározott rendtől való eltérés vetne fel aggályokat). Az OBHE  
határozat  alapjául  szolgáló  eljárásban nincs  olyan  elem,  amely  az  eljáró  bíróság  vagy bíró  iránti  
bizalom követelményébe ütközik, így a pártatlanság látszata sem válik kétségbe vonhatóvá. 

Kpkf.37.584/2012/2.
I.  Az Alaptörvény Átmeneti  rendelkezései  nyomán a Bszi.  a hatáskör gyakorlás  középpontjába az 
ügyek  ésszerű  határidőn  belüli  befejezésének  követelményét  helyezi,  amelyet  egyebekben  az 
Alaptörvény a XXVIII. cikk (1) bekezdésében alapjogként is rögzít. E követelmény teljesíthetősége – 
egyéb feltételek mellett - személyi, optimális ügyforgalmi, valamint infrastrukturális háttér meglétét 
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feltételezi.  Az  európai  országokban  is  ismert  probléma  a  bírósági  működés  hatékonyságának 
biztosítása,  megőrzése,  amelyre  számos  technika,  eljárási  szabály  és  megoldás  létezik.  Egyes 
országokban  például  az  ügyek  esetleges  átosztásának  lehetőségét  részletes  törvényi  szabályokkal 
bástyázzák körül (pl. Németország, Olaszország), és vannak olyanok, ahol a szabályok ellenére avagy 
azok hiányában az ügyek bírák közötti ki- és újraosztása, a bírák bíróságra avagy bíróságokhoz történő  
egyidejű  (regionális  jellegű)  kijelölése  és  kirendelése  a  pragmatizmus  jegyében  zajlik  (Hollandia, 
Dánia, Anglia és Wales).

A tisztességes  eljáráshoz  való  jogot  az  Alaptörvény XXVIII.  cikk  (1)  bekezdésében  foglaltakból  
következik.

Az Alkotmánybíróság a tisztességes eljáráshoz fűződő jogot - 22/2012. (V. 11.) AB határozata [MK 
2011.,  155.  szám,  38010.]  alapján  az  Alaptörvénnyel  összefüggésben is  érvényesen,  a  különböző 
nemzetközi dokumentumok és a hozzájuk fűződő nemzetközi joggyakorlat, különösen a strasbourgi 
székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságának (a továbbiakban: Bíróság) joggyakorlata által inspirálva 
– az  eljárás  egészének minőségeként  azonosította.  E  minőségben  a  jogérvényesítéssel  kapcsolatos 
eljárások valamennyi garanciális eleme meg kell jelenjen. Ezért egy eljárás összességében minősíthető  
„tisztességesnek”  akkor,  ha  abban  magával  a  bírósággal  összefüggő,  a  bíróság  előtti  eljárással  
kapcsolatos,  az  eljárásban  részt  vevő  ellenérdekű  felek  helyzetének  kiegyensúlyozását  szolgáló 
garanciák érvényesülnek. Ebben az esetben az eljárás méltányos, igazságos, „tisztességes”. Lehet egy 
eljárás  tisztességes  egyes  részletek hiánya  ellenére,  de  minden  részletszabály betartása  ellenére  is 
minősíthető alapjogsértőnek [6/1998. (III. 11.) AB határozat, ABH 1998, 91-101, 95.] E jog jellegéből 
adódóan tehát abszolút, azaz korlátozhatatlan.

II.  A „ius  de  non evocando”,  a  „természetes”  vagy törvényes  bírósághoz  és  bíróhoz  való  jog  (a  
szakirodalomban:  right  to  natural  judge,  droit  au  juge  naturel)  tételes  rendelkezésként  –  számos  
európai országhoz hasonlóan nem az Alaptörvényben, hanem - a Bszi. alapelvei között jelenik meg. A 
Bszi.  8.  §  (1)  bekezdése  szerint  „[s]enki  sem  vonható  el  törvényes  bírájától”.  A  (2)  bekezdés 
értelmében „[a] törvény által rendelt bíró az eljárási szabályok szerint a hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező bíróságon működő, előre megállapított ügyelosztási rend alapján kijelölt bíró”. 

A Bíróság több összefüggésben is értelmezte az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről 
szóló,  Rómában,  1950.  november  4-én kelt  Egyezmény 6.  cikk (1)  bekezdésének „...törvény által  
létrehozott ... bíróság” fordulatát. Többek között megállapította, hogy ez a fordulat nem csupán azt a  
törvényt  jelenti,  amely  létrehozza  a  bíróságot,  hanem  amely  megállapítja  a  bíróság  hatáskörét,  
szabályozza – a bíróság függetlenségével  és pártatlanságával összefüggésben -  a szignálási rendet,  
illetve  az  ügyeket  érdemben  vizsgáló  és  eldöntő  bírói  tanácsok  összetételét.  E  mellett  –  a 
fegyveregyenlőségre és a védelemhez való jogra, valamint az eljáró bíró pártatlanságának látszatára 
tekintettel  is  -  hangsúlyozta,  hogy  ha  a  bíróság  előtti  eljárás  szabályai  nem  láthatóak  előre,  az 
alkalmazandó eljárási  rend kérdésében a  törvényi  szabályok  hiányában,  vagy hiányossága  miatt  a 
bíróság  lényegében  maga  folytat  értelmezést,  úgy sérül  a  6.  cikk  (1)  bekezdésének  „törvényesen 
létrehozott  ...  bíróság”  fordulata.  (Piersack  v.  Belgium,  8692/79.,  33.  pont;  Coëme  et  autres  c.  
Belgium, 32492/96, 96-103. pontok; Fedotova v. Russia, 73225/01., 38. pont; DMD GROUP, a.s. v. 
Slovakia,  19334/03.,  Sokurenko  and  Strygun  v.  Ukraine,  29458/04.  és  29465/04.  23-24.;  59-60. 
pontok; Richter v. Poland, 54809/07., 41-54. Fruni v. Slovakia, 8014/07., 134-149. pontok) 

A Kúria a Bszi. 8. §-a tartalmának meghatározásakor és a Határozat jogszerűségének megítélésekor  
figyelemmel volt a Bíróság fenti joggyakorlatára, valamint az Alkotmánybíróság tárgykörben legutóbb 
született 166/2011. (XII. 20.) AB határozatában foglaltakra is. 

III.  A  hatályos  szabályok  szerint  a  bírósági  működés  hatékonyabbá  tételének  egyik  legfontosabb 
eszköze az eljáró bíróság kijelölésének jogintézménye. Az OBH elnökének döntése megváltoztatja az 
eljárási törvények szerinti általános illetékességi szabályokat, az egyedi döntés lehetősége pedig – az 
intézmény átmeneti és kivételes jellege ellenére is - szükségképpen okoz bizonytalanságot a peres fél 
számára  legalábbis időben és az  eljáró bíróság földrajzi  elhelyezkedését  illetően.  Az OBH elnöke  
azonban hatáskörét a Bszi.-ben lefektetett törvényi kritériumok és a Kúria, mint bírói felülvizsgálati  
fórum törvényességi felülvizsgálata mellett gyakorolhatja.
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A  Bszi.  62.  §  (1)  bekezdése  értelmében  „[a]z  OBH  elnöke  az  OBT  által  meghatározott  elvek  
figyelembevételével az ügy elbírálására az illetékes bíróság helyett kivételesen más, azonos hatáskörű 
bíróságot jelölhet ki, ha az ügy vagy a bíróságra az adott időszakban érkezett ügyek meghatározott  
csoportjának  elbírálása  a  bíróság  rendkívüli  és  aránytalan munkaterhe  miatt  ésszerű  időn  belül 
másként nem biztosítható és a kijelölés nem jár a kijelölt bíróság aránytalan megterhelésével”. Míg az  
Alaptörvény  Átmeneti  rendelkezései  ideiglenesen,  addig  a  Bszi.  kivételesen  alkalmazható 
intézményként nevesíti az eljáró bíróság kijelölését, amely csak azonos hatáskörű bíróságokat érinthet 
olyan ügyek kapcsán, amelyek bonyolultságuknál fogva elnehezíthetik egy bíróságon a peres eljárások 
hatékony, időszerű elbírálását.

A jogorvoslattal érintett Határozatban az OBH elnöke csak a bírósági fórumrendszerbe illeszkedő, az 
ügyben  azonos hatáskörrel  rendelkező bíróságokat  vehet  és  vett  számításba.  Ez a  jelen  esetben a 
törvényszéki szintet jelenti. Az iratokból megállapíthatóan az OBH elnöke eljárása során az általános 
személyi  és  ügyforgalmi  adatok  ismeretében  nyolc  törvényszék  közül  jelölte  ki  a  Szekszárdit.  A 
Határozat tehát – tekintettel a Bszi. rendelkezéseire – nem hozott létre az adott egyedi ügy elbírálására 
ún. külön bíróságot, amely a törvényes bírósághoz fűződő jog alapvető sérelmére vezethetett volna.

A bíróságok számára aránytalan leterheltséget a bizonyos sajátosságokkal rendelkező ügyek – adott  
bírói létszám melletti - nagy száma jelenthet. Ilyen ügyek lehetnek azok, amelyek az igényérvényesítő  
felek vagy a vádlottak nagy számára,  a jogvita  megítélésének bonyolult,  összetett  voltára,  a  több 
tízezer oldalas iratanyagra, a magas pertárgyértékre (stb.) tekintettel az átlagosnál több időt, energiát  
kívánnak meg az eljáró bírótól. Ugyanakkor a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a  
továbbiakban:  Pp.)  Ötödik  Része,  valamint  a  Büntető  eljárásról  szóló  1998.  évi  XIX.  törvény (a 
továbbiakban:  Be.)  XXVIII/A.  Fejezete  maga  is  meghatározza  az  ún.  kiemelt  ügyek  jellemzőit,  
amelyek  esetében  az  átlagosnál  hosszabb  időigény  vélelmezhető  és  ezért  bizonyos  eljárási 
mozzanatoknál az általánoshoz képest eltérő szabályok érvényesülnek. Az ilyen perekkel érintett felek 
előre  számíthatnak  arra,  hogy  ügyükben  –  kivételesen,  de  -  sor  kerülhet  az  eredetileg  illetékes  
bíróságtól eltérő más bíróság kijelölésére. 

A kijelöléssel érintett ügy is ilyen: az eljárásban tizenegy személy bűnösségében, a Be. szerinti kiemelt  
ügyben kell a bíróságnak állást foglalni. 

Mindemellett az OBH elnökének döntése akkor jogszerű, ha az tényadatokon alapul. Az OBH elnöke 
a Határozat meghozatalát megelőzően beszerezte az eredetileg illetékes Fővárosi Törvényszék és más 
törvényszékek  ügyforgalmi  adatait.  A  szám-  és  statisztikai  adatok  alapján  megállapítható,  hogy a  
Fővárosi Törvényszék – egy bíróra jutó - kiemelt ügyekkel való leterheltsége többszöröse bármely 
más törvényszékének. A kiemelt ügyek statisztikája mellett  a folyamatban lévő, valamint az „éven 
túli” ügyek száma, a személyi és az eddigi kijelölések adatai is alátámasztják a Határozatban foglalt  
döntést.  Végül megállapítható volt  az is,  hogy a kijelölt  törvényszék bírói létszámhoz viszonyított 
ügyforgalmi adatai a törvényszék munkájának ellehetetlenülését a kijelölés után sem támasztják alá. 

Mivel a támadott Határozat az ügyet ténylegesen elbíráló bíró kijelölését megelőző döntés, ezért II.  
rendű  vádlott  törvényes,  „természetes”  bíróhoz  való  jogának  az  OBH  elnöki  határozattal  történő 
korlátozására  értelemszerűen  nem  kerülhetett  sor.  A  kijelölést  követően  az  ügyben  eljáró  bíró 
kijelölése az eredeti, az ügyfelek által előre megismerhető rendben zajlik.

IV. A védelemhez való jog tartalmát szűkebb értelemben az Alaptörvény XXVIII. cikk (3) bekezdése, 
tágabb értelemben a Be. szabályai részletezik. Összefoglalóan a védelemhez való jog magában foglalja  
azt,  hogy  a  vádlott  személyesen  avagy  védő  igénybe  vételével  védekezhet  az  ellene  folyó  
büntetőeljárásban,  maga  határozhatja  meg  a  védekezése  irányát.  Idetartozik  a  fegyveregyenlőség 
kérdése,  az  eljárási  cselekményeknél  a  személyes  jelenlét,  egyes  eljárási  szereplők  semleges  
pozíciójának  megtartása  (tolmács,  szakértő),  és  az  anyagi  igazság  feltárásának  elősegítése  a 
büntetőeljárás minden szereplője, így az eljáró hatóságok oldaláról is.

A Határozat a védelemhez való jog tartalmát nem érinti. A külföldi állampolgár vádlottak esetében 
minden  bírósági  eljárásban  biztosított  kell  legyen  az  anyanyelv  használatának  joga,  a  védőt  és  a 
vádlottat pedig a Határozat nem zárja el a Szekszárdi Törvényszék előtt  folyamatban lévő büntető  
eljárás esetén a folyamatos konzultációtól, a védekezés irányának meghatározásától. 

63



V. Az Alkotmánybíróság fentiekben hivatkozott 166/2011. (XII. 20.) AB határozatában – az ügyészi  
vádemeléssel kapcsolatosan megváltozó bírósági illetékesség szabályainak alkotmányossági vizsgálata 
kapcsán – megállapította, hogy „az általános illetékességi szabályok szerint eljáró bíróság helyett egy 
adott  ügycsoport  ügyeinek  egy  másik  bíróság  illetékességébe  történő  áthelyezése  csak  abban  az 
esetben egyeztethető össze az Egyezménnyel,  ha annak anyagi jogi és eljárásjogi szabályait, illetve 
előfeltételeit  átlátható,  előre  rögzített,  világos,  objektív  paraméterek  felhasználásával  rögzíti  a 
törvényhozó, amely nem (vagy csak minimálisan) hagy teret a diszkrécionális jogkörnek, és ahol a 
tényleges  döntés  meghozatala  a  független,  pártatlan  bírósági  rendszer  saját  intézményei  révén 
történhet” (ABH 2011. 545, 562.). 

A  Kúria  megállapította,  hogy  az  eljárás  tárgyát  képező  Határozat  a  Bszi.  objektív  kritériumaira  
tekintettel,  a  Bszi.  62.-63.  §-ai  szerinti  szoros  határidők  megtartásával  született  meg,  az  OBH 
elnökének döntésében diszkrecionális, a kijelölési eljárással, a kijelölt bírósággal szembeni bizalmat  
alappal  megrengető  elemek  nem  voltak  fellelhetőek.  Megjegyzendő  az  is,  hogy  a  Szekszárdi  
Törvényszék  kijelölése  a  vádlottak  Alaptörvényben  biztosított  azon  jogainak  érvényre  juttatását  
jelentheti, hogy belátható, ésszerű időn belül bizonyítást nyerhet ártatlanságuk avagy bűnösségük. 

Ezért a Kúria törvényességi  vizsgálatának eredményeként  megállapította,  hogy az OBH elnökének 
Határozata nem sértette meg sem a Bszi. 8. §-ában rögzített alapjogokat, de tágabb értelemben – a  
bírósági eljárás jelen szakaszában – a tisztességes eljáráshoz fűződő jogot sem.

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