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Európai uniós jogi közlemények

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek

Büntető ügyszak

Az adott időszakban nem tettek közzé ilyen tárgyú kérelmet.

Gazdasági ügyszak

6.  Kúria  (Magyarország)  által  2012.  november  19-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-519/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: magyar 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
A Tanács 2000. december 22-i 44/2001/EK rendelet 5. cikk 1.a) pontja szerinti szerződéses 
igénynek minősül-e az a követelés, amit a közvetlen szerződéses kapcsolatban nem álló felek 
közül  a  hitelt  nyújtó  felperesi  gazdasági  társaság  támaszt  a  hitelt  felvevő  gazdasági 
társaságnak  a  perbeli  időszakban  közvetlen  irányítást  biztosító  befolyással  rendelkező 
(külföldi  honosságú) tagja  ellen arra hivatkozással,  hogy az utóbbi  társaság az ellenőrzött 
társaság tartozásaiért helytállni köteles. 

7. A Tribunal d’instance d’Orléans (Franciaország) által 2012. december 6-án benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-564/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 
5-i  93/13/EGK tanácsi  irányelvre  tekintettel  értelmezett,  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 tiltja-e a hitelmegállapodásokban olyan szabványzáradékok elhelyezését  
és alkalmazását, amelyekkel a fogyasztó elismeri a hitelező kötelezettségeinek teljesítését? 

2. A közösségi jog tényleges érvényesülésének általános elve és a 2008/48/EK irányelv 22. és 23.  
cikke  tiltják-e,  hogy a  hitelező  a  szerződéskötést  megelőző  és  a  megállapodás  megkötése  során 
fennálló  kötelezettségeit  egyedül  a  hitelmegállapodásokba  foglalt  olyan  szabványzáradékokkal 
bizonyítsa,  amelyekkel  a  fogyasztó e  kötelezettségek teljesítését  elismeri,  anélkül  hogy a  hitelező 
köteles lenne a bíróságnak bemutatni az általa kiadott és a hitelfelvevőnek átadott dokumentumokat? 
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8. A Tribunal d’instance d’Orléans (Franciaország) által 2012. december 6-án benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-565/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
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  23.  cikkében  foglalt  
hatékony, arányos és visszatartó erejű  szankció követelményével ellentétesek-e az olyan szabályok, 
amelyek  lehetővé  teszik  a  francia  jogszabályoknak  megfelelően  a  kamatkövetelésétől  megfosztott 
hitelező  számára,  hogy a  szankció kiszabását  követően  a  törvény erejénél  fogva törvényes  kamat 
megfizetését követelje a fogyasztó által még megfizetendő  összegek után, amely kamat mértéke két 
hónappal a bírósági határozat végrehajthatóvá válását követően öt ponttal növekszik? 

Munkaügyi ügyszak

7.  Az  Oberster  Gerichtshof  (Ausztria)  által  2012  október  24-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-476/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Az  ellátás  jellege  alapján  (mint  indokolt  intézkedés)  alkalmazandó-e  a  részmunkaidős 
foglalkoztatásról kötött keretmegállapodásról szóló, 1997. december 15-i 97/81/EK tanácsi irányelv 
mellékletében foglalt keretmegállapodás 4. szakaszának 2. pontjában előírt időarányosság elve (pro 
rata temporis)  arra a  kollektív szerződésben (kollektív  megállapodásban)  szabályozott,  gyermekek 
után járó családi támogatásra, amely a munkáltató által nyújtott olyan szociális ellátás, amelynek célja  
a  támogatással  érintett  gyermek  vonatkozásában  a  gyermeknevelés  szülőket  terhelő  pénzügyi 
terheinek részbeni fedezése? 

2. Az 1. kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 

Úgy kell-e értelmezni a 97/81/EK irányelv mellékletében foglalt keretmegállapodás 4. szakaszának 1. 
pontját,  hogy a részmunkaidőben foglalkoztatottakkal szemben alkalmazott,  a gyermekek után járó 
családi  támogatáshoz való joguk munkaidőhöz  viszonyított  arányos  csökkentését  magában foglaló 
eltérő bánásmód — a meghatározott szociál- és gazdaságpolitikai cél, valamint az elérésére alkalmas 
intézkedések meghatározása területén a szociális partnerek rendelkezésére álló széleskörű mérlegelési 
mozgástér figyelembevételével — objektív okokkal igazolható, feltéve, hogy az arányosítás tilalma 

a) megnehezíti  vagy lehetetlenné teszi a szülői jogon járó részmunkaidős munkavégzés, és/vagy a 
szülői  szabadság  alatti  csekély  mértékű  munkavégzés  formájában  való  részmunkaidős 
foglalkoztatást, és/vagy 

b) a több részmunkaidős foglalkoztatottal rendelkező munkáltatókat terhelő súlyosabb pénzügyi terhek 
révén a  piaci  verseny torzításához,  valamint  a  munkáltatók  részmunkaidőben  foglalkoztatottak 
alkalmazására való hajlandóságának csökkenéséhez vezet, és/vagy 

c)  előnyben  részesíti  azon  részmunkaidőben  foglalkoztatottakat,  akik  további  részmunkaidős 
munkaviszonyokkal  rendelkeznek,  és  többszörösen  jogosultak  a  gyermekek  után  járó  családi 
támogatáshoz hasonló, kollektív szerződésben rögzített ellátásra, és/vagy 

d)  előnyben  részesíti  a  részmunkaidőben  foglalkoztatottakat,  mert  a  teljes  munkaidőben 
foglalkoztatottakhoz  képest  több  szabadidővel,  és  ezért  jobb  lehetőségekkel  rendelkeznek  a 
gyermekgondozásra? 

3. Amennyiben az 1. és 2. kérdésre nemleges válasz adandó: 

Úgy kell-e értelmezni az Alapjogi Charta 28. cikkét, hogy olyan munkajogi rendszerben, amelyben 
különösen  válogatott  és  szakképzett  kollektív  szerződéses  partnerek  egybehangzó  szociálpolitikai 
értékelései alapján határozzák meg a munkajogi minimumszabályok lényeges részét, abban az esetben, 
ha (a nemzeti gyakorlat értelmében) egy kollektív szerződésnek csupán valamely (az uniós jog szerinti 
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hátrányos  megkülönböztetés  tilalmát  sértő)  részletszabálya  (a  jelen  ügyben  a  részmunkaidős 
foglalkoztatottak gyermekek után járó családi  támogatása arányosítása) semmis,  e semmisség az e 
szabályozási  területre  (a  jelen  ügyben  a  gyermekek  után  járó  családi  támogatásra)  vonatkozó 
valamennyi kollektív szerződéses rendelkezésre kiterjed? 

8. A Bundesarbeitsgericht (Németország) által 2012. november 19-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-522/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni a 96/71/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdése első  albekezdésének c) pontja 
szerinti  „minimális  bérszint”  fogalmat,  hogy  az  a  munkáltató  által  a  munkavállaló  olyan 
munkavégzése  ellenében  nyújtott  ellenszolgáltatást  jelenti,  amelyet  az  irányelv  3.  cikke  (1)  
bekezdésének bevezető mondatában említett törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezés vagy 
általánosan alkalmazandó kollektív megállapodás alapján kizárólag és teljes mértékben a kollektív  
szerződés  szerinti  minimálbérrel  kell  ellentételezni  („rendes  munkavégzés”),  és  ezért  csak  azok a 
munkáltatói juttatások számíthatók be a minimális bérszint megfizetésére vonatkozó kötelezettségbe, 
amelyek  e  rendes  munkavégzést  díjazzák,  és  amelyeknek  legkésőbb  az  adott  bérfizetési  időszak 
esedékességi határnapján a munkavállaló rendelkezésére kell állniuk? 

2. Úgy kell-e értelmezni a 96/71/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdése első  albekezdésének c) pontja 
szerinti „minimális bérszint” fogalmat, hogy azzal ellentétesek az olyan nemzeti rendelkezések vagy 
gyakorlatok, amelyek előírják, hogy a munkáltató juttatásai nem tekintendők a minimálbér részének, 
és  így  nem  számítandók  be  a  minimálbérre  való  jogosultság  kielégítésébe,  ha  a  munkáltató  e  
juttatásokat olyan kollektív szerződésben foglalt kötelezettség alapján nyújtja, 

—  amely  a  kollektív  szerződés  felei  és  a  nemzeti  jogalkotó  szándéka  szerint  a  munkavállalói 
vagyonképzést hivatott szolgálni, 

és ebből a célból 

— a munkáltató a havi juttatásokat hosszútávra befekteti a munkavállaló javára, például megtakarítási  
hozzájárulásként,  lakóház  építéséhez  vagy  megvételéhez  való  hozzájárulásként  vagy 
tőkebefektetéses életbiztosításhoz való hozzájárulásként, és 

— e juttatásokat állami hozzájárulásokkal és adókedvezményekkel ösztönzik, és 

— a munkavállaló csak többéves időszakot követően rendelkezhet e hozzájárulásokkal, és 

— a hozzájárulások összege rögzített havi összegként kizárólag a megállapodás szerinti munkaidőtől 
függ, a munkadíjtól azonban nem („vagyonképző juttatások”)?

9. Az Employment Tribunal (Egyesült Királyság) által 2012. november 26-án benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-539/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: angol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.1. Abban az esetben, ha 

i. a munkavállaló éves bére alapbérből és szerződésen alapuló, jutalékhoz való jog alapján fizetett 
jutalékból áll; 

ii. a jutalék kifizetésére a munkáltató által a munkavállaló munkája folytán teljesített eladásokra és 
megkötött szerződésekre tekintettel kerül sor; 

iii.  a jutalék kifizetésére visszamenőleg kerül  sor,  és az adott  referencia-időszakban kapott  jutalék 
összege  változik  a  teljesített  eladások  és  megkötött  szerződések  értékével  és  az  eladások 
időpontjával összhangban; 
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iv. az éves szabadság alatt a munkavállaló nem végez olyan munkát, amely ilyen jutalékra jogosítaná,  
és ennek megfelelően ezen időszak alatt a munkavállaló nem keres jutalékot; 

v. az éves szabadság idejét magában foglaló fizetési időszak alatt a munkavállaló alapbérre jogosult, 
és továbbra is megkapja a jutalékot a korábban megkeresett jutalék alapján; és

vi. a munkavállaló által kapott átlagos éves jutalék összege alacsonyabb lesz annál, mint amekkora  
összegű  jutalékot akkor kapott volna, ha nem vett volna igénybe szabadságot, mert a szabadság 
alatt nem végez olyan munkát, amely jutalékra jogosítaná, 

megköveteli-e  a  2003/88/EK  irányelvvel  módosított  93/104/EK  irányelv  (  2  )  7.  cikke,  hogy  a  
tagállamok intézkedéseket hozzanak annak biztosítására, hogy a munkavállaló az éves szabadság alatt  
az alapbér mellett azt a jutalékot is megkapja, amelyet ezen időszak alatt keresett volna, ha nem megy 
szabadságra? 

1.2. Mely elvek alapján válaszolandó meg az 1.1. kérdés? 

1.3. Az 1.1. kérdésre adandó igenlő válasz esetén (adott esetben) milyen elveket kell alkalmazniuk a 
tagállamoknak  azon  összeg  kiszámítása  során,  amelyet  a  munkavállaló  részére  kell  fizetni  azon 
jutalékra tekintettel, amelyet a munkavállaló akkor keresett volna, ha nem veszi ki éves szabadságát? 

10.  A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2012. november 28-án benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-540/12. és C-541/12. sz. ügyek)1 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni az európai elsődleges és/vagy másodlagos jogot, a jelen ügyben különösen a 
2000/78/EK  irányelvet,  az  életkoron  alapuló  jogszerűtlen  hátrányos  megkülönböztetés  átfogó 
tilalmának  értelmében  véve,  hogy  e  tilalom  hatálya  a  tartományi  köztisztviselők  illetményére 
vonatkozó nemzeti rendelkezésekre is kiterjed? 

2.  Az  első  kérdésre  adandó igenlő  válasz  esetén:  az  következik-  e  az  említett  európai  elsődleges 
és/vagy  másodlagos  jog  értelmezéséből,  hogy  az  olyan  nemzeti  rendelkezés,  amely  szerint  a 
köztisztviselő  alapilletményének  összege  a  közszolgálati  jogviszony  létesítésekor  alapvetően  a 
köztisztviselő  életkorától  függ,  és  később mindenekelőtt  a  közszolgálati  jogviszony időtartamának 
függvényében emelkedik, az életkoron alapuló közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést  
képez? 

3. Amennyiben a második kérdésre is igenlő válasz adandó: ellentétes-e az említett európai elsődleges 
és/vagy másodlagos jog értelmezésével az ilyen nemzeti rendelkezés azon jogalkotói céllal történő 
igazolása, hogy jutalmazzák a szakmai tapasztalatot? 

4. Amennyiben a harmadik kérdésre is igenlő válasz adandó: a hátrányos megkülönböztetéstől mentes 
illetményjog kialakításáig lehetővé teszi-e az európai elsődleges és/vagy másodlagos jog értelmezése 
más  jogkövetkezmény  alkalmazását,  mint  a  hátrányosan  megkülönböztetett  személyek  részére  a 
besorolási fokozatuk legmagasabb fizetési fokozata szerinti illetmény visszamenőleges kifizetését? 

A hátrányos  megkülönböztetés  tilalma  megsértésének  jogkövetkezménye  e  tekintetben  az  európai  
elsődleges és/vagy másodlagos jogból, a jelen ügyben különösen magából a 2000/78/EK irányelvből 
ered, vagy a jogosultság csak az európai jogi rendelkezések hiányos átültetéséből következik az állam 
uniós jog alapján fennálló felelőssége alapján? 

5.  Ellentétes-e  az  európai  elsődleges  és/vagy  másodlagos  jog  értelmezésével  az  olyan  nemzeti 
intézkedés,  amely  az  utólagos  illetményfizetésre  vagy  kártérítésre  való  jogosultságot  attól  teszi 
függővé, hogy a köztisztviselők azt megfelelően rövid időn belül érvényesítették-e? 

1 A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek.
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Polgári ügyszak

21.  A Krajský súd v Prešove (Szlovákia) által 2012. október 15-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-460/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: szlovák 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Az Európai  Unió Alapjogi  Chartája 38.  cikkét,  valamint  a fogyasztókkal  kötött  szerződésekben 
alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 6. cikke 
(1) bekezdését és 7. cikke (1) bekezdését úgy kell-e értelmezni, hogy azokkal ellentétes egy olyan  
tagállami szabályozás, mint amelyről a jelen ügyben szó van, amely nem teszi lehetővé a nemzeti 
bíróság számára,  amely egy eladó vagy szolgáltató által benyújtott  kereset keretében eljárva tud a 
fogyasztóval szemben elévült követelésről, hogy hivatalból figyelembe vegye az elévülést, még ha a 
fogyasztóval  szemben  teljesítik  is  a  tisztességtelen  szerződési  feltételekből  eredő 
szolgáltatásnyújtásokat? 

2.  Az  első  kérdésre  adandó nemleges  válasz  esetén,  úgy kell-e  értelmezni  a  fogyasztókkal  kötött  
szerződésekben alkalmazott  tisztességtelen feltételekről  szóló,  1993.  április  5-i  93/13/EGK tanácsi 
irányelv 6. cikkének (1) bekezdését és 7. cikkének (1) bekezdését, hogy a bíróság hivatalból köteles  
tájékoztatni a fogyasztót azon jogáról, hogy hivatkozhat a hitelező követelésének elévülésére? 

22. Az Okresný súd vo Svidníku (Szlovákia) által 2012. október 19-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-470/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: szlovák 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Úgy  kell-e  értelmezni  a  fogyasztókkal  kötött  szerződésekben  alkalmazott  tisztességtelen 
feltételekről  szóló,  [1993.  április  5-i]  93/13/EGK tanácsi  irányelv  6.  cikkének  (1)  bekezdését,  7.  
cikkének (1) bekezdését és 8. cikkét,  valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével 
összefüggésben értelmezett 38. cikkét, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti jogi rendelkezés, mint 
amilyen a  végrehajtásról  szóló törvénykönyv  37.  cikkének (1)  és  (3)  bekezdése,  amely nem teszi 
lehetővé a fogyasztóvédelmi szervezet végrehajtási eljárásba való beavatkozását? 

2.  Amennyiben az első  kérdésre adott  válasz alapján a hivatkozott  rendelkezés nem ellentétes a[z 
uniós]  joggal,  úgy kell-e  értelmezni  a  végrehajtásról  szóló  törvénykönyv  37.  cikkének (1)  és  (3)  
bekezdésében  foglalt  rendelkezéseket,  hogy  azokkal  nem  ellentétes  az,  ha  a  nemzeti  bíróság  a  
[hivatkozott  irányelv]  6.  cikkének  (1)  bekezdése,  7.  cikkének  (1)  bekezdése  és  8.  cikke  alapján 
elismeri a fogyasztóvédelmi szervezet végrehajtási eljárásba való beavatkozáshoz fűződő jogát? 

23.  A Bundesgerichtshof  (Németország)  által  2012.  október 25-én benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-479/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni a 6/2002/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdését, hogy a formatervezési 
minta a rendes üzletvitel során ésszerűen juthatott az érintett ágazatban az Unióban működő szakmai 
körök tudomására, ha a formatervezési mintáról készült képeket szétosztották a kereskedők között? 

2.  Úgy kell-e  értelmezni  a  6/2002/EK rendelet  7.  cikke  (1)  bekezdésének első  mondatát,  hogy a 
formatervezési minta, jóllehet azt harmadik személy számára kifejezett vagy hallgatólagos titoktartási  
kötelezettség terhe nélkül mutatták be, a rendes üzletvitel során ésszerűen nem juthatott az érintett 
ágazaton belül az Unióban működő szakmai körök tudomására, ha 

a) azt csak a szakmai körök egyetlen vállalkozása számára mutatták be, vagy 

b)  azt  valamely  vállalkozásnak  a  szokásos  piacfigyelés  körén  kívül  eső  kínai  bemutatótermében 
állították ki? 
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3. a) Úgy kell-e értelmezni a 6/2002/EK rendelet 19. cikkének (2) bekezdését, hogy a lajstromozás  
nélküli mintaoltalom jogosultját terheli annak bizonyítása, hogy az engedély nélküli hasznosítás az  
oltalom alatt álló minta utánzásának következménye? 

b) A 3. a) kérdésre adott igenlő válasz esetén: 

Megfordul-e a bizonyítási teher vagy könnyebbé válik-e a bizonyítási  teher a lajstromozás nélküli 
mintaoltalom jogosultja vonatkozásában, ha a formatervezési minta és az engedély nélküli hasznosítás 
között lényeges hasonlóságok állnak fenn? 

4. a) Elévülhet-e a lajstromozás nélküli közösségi formatervezésiminta-oltalom bitorlásán alapuló, a 
6/2002/EK rendelet 19. cikkének (2) bekezdése és 89. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti tilalmi 
jog? 

b) A 4. a) kérdésre adott igenlő válasz esetén: 

Az uniós jogon alapul-e az elévülés, és adott esetben mely rendelkezésen? 

5.  a)  Jogvesztés  tárgya  lehet-e  a  lajstromozás  nélküli  közösségi  formatervezésiminta-oltalom 
bitorlásán alapuló, a 6/2002/EK rendelet 19. cikkének (2) bekezdése és 89. cikke (1) bekezdésének a)  
pontja szerinti tilalmi jog? 

b) Az 5. a) kérdésre adott igenlő válasz esetén: 

Az uniós jogon alapul-e a jogvesztés, és adott esetben mely rendelkezésen? 

6.  Úgy  kell-e  értelmezni  a  6/2002/EK  rendelet  89.  cikke  (1)  bekezdésének  d)  pontját,  hogy  a 
lajstromozás nélküli  közösségi  formatervezésiminta-oltalom bitorlásán alapuló,  az  Unió egészében 
gyakorolt  megsemmisítési,  adatszolgáltatási  és  kártérítési  kérelmekre  a  bitorlás  elkövetési  helye  
szerinti tagállamok joga alkalmazandó? 

24.  A Landesgericht Salzburg (Ausztria) által 2012. november 9-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-508/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Úgy  kell-e  értelmezni  a  805/2004/EK  rendelet  6.  cikke  (1)  bekezdésének  d)  pontját,  hogy  e  
rendelkezés  hatálya  csak  vállalkozók  mint  hitelezők  és  fogyasztók  mint  adósok  között  létrejött 
szerződésekre terjed ki, vagy elegendő, ha legalább az adós fogyasztó, így e rendelkezés valamely 
fogyasztónak egy másik fogyasztóval szembeni követeléseire is vonatkozik? 

25.  A Landgericht  Hamburg  (Németország)  által  2012.  november  22-én  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-529/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Úgy  kell-e  értelmezni  az  1990.  november  8-i  90/619/EGK  második  tanácsi  irányelv  (második 
életbiztosítási irányelv) 15. cikke (1) bekezdésének első mondatát az 1992. november 10-i 92/96/EGK 
irányelv (harmadik életbiztosítási  irányelv) 31.  cikkének (1) bekezdésére  figyelemmel,  hogy azzal 
ellentétes az olyan szabályozás — mint amilyen az 1994. július 21-i Drittes Gesetz zur Durchführung 
versicherungsrechtlicher  Richtlinien  des  Rates  der  Europäischen  Gemeinschaften  (az  Európai 
Közösségek  Tanácsa  biztosítási  jogi  irányelveinek  végrehajtásáról  szóló  harmadik  német  törvény,  
Drittes Durchführungsgesetz/EWG zum VAG [a VAG-hoz kapcsolódó harmadik EGK végrehajtási  
törvény])  által  módosított  VVG 5a.  §-a  (2)  bekezdésének negyedik  mondata  —,  amely szerint  a 
türelmi időszak legkésőbb az első biztosítási díj megfizetését követő egy év elteltével akkor is lejár, ha 
a biztosítottat nem tájékoztatták a türelmi időszakról? 
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26.  A Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 1 de Catarroja (Spanyolország) 
által 2012. november 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-537/12. 
sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: spanyol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
A Bíróság foglaljon állást a tekintetben, hogy 

1. úgy kell-e értelmezni a 93/13[EGK] irányelvet,  hogy azzal ellentétes az a nemzeti szabályozás,  
amely  nem teszi  lehetővé,  hogy az  olyan,  jelzálogtárgyra  vezetett  végrehajtási  eljárást  lefolytató 
bíróság,  mint  amelyet  a spanyol  polgári  perrendtartásról  szóló 1/2000.  sz.  törvény 681-695.  cikke 
szabályoz, akár hivatalból,  akár a fél kérelmére vizsgálja az eladó vagy szolgáltató és a fogyasztó 
között létrejött szerződés valamely feltételének tisztességtelen jellegét, függetlenül attól, hogy utóbbi 
élt-e jogorvoslati kérelemmel, vagy sem? 

2. Akár igenlő, akár nemleges válasz adandó az említett kérdésekre, a Bíróság határozzon arról, hogy 
úgy kell-e értelmezni a 93/13/EGK irányelvet, hogy azzal ellentétes azon nemzeti szabályozás, amely 
nem teszi lehetővé, hogy az olyan, jelzálogtárgyra vezetett végrehajtási eljárást lefolytató bíróság, mint 
amelyet  a  spanyol  polgári  perrendtartásról  szóló  1/2000.  sz.  törvény  681-695.  cikke  szabályoz,  
felfüggessze az említett  eljárást  azon bírósági  eljárás utólagos megindítása esetén,  amelyben kérik 
annak  megállapítását,  hogy az  eladó  vagy szolgáltató  és  a  fogyasztó  között  létrejött,  az  említett  
végrehajtási eljárás megindításának alapjául szolgáló szerződés valamely feltétele tisztességtelen? 

27.  Amtsgericht Winsen (Luhe) (Németország)  által 2012. december 17-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-590/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Úgy kell-e értelmezni a 90/619/EGK irányelv 15. cikke (1) bekezdésének első mondatát a 92/96/EGK 
irányelv   31.  cikkének  a  2002/83/EK irányelv  35.  és  36.  cikke  által  módosított  és  32.  cikkével 
összefüggő (1) bekezdésére figyelemmel, hogy azzal ellentétes az olyan szabályozás — mint az 1994. 
július  21-i  Drittes  Gesetz  zur  Durchführung  versicherungsrechtlicher  Richtlinien  des  Rates  der 
Europäischen  Gemeinschaften  (az  Európai  Közösségek  Tanácsa  biztosítási  jogi  irányelveinek 
végrehajtásáról szóló harmadik német törvény, Drittes Durchführungsgesetz/EWG zum VAG [a VAG-
hoz kapcsolódó harmadik EGK végrehajtási törvény]) által módosított VVG 5a. §-a (2) bekezdésének 
negyedik mondata —, amely szerint az elállási vagy tiltakozási jog legkésőbb az első  biztosítási díj 
megfizetését  követő  egy  év  elteltével  akkor  is  megszűnik,  ha  a  biztosítottat  nem  tájékoztatták 
megfelelően az elállási vagy tiltakozási jogáról? 

Közigazgatási ügyszak

29.  Az Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Egyesült Királyság) által 2012. 
november 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-495/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: angol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Ha a [héairányelv] 134. cikk[ének] kógens rendelkezései a 132. cikk (1) bekezdésének m) pontjában  
foglalt  rendelkezésekkel összefüggésben kerülnek alkalmazásra abban az esetben, amikor nonprofit  
jellegű  szervezetnek  tekintett  szerv  golfozáshoz  való  jogot  biztosít,  mely szolgáltatások képeznek 
„adómentes ügyletet”, ha egyáltalán van ilyen? 

2. Jogszerű a 132. cikk (1) bekezdésének m) pontjában foglalt adómentesség korlátozása az alapján, 
hogy  a  golfozáshoz  való  jogot  biztosító  szolgáltatásokat  a  nonprofit  jellegű  szervezet  tagjának 
nyújtják-e vagy sem? 
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3.  Úgy  kell  értelmezni  a  134.  cikk  rendelkezéseit,  hogy  az  adómentességet  kizárólag  azokra  a 
szolgáltatásokra  korlátozzák,  amelyek  „szoros  kapcsolatban  állnak”  az  „adómentes  ügyletekkel” 
(abban  az  értelemben,  hogy  azok  nyújtásához  szükségesek),  vagy  az  minden,  a  132.  cikk  (1) 
bekezdése m) pontjának hatálya alá tartozó szolgáltatásra vonatkozik? 

4. Olyan körülmények között, amikor egy nonprofit  jellegű  szervezet a nyilvánosan ismert céljaira 
tekintettel  rendszeresen  és  következetesen  megengedi  a  nem  tagok  számára,  hogy  golfozzanak, 
hogyan értelmezhető a nem tagokra vonatkozó díjszabás „alapvető célja”? 

5.  A 134.  cikk b)  pontjának alkalmazása szempontjából  mihez  képest  kell  kiegészítőnek lennie  a 
„kiegészítő bevételnek”? 

6. Ha a sportlétesítmények nem tagok részére történő hozzáférhetővé tételéből származó bevétel a 134. 
cikk b) pontja alkalmazásának szempontjából nem minősül „kiegészítő  bevételnek”, a 133. cikk d) 
pontja lehetővé teszi-e, hogy a tagállam kizárja az adómentesség köréből az ilyen bevételt, ha az a 
verseny torzulását  okozhatja  a  héaalany üzleti  vállalkozások hátrányára,  míg ezzel  egyidejűleg az 
ugyanezen nonprofit jellegű  szervezet tagjai számára a tagság biztosításából származó bevételt nem 
vonják ki a mentesség hatálya alól, amennyiben a tagdíjak önmagukban is a verseny legalább bizonyos  
fokú korlátozását okozhatják? 

7. Különösen, a 133. cikk d) pontja alapján átültetett bármely feltételt az egyébként az adómentesség  
hatálya alá tartozó, a nonprofit jellegű  szervezet által nyújtott valamennyi szolgáltatásra alkalmazni 
kell-e,  vagy a  részleges  korlátozás  is  elfogadható,  vagyis  az,  hogy a  golfozáshoz  való  jog  tagok  
számára  történő  biztosítása  a  mentesség  hatálya  alá  tartozik,  míg  a  nem tagok  számára  történő 
biztosítása nem, amikor mind a tagok, mind a nem tagok számára nyújtott szolgáltatások versenyben  
állnak üzleti vállalkozásokkal? 

8. Mi a különbség — ha van egyáltalán — a 133. cikk d) pontjában foglalt, a „verseny torzulásának” 
valószínűsíthetőségét megkövetelő  előírás és a 134. cikk b) pontjában foglalt feltétel között, amely 
csak a közvetlen verseny fennállását várja el? 

30.  A Tribunal  Central  Administrativo  Norte  (Portugália)  által  2012.  november 9-én 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-509/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: portugál 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Tekintettel  az  egyik  tagállam állampolgárai  és  a  másik  tagállam állampolgárai  közötti  hátrányos 
megkülönböztetés tilalmának elvére (jelenleg EUMSZ 18. cikk [a korábbi EK 12. cikk]), a személyek  
Unión belüli szabad mozgására és az az alóli kivételekre (jelenleg az EUMSZ 45. cikk (3) bekezdése  
[a  korábbi  EK  39.  cikk]),  a  szolgáltatásnyújtás  szabadságára  és  annak  esetleges  korlátozásaira 
(jelenleg EUMSZ 52. cikk [a korábbi EK 46. cikk]), az EUMSZ 62. cikk (a korábbi EK 55. cikk)  
alapján úgy kell-e  értelmezni  az  uniós  jogot,  hogy azzal  ellentétes  az  olyan  nemzeti  rendelkezés, 
amely a kedvtelési célú hajóvezetői engedély kiállításának feltételeként előírja az adott területen való 
lakóhellyel rendelkezést?

31.  A Hof van Beroep te Gent (Belgium) által 2012. november 9-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-510/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
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 
irányelv 2.  cikkének (3),  (4)  és (5) bekezdését,  hogy a társaságnak, ha ingyenesen szerez jelent ős 
vagyoni  eszközt,  ezért  nincs  általa  könyvelhető  beszerzési  érték,  és  így  torzul  az  eszközeiről, 
forrásairól,  pénzügyi  helyzetéről  és  eredményéről  mutatott  kép,  az  említett,  ingyenesen  szerzett 
jelentős vagyoni eszközt mégis a valós értékén kell könyvelnie? 
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32.  A Raad  van  State  (Hollandia)  által  2012.  november  19-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-521/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Úgy  kell-e  értelmezni  a  természetes  élőhelyek,  valamint  a  vadon  élő  állatok  és  növények 
védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 6. cikkének (3) bekezdésében szereplő 
„nem fogja hátrányosan befolyásolni az érintett természeti terület épségét” szövegrészt, hogy abban az 
esetben, ha a projekt hátrányosan befolyásolja valamely védett élőhelytípus természeti területen lévő 
területének épségét,  nem fogja hátrányosan befolyásolni az érintett  természeti  terület épségét,  ha a 
projekt  keretében  a  természeti  területen  az  említett  élőhelytípus  azonos  nagyságú  vagy  nagyobb 
területét alakítják ki? 

2.  Amennyiben  az  első  kérdésre  az  a  válasz  adandó,  hogy  úgy  kell  értelmezni  a  „nem  fogja 
hátrányosan  befolyásolni  az  érintett  természeti  terület  épségét”  szövegrészt,  hogy  a  projekt  
hátrányosan fogja befolyásolni az érintett Natura 2000 természeti terület épségét, úgy az élőhelytípus 
új  területének  kialakítása  az  irányelv  6.  cikkének  (4)  bekezdése  értelmében  vett  kiegyenlítő 
intézkedésnek tekintendő-e ebben az esetben? 

33.  A Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la  Puglia  (Olaszország)  által  2012. 
november 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-523/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Összeegyeztethető-e  az  Európai  Unió  működéséről  szóló  szerződés  56.  és  azt  követő  cikkeivel, 
valamint 101. és azt követő cikkeivel (korábbi 49. és 81., valamint azt követő cikkek), továbbá 107. és 
azt  követő  cikkeivel (a 2009. december 1- jétől hatályos szöveg alapján),  illetve a versenynek,  az 
arányosságnak,  a  hátrányos  megkülönböztetés  tilalmának,  valamint  az  egyenlő  bánásmódnak az  e 
rendelkezésekből eredő elvével — az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai 
egyezmény 9. és 10. cikkével, a kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikkével, valamint az Alapjogi Charta 11. 
és 14. cikkével is összefüggésben — a Regione Puglia 12/2009. sz. tartományi hatállyal rendelkező 
törvénye 2.  cikkének (3) bekezdésében foglalt  rendelkezéshez hasonló olyan rendelkezés,  amely a 
helyi szintű képzés fejlesztését szolgáló meghatározott szolgáltatások nyújtása (egyetem utáni képzés 
nyújtása) terén úgy szabályozza megszorítóan a piachoz való hozzáférést, hogy a közösségi intézkedés 
céljához  (a  képzés  minőségének  javítása  és  így  a  megfelelő  képesítéssel  rendelkező  jogalanyok 
kiválasztása) képest azt egyetlen, önkényesen megválasztott és megfogalmazott olyan követelmény (a  
teljes  óraszám  indokolatlanul  hosszú  időtartamhoz  kapcsolódik)  meglétéhez  köti,  amely  nem  a 
meghatározott szolgáltatás konkrét időtartamának megfelelően szabályozott?

34.  Tribunale  di  Tivoli  (Olaszország)  által  2012.  december  3-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-555/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Célszerűnek tűnik előzetes döntéshozatal céljából a következő értelmezendő kérdéseket terjeszteni az 
Európai Unió Bírósága elé: 

1. az Olasz Köztársaságban hatályban lévő, közigazgatási eljárásról szóló törvény 7. cikkének, amely a 
nemzeti Alkotmány 103. cikke alapján úgy rendelkezik, hogy:

„[a] közigazgatási bíróság hatáskörrel rendelkezik a jogos érdekekre vonatkozó, és — a törvény által  
előírt külön tárgyban — az alanyi jogokra vonatkozó jogviták elbírálására, amelyek a közigazgatási  
hatáskörbe  tartozó  és  a  közigazgatás  által  végrehajtott  intézkedésekkel,  aktusokkal, 
megállapodásokkal vagy magatartásokkal kapcsolatban a közigazgatási hatáskör gyakorlásával vagy 
gyakorlásának elmulasztásával kapcsolatosak. A politikai hatalom gyakorlása során a kormány által  
hozott aktusok vagy intézkedések nem képezhetik kereset tárgyát” 
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[az emberi jogok és alapvető  szabadságok védelméről szóló európai egyezmény] 6. cikkével és az 
[Európai  Unió  Alapjogi  Chartája]  47.  cikkével  és  52.  cikkének  (3)  bekezdésével  való 
összeegyeztethetőségéről, ahogyan azok integrálásra kerültek az [EUSZ]6. cikk módosításával; 

a)  amennyiben  különböző  igazságszolgáltatási  szerveknek  biztosít  hatáskört  arra,  hogy  elvileg 
különböző  alanyi  jogi  helyzetekről  döntsenek (jogos érdek és alanyi  jog),  amelyeknek a biztos 
meghatározása a gyakorlatban nehéz, vagy lehetetlen, és a konkrét tartalmukat nem határozza meg 
jogszabály; 

b) amennyiben azt írja elő, hogy a bíróságok hatáskörrel rendelkeznek arra, hogy ugyanarról a tárgyról 
döntsenek olyan szempontok alapján (különböző  alanyi jogi helyzetek meghatározása), amelyek 
már  nem felelnek  meg a  ténybeli  valóságnak a  jogos érdek  helyreállíthatóságának bevezetését 
követően (2000 óta van előírva, a belső szabályozás közösségi elvekhez való igazítása érdekében) 
jelentős eltérésekkel, különösen a döntéshozatali eljárás szabályainak szintjén; 

valamint általában véve 

2. az olasz alkotmány 103. cikkének összeegyeztethetőségéről, amennyiben az különböző alanyi jogi 
helyzetekről  (úgynevezett  jogos  érdekekről)  rendelkezik,  és  azokat  eltérően  védi,  amelynek  nincs 
megfelelője  a  közösségi  jogban,  mivel  különböző  bíróságoknak  biztosít  hatáskört,  amelyeknek  a 
hatásköre időszakosan változhat. 

35.  Az  Østre  Landsret  (Dánia)  által  2012.  december  3-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-556/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: dán 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  A hozzáférési  irányelv  2.  cikkének  a)  pontja  értelmében  vett  „hozzáférés”  fogalma  magában 
foglalja-e  a  hozzáférési  hálózatban található  elosztási  pont  és  a  végfelhasználó  helyiségeinél  lévő 
végződtetési  szegmens  közötti  bekötőkábel-fektetés  formájában való hozzáférést?  Befolyásolja-e  a 
kérdésre adott választ az, hogy az ilyen bekötőkábelek legfeljebb 30 méter hosszúak lehetnek? 

2. A hozzáférési irányelv 2. és 8. cikkével együttesen értelmezett 12. cikkében foglalt „a meghatározott  
hálózati  elemekhez és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférés […],  és azok használata” fordulat  
vonatkozik-e a legfeljebb 30 méter hosszú bekötőkábelnek a hozzáférési hálózatban található elosztási 
pont és a végfelhasználó helyiségeinél lévő végződtetési szegmens közötti lefektetésére? 

3.  Az  első  és  második  kérdésre  —  amelyek  esetében  a  hozzáférés  biztosítására  vonatkozó 
kötelezettség  például  annak  előírását  jelenti,  hogy  bekötőkábeleket  fektessenek  le  a  hozzáférési 
hálózatban  található  elosztási  pont  és  a  végfelhasználó  helyiségeinél  lévő  végződtetési  szegmens 
között  —  adandó  válasz  szempontjából  releváns-e  az,  hogy  az  elektronikus  hírközlési  hálózat 
tulajdonosának  olyan  beruházást  kell  végeznie,  amely  jelentősen  meghaladja  azon  elektronikus 
hírközlési hálózat megszerzésének költségét, amelyhez a hozzáférést biztosítani kell? 

4. A harmadik kérdésre adandó válasz szempontjából releváns-e az, hogy a tulajdonos számára az  
előírt árszabályozási kötelezettségen keresztül megtérülhet a bekötőkábelek lefektetésének költsége? 

36.  A  Riigikohus  (Észtország)  által  2012.  december  5-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-561/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: észt 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
a) Úgy kell-e értelmezni az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló  

közbeszerzési  szerződések  odaítélési  eljárásainak  összehangolásáról  szóló,  2004.  március  31-i 
2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikkének (2) bekezdését, hogy e rendelkezés 
lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv számára, hogy tárgyalást folytasson az ajánlattevőkkel az olyan 
ajánlatokról,  amelyek  nem  felelnek  meg  a  szerződés  műszaki  leírásában  rögzített  kötelező 
követelményeknek? 
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b) Az a) kérdésre adandó igenlő válasz esetén: úgy kell-e értelmezni a 2004/18 irányelv 30. cikkének 
(2) bekezdését, hogy e rendelkezés lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv számára, hogy a tárgyalások 
során az ajánlatok felbontását követően úgy módosítsa a műszaki leírás kötelező követelményeit, 
hogy a szerződés tárgya változatlan marad,  és biztosított  az összes ajánlattevővel  való egyenlő 
bánásmód? 

c) A b) kérdésre adandó igenlő válasz esetén: úgy kell-e értelmezni a 2004/18 irányelv 30. cikkének 
(2) bekezdését, hogy azzal ellentétes az olyan szabályozás, amely szerint az ajánlatok felbontását  
követő tárgyalások során kizárt a műszaki leírás kötelező követelményeinek módosítása? 

d) Az a) kérdésre adandó igenlő válasz esetén: úgy kell-e értelmezni a 2004/18 irányelv 30. cikkének 
(2) bekezdését, hogy az megtiltja az ajánlatkérő szerv számára, hogy olyan ajánlatot minősítsen a 
legjobbnak,  amely  a  tárgyalások  végén  nem  áll  összhangban  a  műszaki  leírás  kötelező 
követelményeivel? 

37. A Tartu Ringkonnakohus (Észtország) által 2012. december 5-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-562/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: észt 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
a) Összeegyeztethető-e az 1083/2006/EK tanácsi rendeletnek az Európai Unió Alapjogi Chartájának 
47. cikkével összefüggésben értelmezett 63. cikkének (2) bekezdésével a két tagállam által közösen  
létrehozott monitoring bizottság olyan eljárási szabályzata, mint a 2007–2013. évi észt-lett program 
monitoring bizottsága által elfogadott programútmutató, amely úgy rendelkezik, hogy a monitoring 
bizottság  határozatai  nem  támadhatók  meg  bíróság  előtt  (a  programútmutató  6.6.  pontjának  (4) 
bekezdése:  „The  decisions  of  the  Monitoring  Committee  are  not  appealable  at  any  place  of  
jurisdiction.”)? 

b) Az a) kérdésre adandó nemleges válasz esetén: úgy kell-e értelmezni az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 267. cikke első  bekezdésének b) pontját,  hogy a 2007–2013. évi észt-lett  program 
monitoring bizottsága által elfogadott programútmutató 6.6. pontjának (4) bekezdése valamely uniós 
intézmény, szerv vagy hivatal jogi aktusának minősül, amelyet érvénytelennek kell nyilvánítani? 

c) Az a) kérdésre adandó nemleges válasz esetén: úgy kell-e értelmezni az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 256.  cikkének (1) bekezdésével  és 274.  cikkével  összefüggésben értelmezett  263.  
cikke  első  bekezdésének második mondatát,  hogy a  2007–2013.  évi  észt-lett  program monitoring 
bizottságának határozataival szemben indított keresetek tárgyában történő döntéshozatalra az Európai 
Unió  Törvényszéke  vagy  a  nemzeti  jog  alapján  erre  hatáskörrel  rendelkező  bíróság  rendelkezik 
hatáskörrel? 

38. Az Augstākās tiesas Senāts (Lettország) által 2012. december 6-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-571/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: lett 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Értelmezhető-e  úgy a  2913/92  rendelet  70.  cikke  (1)  bekezdésének  első  albekezdése,  hogy a 
vámáru-nyilatkozatban szereplő  áruk részleges vizsgálatának eredményeit  korábbi nyilatkozatokban 
feltüntetett olyan árukra is ki lehet terjeszteni, amelyeket nem érintett a részleges vizsgálat, azonban a 
Kombinált  Nómenklatúra  ugyanazon  kódjával  jelentettek  be,  amelyek  ugyanazon  gyártótól 
származnak,  és  az  említett  gyártó  tanúsítványában  feltüntetett,  az  elnevezésre  és  az  összetételre 
vonatkozó információ szerint azonosak a részleges vizsgálathoz vett minták alapjául szolgáló vámáru-
nyilatkozatban szereplő árukkal? 

Más szavakkal: 

A 2913/92  rendelet  70.  cikke  (1)  bekezdésének  első  albekezdése  szerinti  „nyilatkozat”  fogalma 
magában foglalja-e azokat a nyilatkozatokat, amelyek vonatkozásában nem vettek vizsgálati mintát,  
amelyekben azonban azonos árukat  tüntettek fel  (az árukat  a Kombinált  Nómenklatúra ugyanazon 
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kódjával  jelentik  be,  azok ugyanattól  a  gyártótól  származnak,  és  a  gyártói  tanúsítványban azonos 
elnevezéssel és megegyező összetétellel szerepelnek)? 

2. Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén az árukat érintő — a 2913/92 rendelet 70. cikke (1) 
bekezdésének első albekezdése szerinti — részleges vizsgálat eredményeit ki lehet-e terjesztetni olyan 
vámáru-nyilatkozatokra, amelyekkel kapcsolatban a nyilatkozattevő  objektív okok miatt nem kérhet 
további vizsgálatot a 2913/92 rendelet 70. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján, mivel 
nem lehetséges az áruk bemutatása a 2913/92 rendelet 78. cikke (2) bekezdése szerinti vizsgálathoz?

39. A Förvaltningsrätten i Linköping (Svédország) által 2012. december 6-án benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-573/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: svéd 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  A villamosenergia-bizonyítványok  svéd  rendszere  olyan  nemzeti  támogatási  rendszer,  amely  a  
tagállam  villamosenergia-szolgáltatóit  és  egyes  villamosenergia-felhasználóit  arra  kötelezi,  hogy 
értékesítéseik vagy felhasználásuk meghatározott részének megfelelő  villamosenergia-bizonyítványt 
vásároljanak, anélkül hogy konkrét követelmény vonatkozna a villamos energia ugyanazon forrásból  
történő beszerzésére. A villamosenergia-bizonyítványt a svéd állam bocsátja ki, és az azt bizonyítja,  
hogy bizonyos mennyiségű megújuló villamos energiát előállítottak elő. A villamos energiát megújuló 
energiaforrásból  előállító  termelők  a  villamosenergia-bizonyítvány  értékesítése  révén  a 
villamosenergia-előállításból származó további jövedelemként többletbevételre tesznek szert. 

Úgy  kell-e  értelmezni  a  megújuló  energiaforrásból  előállított  energia  támogatásáról,  valamint 
2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [2. cikkének k) pontját] és 3. 
cikkének (3) bekezdését,  hogy e rendelkezések lehetővé teszik a tagállam számára, hogy a fentiek 
szerinti nemzeti támogatási rendszert alkalmazzon, amelyben csak az érintett ország területén található  
termelők vehetnek részt, és amely azt eredményezi, hogy e termelők gazdasági előnyt élveznek azon 
termelőkkel szemben, amelyek részére nem bocsátható ki villamosenergia- bizonyítvány? 

2.  Az 1.  kérdésben leírt  rendszer  — az [EUMSZ]  34.  cikk fényében — a behozatalra  vonatkozó 
mennyiségi korlátozásnak vagy azzal azonos hatású intézkedésnek minősül-e? 

3. Ha a 2. kérdésre igenlő válasz adandó, összeegyeztethető lehet-e egy ilyen rendszer az [EUMSZ] 
34.  cikkel  a  megújuló  energiaforrásokból  történő  energia-előállítás  előmozdításának  célkitűzésére 
figyelemmel? 

4.  A fenti  kérdések  vizsgálatát  hogyan  befolyásolja  az  a  tény,  hogy a  támogatási  rendszer  azon 
korlátozásáról, amely szerint abban csak nemzeti termelők vehetnek részt, a nemzeti jog kifejezetten 
nem rendelkezik? 

40.  Az Administratīvā  apgabaltiesa (Lettország) által 2012. december 7-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-575/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: lett 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Úgy  kell-e  értelmezni  a  személyek  határátlépésére  irányadó  szabályok  közösségi  kódexének 
(Schengeni  határ-ellenőrzési  kódex) létrehozásáról  szóló,  2006.  március 15-i  562/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkét, hogy a harmadik ország állampolgárai beutazásának kötelező 
előfeltétele az érvényes úti okmányban található érvényes vízum megléte?

2.  A Közösségi  Vízumkódex  létrehozásáról  (vízumkódex)  szóló,  2009.  július  13-i  810/2009/EK 
rendelet rendelkezései alapján a vízumbélyeget tartalmazó úti okmány érvénytelenítése következtében 
[az érintett] személy számára kiállított vízum is érvényét veszti-e? 

3.  Összeegyeztethetők-e  a  személyek  határátlépésére  irányadó  szabályok  közösségi  kódexének 
(Schengeni  határ-ellenőrzési  kódex) létrehozásáról  szóló,  2006.  március 15-i  562/2006/EK európai 
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parlamenti és tanácsi rendelet és a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról (vízumkódex) szóló, 2009. 
július 13-i 810/2009/EK rendelet rendelkezéseivel azon nemzeti jogszabályok, amelyek a harmadik 
ország  állampolgárai  beutazásának  kötelező  előfeltételeként  írják  elő  az  érvényes  úti  okmányban 
található érvényes vízumot? 

41.  A  Riigikohus  (Észtország)  által  2012.  december  12-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-583/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: észt 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  A vámszervnél  is  lefolytatható-e az 1383/2003 rendelet  13.  cikkének (1)  bekezdésében említett  
„eljárás  […]  annak  megállapítására,  hogy […]  megvalósult-e  szellemi  tulajdonjogot  [helyesen:  a 
szellemi  tulajdonjog]  megsértése”,  vagy  külön  kell  választani  a  vámhatóságoktól  a  rendelet  III.  
fejezete szerinti, „az ügyben határozathozatalra jogosult hatóság[ot]”? 

2.  Az  1383/2003  rendelet  (2)  preambulumbekezdése  a  rendelet  egyik  céljaként  említi  a 
fogyasztóvédelmet, a (3) preambulumbekezdés értelmében pedig olyan eljárást kell bevezetni, amely 
lehetővé  teszi  a  vámhatóságok  számára,  hogy  a  szellemi  tulajdonjogot  sértő  áruk  Közösség 
vámterületére  történő  beléptetésének tilalmát  a  lehető  leghatékonyabban  érvényesíthessék  anélkül, 
hogy ez az említett rendelet (2) preambulumbekezdésében és az 1891/2004 végrehajtási rendelet (1)  
preambulumbekezdésében  hivatkozott  jogszerű  kereskedelem  szabadságát  fenyegetné. 
Összeegyeztethető-e e célokkal, hogy az 1383/2003 rendelet 17. cikkében meghatározott intézkedések 
csak akkor alkalmazhatók, ha a jogosult megindítja a rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében említett, 
a  szellemi  tulajdonjog  megsértésének  megállapítására  irányuló  eljárást,  vagy  e  célok  lehető 
leghatékonyabb megvalósítására tekintettel a vámhatóság is megindíthatja a megfelelő eljárást? 

42.  A Förvaltningsrätten i Stockholm (Svédország) által 2013. január 7-án benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-7/13. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: svéd 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Adóköteles ügyletnek minősül e a külső  forrásból beszerzett szolgáltatásoknak valamely társaság 
harmadik országbeli anyavállalata által az utóbbinak valamely tagállamban található fióktelepe részére 
– a beszerzési költségek fiókteleppel történő  megosztása mellett  – történő  nyújtása, amennyiben a 
fióktelep a tagállamban valamely héacsoporthoz tartozik? 

2. Amennyiben az első kérdésre igenlő a válasz, a harmadik országbeli anyavállalatot az irányelv 196. 
cikke szerinti, nem a tagállamban letelepedett adóalanynak kell-e tekinteni, aminek eredményeként az  
ügyletek után az igénybevevő köteles adót fizetni? 

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok

Büntető ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Gazdasági ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.
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Munkaügyi ügyszak

8.  A Bíróság  (harmadik  tanács)  2012.  december  19-i  ítélete  (az  Elegktiko  Synedrio 
(Görögország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Epitropos  tou  Elegktikou 
Synedriou sto Ypourgeio  Politismou kai  Tourismou kontra Ypourgeio  Politismou kai 
Tourismou — Ypiresia Dimosionomikou Elenchou (C-363/11. sz. ügy)2 

Az  Elegktiko  Synedrio  (Görögország)  által  2011.  július  1-jei  határozattal  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem elfogadhatatlan. 

Polgári ügyszak

10.  A  Bíróság  elnökének  2012.  november  27-i  végzése  (a  Bundesgerichtshof 
(Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-98/12. sz. ügy)3

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

11. A Bíróság (első tanács) 2012. december 13-i ítélete (a Sąd Okręgowy we Wrocławiu 
(Lengyelország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Iwona Szyrocka kontra Siger 
Technologie GmbH (C-215/11. sz. ügy)4 

1.  Az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i 1896/2006/EK  
európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az kimerítően szabályozza az  
európai fizetési meghagyás iránti kérelem által kielégítendő követelményeket. 

A szóban forgó rendelet 25. cikke értelmében és az e cikkben meghatározott feltételek mellett a nemzeti  
bíróság  továbbra  is  szabadon  állapíthatja  meg  az  eljárási  illeték  összegét  a  nemzeti  jogában  
meghatározott szabályok szerint, feltéve hogy e szabályok nem kedvezőtlenebbek a belső jog hatálya 
alá tartozó hasonló jellegű  esetekre vonatkozókhoz képest, és nem teszik gyakorlatilag lehetetlenné  
vagy rendkívül nehézzé az uniós jog által biztosított jogok gyakorlását. 

2.  Az 1896/2006 rendelet 4. cikkét és 7. cikke (2) bekezdésének c) pontját úgy kell értelmezni, hogy  
azzal  nem  ellentétes,  ha  a  jogosult  az  európai  fizetési  meghagyás  iránti  kérelem  keretében  az  
esedékessége napjától a főkövetelés teljesítésének napjáig terjedő időszakra kamatot követelhet. 

3.  Amennyiben a kötelezett a jogosult részére köteles a főkövetelés teljesítésének napjáig keletkezett  
kamatot fizetni, akkor a nemzeti bíróság továbbra is szabadon választhatja meg, hogy milyen módon  
tölti  ki  az  európai  fizetési  meghagyásnak  az  1896/2006  rendelet  V.  mellékletében  található  
formanyomtatványát, feltéve hogy az ily módon kitöltött formanyomtatvány lehetővé teszi a kötelezett  
számára  egyrészt  azt,  hogy  minden  kétséget  kizáróan  megismerje  azt  a  határozatot,  amelynek  
értelmében a jogosult részére a főkövetelés teljesítésének napjáig keletkezett kamatot köteles fizetni,  
másrészt pedig azt, hogy egyértelmű legyen a kamatláb, és az az időpont, amelytől kezdve a kamatokat  
kérték. 

12.  A  Bíróság  (második  tanács)  2012.  december  19-i  ítélete  (a  Gerechtshof  te  ’s-
Gravenhage  (Hollandia)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  — Leno  Merken  BV 
kontra Hagelkruis Beheer BV (C-149/11. sz. ügy)5 

A közösségi  védjegyről  szóló,  2009.  február  26-i  207/2009/EK tanácsi  rendelet  15.  cikkének  (1)  
bekezdését  úgy  kell  értelmezni,  hogy  valamely  védjegy  esetén  a  „Közösségben  történő  tényleges  

2 A kérdés: Hírlevél II. évf. 10. sz., Munkaügyi ügyszak, 7. sz. alatt.
3 A kérdés: Hírlevél III. évf. 5. sz., Polgári ügyszak, 4. sz. alatt.
4 A kérdés: Hírlevél II. évf. 8. sz., Polgári ügyszak, 6. sz. alatt.
5 A kérdés: Hírlevél II. évf. 7. sz., Polgári ügyszak, 4. sz. alatt.
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használat” követelményének mérlegelésekor a tagállamok területének határait  figyelmen kívül  kell  
hagyni.

A 207/2009  rendelet  15.  cikkének  (1)  bekezdése  szerint  valamely  közösségi  védjegy  akkor  képezi  
„tényleges  használat”  tárgyát,  ha  alapvető  rendeltetésének  megfelelően  és  annak  érdekében  
használják,  hogy  az  árujegyzékében  szereplő  áruk  vagy  szolgáltatások  tekintetében  az  Európai  
Közösségben  piaci  részesedést  teremtsen  meg,  vagy  tartson  fenn.  A  kérdést  előterjesztő  bíróság 
feladata mérlegelni, hogy az alapügyben a feltételek teljesültek-e, figyelemmel a releváns tényállásbeli  
elemekre  és  körülményekre,  mint  többek  között  a  szóban  forgó  piac  jellegzetességei,  a  védjegy  
árujegyzékében szereplő  áruk vagy szolgáltatások természete,  a  használat  területi  kiterjedtsége és  
mennyiségi jelentősége, valamint a használat gyakorisága és rendszeressége. 

13. A Bíróság (első  tanács) 2012. december 19-i ítélete (a Sąd Rejonowy w Koszalinie 
(Lengyelország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Krystyna Alder, Ewald Alder 
kontra Sabina Orłowska, Czeslaw Orłowski (C-325/11. sz. ügy)6  

A  tagállamokban  a  polgári  és  kereskedelmi  ügyekben  a  bírósági  és  bíróságon  kívüli  iratok  
kézbesítéséről  („iratkézbesítés”),  és az  1348/2000/EK tanácsi  rendelet  hatályon kívül  helyezéséről  
szóló,  2007.  november 13-i  1393/2007/EK európai parlamenti  és  tanácsi  rendelet  1.  cikkének (1)  
bekezdését  úgy  kell  értelmezni,  hogy  azzal  ellentétes  az  alapeljárásban vitatotthoz  hasonló  olyan  
tagállami  jogszabály,  amely  kimondja,  hogy  a  más  tagállam területén  lakóhellyel  vagy  szokásos  
tartózkodási hellyel rendelkező félnek szóló bírósági iratokat — a megtörtént kézbesítés vélelmével —  
az ügy iratai között kell hagyni, ha e fél nem jelölt ki a bírósági eljárás helye szerinti tagállamban  
lakóhellyel rendelkező kézbesítési meghatalmazottat. 

Közigazgatási ügyszak

43. A Bíróság elnökének 2012. november 6-i végzése (a Bundesgerichtshof (Németország) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-51/11. sz. ügy)7 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

44. A Bíróság elnökének 2012. november 6-i végzése (a Fővárosi Törvényszék és a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság (Magyarország) előzetes döntéshozatal 
iránti kérelme) (C-33/12. és C-38/12. sz. egyesített ügyek)8 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügyek törlését. 
 

45.  A Bíróság  (második  tanács)  2012.  december  13-i  ítélete  (a  Cour  de  cassation 
(Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Expedia Inc. kontra Autorité 
de la concurrence és társai (C-226/11. sz. ügy)9 

Úgy kell értelmezni az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdését, valamint [az EK 81.] és [EK 82. cikkben]  
meghatározott  versenyszabályok  végrehajtásáról  szóló,  2002.  december  16-i  1/2003/EK  tanácsi  
rendelet  3.  cikkének  (2)  bekezdését,  hogy  azokkal  nem  ellentétes  az,  hogy  valamely  nemzeti  
versenyhatóság  az  EUMSZ  101.  cikk  (1)  bekezdését  alkalmazza  a  vállalkozások  közötti  olyan  
megállapodásra, amely érintheti a tagállamok közötti kereskedelmet, ám amely nem éri el az Európai  
Bizottság által az [EK 81. cikk] (1) bekezdése szerint a versenyt érzékelhetően nem korlátozó, csekély  

6 A kérdés: Hírlevél II. évf. 10. sz., Polgári ügyszak, 1. sz. alatt.
7 A kérdés: Hírlevél II. évf. 6. sz., Közigazgatási ügyszak, 4. sz. alatt. 
8 A kérdés: Hírlevél III. évf. 5. sz., Közigazgatási ügyszak, 1-2. sz. alatt. 
9 A kérdés: Hírlevél II. évf. 8. sz., Közigazgatási ügyszak, 24. sz. alatt.
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jelentőségű  (de  minimis)  megállapodásokról  szóló  közleményben  megállapított  küszöbértékeket,  
feltéve hogy e megállapodás e rendelkezés értelmében a versenyt érzékelhetően korlátozza. 

46.  A Bíróság  (második  tanács)  2012.  december  13-i  ítélete  (a  Cour  administrative 
(Luxemburg) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Caves Krier Frères SARL kontra 
Directeur de l’Administration de l’emploi (C-379/11. sz. ügy)10 
Az EUMSZ 45. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az a tagállami szabályozás, amely a  
45. életévüket betöltött idősebb munkanélküliek foglalkoztatási támogatásának munkáltatók számára  
történő  nyújtását  ahhoz  a  feltételhez  köti,  hogy  az  alkalmazásba  vett  munkanélküli  szerepeljen  
ugyanezen  tagállam álláskeresőinek  nyilvántartásában,  amennyiben  az  ilyen  nyilvántartásba  vétel  
feltétele az adott tagállam területén fennálló lakóhely, amelyet a kérdést előterjesztő bíróságnak kell  
ellenőriznie.

47. A Bíróság (negyedik tanács) 2012. december 13-i végzése (a Commissione tributaria 
provinciale  di  Parma (Olaszország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  — Danilo 
Debiasi kontra Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma (C-560/11. sz. ügy)11 

A  tagállamok  forgalmi  adóra  vonatkozó  jogszabályainak  összehangolásáról  —  közös  
hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap- megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK  
hatodik tanácsi irányelv 17. cikke (2) és (5) bekezdését, valamint 19. cikkét akként kell értelmezni,  
hogy azokkal  nem ellentétes  az  olyan nemzeti  szabályozás,  mint  az  alapügybeli,  amely  nem teszi  
lehetővé az adómentes tevékenységek végzéséhez beszerzett termékek vagy szolgáltatások tekintetében  
előzetesen felszámított hozzáadottérték-adó levonását, és amely ennek következtében előírja, hogy a  
vegyes tevékenységű adóalany esetében az ezen adó levonásához való jogosultságot az adólevonásra  
jogosító ügyletek összege és az év folyamán teljesített  ügyletek — beleértve az adómentes humán-
egészségügyi  szolgáltatásokat  is  — teljes összege közötti  aránynak megfelelő  hányad alapján kell  
kiszámítani.

48. A Bíróság (első tanács) 2012. december 13-i ítélete (a Bundesfinanzhof (Németország) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — BLV Wohn- und Gewerbebau GmbH kontra 
Finanzamt Lüdenscheid (C-395/11. sz. ügy)12 
1.  A tagállamok  forgalmi  adóra  vonatkozó  jogszabályainak  összehangolásáról  szóló  77/388/EGK  
hatodik tanácsi irányelv 21. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazásának Németország részére történő  
engedélyezéséről szóló, 2004. március 30-i 2004/290/EK tanácsi határozat 2. cikkének 1. pontját úgy  
kell  értelmezni,  hogy  az  ebben a  rendelkezésben szereplő  „építési  tevékenység” fogalma  a  2004.  
január  20-i  2004/7/EK  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  (1)  
bekezdésének  meghatározása  szerinti  szolgáltatásnyújtásnak  tekintendő  ügyleteken  kívül  magában  
foglalja az ezen irányelv 5. cikkének (1) bekezdése szerinti termékértékesítésnek minősülő ügyleteket  
is.

2.  A  2004/290  határozatot  úgy  kell  értelmezni,  hogy  a  Németországi  Szövetségi  Köztársaságnak  
jogában áll e határozatot csak részben alkalmazni bizonyos alcsoportokra, mint például az építési  
tevékenység egyes fajtáira és meghatározott megrendelőkkel kapcsolatos ügyletekre. Ezen alcsoportok  
létrehozása során e tagállam köteles tiszteletben tartani az adósemlegesség elvét, valamint az uniós  
jog  általános  elveit,  többek  között  az  arányosság  és  a  jogbiztonság  elvét.  A  kérdést  előterjesztő  
bíróság feladata, hogy valamennyi vonatkozó jogi és ténybeli körülményt figyelembe véve vizsgálja,  

10 A kérdés: Hírlevél II. évf. 11. sz., Munkaügyi ügyszak, 2. sz. alatt.
11 A kérdés: Hírlevél III. évf. 2. sz., Közigazgatási ügyszak, 23. sz. alatt.
12 A kérdés: Hírlevél II. évf. 11. sz., Közigazgatási ügyszak, 7. sz. alatt.
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hogy ez az eset áll-e fenn az alapügyben, és hogy adott esetben meghozza a szükséges intézkedéseket  
az arányosság és a jogbiztonság elvével ellentétes szóban forgó rendelkezések alkalmazásából eredő  
hátrányos következmények orvoslása érdekében.

49.  A  Bíróság  (harmadik  tanács)  2012.  december  13-i  ítélete  (a  Krajowa  Izba 
Odwoławcza (Lengyel Köztársaság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Praxis Sp. 
z.o.o., ABC Direct Contact Sp. z.o.o. kontra Poczta Polska SA (C-465/11. sz. ügy)13 

1.  Az  építési  beruházásra,  az  árubeszerzésre  és  a  szolgáltatásnyújtásra  irányuló  közbeszerzési  
szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai  
parlamenti  és  tanácsi  irányelv 45.  cikke (2) bekezdése első albekezdésének d) pontját  akként  kell  
értelmezni,  hogy azzal  ellentétes  az  olyan nemzeti  szabályozás,  amely  akként  rendelkezik,  hogy  a  
szóban  forgó  gazdasági  szereplőnek  a  közbeszerzési  szerződés  odaítélése  iránt  folyamatban  lévő  
eljárásból történő automatikus kizárását eredményező súlyos szakmai kötelességszegés áll fenn akkor,  
ha  az  ajánlatkérő  olyan  körülmények  miatt,  amelyekért  e  gazdasági  szereplő  felelős,  elállt  az  e  
gazdasági  szereplővel  korábban  kötött  közbeszerzési  szerződéstől,  vagy  felmondta  azt,  illetve  
visszalépett attól, amennyiben a szerződéstől való elállásra vagy annak felmondására, illetve az attól  
való  visszalépésre  a  folyamatban  lévő  eljárás  megindítását  megelőző  hároméves  időszakon  belül  
került sor, és a korábbi közbeszerzési szerződés nem teljesített részének értéke e szerződés értékének  
legalább 5 %-át teszi ki.

2.  A  közbeszerzési  tárgyú  uniós  jogi  elvek  és  szabályok  nem  igazolják,  hogy  az  alapügyben  
alkalmazandóhoz hasonló nemzeti szabályozás a közérdek és az ajánlatkérő jogos érdekének védelme,  
valamint  a  gazdasági  szereplők  közötti  tisztességes  verseny  fenntartása  címén  előírja  az  
ajánlatkérővel  szemben,  hogy  az  előzetes  döntéshozatalra  előterjesztett  első kérdésre  adott  válasz  
szerintihez hasonló esetben a gazdasági szereplőt automatikusan zárja ki a közbeszerzési szerződés  
odaítélése iránti eljárásból.

50.  A  Bíróság  (negyedik  tanács)  2012.  december  13-i  ítélete  (a  Conseil  d'État 
(Franciaország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  — Établissement  national  des 
produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) kontra Société Vinifrance SA (C-
670/11. sz. ügy)14

1.  Az alapeljáráshoz hasonló helyzetben,  amikor az,  hogy az a társaság,  amely állítólag eladta a  
szőlőmustot, nem létezik, azzal a következménnyel jár, hogy a szőlőmust közösségi származása nem  
bizonyítható, a szőlőmustot ettől a társaságtól megvásároló termelő semmiképpen sem részesülhet az  
1988. július 19-i 2253/88/EGK tanácsi rendelettel módosított, a borpiac közös szervezéséről szóló,  
1987. március 16-i 822/87/EGK tanácsi rendelet értelmében vett raktározási támogatásban.

2. Az alapeljáráshoz hasonló körülmények között:

—  az  1999.  december  15-i  2646/1999/EK  bizottsági  rendelettel  módosított,  az  asztali  borok,  a  
szőlőmust,  a  sűrített  szőlőmust  és  a  finomított  szőlőmustsűrítmény  tárolására  vonatkozó  
szerződésekről  szóló,  1983.  április  29-i  1059/83/EGK  bizottsági  rendelet  17.  cikke  (1)  
bekezdésének  b)  pontja  nem képezheti  alapját  annak,  hogy  szankcionálják  a  termelő  azon,  a  
2253/88  rendelettel  módosított  822/87  rendeletben  előírt  kötelezettségének  megsértését,  amely  
szerint  a  raktározási  támogatásra  jogosultságot  keletkeztető  szőlőmustnak  közösségi  
származásúnak kell lennie;

—  az alkalmazandó ágazati szabályozásban, illetve a nemzeti szabályozásban meghatározott olyan  
rendelkezés hiányában, amely szankció alkalmazását írja elő, a szóban forgó szabálytalansággal  
szemben nem alkalmazható az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995.  

13 A kérdés: Hírlevél III. évf. 2. sz., Közigazgatási ügyszak, 1. sz. alatt.
14 A kérdés: Hírlevél III. évf. 4. sz., Közigazgatási ügyszak, 21. sz. alatt.
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december 18-i  2988/95/EK,  Euratom tanácsi  rendelet  5.  cikkének értelmében vett  „szankció”;  
továbbá

— a nemzeti hatóságoknak olyan, a 2988/95 rendelet 4. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdése  
értelmében  vett  közigazgatási  intézkedést  kell  alkalmazniuk,  amely  elrendeli  a  jogalap  nélkül  
kapott támogatások visszafizetését,  amenynyiben bizonyított, hogy az alapeljárás tárgyát képező  
két raktározási szerződés közül mindkettő részben vagy egészben olyan, közösségi származásúnak  
nem minősülő  szőlőmustra  vonatkozott,  amely  a  sűrítés  és  raktározás  során összekeveredett  a  
közösségi származású szőlőmusttal, aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata.

51. A Bíróság (első tanács) 2012. december 13-i ítélete (a College van Beroep voor het 
Bedrijfsleven (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Maatschap L.A. en 
D.A.B. Langestraat en P. Langestraat-Troost kontra Staatssecretaris van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie (C-11/12. sz. ügy)15 
A közös  agrárpolitika  keretébe  tartozó,  mezőgazdasági  termelők  részére  meghatározott  közvetlen  
támogatási  rendszerek  közös  szabályainak  megállapításáról  és  a  mezőgazdasági  termelők  részére  
meghatározott  egyes támogatási  rendszerek létrehozásáról,  az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a  
378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről  
szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet 23. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni,  
hogy  a  kölcsönös  megfeleltetési  szabályoknak  a  mezőgazdasági  földterületet  használó  
kedvezményezett vagy az azt átengedő személy által történt olyan megsértéséért, amely a közvetlen  
kifizetések  teljes  összegének  csökkentését  vagy  az  azokból  való  kizárást  vonja  maga  után,  teljes  
egészében a támogatás iránti kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelő felel.

52. A Bíróság (nagytanács) 2012 december 19-i ítélete (a Consiglio di Stato (Olaszország) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Azienda Sanitaria Locale di Lecce, Università 
del Salento kontra Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce és társai (C-159/11. 
sz. ügy)16 

Az uniós közbeszerzési joggal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely versenyeztetési eljárás  
nélkül lehetővé teszi olyan szerződés megkötését, amelynek révén két közjogi jogalany egymás között  
együttműködést  hoz  létre,  amennyiben  e  szerződésnek  nem  az  említett  jogalanyok  közös  
közszolgáltatási  feladata végrehajtásának biztosítása képezi  tárgyát,  azt  nem kizárólag a közérdek  
szolgálatán alapuló megfontolások és követelmények határozzák meg, vagy jellemző rá, hogy valamely  
magánszolgáltatót versenytársaival szemben előnyösebb helyzetbe hoz. 

53.  A Bíróság  (első  tanács)  2012.  december  19-i  ítélete  (a  Commissione  tributaria 
regionale  di  Milano (Olaszország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme) — 3D I  srl 
kontra Agenzia delle Entrate Ufficio di Cremona (C-207/11. sz. ügy)17

A  különböző  tagállamok  társaságainak  egyesülésére,  szétválására,  eszközátruházására  és  
részesedéscseréjére alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló, 1990. július 23-i 90/434/EGK 
tanácsi irányelv 2., 4. és 9. cikkét akként kell értelmezni, hogy olyan helyzetben, mint az alapügybeli, e  
rendelkezésekkel  nem ellentétes az,  ha az eszközátruházás az átadó társaság tekintetében az ezen  
átruházásból származó tőkenyereség megadóztatásával jár, kivéve ha az átadó társaság a mérlegében  
az átruházásból eredő tőkenyereségnek megfelelő céltartalékot képez. 

15 A kérdés: Hírlevél III. évf. 4. sz., Közigazgatási ügyszak, 28. sz. alatt.
16 A kérdés: Hírlevél II. évf. 7. sz., Közigazgatási ügyszak, 8. sz. alatt.
17 A kérdés: Hírlevél II. évf. 8. sz., Közigazgatási ügyszak, 15. sz. alatt.
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54. A Bíróság (második tanács) 2012. december 19-i ítélete (a First-tier Tribunal (Tax 
Chamber) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Grattan plc 
kontra The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (C-310/11. sz. ügy)18 

A  tagállamok  forgalmi  adóra  vonatkozó  jogszabályainak  összehangolásáról  —  a  közös  
hozzáadottértékadó-rendszer  struktúrájáról  és  alkalmazási  módjairól  szóló,  1967.  április  11-i  
67/228/EGK második tanácsi irányelv 8. cikkének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy az adóalany  
nem jogosult  a  termékértékesítés  adóalapját  visszamenőlegesen  csökkentnek  tekinteni  akkor,  ha  e  
termékértékesítés időpontját követően az ügynök jóváírásban részesült a szállító részéről — választása  
szerint pénzbeli kifizetésként vagy a részére korábban teljesített termékértékesítés vonatkozásában a  
szállítónak járó összegekkel szembeni jóváírásként. 

55.  A Bíróság  (nagytanács)  2012.  december  19-i  ítélete  (a  Fővárosi  Bíróság 
(Magyarország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Mostafa  Abed  El 
Karem El Kott, Chadi Amin A Radi, Hazem Kamel Ismail kontra Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatal (C-364/11. sz. ügy)19  
1. A harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy  
a más okból  nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről  [helyesen:  
feltételeire] és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2004. április  
29-i 2004/83/EK tanácsi irányelv 12. cikke (1) bekezdése a) pontjának második mondatát úgy  
kell  értelmezni,  hogy  az  Egyesült  Nemzeteknek  az  Egyesült  Nemzetek  Menekültügyi  
Főbiztosságától  (UNHCR)  különböző  szerve  vagy  ügynöksége  védelmének  vagy  
támogatásának „bármely okból” való megszűnése olyan személy helyzetére is vonatkozik, aki  
miután ténylegesen igénybe vette e védelmet vagy támogatást, abban irányításán kívüli vagy  
akaratától  független  ok  miatt  már  nem  részesül.  Az  ilyen  személy  által  benyújtott  
menedékkérelem  elbírálásáért  felelős  tagállam  illetékes  nemzeti  hatóságainak  feladata  a  
kérelem egyedi értékelése alapján ellenőrizni, hogy e személy kénytelen volt elhagyni e szerv  
vagy ügynökség működési területét, amely eset fennáll akkor, ha személyes biztonsága komoly  
veszélyben volt, és ha az érintett szerv vagy ügynökség nem volt képes biztosítani számára e  
területen  azokat  az  életfeltételeket,  amelyek  az  említett  szervre  vagy  ügynökségre  háruló  
feladatnak megfelelnek. 
2.  A 2004/83  irányelv  12.  cikke  (1)  bekezdése  a)  pontjának  második  mondatát  úgy  kell  
értelmezni,  hogy  ha  a  menedékkérelem  elbírálásáért  felelős  tagállam  illetékes  hatóságai  
megállapították, hogy az ENSZ Palesztin Menekülteket Segélyező  és Támogató Közel-Keleti  
Ügynöksége  (UNRWA)  védelmének  vagy  támogatásának  megszűnésére  vonatkozó  feltétel  
teljesül a kérelmező vonatkozásában, az a tény, hogy ipso facto „megilletik az ezen irányelv  
által  biztosított  előnyök”,  e  tagállam  által  az  említett  irányelv  2.  cikkének  c)  pontja  
értelmében  vett  menekültként  való  elismerést  jelent,  és  a  menekült  jogállás  ipso  iure  
megadását  a  kérelmező  számára,  azonban  csak  ha  utóbbi  nem  tartozik  e  12.  cikk  (1)  
bekezdése b) pontjának vagy (2) és (3) bekezdésének hatálya alá. 

18 A kérdés: Hírlevél II. évf. 10. sz., Közigazgatási ügyszak, 8. sz. alatt.
19 A kérdés: Hírlevél II. évf. 12. sz., Közigazgatási ügyszak, 1. sz. alatt.
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56. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. december 19-i ítélete (a Varhoven administrativen 
sad  (Bulgária)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Direktor  na  Direktsia 
„Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — grad Burgas pri Tsentralno upravlenie na 
Natsionalnata agentsiya za prihodite kontra Orfey Balgaria EOOD (C-549/11. sz. ügy)20 

1. A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv  
63 és 65. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az alapügyben szereplő körülmények között — amennyiben  
épület  felépítése céljából  ráépítési  jogot  alapítanak valamely  társaság javára bizonyos ingatlanok  
ezen épületen belüli kialakítására irányuló építési szolgáltatás ellenértékeként, és az említett társaság  
kötelezettséget vállal az e ráépítési jogot alapító személyek javára történő  kulcsrakész átadásra — 
azzal  nem  ellentétes,  hogy  az  ezen  építési  szolgáltatásokra  vonatkozó  hozzáadottérték-adó  
felszámítható  a  ráépítési  jog  alapításának  időpontjától,  azaz  e  szolgáltatásnyújtás  teljesítését  
megelőzően,  mivel  e  jog alapításának  időpontjában  e  jövőbeni  szolgáltatásnyújtás  valamennyi  
lényeges eleme ismert, és különösen a szóban forgó szolgáltatásokat kifejezetten megjelölték, és az  
említett jog értéke kifejezhető készpénzben, aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata. 

2. Az alapügyben szereplő körülmények között, amelyek szerint az ügylet nem olyan személyek között  
jött  létre,  akik  között  a  2006/112 irányelv  80.  cikk  szerinti  kapcsolat  áll  fenn,  aminek  vizsgálata  
mindazonáltal a kérdést előterjesztő  bíróság feladata, az említett irányelv 73. és 80. cikkét úgy kell  
értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti rendelkezés, mint amilyen az alapügyben szerepel,  
amely szerint amikor valamely ügylet ellenértéke teljes mértékben termékekből vagy szolgáltatásokból  
áll,  az ügylet  adóalapja az értékesített  termékek vagy nyújtott  szolgáltatások szabadpiaci  forgalmi  
értéke. 

3. A 2006/112 irányelv 63., 65. és 73. cikke közvetlen hatállyal rendelkezik.

57. A Bíróság (harmadik tanács) 2012. december 19-i ítélete (a tribunal administrativo e 
fiscal  do  Porto  (Portugália)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Grande  Área 
Metropolitana do Porto (GAMP) kontra Comissão Directiva do Programa Operacional 
Potencial Humano, Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, Ministério 
do Trabalho e da Solidariedade Social (C-579/11. sz. ügy)21 

Az Unió elsődleges  jogának a gazdasági,  szociális  és  területi  kohézióra vonatkozó rendelkezéseit,  
valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra  
vonatkozó  általános  rendelkezések  megállapításáról  és  az  1260/1999/EK  rendelet  hatályon  kívül  
helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet rendelkezéseit úgy kell értelmezni,  
hogy azokkal nem ellentétes, ha az Európai Unió által társfinanszírozott beruházást a támogatható  
régiókon kívül található településről hajtja végre az e településen székhellyel rendelkező  gazdasági  
szereplő, feltéve hogy ezt a beruházást — célzottan és azonosíthatóan — a támogatható régiókba  
irányítják.

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt

VII. A Törvényszék 2012. december 18-i végzése — Magyarország kontra Bizottság (T-
320/11. sz. ügy) 
Az ügy tárgya 
A  Speciális  Mezőgazdasági  és  Vidékfejlesztési  Csatlakozási  Program  (SAPARD)  keretében 
Magyarország által 2004-ben teljesített egyes kiadásoknak az uniós finanszírozásból való kizárásáról  
szóló, 2011. március 28-i 2011/192/EU bizottsági határozat megsemmisítése iránti kérelem. 

A végzés rendelkező része 
1. A Törvényszék a keresetet elutasítja. 

20 A kérdés: Hírlevél III. évf. 2. sz., Közigazgatási ügyszak, 18. sz. alatt.
21 A kérdés: Hírlevél III. évf. 3. sz., Közigazgatási ügyszak, 5. sz. alatt.
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2. A Törvényszék Magyarországot kötelezi a költségek viselésére. 

A Kúria uniós jogi tárgyú határozatai

Büntető ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Gazdasági ügyszak

Gfv.VII.30.101/2012/3. 
A  felülvizsgálati  eljárás  tárgyalása  felfüggesztésének  van  helye,  ha  a  felülvizsgálati  kérelemben  
hivatkozott  jogsértés  tartalmilag  megegyezik  az  Európai  Unió  Bírósága  előtt  folyamatban  lévő  
előzetes döntéshozatali eljárásban megfogalmazott jogkérdéssel. 

Munkaügyi ügyszak

Mfv.II.10.851/2012/4. 
Az eljárt bíróságok helyesen minősítették a perbeli kiállási időket olyan munkaidőnek nem minősülő  
rendelkezésre állási időknek, melyre az ügyelet esetén járó, a munkabér 40 %-ának megfelelő díjazás  
jár. 

A Kúria a jogerős ítéletet a Pp. 275. § (2) bekezdése értelmében kizárólag a felülvizsgálati kérelem 
keretei  között  vizsgálta.  Ezért  a  felülvizsgálati  eljárásban  irányadónak  kellett  tekintetni  azt  a 
megállapítást,  mely  szerint  a  munkáltató  a  napi  jelentkezéstől  a  távozásig  eltelt  idő (JELTA idő) 
valamennyi  percét elszámolta, így díjazás nélkül maradt vitatott perbeli idő nincs, a járatok közötti 
munkaidőként  el  nem  ismert  várakozási  időre  a  munkáltató  rendelkezésre  állási  idő  jogcímén  a 
munkabér 40 %-a mértékét a munkavállalók részére megfizette.

Helyesen utalt a munkaügyi bíróság arra, hogy a rendelkezésre állási idő fogalmát a Kkt. 18/B. § b)  
pontja vezette  be a hazai  jogba 2005.  március  23-tól,  azonban a Kkt.  2008.  január 1-éig csak és  
kizárólag  az  50  km távolságot  meghaladó  járathosszon  menetrend  szerint  személyszállítást  végző 
gépjárművezetőkre tartalmazott rendelkezést. Az 50 km alattiak tekintetében ezért az ezt megelőző  
időszakban kizárólag a  Mt.  rendelkezései  az  irányadók,  amelyek  ugyan  a rendelkezésre  állási  idő 
fogalmát nem tartalmazzák, azonban az ágazati kollektív szerződés, valamint a kollektív szerződés 
fogalomhasználata,  az  Mt.  129.  §  (1)  bekezdésének,  valamint  az  Mt.  148.  §  (1)  bekezdésének 
alkalmazása  nem jogszabálysértő,  még  akkor  sem,  ha  ténylegesen  nem a  Munka  törvénykönyve  
szerinti ügyeletről, hanem tartalmilag készenlétről van szó, hiszen az autóbusz-vezetőnek általában a  
kiállási  időben nem a munkáltató által  meghatározott  helyen  kellett  várakozniuk.  A rendelkezésre  
állási idő fogalma felel meg a 3820/85/EGK rendeletet kiegészítő 2002/15/EK irányelvben használt  
készenlét  fogalomnak.  Ennek  lényege,  hogy  az  utazó  munkavállalónak  nem kell  a  munkahelyén  
maradnia,  de készenlétben kell  állnia a gépjárművezetés megkezdésére,  folytatására,  egyéb munka 
elvégzésére. Ezeket az időszakokat és előre látható időtartamukat előre ismerniük kell.

A perbeli iratok alapján az eljárt bíróságok helyesen állapították meg, hogy a 20 percet meghaladó  
tartamú kiállási  idővel,  amennyiben az arra  eső idők nem kerültek átalányidőként  számításba vett  
munkaidőként elszámolásra, a munkavállalók lényegében szabadon rendelkezhettek, munkahelyüket  
elhagyhatták, munkavégzési kötelezettségük nem volt, a menetrend és a fordabeosztás adatai alapján  
ezen  időszakok  előttük  előre  ismertek  voltak.  Jóllehet,  a  munkavégzési  képességüket  meg  kellett 
őrizniük és a munkavégzés megkezdésére készen kellett állniuk, ez a körülmény azonban ezen teljes  
időszakok munkaidővé minősítésére kellő alapul nem szolgált. Ezen időszakok vonatkozásában az I.  
rendű felperes tekintetében nem állapítható meg az Mt. 117. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak  
fennállta, a CXLVII. rendű felperes tekintetében pedig irányadó a Kkt. 18/B. § b) pontjában foglaltak. 
Ezért a kollektív szerződésben szabályozott mértékű díjazás a perrel érintett vitatott időkre megfelelt  
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az Mt. 148. § (1) bekezdésében az ügyelet esetén meghatározott munkabér, valamint a rendelkezésre  
állási időre a Kkt. 18/I.  §-ában előírt díjazásnak, a munkavállalók ezt meghaladó mértékű igényét,  
valamint rendkívüli munkavégzés ellenértéke iránti igényét  munkaidő megállapítása hiányában  az� �  
eljárt bíróságok jogszabálysértés nélkül ítélték megalapozatlannak.

A munkavállalók téves jogkövetkeztetést vontak le a Kkt. 18/B. § ba) pontjának a peresített időszakot 
követően, 2009. augusztus 1-től hatályos módosításából. E módosítás mondta ki, hogy a menetrend 
szerinti  autóbusz-közlekedésben  foglalkoztatott  munkavállalónak  a  napi  munkaidő-beosztási  terv 
alapján a  járatok érkezése és  indítása  között  várakozással  eltöltött  idő rendelkezésre  állási  időnek 
minősül. E módosítás célja az volt, hogy ne csak az áruszállítás területén kerüljön sor a rendelkezésre  
állási idő példálózó jellegű meghatározására, hanem a személyszállítás területén is határozzon meg  
rendelkezésre állási időnek minősülő esetet a jogszabály, ezzel is segítve az egységes jogalkalmazást  
és biztosítva, hogy mind az áruszállítás, mind pedig a személyszállítás területén alkalmazható legyen a  
rendelkezésre  állási  idő.  Ez  összhangban  áll  a  2002/15/EK  irányelv  3.  Cikk  b)  pontjában 
meghatározott készenléti időre vonatkozó meghatározással.

Polgári ügyszak

Pkk.V.24.521/2013/2. 
Rámutatott a Kúria, hogy a szerződésben kikötött bíróság illetékessége a Pp. 41. § (3) bekezdés szerint  
 törvény eltérő rendelkezése hiányában  kizárólagos. Ebből pedig az következik, hogy az illetékességi� �  
kikötéshez a felperes is kötve van, így más illetékességi okra történő hivatkozás szóba sem jöhet.  
Tekintve, hogy a Pp. 43. § (1) bekezdés szerint a bíróság illetékességének hiányát hivatalból vizsgálja,  
joghatályos  illetékességi  kikötés  esetén  a  bíróság  sem  vehet  más  illetékességi  okot  figyelembe.  
Mindezekre tekintettel a felperes és a K.-i Városi Bíróság által hivatkozott Pp. 36. § (2) bekezdése a  
jelen  ügyben  nem  alkalmazható.  Az  alperesek  pedig  az  általános  szerződési  feltételben  kikötött  
kizárólagos  illetékesség  folytán  nem  foszthatók  meg  attól  a  Pp.  41.  §  (5)  bekezdésében  írt 
kedvezménytől,  hogy  legkésőbb  az  első  tárgyaláson  kérjék  a  pernek  a  lakóhely  szerint  illetékes 
bírósághoz történő áttételét (BH 2012.199.). 

Közigazgatási ügyszak

Kfv.I.35.049/2012/7. 
Az Európai Unió Bírósága által megfogalmazott  elvek szerinti  felülmérlegelés sem végezhető el a  
felülvizsgálati eljárásban. 

A Kúria a jogerős ítéletet csak a felülvizsgálati  kérelem, vagy a csatlakozó felülvizsgálati kérelem 
keretei között, az ott megjelölt jogszabályok alapján vizsgálhatja felül (Pp. 272.§ (2) bekezdés, 275.§ 
(2)  bekezdés,  BH 2002.  490.  KGD 2002.  262.).  Ezek hiányában a  Kúria  nem érintette  a  jogerős  
ítéletnek a közvetített szolgáltatásra vonatkozó megállapításait.

A felülvizsgálati  kérelemnek az adóhatósági  bizonyításra,  a megbízólevél  tartalmára,  az adóbírság 
mértékére, illetőleg az elsőfokú bíróság által lefolytatott bizonyításra vonatkozó indokait a Kúria a  
felülmérlegelés  tilalmába  ütköző  előadásként  értékelte.  Ezekben  a  kérdésekben  a  jogerős  ítélet  
maradéktalanul  megfelel  a  Pp.  221.§-ának  (1)  bekezdésének.  Az  elsőfokú  bíróság  az  iratoknak 
megfelelő,  pontos  tényállást  rögzített,  részletezte  az  adózó  kérelmét,  bizonyítási  indítványait.  A 
bizonyítást  részben  lefolytatta,  részben  mellőzte,  de  ennek  okát  adta.  Az  ítélet  indokolásában 
ismertette az  alkalmazott  jogszabályokat,  jogi  indokolása során ütköztette  a tényállási  elemeket,  a 
bizonyítékokat. Jogértelmezése logikus, okfejtése közérthető, minden részletre kiterjedő. 

Az Kft.  által  kiállított  számlákra  alapított  levonási  jog tekintetében az  adóhatóság határozata  és  a  
jogerős ítélet a bizonyítékok értékelésében, a levonási jog gyakorolhatóságára vonatkozó szempontok 
megjelölésében  és  alkalmazásában  következetes  volt,  maradéktalanul  megfelelt  a  határozatok 
meghozatala időpontjában irányadó jogértelmezésnek. 
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Az Európai Unió Bírósága a felülvizsgálati eljárás tartama alatt, 2012. szeptember 6. napján azonban 
ítéletet  hozott  a  C-324/11.  számú,  ún.  Tóth  ügyben.  Ennek 2.  pontjában kifejtette,  hogy a  közös 
hozzáadottérték-adó  rendszerről  szóló  2006.  november  28-i  2006/112/EK irányelv  értelmezésével 
ellentétes az az adóhatósági magatartást, amely ...a felszámított, vagy megfizetett hozzáadottérték-adó�  
levonásra  vonatkozó  felperesi  jogot  azzal  az  indokkal  tagadja  meg,  hogy  az  e  szolgáltatásokra 
vonatkozó számla  kibocsátója  nem jelentette  be  az  általa  foglalkoztatott  munkavállalókat,  anélkül 
hogy a hatóság objektív körülmények alapján bizonyítaná azt, hogy ezen adóalany tudta vagy tudnia 
kellett volna, hogy a levonási jogának megalapozására felhozott ügylettel az említett számlakibocsátó,  
vagy a szolgáltatói láncban korábban közreműködő gazdasági szereplő által elkövetett adócsalásban 
vett részt.. �

A 3. pontban hangsúlyozta, hogy a 2006/112/EK irányelvet úgy kell értelmezni, hogy az a tény, hogy�  
az  adóalany  nem  ellenőrizte,  hogy  a  munkavégzés  helyén  dolgozó  munkavállalók  a 
számlakibocsátóval  jogviszonyban  állnak-e,  illetve  hogy  a  számlakibocsátó  bejelentette-e  a 
munkavállalókat, nem tekinthető olyan objektív körülménynek, amely miatt a számlabefogadó tudta, 
vagy tudnia kellett volna, hogy hozzáadottérték-adó kijátszására irányuló ügyletben vett részt. Ennél 
fogva a levonási jog nem utasítható el az említett tény okán, amikor az irányelvben az adólevonási jog 
gyakorlására vonatkozó érdemi és formai feltételek is teljesülnek..�

Az adózó levonási jogosultsága elutasításának elsődleges oka a tényleges munkát végzők személyére  
vonatkozó  anomália  volt;  az  adóhatóság  és  a  jogerős  ítélet  a  kibocsátói  oldal  tárgyi  és  személyi  
feltételeinek hiányát rótta az adózó terhére. A levonási jog visszautasíthatóságához a C-324/11. ítélet  
által  megkívánt,  adócsalásban-,  az  adókijátszásban  való  tudatos,  vagy  belenyugvó  részvételt  az 
adóhatóság nem vizsgálta, eljárása az Áfa tv. 44.§ (5) bekezdés szerinti kellő körültekintés elemzésére 
terjedt  ki.  Az  Áfa  tv.  ezen  rendelkezése  azonban  teljesen  más  szempontból  vizsgálta  az  adózói 
magatartást,  mérlegelésen  alapuló  kimentési  lehetőséget  fogalmazott  meg,  míg  az  Európai  Unió 
Bírósága által kifejtett megközelítésben  az érdemi és formai feltételek teljesülése esetén  a levonási� �  
jog csak akkor tagadható meg, ha az adóhatóság bizonyítja a tudatos adókijátszást, a számlabefogadó 
adócsalásban való részvételét. 

A  Kúria  hangsúlyozta,  hogy  az  Európai  Bíróság  ítélete  nem  büntetőjogi  kategóriát  alkalmaz,  
megközelítése  az,  amit  a  későbbiekben szintén  megfogalmaz:  az  adóhatóságnak  azt  kell  objektív 
körülményekkel  bizonyítani,  hogy  a  számla  befogadó  tudta  vagy  tudnia  kellett  volna,  hogy 
hozzáadottérték-adó kijátszására irányuló ügyletben vett részt. A Kúria észlelte, hogy az adóhatósági  
határozat kitért  a szerződők közötti  személyes  ismeretségre, a jogerős ítélet indokolása hivatkozott 
azon nyilatkozatra,  mely  szerint  a  Kft.  szívességből  kapta  a  munkát,  az  adózó tudott  arról,  hogy 
ténylegesen más végzi azt el. A tényállásnak ezen adatok alapján történő, Kúria általi új szempontú 
értékelésének azonban gátat szab a Pp. 275.§-a folytán fennálló felülmérlegelés tilalma. Ezen tilalom 
okán a Kúria azt sem vizsgálhatta, hogy az Európai Unió Bírósága által megfogalmazott valamennyi  
szempont  alkalmazásához  szükséges  valamennyi  tényállási  elem rendelkezésre  áll-e.  A Kúria  erre 
tekintettel helyezte hatályon kívül a Pp. 275. § (4) bekezdése alkalmazásával, a jogerős ítéletet és az  
adóhatósági határozatot a Pp. 339. § (1) bekezdése alapján, az elsőfokú határozatra is kiterjedően, és 
kötelezte az elsőfokú hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezte.

Kfv.I.35.089/2012/5. 
A mezőgazdasági támogatások csökkentését vagy az attól való kizárást nem vonhatja maga után olyan  
téves  adatszolgáltatás,  melyben az  ügyfél  vétlen volt,  az  adatokat  haladéktalanul  javította,  azokat  
hitelt érdemlően igazolja. 

Az  37/2009.  (IV.  3.)  FVM  rendelet  29.  §  (3)  bekezdés  d)  pontja  szerint:  Az  anyatehéntartás�  
termeléshez  kötött  támogatás  igénybevételének  feltétele,  hogy  a  mezőgazdasági  termelő:  a  
támogatásra bejelentett tenyészetében jellemzően hústermelés céljára tart borjakat, és a kérelmezett 
állatok legalább 30%-ának van ellése a támogatási év - azaz 2009. január 01.-2009. december 31. - 
során. �
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Az 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet 10. § (3) bekezdése alapján: Ha a termelő adott támogatási évben�  
az egyéni támogatási felső határ kilencven százaléka alatt használja ki támogatási jogosultságát, akkor 
az összes ki nem használt egyéni támogatási jogosultság az országos tartalék javára ellenérték nélkül  
megvonásra  kerül,  függetlenül  attól,  hogy  a  termelő  saját  vagy  használatba  vett  támogatási  
jogosultságát érinti. Kivételt képeznek az 1973/2004/EK rendelet 78. és 108. cikke (2) bekezdéseiben 
megfogalmazott esetek.�

A 2007. évi XVII. törvény 38. § (8) bekezdése szerint: Az intézkedésekben való részvétel során az�  
ügyfélnek kell  a  jogosultsági  feltételek meglétét  hitelt  érdemlően bizonyítania.  Az ügyfelet  terheli  
továbbá a kérelemmel, illetve a pályázattal összefüggésben tett bármilyen nyilatkozatával, állításával,  
valamint  mezőgazdasági  és vidékfejlesztési  támogatási  szerv által  megállapított  ténnyel  szemben a 
bizonyítási kötelezettség.�

A Kúria, mint felülvizsgálati bíróság megállapította, hogy az első fokú jogerős ítélet nem törvénysértő. 
A per tényállása alapján egyértelmű, hogy a vitatott borjú 2009-ben született, ezt a felperes igazolni  
tudta.  Az  37/2009.  (IV.  3.)  FVM rendelet  32.  §  (1)  bekezdése  a  mezőgazdasági  vidékfejlesztési 
hivatalra ellenőrzési kötelezettséget ró az adatok vonatkozásában. Az első fokú bíróság által az EK 
rendelet 69. Cikkére vonatkozó utalás is alapos, a felperes az előállt helyzetben nem volt vétkes, ezért  
a javításra, módosításra lehetősége volt. Ilyen körülmények között a 2009. évi támogatás és a 2010. 
évi  egész  évi  támogatás  megvonása  nem  volt  jogszerű.  Megjegyzendő,  hogy  a  felülvizsgálati 
kérelemben ugyan kifogásolta az alperes, hogy a bíróság figyelmen kívül hagyta a 2007. évi XVII.  
törvény 43/A.  §-ára  vonatkozó,  a  visszamenőleges  módosítás  tilalmát  tartalmazó  rendelkezéseket,  
ugyanakkor erre a másodfokú határozat még nem utalt, azt a döntési érvrendszerébe nem vonta be, így 
utólagos hivatkozásként  nem elfogadható.  Az ügyfél  az alperes által  megjelölt,  a  2007.  évi  XVII.  
törvény 38. § (8) bekezdésében foglalt  bizonyítási  kötelezettségének eleget tett  olyannyira,  hogy a 
borjú születési dátumát, mint tényt az alperes maga sem vonta kétségbe. 

Kfv.I.35.109/2012/5. 
Az  olyan  gazdasági  szereplő,  aki  anélkül  végzi  gazdasági  tevékenységét,  hogy  a  tőle  elvárható  
minimális  körültekintést  sem  gyakorolja,  jogszerűen  sem  bízhat  adólevonási  jogának  
törvényességében. 

Rámutatott a Kúria arra, hogy a magyar ügyek kapcsán az Európai Unió Bírósága által kifejtett érvelés 
szerint az adólevonás jogával élő adózót is terhelik a jóhiszemű eljárás követelményei  és az, hogy 
hozzon meg minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést annak érdekében, hogy az ügylet ne vessen 
adókijátszáshoz. Csak azon gazdasági szereplők, akik minden tőlük ésszerűen elvárható intézkedést�  
megtettek  annak  érdekében,  hogy  ügyleteik  ne  valósítsanak  meg  adókijátszást,  bízhatnak  ezen 
ügyletek jogszerűségében és élhetnek előzetesen felszámított áfa-levonási jogukkal. Így amennyiben 
szabálytalanságra vagy csalásra utaló körülmények állnak fenn, a körültekintő gazdasági szereplőt az 
ügy  körülményeitől  függően  arra  kötelezhetik,  hogy  a  megbízhatóságáról  való  meggyőződés 
érdekében tájékozódjon azon másik gazdasági szereplő felől, amelytől terméket vagy szolgáltatásokat  
kíván beszerezni (C-80/11 Mahagében ügy).�

A fenti  Európai  Uniós bírósági  álláspont  alapján a Kúria egyetértett  az első fokú jogerős bírósági  
ítéletben  foglalt  indokolással  és  osztotta  azt  az  álláspontot  is,  hogy  az  adózó  esetében  a  kellő 
körültekintés  nem volt  megállapítható.  Az  olyan  gazdasági  szereplő,  aki  anélkül  végzi  gazdasági 
tevékenységét, hogy a tőle elvárható minimális körültekintést sem gyakorolja, jogszerűen nem bízhat  
adólevonási  jogának  törvényességében.  Amikor  valaki  arról  sem  tud  számot  adni,  hogy  mely 
gazdasági  társaságokkal,  név  szerint  kivel  került  kapcsolatba,  kikkel  intézte  a  felvásárlásokat,  a  
gazdasági  események  tényleges  létrejöttét  igazolni  nem tudja,  az  nem élhet  az  általános  forgalmi  
adólevonás jogával, mert a gazdasági események megtörténte részéről nem bizonyított. 
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Kfv.I.35.210/2012/5. 
Az  egységes  területalapú  támogatási  rendszer  alapján  támogatásra  jogosult  mezőgazdasági  
termelőknek nyújtott elkülönített cukortámogatásról szóló FVM rendelet szabályai alapján a 2008.  
évre járó elkülönített cukortámogatás teljes összegét továbbítani kell a termelők részére. 

A 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelet 7. § (4) bekezdése megjelöli a 1782/2003/EK tanácsi rendeletet, 
mint olyan jogforrást, amely összefüggésben áll az FVM rendeletbe foglalt szabályozással. Az FVM 
rendelet 5. § (5)-(7) bekezdésének a fent jelölt EK tanácsi rendelettel összhangban történő értelmezése 
- nevezetesen a mezőgazdasági tevékenységet folytató mezőgazdasági termelők közvetlen támogatása  
- is az elsőfokú bíróság értelmezését támasztja alá: 2008-ban a felperes köteles volt a kifizetést követő�  
15 napon belül a termelők részére járó teljes összeget továbbítani.

A felperes felülvizsgálati kérelmében hivatkozik arra, hogy a közigazgatási bíróság nem állapíthatta  
volna meg a 2007. május 10-én megkötött megállapodás semmisségét. Ezzel kapcsolatban a Kúria utal  
a jogerős ítélet azon kitételére, amely szerint a bíróság hangsúlyozza, hogy a jogosulatlanul igénybe�  
vett támogatás visszafizetésére vonatkozó kötelezés jogalapja nem a felperes, mint integrátor és az  
integrált  termelők  között  megkötött  szerződés  semmissége,  hanem  kizárólag  felperes  jogellenes 
magatartása, azaz a támogatás összegének csökkentett mértékben történt továbbítása a jogszabályban 
foglaltak ellenére. Tehát az elsőfokú bíróság döntését nem a megállapodás Ptk. szerinti semmisségére�  
alapította, így a felülvizsgálati kérelem e tekintetben sem megalapozott.

Kfv.II.37.078/2012/8. 
A Kúria a felperesnek az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK számú irányelvére vonatkozó 
hivatkozásaival  tekintettel arra, hogy azt csak a felülvizsgálati eljárásban adta elő - érdemben nem�  
foglalkozott, mivel ez a tiltott keresetkiterjesztés körébe esik. Megjegyezte ugyanakkor a Kúria, hogy 
a  Hgt.  rendelkezései  nem mondanak  ellent  ennek az  irányelvnek,  annak céljának,  ugyanakkor  az  
irányelv  csak  célját  tekintve  kötelező  a  tagállamokra,  és  nem kötelezően  alkalmazandó  előírás  a 
tagállami jogalkalmazó számára, a tagállami szabályozást nem írja felül. 

Kfv.II.37.202/2012/6. 
Az a tény, hogy külföldinek magyar állampolgár gyermeke született, önmagában - részletes vizsgálat  
nélkül - nem elegendő indok a tartózkodási jog megszerzéséhez. 

A Kúria mindenekelőtt vizsgálta a 2007. évi I. törvény 1.§ (1) bekezdés c) pontját, az erre alapuló 
érvelést, melyről megállapította, hogy a jelen ügyben nem releváns szabály, az alperesi érvelés téves 
jogértelmezésen alapul. A fenti jogszabályhely a 2004/38/EK irányelv rendelkezésének magyar jogba 
történő átültetése folytán a tagállamok közti szabad mozgást könnyíti, ezzel a magyar állampolgárt és  
családtagját  megillető  szabad  mozgást,  és  tartózkodást  biztosítja  arra  az  esetre,  ha  a  magyar  
állampolgárral együtt élő, ezáltal értelemszerűen vele együtt mozgó harmadik országbeli állampolgár� �  
családtagja kíván Magyarországra beutazni, itt tartózkodni. A jogalkotó lehetővé kívánta tenni, hogy a 
harmadik ország polgára, mint a magyar állampolgár családtagja ne kerüljön hátrányosabb helyzetbe, 
mint  az  EGT-állampolgár  családtagja,  aki  családtagként  minden  további  nélkül  beutazhat,  illetve 
tartózkodhat Magyarországon. E jogszabályhely ugyanakkor nem szolgál alapul a tartózkodási jog,  
tartózkodási kártya primer megszerzéséhez és az arra irányuló kérelem elutasításához sem, amelyet az 
is alátámaszt, hogy erre a jogalkotó más rendelkezéseket rendszeresített.

A családtagi minőség a 2007. évi I. törvény 2.§ b) pontjában került rögzítésre, jelen perben a 2.§ bg)  
pontja mondja ki, hogy családtagnak minősül a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti  
joggal rendelkező személy. A felperes a kiskorúval fennálló családi kapcsolatát anyakönyvi kivonattal 
igazolta. A fenti meghatározással kapcsolatosan a Kúria rámutat arra, hogy a szülői felügyelet tartalma  
a jog által egyértelműen körülírt. Jelenti a gondozást, nevelést, törvényes képviseletet, vagyonkezelést,  
gyámnevezést [Csjt.71.§ (2) bek.], melyből egyértelműen kitűnik, a gyermek érdekét előtérbe helyező 
töretlen jogalkotói akarat és az azzal párban álló jogalkalmazói  gyakorlat.  Ettől merőben idegen a 
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szülői felügyelet eszközként való hasznosítása, amely megvalósítja  az emberi méltóság rovására - a�  
joggal való visszaélést.

A tartózkodási engedély családtagként való megszerzéséről a 2007. évi I. törvény 7.§-a rendelkezik. A 
törvény e szakasza a szociális biztonság követelményéből kiindulva három alanyi kör számára teszi  
lehetővé  a  tartózkodási  kártya  megszerzését,  melyek  közül  a  7.§  (1)  bekezdés  alkalmazása 
értelemszerűen szóba se jöhetett.

A felperesi  hivatkozás  alapján jelen  perben mindenekelőtt  vizsgálandó 7.§ (3)  bekezdése,  mely  a 
kivételt  rögzíti:  a  kiskorú  magyar  állampolgár  felett  szülői  felügyeleti  joggal  rendelkező személy  
részére három hónapot meghaladó tartózkodási engedély  a (2) bekezdésben megállapított feltételek�  
hiányában is  engedélyezhető. A feltételes mód azonban egyértelműen mérlegelési lehetőséget ad a�  
hatóság részére. E bekezdés alapján nem kötelező kiadni az engedélyt, itt mérlegelhető például - kellő�  
alátámasztás mellett - a szülői felügyelet gyakorlásának kérdése. A fentiek alapján egyetért a Kúria az 
alperessel  abban,  hogy a  lefolytatott  bizonyítás  eredményeként  e  jogszabályhely alapján nem volt  
indokolt és kiadható a felperes számára a tartózkodási kártya.

A  hatóság  jogosult  vizsgálni  az  2007.  évi  I.  törvény  14.§-ban  rögzített,  a  tartózkodási  jog 
megszűnésére vonatkozó rendelkezések megvalósulását azon az alapon, hogy a már eleve meghiúsult  
feltétel alapján az engedély nem adható ki. A jelen ügyben a határozathozatalakor hatályos 2007. évi I. 
törvény 14.§ (2) bekezdése alapján nem volt megállapítható a tartózkodási jog megszűnése, mert e  
rendelkezés általában szól a családi életközösség megszűnéséről,  különös tekintettel arra, hogy azt  
csak a tartózkodási jog megszerzése érdekében létesítették. Ennek alapján csak nagyon tág értelmezés 
esetén  vonható  le  az  a  következtetés,  hogy  a  kiüresedett  szülői  felügyeleti  jog  olyan,  mint  az  
érdekházasság,  így  mindkettő  azonos  jogkövetkezménnyel  jár.  A  Kúria  álláspontja  szerint  a� �  
határozathozatal  időpontjában fennálló  jogi  szabályozás  alapján  a  szülői  felügyeleti  jog  tényleges  
gyakorlásának hiányában a tartózkodási jog megszűnésének megállapítására nem volt mód. A 2010. 
december  24.  napja  óta  már  merőben  más  jogi  környezetet  teremt  a  14.§  (2)  bekezdés  hatályos  
szövege, mely alkalmazásának a megismételt eljárásban nincs akadálya a 2010. évi CXXXV. törvény 
129.§-a alapján.

Kfv.III.37.208/2012/4. 
A  hirdetménnyel  induló  tárgyalások  eljárási  alkalmazásának  lehetősége  kivételes  és  szigorú  
feltételekhez kötött.  Az általános szabályoktól való eltérést – az uniós szabályokkal összhangban –  
csakis megszorítóan lehet értelmezni. 

A felperes hirdetmény közzétételével induló, tárgyalásos eljárást folytatott le, amely a Kbt. kógens 
rendelkezései  alapján  abban  az  esetben  alkalmazható,  amennyiben  annak  törvényi  feltétele 
maradéktalanul  fennállnak.  A hirdetménnyel  induló  tárgyalásos  eljárás  alkalmazásának  lehetősége 
kivételes és feltételhez kötött, ugyanúgy,  mint a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárási 
fajta választása. 

Hangsúlyozza a Kúria, hogy az uniós jog értelmezésére jogosult Európai Bíróság joggyakorlatában 
konzekvensen megjelenik az az elv, amely szerint a szerződés által biztosított jogok érvényesülését  
garantáló  szabályoktól  való  eltéréseket  megszorítóan  kell  értelmezni.  Figyelemmel  arra,  hogy  a  
2004/18/EK irányelv szabályai a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást szintén olyan 
eljárási  típusnak  tekintik,  amely  a  transzparencia  korlátozott  érvényesülése  miatt  csak  kivételes 
esetben  alkalmazható,  annak  feltételeit  illetően  szintén  a  megszorító  értelmezés  az  irányadó.  Az  
irányelv 28. cikke értelmében a közbeszerzési szerződéseket nyílt vagy meghívásos eljárás keretében 
kell odaítélni, míg a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást a 30. cikkben kifejezetten�  
megemlített, különleges esetben és körülmények között alkalmazhatja az ajánlatkérő szerv. �

A Kúria álláspontja szerint - amely megegyezik az ügyben eljárt bíróságokéval - helytállóan foglalt� �  
állást az alperes abban a kérdésben, hogy az ár megajánlására vonatkozó feltételrendszer megfelelő  
szakértelemmel,  meghatározható  volt  a  konkrét  esetben. A  felperes  ismerte  és  maga  közölte  az 
árképzést  befolyásoló  tényezőket,  műszaki  leírást  és  szerződéstervezetet  készített.  A  felperes  a 
szabadpiaci  földgázbeszerzés  bevezetése,  2009.  július  1.  előtt  is  bonyolított  le  földgázbeszerzést,  
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földgázigénye a piac megnyitásával összefüggésben nem változott. A felperes sem a közigazgatási, 
sem  a  bírósági  eljárás  során  nem  mutatott  be  olyan  konkrét  kockázati  tényezőt,  amely  az 
ellenszolgáltatás előzetes, átfogó meghatározását megakadályozta volna. 

A felperes érvelésének ellentmond az is, hogy az ajánlatok bírálati szempontjának a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást választotta. Az ellenszolgáltatás meghatározását befolyásoló tényezők tehát 
akár  bírálati  résszempontként  is  meghatározhatóak  az  összességében  legelőnyösebb  ajánlat 
kiválasztása esetén. Az ár előzetes meghatározásának lehetetlensége a beszerzés tárgyának jellegéből 
vagy az ellenszolgáltatás esetében a beszerzés természetéhez kapcsolódó kockázatokból kell,  hogy 
következzen.  A  megszorító  értelmezés  követelményéből  ered,  hogy  az  ellenszolgáltatás  vagy  a 
szerződéses  feltételek  meghatározásának  lehetetlensége  nem  származhat  más,  a  Kbt.  124.  §  /2/ 
bekezdése  által  meghatározott  körülményekből,  így  például  nem  eredhet  az  ajánlatkérő  előzetes  
tapasztalatának hiányából vagy az ajánlattevők érdekkörébe tartozó körülményekből. 

Minderre tekintettel a Kúria megítélése szerint a perbeli ügyben nem állt fenn a választott eljárásfajta  
feltétele,  mely  szerint  a  beszerzési  természete  és  kockázata  miatt  az  ellenszolgáltatás  előzetes 
meghatározására nincs lehetőség. 

Kfv.II.37.209/2012/6. 
Jogsértő az a reklám, amely online szerencsejáték szervezését végző honlapot reklámoz és amelyre a  
honlap üzemeltetőjének nincs az adóhatóságtól szerencsejáték szervezési engedélye. 

A perben a felek által nem volt vitatott, hogy a honlap üzemeltető, szerencsejáték szervező társaság 
máltai  székhelyű.  A jelen ügyben nem a belföldi  székhelyű  felperes  uniós  (a  közösségi)  jog által  
biztosított  szolgáltatásnyújtás  szabadságának  korlátozása  volt  a  per  tárgya.  Az  Európai  Unió 
működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 56. (az EKSz 49.) cikkében biztosított jogok 
védelme  érdekében azt  kellett  vizsgálni,  hogy a  Grtv.  10.§  szerinti  tilalom folytán  a  reklámozott 
szolgáltatás,  az  interneten  működtetett  szerencsejáték  szolgáltatás  engedélyhez  kötött  végzése 
megfelel-e  a  közösségi  jognak.  Az  elsőfokú  bíróság  vizsgálta,  hogy  a  felperes  által  hivatkozott  
EUMSz  56.  cikkében  foglalt  elv  megsértésre  került-e,  a  nemzeti  szabályozás  az  uniós  joggal  
összhangban  áll-e.  Az  Európai  Bíróságnak  a  szerencsejátékok  szabályozásának  az  EUMSz  56. 
cikkének való  megfelelősége  során  figyelembe  veendő  feltételek  körében kialakult  és  egyértelmű 
gyakorlata van. Az elsőfokú bíróság ítéletének indokolási részében úgy foglalt állást, hogy a magyar  
szabályozás nem ellentétes az uniós (a közösségi) joggal, ezért nem találta alaposnak a felperesnek a  
szolgáltatásnyújtás  szabadsága  elvébe  ütközést.  A  felperes  a  sajátjával  ellentétes  álláspontot  a 
rendkívüli jogorvoslatra nyitva álló határidőben, felülvizsgálati kérelemmel, csatlakozó felülvizsgálati  
kérelemmel - a Pp. akkor hatályos rendelkezései szerint - a jogerős ítéletnek kizárólag az indokolását�  
támadva sérelmezhette volna. A felperes rendkívüli jogorvoslattal azonban az ítélet indokolása ellen 
nem élt. A felülvizsgálati ellenkérelmében már nem támadhatja azt az ítéleti megállapítást, hogy a  
magyar  szerencsejáték  szervezés  engedélyezési  rendszere,  szabályozása  az  EUMSz 56.  cikkével  - 
tekintettel az 52. cikkre is - nem ellentétes. 

Kfv.III.37.269/2012/10. 
A tartózkodási  kártya  kiadását  igénylő  bizonyítani  köteles  a  jogszabályi  feltételek  fennálltát,  ha  
családtagként kér engedélyezést. A hatóság mérlegelési jogkörében dönt. 

Hangsúlyozta a Kúria, hogy az 2007. évi I. törvény 2. § b/ pontja szerint a családtag fogalmába nem 
tartozik  bele  a  magyar  állampolgár  eltartott  élettársa,  az  2007.  évi  I.  törvény  az  eljáró  hatóság 
döntésétől  teszi  függővé,  hogy a  családtag  fogalomba  nem tartozó  személy  családtagként  történő 
tartózkodását engedélyezi-e. A hatóság tehát e tekintetben mérlegelési jogkörében dönt. Rámutatott 
ugyanakkor  arra  is  a  Kúria,  hogy a  felperes  által  is  hivatkozott  2004/38/EK irányelv  3.  cikkének 
nemzeti jogba történő átültetése éppen az 2007. évi I. törvény 8. §-ában valósult meg. Megjegyzést  
érdemel,  hogy  az  2007.  évi  I.  törvény  az  irányelvben  meghatározott  személyi  kört  jelentősen 
kibővítette  azzal,  hogy  a  Magyarországon  élő  magyar  állampolgárok  családtagjait  is  a  törvény 

29



személyi hatálya alá vonta. A magyar jogszabály tehát sokkal kedvezőbb helyzetbe hozta a magyar  
állampolgárok családtagjait annál, mint amit az irányelv követendően normaként előírt. 

Az  alperesi  hatóság  bizonyítási  eljárását  illetően  leszögezi  a  Kúria,  az  mindenben  megfelelt,  az  
irányadó  jogszabályi  rendelkezéseknek,  messzemenően  részletes,  alapos  és  körültekintő  volt.  A 
tényállás tisztázása érdekében az alperes a rendelkezésre álló személyi adat- és lakcím- nyilvántartás  
adatait, az írott dokumentációkban fellelhető tényeket, a felperes által az első- és másodfokú eljárás  
során  különböző  lakóhelyként  megjelölt  ingatlanokban,  többszörösen  lefolytatott  helyszíni 
ellenőrzések eredményét,  valamint a felperes és állítólagos eltartója által előadottakat is figyelembe 
vette. A tényállás tisztázását illetően semmiféle hiányosság vagy pótlásra szoruló eljárási cselekmény  
nem volt rögzíthető. 

A felperes kérelme kapcsán hangsúlyozta  a Kúria,  hogy a felperes a tartózkodási  kártya  kiállítása  
iránti  kérelmén  N.  J.-t  mint  egyéb  rokonsági  fokú  magyar  állampolgárt  jelölte  meg,  illetve  a 
kérelméhez mellékelt 2009. március 30-án kelt kérelem elnevezésű dokumentumon, mint a felperest 
eltartó élettárs került feltüntetésre. A felperes a hatóság többször megismételt hiánypótlási felhívására 
az abban biztosított határidő meghosszabbítása alatti időtartamokban sem tett egyértelmű nyilatkozatot 
arra  vonatkozóan,  hogy  milyen  jogcímen  kéri  a  tartózkodási  kártya  kiállítását.  A  felperes  ezzel  
kapcsolatos előadásai ellentmondásosak, ennek ellenére a hatóság úgy az élettársi kapcsolat, mint az  
eltartotti  viszony  tekintetében  lefolytatta  a  bizonyítási  eljárást,  amelyet  a  közigazgatási  iratok 
egyértelműen  alátámasztanak.  A  másodfokú  hatóság  a  felperes  eltartottként  való  megélhetése 
biztosítottságának  vizsgálata  során  benyújtott  dokumentumok  alapján  az  eltartóként  megnevezett 
személy bankszámlájának forgalmát, továbbá rendszeres jövedelmét vizsgálta. A rendelkezésre álló 
iratok, tanúvallomások és információk alapján azonban nem nyert bizonyítást, hogy a felperes valós  
célja, hogy N. J. magyar állampolgár eltartottjaként Magyarországon éljen, hanem az, hogy eltartójára 
hivatkozással legalizálja magyarországi tartózkodását. 

Kiemeli e körben a Kúria, ezen körülményt kifejezetten N. J. nyilatkozata is megerősítette, amikor a  
hatóság munkatársainak 2010. június 30-án több sikertelen kapcsolatfelvételre irányuló próbálkozás 
után telefonon elmondta, nem ismeri a felperest, nem áll vele élettársi kapcsolatban, és arról sincs  
tudomása, hogy a felperes reá tekintettel igényelt volna tartózkodási kártyát. Nevezett elismerte, hogy 
korábban  eltartási  nyilatkozatot  tett  több  mongol  állampolgárra  vonatkozóan,  és  elképzelhetőnek 
tartja, hogy a felperes is köztük volt, de neve nem ismerős neki, és személyesen sosem találkozott  
vele.  Elmondta  még  azt  is,  hogy ezeket  az  eltartási  nyilatkozatokat  azóta  visszavonta.  A hatóság 
munkatársai ezt követően sem a személyes meghallgatás végett egyeztetett időpontban, sem telefonon 
nem tudtak nevezettel kapcsolatot teremteni. 

A fentiekből egyértelműen következik, hogy az 2007. évi I. törvény 8. § a) pontjának egyik fordulata 
sem igazolódott  a felperes  esetében,  ezért  jogszerűen és  megalapozottan utasította  el  az  alperes a  
tartózkodási kártya kiadása iránti kérelmét. 
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Emberi jogi közlemények

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei

1. Z. H. Magyarország elleni ügye (28.973/11. sz. ügy)22

A kérelmező egy  kelet-magyarországi faluban lakik, születésétől fogva süketnéma és közepes fokban 
értelmi fogyatékos, továbbá írástudatlan.

Az ügyben  készült  vádirat  szerint   2011.  április  10-én  a  kérelmező  -  egy többszörös  visszaeső  
elkövető, akit legutóbb 2009. november 2-án ítéltek el – Gyürén kirabolt egy járókelőt.  Később a 
Vásárosnaményi  Rendőrkapitányság  rendőrei  egy  igazoltatás  során  feltartóztatták.  Megpróbált 
elmenekülni, de elfogták; a lopott dolog még birtokában volt. Ezután bevitték a rendőrőrsre. Mivel  
észlelték, hogy a kérelmező egyfajta jelnyelvet használ, nyomban kirendeltek neki egy jeltolmácsot. A 
nap folyamán később kihallgatták rablás gyanúsítottjaként; ügyvéd nem volt jelen.
A Kormányzat előadta, hogy a kérelmező megértette a terhére rótt vádakat, de nem tett panaszt, és a 
kihallgatás jegyzőkönyv aláírásával elismerte a bűncselekmény elkövetését. A kérelmező tagadta ezt,  
azzal érvelve, hogy az általa használt és a tolmács által alkalmazott jelnyelv más volt, és így nem lett  
volna  lehetséges  a  megértés  közöttük.  A  kérelmező  aláírása  a  kérdéses  a  jegyzőkönyvön  írott 
becenevéből áll, alig olvasható.

A  kérelmező  április  10-e  és  július  4-e  között  rablás  gyanújával  előzetes  letartóztatásban  volt  a  
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetésvégrehajtási Intézetben. A kérelmező  azt állította, hogy a 
fogvatartás  feltételei  nem feleltek  meg  állapotának,  és  a  többi  fogoly  szexuálisan  és  más  módon 
zaklatta. A Kormányzat amellett érvelt, hogy különleges intézkedések léptettek életbe, hogy kezeljék a 
kérelmező  helyzetét (például a bv.-parancsnok kiadott egy ilyen értelmű utasítást 2011. május 23-án) 
–  ennek  az  állításnak  a  valóságtartalmát  a  kérelmező  vitatta.  A  kérelmezőt  2011.  július  4-én  az  
előzetes letartóztatásból szabadlábra helyezték, és házi őrizetét rendelték el. A Vásárosnamény Városi  
Bíróság,  miután  megállapította,  hogy semmilyen  jelnyelvet  nem ismer,  és  csak az  anyjával  képes  
kommunikálni, úgy ítélte, hogy azt időt, amelyet a kérelmező előzetes letartóztatásban tölt, a lehető 
legrövidebbre kell csökkenteni.

Eközben,  2011  június  20-án  a  kérelmezőt  megvádolták  rablással;  az  ügyészség  jelezte  elmebeli  
állapotát; egy védőt és jeltolmácsot rendeltek ki számára. A kérelmező ellen indított büntetőeljárás  
még folyamatban van.

Előzetes  letartóztatása  alatt  a  kérelmezőt  megvizsgálta  egy  igazságügyi  elmeszakértő.  A  szakértő 
2011. június  30-ai  véleménye szerint a kérelmező belátási képessége nagymértékben csökkent, és 
cselekvőképességet  korlátozó  gondnokság  alá  kellene  helyezni.  Ezt  a  Vásárosnaményi  Városi 
Bíróság  2011.  szeptember  27-én  meg  is  tette.  A  bíróság  kiemelte,  hogy  a  kérelmező  IQ-ja  39,  
süketnéma,  közepes fokban értelmi  fogyatékos,  nem tud számolni,  és nem ismeri  a  jelnyelvet,  az 
egyetlen ember, akivel érintkezni tud, az anyja.

A kérelmező   csatolta  F.  és  R.  tanúvallomását,  akik  jelen  voltak,  amikor  K.  2012.   május  6-án 
találkozott  a  kérelmezővel,  hogy  megvitassák  a  Bíróság  előtti  képviseletét.  Ezek  szerint  a  
tanúvallomások  szerint,  a  kérelmező  egy sajátos  jelnyelv-szerű  módszerrel  kommunikált,  amelyet  
lényegében csak az anyja számára volt érthető, és amely teljesen eltérőnek tűnt a rendes jelnyelvtől.

A kérelmező – az  Egyezmény 3. cikkére való hivatkozással – azt sérelmezte, hogy a fogvatartása  
embertelen és megalázó bánásmódnak minősült, figyelembe véve azt a tényt, hogy értelmi fogyatékos 
és süketnéma. A kérelmező azt is előadta, hogy állapotának megfelelően, az előzetes letartóztatása  
kapcsán  a  hatóságok  által  lefolytatott  eljárás  nem  felelt  meg  az  Egyezmény  5.cikkének  2. 
bekezdésében meghatározott követelményeknek.

22  Az ítélet 2013. február 8-án vált véglegessé.
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A Bíróság emlékeztetett arra, hogy bántalmazásnak el kell érnie a súlyosság egy minimális szintjét  
ahhoz, hogy 3. cikk hatálya alá essék. E minimumszint megítélése relatív, és függ az eset valamennyi  
körülményétől, mint például a bántalmazás időtartama, a testi és lelki hatások, és bizonyos esetekben 
az áldozat neme, kora és egészségi állapota. Annak vizsgálata során, hogy a bánásmód a 3. cikk szerint  
„megalázó”-e, az egyik tényező, amelyet a Bíróság figyelembe vesz, az a kérdés, hogy annak célja az  
érintett személy megalázása és leértékelése volt-e, de az ilyen cél hiánya nem zárhatja ki egyértelműen  
az Egyezmény 3. cikke sérelmének megállapítását. Ezen túlmenően, ha a hatóságok úgy döntenek, 
hogy  fogyatékos  személyt  tartanak  fogva,  akkor   különös  gondosságot  kell  felmutatniuk  olyan 
feltételek  biztosításában,  amelyek  megfelelnek  a  személy  fogyatékosságból  eredő  személyes 
szükségleteinek. A tagállamok kötelesek különleges intézkedéseket tenni, amelyek hatékony védelmet  
nyújtanak  a  sérülékeny  személyeknek,  és  magukban  foglalnak  olyan  ésszerű  lépéseket,  amelyek  
megakadályozzák  a  rossz  bánásmódot,  amelyről  a  hatóság  tud  vagy tudnia  kellene.  A különösen 
sérülékeny  csoportokba  –  mint  például  a  mentális  zavarokkal  küzdők  közé  –  tartozó  személyek 
jogaiba  való  bármiféle  beavatkozás  szigorú  gondosságot  követel,  és  csak  nagyon  súlyos  indokok 
igazolhatnak bármiféle korlátozást.

A jelen kérelem tárgyában a Bíróság észlelte, hogy a kérelmezőt – aki süketnéma, értelmi fogyatékos,  
írástudatlan,  és  nem  tudja  használni  a  hivatalos  jelnyelvet  –  a  Szabolcs-Szatmár-Bereg  Megyei 
Fegyintézetben csaknem három hónapig tartották fogva.  Kiemelte  a  Kormányzat  előadását,  amely 
szerint különleges intézkedéseket foganatosítottak a helyzet kezelésére, amely a bv. parancsnok 2011. 
május 23-ai utasításában öltött testet. Ugyanakkor nem világos, hogy ezek az intézkedéseket milyen  
mértékben alkalmazták a kérelmező fogvatartásának ezt megelőző időszakában, vagyis 2011. április 
10-a  és  május  23.-a  között.  Mindenesetre  a  Bíróság  nem volt  meggyőződve  arról,  hogy  akár  a 
Kormányzat  által  hivatkozott  intézkedések  összessége  is  –  nevezetesen  a  kérelmező  egy  közeli  
hozzátartozójában  közös,  az  őrszobához  közeli  cellában  történő fogvatartása,  a  többi  fogoly  és  a 
kérelmező anyjának bevonása a helyzet kezelésébe és levelezésének megkönnyítése – elegendő lett 
volna arra, hogy a kérelmezővel szembeni bánásmódot kivonják a 3. cikk hatálya alól.

Tekintettel  arra,  hogy a kérelmező kétségtelenül  különösen sérülékeny csoportba tartozik,  és  mint 
ilyennek a hatóságoknak ésszerű lépéseket kellett volna tenniük javára, hogy megelőzzék azokat a  
helyzeteket amelyek valószínűleg megalázó vagy embertelen bánásmódhoz vezetnek, a Bíróság úgy 
ítélte, hogy a Kormányzat feladata volt bizonyítani azt, hogy a hatóságok a szükséges intézkedéseket 
megtették. A bizonyítási teher ilyenfajta újraelosztása analóg azzal, ahogyan a Bíróság megvizsgálja 
azokat  a  helyzeteket,  amikor  az  egyén jó egészségben kerül  a rendőrségi  őrizetében,  de  sérültnek 
találtatik a szabadlábra helyezés időpontjában, így az állam feladata elfogadható magyarázatot adni  
arra,  hogyan  keletkeztek  azok  sérüléseket,  ennek  hiányában  egyértelmű  probléma  merül  fel  az 
Egyezmény 3. cikke alapján. 

A  jelenlegi  körülmények  között  azonban  a  Bíróság  megjegyezte,  hogy  a  Kormányzat  nem  tett 
kielégítő  módon  eleget  a  bizonyítási  kötelezettségének,  különös  tekintettel  a  fogvatartás  kezdeti  
időszakára.  A  Bíróság  úgy  ítélte  meg,  különösen,  hogy  a  kérelmező  fogyatékosságából  eredő 
elszigeteltség és tehetetlenség elkerülhetetlen érzése, párosulva saját helyzetének és a börtön rendjének 
feltételezhető meg nem értésével,  a kérelmező számára a szorongás és a kisebbrendűségi  érzés az 
embertelen és megalázó bánásmód küszöbét átlépő megtapasztalását kellett okozza, különösen annak a 
tények fényében, hogy elválasztották az egyetlen személytől (az anyjától), aki hatékonyan tudott vele  
érintkezni. Továbbá, noha a kérelmező azon állítását, hogy a többi fogoly zaklatta, nem támasztják alá  
bizonyítékok,  a  Bíróság  hozzátette,  hogy  ha  ez  lett  volna  a  helyzet,  a  kérelmezőnek  jelentős 
nehézségekkel kellett volna szembenéznie abban, hogy ezt az őrszemélyzet tudomására hozza, amely 
félelem és a visszaéléseknek való kitettség érzéséhez vezethetett. A Bíróság azt is észlelte, hogy a  
bíróság végül nagyon hasonló megfontolásokból helyezte szabadlábra a kérelmezőt.

Összegezve, a Bíróság nem tudott más következtetésre jutni, mint hogy – a hatóságok dicséretes, de 
megkésett  erőfeszítései  ellenére – a kérelmező fogvatartása a szükséges intézkedések ésszerű időn  
belül  történő  megtétele  nélkül  olyan  helyzetet  kellett  eredményezzen,  amely  többszörös 
fogyatékosságára  tekintettel  embertelen  és  megalázó  bánásmódnak  minősül,  megsértve  ezzel  az 
Egyezmény 3. cikkét.
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A  Bíróság  emlékeztetett  arra,  hogy  az  Egyezmény  5.  cikkének  2.  bekezdése  tartalmazza  azt  az  
alapvető  biztosítékot,  hogy bármely  őrizetbe  vett  személynek  tudnia  kell,  miért  fosztották  meg  a 
szabadságától.  Ez a rendelkezés szerves része az 5. cikk által nyújtott  védelem rendszerének: a 2.  
bekezdés alapján minden letartóztatott  személynek meg kell  mondani,  egyszerű, nem szaknyelven,  
hogy megérthesse őrizetbe vétele alapvető jogi és ténybeli alapját, annak érdekében, hogy ha jónak 
látja, képes legyen a bíróság előtt megtámadni annak törvényességét a 4. bekezdés szerint. Az, hogy 
vajon  a  megadott  tájékoztatás  tartalma  és  gyorsasága  kielégítő  volt-e,  minden  esetben  az  ügy 
különleges körülményeire tekintettel kell értékelni. 

Az 5.  cikk 2.  bekezdése nem írja  elő sem azt  nem követeli  meg,  hogy a  szükséges  tájékoztatást  
különleges formában adják, sem azt, hogy tartalmazza az őrizetbe vett személy elleni vádak teljes körű 
felsorolását.  A Bíróság  szerint  azonban,  ha  egy értelmi  fogyatékos  személy  állapotát  nem veszik 
megfelelően figyelembe az eljárásban, nem lehet azt mondani, hogy ellátták őt a kellő tájékoztatással 
ahhoz,  hogy  hatékonyan  és  értelmesen  használja  az  5.  cikk  4.  bekezdésében  biztosított  jogát  a 
fogvatartás  törvényességének  vitatásához,  kivéve,  ha  ügyvéd  vagy  más  meghatalmazott  személy 
kapott tájékoztatást helyette.

A kérelmezőt a vásárosnaményi rendőrségen csak jeltolmács jelenlétében hallgatták ki. A kérelmező 
süketnéma,  analfabéta és értelmi  fogyatékos.  Sőt,  nem tud kommunikálni  hivatalos jelnyelv útján,  
amelyhez értő tolmács volt jelen. Ilyen körülmények között a Bíróság nem volt meggyőződve arról,  
hogy úgy lehet  tekinteni:  megkapta  a szükséges információkat  ahhoz,  hogy vitassa fogvatartását  -  
annak ellenére, hogy becenevének aláírása ott szerepel a kihallgatási jegyzőkönyvön. A Bíróság azt is  
sajnálatosnak tartja,  hogy a hatóságok nem tettek semmilyen  igazán „ésszerű lépést"  -  e  fogalom 
nagyon hasonlít  a fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény 2.,  13.,  és 14. cikkében 
szereplő  „ésszerű  alkalmazkodás”-hoz  –  annak  érdekében,  hogy  kezeljék  a  kérelmező  helyzetét,  
különösen egy ügyvéd vagy más alkalmas személy általi segítség biztosítása révén. A Bíróság szerint  
a  kihallgató  rendőröknek  rá  kellett  jönniük,  hogy  ebben  a  helyzetben  nem  lehet  értelmes  
kommunikációt  folytatni,  és  elsősorban a kérelmező anyjától  kellett  volna segítséget  kérniük,  (aki 
legalábbis  tájékoztatni  tudta  volna  a  rendőröket  a  kérelmező  kommunikációs  problémáinak 
nagyságáról), ahelyett, hogy egyszerűen aláíratták a kérelmezővel a kihallgatási jegyzőkönyvet.

A fenti megfontolások elegendőek voltak ahhoz, hogy a Bíróság megállapítsa, az Egyezmény 5. cikke 
2. bekezdésének sérelmét. 

A Bíróság a kérelmező javára 16.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

2. Szima Judit Magyarország elleni ügye (29723/11. számú ügye)23

A kérelmező nyugalmazott rendőrtiszt, a kérdéses időben a Tettrekész rendőrségi szakszervezet elnöke 
volt. 2007 májusa és 2009 júliusa között az általa szerkesztett szakszervezeti honlapon számos írást  
tett közzé kirívó juttatásokról, a rendőrségen belüli állítólagos nepotizmusról és illetéktelen politikai  
befolyásról, a magas beosztású rendőrtisztek kétes képesítéséről. A kérelmezőt bujtogatással vádolták. 
A Fővárosi Bíróság katonai tanácsa 2010. április 29-én bűnösnek találta, pénzbüntetésre valamint 
lefokozásra ítélte. A bíróság nem fogadta el a kérelmező védekezését, miszerint az ilyen kijelentések 
megjelentetése  a  szakszervezeti  tevékenység  lényegéhez  tartozik.  A  bíróság  szerint  az  effajta 
kijelentések alkalmasak arra, hogy fegyelemsértéshez vezessenek, és mint ilyenek alig vagy egyáltalán 
nem érzékenyek igazságuk bármiféle bizonyítására. A Fővárosi Ítélőtábla katonai tanácsa az ítéletet a 
Btk.  357.§-a  alapján  2010.  december  8-án  helybenhagyta.  Úgy  ítélte,  hogy  a  dokumentumok 
kérelmező  általi  túllépte  a  véleménynyilvánítási  szabadság  kereteit,  azon  fegyveres  testület  
sajátosságaira tekintettel, amelyhez tartozott. A bíróság véleménye szerint az írásokban foglalt nézetek 
egyoldalú kritikának minősülnek, amelyek valóságtartalmát nem lehet, és nem is szabad bizonyítani. 

A kérelmező sérelmezte,  hogy az ellene bizonyos állításai  miatt  (amelyeket  az ő a világhálón tett  
közzé szakszervezeti tevékenysége keretében) lefolytatott büntetőeljárás az Egyezmény 10. cikkében 
biztosított  véleménynyilvánítási  szabadsághoz fűződő joga megsértésének minősül.  A Bíróság úgy 

23  Az ítélet 2013. február 11-én vált véglegessé.
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ítélte, hogy – annak ellenére, hogy a kérelmező szakszervezeti vezető – ez a panasz a 10. cikk hatálya  
alá esik, amelyet a 11. cikk fényében kell majd megvizsgálni. 

A  Bíróság  megjegyezte,  hogy  az  a  kérdés  nem  volt  vitatott  a  felek  között,  és  maga  is  arra  a  
következtetésre  jutott,  hogy  a  kérelmező  elítélése  beavatkozást  jelentett  véleménynyilvánítási 
szabadsághoz való jogába. Az ilyen beavatkozás sérti a kérelmező véleménynyilvánítási szabadsághoz 
fűződő jogát, hacsak azt nem a törvény írja elő, nem követ egy legitim célt és nem volt szükséges egy 
demokratikus társadalomban.

A Bíróság észlelte, hogy a kérelmező elítélése a Btk. 357. §-án alapult, tehát a korlátozás megfelelt  
annak a kritériumnak, hogy „törvény írja elő”. A Bíróság megjegyezte, hogy a kérelmező elítélése a 
hazai bíróságok azon meggyőződését tükrözte, hogy a kérelmező megnyilvánulásai alkalmasak voltak 
az  engedetlenségre  való  felbujtásra.  Úgy  találta  ezért,  hogy  a  beavatkozás  a  „zavargás  és 
bűncselekmény megelőzése”,  vagyis a fegyveres erők rendje fenntartásának legitim célját követte. 

A véleménynyilvánítás szabadsága a demokratikus társadalom egyik lényeges alapköve, fejlődésének 
és minden egyén önmegvalósításának egyik alapfeltétele. Az Egyezmény 10. cikke 2. bekezdésének  
keretei  között  nemcsak  azokra  az  „információkra”  vagy  „eszmékre”  alkalmazandó,  amelyeket 
kedvezően fogadnak, vagy amelyeket ártalmatlannak vagy semlegesnek tekintenek, hanem azokra is, 
amelyek  támadnak,  megráznak vagy felkavarnak.  Az  ilyenek  a  sokszínűség,  türelem és  a  széles-
látókörűség követelményei, amelyek nélkül nincs „demokratikus társadalom”. Miként az Egyezmény 
10.  cikke rögzíti,  e  szabadság alól  vannak kivételek,  amelyek  azonban szűken kell  értelmezni,  és 
bármilyen korlátozás szükségességét meggyőzően meg kell alapozni. Továbbá a 10. cikk nem csak a  
kifejezett eszme vagy információ lényegét, hanem azt a formát is védi, ahogyan azt közvetítik. 

Mindez igaz akkor is, amikor az érintett személy a fegyveres erők tagja, hiszen a 10. cikk ugyanúgy 
vonatkozik rájuk is, mint  a Szerződő Felek joghatósága alatt álló más személyekre.  Ugyanakkor a  
fegyveres erők megfelelő működése nehezen képzelhető el olyan jogszabályok nélkül, melyek azt a 
célt szolgálják, hogy megakadályozzák az állomány tagjait a szükséges fegyelem aláásásában, például  
írások közlésével. 

Következésképp  figyelembe  kell  venni  a  különféle  felmerülő  érdekek  közötti  helyes  egyensúly 
megteremtésének szükségességét. Az ország valós viszonyaival fenntartott  közvetlen és folyamatos 
kapcsolat  miatt  a  nemzeti  bíróságok  jobb  helyzetben  vannak,  mint  egy  nemzetközi  annak 
meghatározásában,  hogy egy adott  időszakban  hogyan  lehet  a  helyes  egyensúlyt  elérni.  Ezért  az 
Egyezmény 10. cikke szerinti ügyekben a Szerződő Államok bizonyos mérlegelési jogkörrel bírnak az 
e  cikk  által  védett  véleménynyilvánítási  szabadságba  való  beavatkozás  szükségességének  és 
terjedelmének értékelésében.

Ez a jogkör azonban kéz a kézben jár az európai felülvizsgálattal, amely átfogja mind a jogalkotást,  
mind  a  jogalkalmazást,  még  a  független bíróság által  hozott  határozatokat  is.  A Bíróság  feladata  
felülvizsgálati  hatáskörének  gyakorlása  során  nem az,  hogy  átvegye  a  nemzeti  hatóságok  helyét,  
hanem inkább  hogy  felülvizsgálja,  az  eset  mint  egész  fényében,  vajon  a  határozatok,  amelyeket 
mérlegelési  jogkörük  gyakorlása  során  hoztak,  összeegyeztethető-e  az  Egyezmény  azon 
rendelkezéseivel,  amelyekre  hivatkoztak.  Ez  nem  jelenti  azt,  hogy  a  felülvizsgálat  csak  annak 
megállapítására korlátozódik, hogy a felelős állam mérlegelési jogkörét ésszerűen, körültekintően és  
jóhiszeműen gyakorolta-e. A Bíróság a sérelmezett beavatkozást az ügy egészének fényében vizsgálja,  
ideértve a kérelmező ellen felhozott állítás tartalmát és szövegkörnyezetét. Különösen, a Bíróságnak 
meg kell  határoznia, vajon  a nemzeti  hatóságok által a beavatkozás igazolására felhozott indokok 
„megfelelőek és elégségesek"-e, és hogy a hozott intézkedések „arányosak voltak-e az elérni kívánt 
törvényes céllal". Ennek során a Bíróságnak meg kell bizonyosodnia arról, hogy a nemzeti hatóságok 
a lényeges tények elfogadható értékelésére támaszkodva olyan mércét alkalmaztak-e, amely megfelel  
a 10. cikkben megtestesülő elveknek.

Továbbá,  a szakszervezeti  tagoknak képesnek kell  lenniük arra, hogy munkáltatójuknak kifejezzék 
követeléseiket, amelyek révén vállalatuk dolgozóinak helyzetét javítani akarják. Egy szakszervezet,  
melynek nincs lehetősége ennek kapcsán szabadon kifejteni gondolatait, valójában meg lenne fosztva 
tevékenysége lényeges eszközeitől. Következésképpen a szakszervezeti  jogok értelmes és hatékony 
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természetű  biztosításának  céljával  a  nemzeti  hatóságoknak  biztosítaniuk  kell,  hogy  aránytalan 
büntetések  ne  tántorítsák  el  a  szakszervezeti  képviselőket  attól,  hogy  törekedjenek  kifejezni  és 
megvédeni tagjaik érdekeit. Továbbá, a közérdekű kérdésekről folyó vita korlátozásának szűk köre 
van.

A jelen ügyben a magyar hatóságok kötelesek voltak egyensúlyt teremteni a kérelmező az Egyezmény 
10.  cikkében  biztosított  véleménynyilvánítási  szabadsághoz  való  joga  és  a  szolgálati  viszonyából  
eredő  kötelezettségei  között.  Ahogy  a  bíróság  fentebb  rámutatott,  az  Egyezmény  10.  cikke  nem 
biztosít korlátlan véleménynyilvánítási szabadságot; a fegyveres erőkön belüli zavargás megelőzése a  
véleménynyilvánítás szabadságának korlátozását megengedő törvényes cél.  Ha a hazai bíróságok a  
zavargás megelőzését (jelen ügyben a rendőrségen belüli engedetlenség megelőzését) magában foglaló  
esetekben a  véleménynyilvánítás  határait  érintő  határozatainak  indokolása  elégséges  és  a  Bíróság 
esetjogában meghatározott követelményekkel összhangban áll, a Bíróságnak komoly indokokat kell  
felhoznia ahhoz, hogy saját álláspontjával helyettesítse a hazai bíróságokét. 

A Bíróság hozzátette, hogy a kérdéses kijelentés igazolhatóságának értékelése érdekében különbséget 
kell tenni ténymegállapítás és értékítélet között, annyiban, hogy míg a tények fennállását bizonyítani  
lehet,  az értékítélet igazsága nem alkalmas a bizonyításra. Az értékítélet igazságának bizonyítására  
vonatkozó kötelezettséget általában lehetetlen teljesíteni, és a gondolatszabadságot magát sérti, amely 
alapvető része a 10. cikkben biztosított jognak. A kijelentés tényállításként vagy értékítéletként történő 
besorolása olyan dolog, amely elsősorban a nemzeti hatóságok, különösen a bíróságok mérlegelési  
jogkörébe esik. Jóllehet, még ha egy állítás értékítéletnek minősül is, elégséges ténybeli alapjának kell 
lennie, amelynek hiányában túlzó lehet. 

A  Bíróság  megjegyezte,  hogy a  kérelmező  néhány,  a  tényleges  szerkesztői  felügyelete  alatt  álló  
honlapon  közzétett  kijelentésével  munkajogi  kérdéseket  vetett  fel,  olyanokat,  mint  a  kiugró 
javadalmazás, amelyek érintették az állományt, ideértve a szakszervezet tagjait is. Ismételten  közölt  
azonban kritikus nézeteket is a rendőri vezetők vezetési stílusa kapcsán, és azzal vádolta őket, hogy 
nem tisztelik az állampolgárokat és általában politikai érdekeket szolgálnak.   A bíróság szerint ez  
utóbbi nézetek túllépik egy szakszervezeti vezető megbízatását, mivel összességükben nem kötődnek a 
szakszervezeti tagok munkával kapcsolatos érdekeinek védelméhez. Ezért ezeket az állításokat, mivel  
a  legitim  szakszervezeti  tevékenység  keretein  kívül  tették  őket,  inkább  a  véleménynyilvánítási 
szabadság  általános  szempontja  szerint  kell  megítélni,  mint  a  különleges  szakszervezeti  
véleménynyilvánítás  nézőpontjából.  Ezzel  kapcsolatban  a  Bíróság  emlékeztetett,  hogy  a  11.  cikk 
végén a 2. bekezdés jelzi, hogy az Állam köteles tiszteletben tartani a munkavállalók egyesülési jogát, 
amely azonban alá van vetve a törvényes korlátozások lehetséges alkalmazásának a 11. cikkben védett 
jogok fegyveres erők, rendőrség és igazgatás tagjai általi gyakorlása tekintetében, jóllehet a három 
említett  csoportra  alkalmazott  korlátozásokat  szűken kell  meghatározni,  és  ezért  a  kérdéses  jogok 
„gyakorlására”  kell  korlátozni,  vagyis  e  korlátozások  nem  lehetnek  összeegyeztethetetlenek  az 
egyesülési  jog  lényegével.  A  Bíróság  ugyanezt  a  megközelítést  alkalmazza  a  10.  cikkel  
összefüggésben,  és  hangsúlyozta,  hogy  a  szabad  véleménynyilvánításhoz  való  jog  mindenkire 
vonatkozik, ideértve a fegyveres erők tagjait is.

A  kérelmező  kritikus  nézetek  kinyilvánításához  fűződő  jogát  korlátozó  büntetőintézkedések 
arányosságának  elemzése  során  a  Bíróságnak  vizsgálnia  kellett,  hogy  milyen   terjedelemben 
korlátozható egy rendőr szabad véleménynyilvánításhoz való joga annak érdekében, hogy megelőzzék 
a zavarokat rendőrségen, egy hierarchikusan felépülő testületen belül, amelynek feladatai ellátásához  
elengedhetetlenül  szükséges  a  fegyelem.  A Bíróság szerint  néhány kijelentés  (különösen  a  kiugró 
javadalmazásra  vonatkozók)  egyértelműen  a  szakszervezeti  tevékenységhez  köthető,  ezáltal  annak 
szankcionálása nehezen tűnik összeegyeztethetőnek egy szakszervezeti vezető előjogaival. Továbbá,  
az Országos Rendőr-főkapitányság vezetőjének támadása tisztán értékítéletnek minősül, és mint ilyen 
a 10. cikk alapján magas szintű védelmet élvez.

A Bíróság megjegyezte, hogy néhány más közlemény tekintetében a hazai bíróságok, eléggé meglepő  
módon, visszautasították a bizonyítást, amely tény önmagában kétséget ébreszthetne a kérelmezőre  
kiszabott  szankció  törvényessége  iránt,  ha  azt  a  szankciót  kizárólag  erre  az  indokra  alapították.  
Mindenesetre  a  Bíróság  osztotta  a  nemzeti  bíróságok  véleményét  a  rendőrségi  felsővezetés 
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gyakorlatáról  kifejtett  nézetek  természetével  kapcsolatban.  Elfogadta,  hogy  azok  az  állítások  – 
különösen, amelyek a rendőrségi felsővezetést  politikai visszaéléssel és kézi vezérléssel, hatáskör-
túllépéssel,  szakszerűtlenséggel  és  nepotizmussal  vádolták  –  még  ha  túlnyomórészt  értékítéletet  
fejeznek is ki, valóban alkalmasak engedetlenség szítására, hiszen hiteltelenné tehetik az egyes rendőri  
cselekményeket,  annál  is  inkább,  mivel  a  kérelmező  nem adta  semmiféle  világos ténybeli  alapját 
ezeknek az állításoknak.  Igaz  ugyan,  hogy a  hazai  eljárás  során  megakadályozták  a  bizonyítékok 
előterjesztését,  mely  komoly  aggodalomra  ad  okot,  a  rendőrségi  vezetés  tevékenységét  támadó  
nyilatkozataiban azonban eleve elmulasztotta értékítéleteit a tényekkel összekapcsolni.  

A  Bíróság  úgy  találta,  hogy  a  lojalitás  védelme  és  a  rendőrségi  vezetők  cselekményeinek  
alkotmányosságába vetett  bizalom nem az igazgatásnak való megfelelés kérdése. A kérelmezőnek,  
mint  magas  beosztású  rendőrtisztnek  jelentős  befolyása  volt  a  szakszervezeti  tagokra  és  más  
rendőrökre, egyebek mellett a szakszervezeti honlap ellenőrzése révén. A kérelmezőnek magasrangú 
tisztként  és  szakszervezeti  vezetőként  azokkal  a  kötelezettségekkel  és  azzal  a  felelősséggel 
összhangban kellett volna gyakorolni szabad véleménynyilvánításhoz való jogát, amelyekkel ez a jog 
jogállásának különleges körülményeire és a rendőrségen belüli fegyelem különleges követelményeire 
tekintettel együtt jár – még azzal a közérdekkel szemben is, amely a rendőrségen belüli átláthatóságot,  
szakszerűséget és jogkövetést illető kritika lehetővé tételéhez fűződik. A Bíróság megjegyezte, hogy a 
rendőrségbe belépve a kérelmezőnek tudatában kellett lennie azoknak a korlátozásoknak, amelyeket az 
állományra alkalmaznak jogaik gyakorlása során, és a kérelmező véleménynyilvánítási szabadságának 
korlátozása nem követelte tőle azt, hogy hivatását alapvető lelkiismereti meggyőződése megsértésével 
gyakorolja.

Az ilyen ügyekben alkalmazandó mérlegelési jogkörre tekintettel, a fegyelem fenntartása  vádaskodó 
vélemények  szankcionálása  révén,  amelyek  aláássák  a  rendőri  vezetés  iránti  bizalmat  és  annak 
hitelességét,  „nyomós  társadalmi  szükségletet”  képviselnek,  és  a  nemzeti  hatóságok  által  annak 
igazolására  elővezetett  indokok „lényegesek  és  elégségesek”,  különösen  a   kérelmezőre  kiszabott 
viszonylag  enyhe  szankcióra  (lefokozás  és  pénzbüntetés)  tekintettel,  amely  semmiképpen  sem 
tekinthető aránytalannak ilyen körülmények között.  

A fenti megfontolások elégségesek voltak ahhoz, hogy a Bíróság arra a következtetésre jusson: nem 
sértették meg az Egyezmény – annak 11. cikke fényében olvasott – 10. cikkét.

3. Sáska Béla Magyarország elleni ügye (58050/08. sz. ügy)24

A  kérelmező  2008.  október  13-án  egy  politikai  demonstráció  engedélyezését  kérte  a  budapesti  
rendőrségtől az Országház elé, a Kossuth téren, egy hatalmas nyitott területen, amelyet hagyomány 
politikai demonstrációkra használnak. A demonstráció kinyilvánított célja, többek között, az 1956-os 
forradalomról  és  a 2006-os  viharos budapesti  eseményekről  való megemlékezés  és a jogbiztonság 
országban  tapasztalható  hiányára  való  figyelemfelhívás  volt.  Az  eseményt  2008.  október  17-ére,  
péntekre tervezték. Az Országgyűlés világhálón elérhető, hivatalos és nyilvános tevékenységi naplója  
szerint az Országház épületében azon a napon egyetlen esemény zajlott, egy konferencia és nyílt nap,  
amelyet  a  Magyar  Női  Karrierfejlesztési  Szövetség  szervezett  "Foglalkoztatás–Esélyegyenlőség–
Versenyképesség” címmel. Országgyűlési ülés aznapra nem volt kitűzve.

A  rendőrség  2008.  október  14-én  a  rendőrség  azt  javasolta  a  kérelmezőnek,  hogy  a  tervezett 
demonstrációt ne a Kossuth tér egészén, hanem egy félreeső részén tartsák. A kérelmező elutasította  
ezt a javaslatot.

 A rendőrség 2008. október 15-én megtiltotta a demonstráció. Az volt az a véleménye, hogy a tervezett  
tüntetés "súlyosan veszélyezteti" az Országgyűlés működését, ami törvényes indoka a megtiltásnak a 
Gyülekezési törvény 8. §-ának (1) bekezdése szerint. Különösen a programba tartozó, kihangosított a 
beszédek és a zene zavarhatják a képviselők munkáját. Sőt, a résztvevők - akiknek száma a becslések  
szerint 150-200 fő - fizikailag akadályozhatják a képviselők ki- és behajtását a parlamenti parkolóba,  
ami  a  hatóság  szerint  szabad mozgásuk  korlátozásának minősül  és  gátolja  a  népképviseleti  szerv 
működését. 

24  Az ítélet 2013. február 27-én vált véglegessé.
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A  kérelmező  a  bírósági  felülvizsgálatot  kért.  Arra  hivatkozott,  hogy  egy  másik  demonstrációt,  
amelynek napirendjén azonos az övével, de 2008. október 15-re, szerdára tűztek ki pontosan ugyanarra 
a helyre, nem tiltottak be; ez a tény véleménye szerint a vele és az általa szervezett rendezvénnyel  
szembeni  hátrányos  megkülönböztetést  mutatta.  Az  Országgyűlés  világhálón  elérhető  hivatalos  és 
nyilvános tevékenységi naplója szerint 2008. október 15-én, öt országgyűlési bizottság is működött. A 
Fővárosi  Bíróság  2008.  október  22-én  elutasította  a  kérelmező  panaszát,  lényegében  osztva  a 
rendőrség érvelését.

A kérelmező – az Egyezmény 11. cikke alapján – sérelmezte a demonstráció megtiltását.

A  Bíróság  észlelte,  hogy  az  nem  volt  vitatott  a  felek  között,  hogy  a  kérelmező  gyülekezési  
szabadsághoz fűződő jogába beavatkoztak, és nem volt indoka arra, hogy másképp ítélje meg.  Az 
ilyen beavatkozás sérti az Egyezmény 11. cikkét, hacsak nem a törvény írja elő, nem követ egy, a 11.  
cikk  2.  bekezdésében  meghatározott  legitim  célt,  és  nem  volt  szükséges  egy  demokratikus 
társadalomban. A Bíróság megjegyezte továbbá, hogy nem volt vitatott a felek között az sem, hogy a  
beavatkozást törvény írta elő, nevezetesen a Gyülekezési törvény 8. §-ának (1) bekezdése, és hogy 
annak törvényes célja volt, a közbiztonság és mások jogainak és szabadságainak védelme. Ebben a 
tekintetben sem volt oka arra, hogy ezt eltérően ítélje meg. Azt kellett tehát megvizsgálnia, hogy a 
beavatkozás szükséges volt-e egy demokratikus társadalomban.

A Bíróság emlékeztetett ítélkezési gyakorlata vonatkozó elveire, amelyeket elsősorban az Egyezmény 
10. cikkével kapcsolatos ügyekben nyilvánított ki, amelyek szerint a Bíróság feladata, felülvizsgálati  
jogkörének gyakorlása során, nem a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok helyettesítése, hanem 
az, hogy a 10. Cikk alapján felülvizsgálja a mérlegelési jogkörük alapján hozott határozataikat. Ez 
nem jelenti azt, hogy a felülvizsgálat csak annak megállapítására korlátozódik, hogy a felelős állam 
mérlegelési jogkörét ésszerűen, körültekintően és jóhiszeműen gyakorolta-e; amit a Bíróságnak tennie 
kell, hogy a sérelmezett beavatkozást az ügy egészének fényében megvizsgálva állapítsa meg, hogy a 
nemzeti hatóságok által annak igazolására felhozott indokok „megfelelőek és elégségesek"-e, és hogy 
ez „arányos-e az elérni kívánt törvényes céllal". Ennek során a Bíróságnak meg kell bizonyosodnia  
arról,  hogy  a  nemzeti  hatóságok  olyan  mércét  alkalmaztak-e,  amely  megfelel  a  10.  cikkben 
megtestesülő elveknek,  továbbá,  hogy a lényeges  tények  elfogadható értékelésére  támaszkodtak-e. 
Ezeket az elveket a 11. cikkel összefüggésben is alkalmazandó találta.

A jelen  esetben,  a  Bíróság  kiemelte,  hogy a  hazai  hatóságok felszólították  a  kérelmezőt,  hogy a  
hatóságokkal  együttműködve gyakorolja tüntetési  jogát,  korlátozva a kérdéses területet.  A Bíróság 
számára  a  gyülekezési  szabadság  magában  foglalja  a  gyülekezés  helyének,  idejének és  módjának 
kiválasztásához  fűződő  jogot,  a  11.  cikk  2.  bekezdésében  meghatározott  keretek  között.  Bár  a  
rendőrség által javasolt  korlátozás akár tiszteletben is  tarthatta a kérelmező 11.  cikkben biztosított  
jogát, de a Bíróság úgy találta: nem bizonyított, hogy ez a helyzet. A Bíróságnak nem feladata, hogy 
elvégezzen egy ilyen  értékelést  az  ügy megfelelő  hazai  megfontolása  hiányában,  különösen,  ha  a 
hatóságok nem adták „lényeges és elégségesek" indokát a javasolt korlátozásnak. A Bíróság kiemelte, 
hogy a  kérelmező  meg  nem cáfolt  állítása,  hogy egy másik,  pontosan  ugyanarra  a  helyre,  2008. 
október  15-re  tervezett  demonstrációt  nem  tiltottak  meg  a  hatóságok.  A  Bíróság  szerint  ez  egy 
figyelemre méltó elem, hiszen ezen a napon – ellentétben 2008. október 17-ével – öt országgyűlési  
bizottság is ülésezett, ami nyilvánvalóan számos képviselő jelenlétével és mozgásával járt. Figyelembe 
véve ezt a tényt, a Bíróság nem találta meggyőzőnek a Kormányzat azon érvelését, hogy a kérelmező  
jogainak  korlátozását  a  képviselők  zavartalan  munkájának  és  mozgásának  biztosítása  tette 
szükségessé. Ez a megfontolás nem tekinthető megfelelő vagy elégséges oknak, különösen azért, mert 
a kérelmező által tervezett esemény napján nem folyt parlamenti tevékenység. Ezért a Bíróság nem 
juthatott más következtetésre, minthogy a demonstráció megtiltása nem egy sürgető társadalmi igényre 
adott válasz volt, még a kérelmezőnek a rendőrség egyeztető javaslatának megfontolásával szembeni 
hajthatatlanságával  szembesítve  sem,  így  az  intézkedés  nem  volt  szükséges  egy  demokratikus 
társadalomban; ennek megfelelően az Egyezmény 11. cikkét megsértették.
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Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei

1. Henry Fabris Franciaország elleni ügye (16574/08 sz. ügy)25

A kérelmező francia állampolgár, 1943-ban született. Fogantatásakor anyja M. úr felesége volt, akivel  
volt két közös gyermekük. 1970-ben M. úr és felesége aláírtak egy élők közti osztálylevelet (egy jogi 
okmányt,  amely  révén  egy  személy  felosztja  vagyonát  valamennyi  örököse  között),  felosztva 
vagyonukat  két  törvényes  gyermekük  között.  1983-ban,  amikor  negyvenéves  volt,  a  kérelmezőt  a 
bíróság M. asszony törvénytelen gyermekének nyilvánította. 

Anyja 1994-ben bekövetkezett halála után a kérelmező az  élők közti osztály érvénytelenítését kérte 
azzal,  hogy  a  vagyonból  a  megajándékozottakkal,  nevezetesen  anyja  két  törvényes  gyermekével  
egyenlő  köteles részre tart igényt. A törvényszék 2004-ben  az Európai Jogi Emberi Jogi Egyezmény 
8.  és 14.  cikke alapján a kérelmező javára döntött.  A két  törvényes  gyermek fellebbezése folytán 
eljárva a Montpellier-i Fellebbviteli Bíróság 2006-ban az ítéletet hatályon kívül helyezte azzal, hogy 
az 1972-es törvény alapján azok az  élők közti  ajándékok, amelyeket  a törvény hatálybalépése előtt 
adtak, nem támadhatók meg, és itt is ez a helyzet, hiszen az  élők közti osztálylevelet 1970-ben írták 
alá. A fellebbviteli bíróság érvelése szerint e szabálynak tárgyszerű és ésszerű indoka volt az általa 
követendő cél  fényében,  nevezetesen,  hogy biztosítsák a békés  családi  kapcsolatokat  az  ebben az 
összefüggésben szerzett – néha régóta fennálló – jogok szavatolása révén. A kérelmező felülvizsgálati 
kérelmét a Semmítőszék 2007-ben elutasította azzal, hogy a 2001. december 3a-i törvény átmeneti 
rendelkezéseinek  értelmében  a  házasságon kívül  született  gyermekek  új  öröklési  jogai  csak  olyan 
öröklés  tekintetében  alkalmazhatók,  amelyek  esetén  a  hagyaték  2001.  december  4-e  előtt  már  
megnyíltak, de még nem történt meg a hagyatéki osztály.  A bíróság úgy találta, hogy a jelen ügyben a  
hagyatéki osztályt  az anya 1994-ben bekövetkezett halála váltotta ki, ami 2001. december 4-e előtt 
történt.

A kérelmező - az Egyezmény 14. cikkére az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke és az Egyezmény 8. 
cikke tekintetében hivatkozva – azt sérelmezte, hogy nem tudta örökölési jogait érvényesíteni.

A Bíróság mindenekelőtt hangsúlyozta, hogy nagyon nyomós indokokat kell elővezetni ahhoz, hogy a 
házasságon  kívüli  születés  alapján  történő  különbségtétel  az  Egyezménnyel  összeegyeztethetőnek 
tekinthető legyen. A kérelmező és féltestvérei közötti eltérő bánásmód a 2001. évi törvényből fakadt,  
amely korlátozta a házasságon kívül született  gyermekek új öröklési jogának alkalmazását a 2001.  
december  4-e  előtt  fel  nem  osztott  hagyatékra  (a  Semmítőszék  szerint  a  kérelmező  esetében  a  
felosztásra 1994-ben került sor). Az eltérő bánásmód egyetlen indoka az a tény volt, hogy a kérelmező 
házasságon kívül született.

A Bíróság emlékeztetve, hogy szerepe annak meghatározása, vajon az a mód, ahogyan a hazai jogot az 
Egyezménnyel összhangban alkalmazták-e, azt vizsgálta, hogy a kérelmező által elszenvedett eltérő 
bánásmód milyen  mértékben szolgált  legitim célt.  Kiemelte, hogy az öröklési szabályok  Mazurek-
ügyben  hozott  ítéletet  követő  átalakítása  révén  Franciaország  összhangba  hozta  törvényeit  az  
hátrányos megkülönböztetés tilalmának egyezményi elvével, és üdvözölte ezt az intézkedést. Azt is  
megjegyezte,  hogy  a  megszerzett  jogok  védelme  a  jogbiztonságot  szolgálhatja.  A  Kormányzat  
valójában azzal érvelt, hogy az örökösök (jelen esetben a kérelmező féltestvérei) által szerzett jogok 
aláásása miatti aggodalom igazolta a 2001. évi törvény visszaható hatályának korlátozását az olyan  
öröklésekre,  amelyek  tekintetében  a  hagyaték  felosztására  nem  került  sor  az  adott  időpontig.  A 
Bíróság elfogadta, hogy ez olyan legitim cél, mely a jelen esetben alkalmas arra, hogy igazolja az  
eltérő bánásmódot.

A  Bíróság  ezek  után  azt  vizsgálta,  hogy  az  eltérő  bánásmód  arányos  volt-e  a  legitim  céllal.  
Megállapította, hogy a kérelmező féltestvérei tudtak – vagy tudniuk kellett volna – arról, hogy jogaik  
kétségeb vonhatók. Tudniuk kellett, hogy féltestvérük 1999-ig követelheti részét a vagyonból és azt, 
hogy a  kérelmező  érvénytelenítés  iránti  pere  a  nemzeti  bíróságok  előtt  folyamatban  volt  mind  a 
Mazurek-ügyben hozott ítélet, mind az ebben az ítéletben megerősített elveket a francia jogba beiktató 
2001-es  törvény  kihirdetésekor.  Végül  a  kérelmező  nem  olyan  leszármazott  volt,  akinek  létéről 
korábban  nem  tudtak,  hiszen  egy  1983-ban  meghozott  ítéletben  az  anyjuk  „törvénytelen” 

25 Az ítéletet a Nagykamara 2013. február 7-én hozta.
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gyermekeként  ismerték el.  A Bíróság ennek megfelelően úgy ítélte,  hogy a kérelmező féltestvérei  
öröklési  jogai  védelmének  legitim  célja  nem  eléggé  súlyos  ahhoz,  hogy  felülkerekedjék  a 
kérelmezőnek az anyja vagyonából való részesedés iránti igényén.

A  Bíróság  azt  is  megjegyezte,  hogy  az  örökösök  várakozásait,  akik  egy  élők  közötti  osztály  
kedvezményezettjei, még a nemzeti hatóságok szemében sem védendő minden körülmények között, 
hiszen a francia jog szerint a hatóságok nem utasíthatják el hivatalból egy törvényes gyerek igényét,  
aki egy élők közti osztály után született vagy abból ki lett zárva. A Bíróság továbbá megkérdőjelezte 
azt, hogy a nemzeti bíróságok – évekkel a Marckx és Mazurek ítéletek után – eltérően alkalmazták a 
jogbiztonság  védelmének  elvét  attól  függően,  hogy  törvényes  vagy  házasságon  kívül  született 
gyermekekkel szemben érvényesítették-e. Végül megjyegezte, hogy a Semmítőszék nem foglalkozott  
a   kérelmezőnek  a  hátrányos  megkülönböztetés  tilalma  megsértésével  kapcsolatos  felülvizsgálati 
érvelésével. 

A Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy nem volt okszerű arányossági kapcsolat az alkalmazott  
eszköz és a követendő legitim cél között. Nem volt tehát tárgyszerűen és okszerűen igazolt szembeni  
eltérő bánásmód, amely így megsértette az Egyezmény 14. cikkét az Első kiegészítő jegyzőkönyv 2. 
cikke vonatkozásában. E következtetésre tekintettel a Bíróság úgy ítélte, hogy nem szükséges külön  
megvizsgálni  a  kérelmező  panaszát  az  Egyezmény  14.  cikke  alapján  az  Egyezmény  8.  cikkére  
tekintettel. 

2. Brett James, Nicholas Wells és Jeffrey Lee Egyesült Királyság elleni ügy (25119/09., 
57715/09. és 57877/09. sz. ügyek)26

Az  ügy  az  Egyesült  Királyságban  közbiztonság  védelme  érdekében  határozatlan  idejű 
szabadságvesztésre („IPP-büntetésre”) ítélt fogvatartottakat érintett. Az IPP-büntetés lehetőségét 2005 
áprilisában vezette be a 2003-as büntető igazságszolgáltatási törvény 225. §-a. Elrendelése kezdetben 
kötelező volt,  ha a jövőbeli bűnelkövetés veszélye  állt  fenn. A bűnismétlés veszélyét  vélelmezték,  
amennyiben  a  terheltet  erőszakos  vagy  szexuális  bűncselekmény  elkövetése  miatt  korábban  már  
elítélték, kivéve, ha az eljáró bíró indokolatlannak ítélte e vélelem alkalmazását. Az eljáró bíró IPP-
büntetés  kiszabása  esetén  meghatározta  a  büntetés  minimális  időtartamát  („tarifa”).  A  minimális  
időtartam  leteltét  követően  az  IPP-büntetés  megkövetelte  a  Szabadlábra-helyező  Bizottság  azon 
döntését, hogy az elítélt többé nem veszélyes, mielőtt szabadlábra helyezték. Ezen új rendelkezések 
hatálybalépését  követően  az  IPP-büntetésre  ítéltek  valósággal  elárasztották  a  büntetés-végrehajtás  
rendszerét. Az IPP-büntetések szabályozását 2008-ban módosították, kötelező alkalmazását eltörölték,  
és – néhány szűk kivételtől eltekintve – a tarifát legalább két évet meghaladó időtartamban kellett  
rögzíteni.  Emellett  a  bűnismétlés  veszélyét  többé  nem vélelmezték,  még  ha  a  vádlottnak  volt  is 
releváns korábbi marasztaló ítélete.

Az  első  kérelmező  az  angliai  Wakefield  településen  lakik,  a  második  kérelmező  jelenleg 
szabadságvesztés-büntetését tölti, a harmadik kérelmező pedig az angliai Fleetwood településen lakik.  
Erőszakos bűncselekmények elkövetése miatti korábbi elítélésük és bűnlajstromuk alapján mindhárom 
férfit  2005-ben  kötelező  jelleggel  IPP-büntetésre  ítélték,  fogvatartásuk  minimális  időtartamát  két 
évben, tizenkét hónapban, illetve kilenc hónapban határozták meg. Számos rehabilitációs programban 
való  részvételüket  javasolták,  többek  között  gondolkodási  képesség  fejlesztő,  függőségkezelő, 
agressziókezelő, áldozat és kapcsolatkezelő programban. Mindazonáltal minimális fogvatartási idejük 
lejártát követően a kérelmezők a helyi börtönükben maradtak,  a vonatkozó kurzushoz való hozzáférés 
nélkül,  arra várva, hogy átszállítsák őket az elsőfokú életfogytiglani szabadságvesztést foganatosító 
fegyintézetbe,  hogy megkezdjék előmenetelüket  a  fegyintézeti  rendszerben.  Az első kérelmezőt  öt  
hónappal, a második kérelmezőt huszonegy hónappal, a harmadik kérelmezőt  huszonöt hónappal a 
minimális fogvatartási idő lejártát követően szállították át másik fegyintézetbe.

Mindeközben a  kérelmezők  a  nemzeti  bíróságok előtt  felülvizsgálatot  kezdeményeztek  ügyükben, 
amelyeket végül a Lordok Háza előtti jogorvoslati szakaszban egyesítettek. A kérelmezők különösen 
azt sérelmezték, hogy  a minimális fogvatartási idejük lejártát követő szabadságvesztés-büntetésük és  

26 Az ítélet 2013. február 11-én vált véglegessé.
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a rehabilitációs programokhoz való hozzáférés hiánya törvénytelen volt,  ez által az Egyezmény 5. 
cikkének 1. és 4. bekezdésébe ütközött.

A nemzeti  eljárások folyamán  az  illetékes  minisztert  élesen  kritizálták  amiatt,  hogy rendszeresen 
elmulasztják folyósítani az ahhoz szükséges forrásokat, hogy a 2003-as büntető igazságszolgáltatási 
törvény rendelkezései úgy tudjanak működni, ahogyan elgondolták, és úgy találták, hogy megsértette  
közjogi kötelezettségét.  A Lordok Háza előtt  például Lord Judge „súlyosan hiányos  rendszerekre” 
utalt, és arra a tényre, hogy az új büntető rendelkezések „teljességgel alulfinanszírozottak” voltak, ami 
azt eredményezte, hogy  számos elítéltet büntetésük büntető részének lejártát követően is továbbra is  
fogva  tartották,  „anélkül,  hogy  rákérdeztek  volna   rehabilitációjukra  vagy  az  előmenetelükre 
vonatkozó naprakész, részletes információk elérhetőségére”. Jelezte, hogy a minimális fogvatartási idő 
lejártát  követően  semmit  sem  tettek  azért,  hogy  a  Szabadlábra-helyező  Bizottság  megalapozott  
mérlegelés alapján tudja eldönteni azt a kérdést, hogy  a közbiztonság védelme indokolja-e az elítéltek 
további fogvatartását. 

A Lordok Háza a fentiek ellenére 2009. május 6-án egyhangúlag elutasította a kérelmezők jogorvoslati 
kérelmét, megállapítva, hogy nem valósult meg sem az Egyezmény 5. cikke 1. bekezdésének, sem 4. 
bekezdésének megsértése. A fenti aggályok ellenére úgy ítélte, hogy a kérelmezők fogvatartása nem 
mondható  önkényesnek  vagy  törvénytelennek,  minthogy  annak  ellenére  hogy  elmulasztották 
biztosítani számukra a kurzusokhoz való hozzáférést, a büntetés elrendelésének oka és a fogvatartás 
közötti oksági kapcsolat nem szakadt meg. Úgy találta továbbá, hogy a Szabadlábra-helyező Bizottság 
eljárás kielégítette a fogvatartás törvényessége gyors felülvizsgálatának követelményét. 

A kérelmezők – az Egyezmény 5. cikkének 1. és 4. bekezdésére hivatkozással – azt sérelmezték, hogy  
elmulasztották számukra biztosítani a hozzáférést azokhoz a kurzusokhoz, amelyek fogvatartásuk alatt  
kezelték volna bűnöző viselkedésüket, és e mulasztás hatását arra, hogy nem tudták megmutatni, hogy 
rehabilitálták őket  és  alkalmasak a  biztonságos szabadlábra helyezésre.  A második és a harmadik  
kérelmező az Egyezmény 5. cikkének 4. bekezdése alapján azzal is érvelt, hogy a 2003-as büntető 
igazságszolgáltatási törvény eredeti rendelkezései alapján sem a felülvizsgáló bizottság, sem a hazai  
bíróságok nem rendelkeztek megfelelő hatáskörrel szabadon bocsátásuk elrendelésére.

A Bíróság  megjegyezte,  hogy ezekben  az  ügyekben  a  bűnismétlés  veszélyének  törvényi  vélelem 
folytán történő megállapítása következtében az eljáró bíró – eltérést engedő jogszabályi rendelkezés 
hiányában  –  köteles  volt  IPP-büntetést  kiszabni.  Mindezért  alapvető  fontosságúnak  bizonyult  a  
büntetés  célja  és  a  fogvatartás  közötti  tényleges  kapcsolat  biztosítása.  A  Bíróság  áttekintette  a 
vonatkozó  törvényjavaslat  parlamenti  vitája  alatt  felszólaló  akkori  belügyminiszter  nyilatkozatait,  
valamint a határozatlan idejű szabadságvesztés-büntetést töltő elítéltekkel való bánásmódra vonatkozó 
kormánypolitikát.  Figyelembe  vette  e  mellett  a  kérelmezők  által  kezdeményezett  nemzeti  bírósági 
eljárásokban  a  Felsőbíróság,  a  Fellebbviteli  Bíróság  és  a  Lordok  Háza  részéről  eljáró  bírák 
megállapításait.  A Bíróság az említettek alapján arra a következtetésre jutott,  hogy a közbiztonság 
védelme  érdekében  elrendelt  határozatlan  idejű  szabadságelvonással  kapcsolatos  ügyekben  a 
rehabilitáció valós lehetősége szükséges eleme a fogvatartás bármely szakaszának, amelyet pusztán a 
közbiztonság védelme indokol. 

A Bíróság az IPP-büntetések rendszer gyakorlati  működésének értékelésére rátérve utalt  a nemzeti  
bíróságok által megfogalmazott kemény kritikai észrevételekre. A Fellebbviteli Bíróság úgy találta, 
hogy az illetékes  miniszter  részéről  rendszerszintű mulasztás  állt  fenn abban,  hogy folyósítsák  az  
ahhoz szükséges forrásokat, hogy a 2003-as büntető igazságszolgáltatási törvény rendelkezései úgy 
tudjanak  működni,  ahogyan  azokat  elgondolták  A  Lordok  Háza  szerint  az  illetékes  miniszter  
„sajnálatos módon” megszegte azt a közjogi kötelezettségét, amelyet akkor kellett volna elvállalnia,  
amikor meggyőzte a Parlamentet,  hogy vezesse be az IPP-büntetéseket.  Utaltak „súlyosan hiányos  
rendszerekre” és „teljességgel  alulfinanszírozott” büntető rendelkezésekre.  A Bíróság megjegyezte,  
hogy a jelen ügyben e rendszerszintű hiányosságoknak a kérelmezők fegyintézeti rendszeren belüli  
előmenetelére gyakorolt konkrét hatásait tisztán lehetett látni.

A Bíróság úgy találta, hogy a közbiztonság érdekében elrendelt határozatlan idejű szabadságelvonás  
igazolható  ugyan  az Egyezmény 5.  cikkének 1.  bekezdésével,  de  nem nyithat  kaput  az  önkényes  
fogvatartásnak.  Amennyiben  az  elítéltet  pusztán arra  a  veszélyre  tekintettel  tartják fogva,  amelyet  
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feltételezhetően jelent, rehabilitációja előmozdításának szükségességét mindenképpen figyelembe kell  
venni. A kérelmezők esetében mindez azt jelenti, hogy meg kell adni az ésszerű lehetőséget hogy részt  
vegyenek olyan  kurzusokon,  amelyek  célja  bűnöző viselkedésük és az általuk támasztott  veszély 
kezelése. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek a programok szükségesek a veszélyes 
bűnözők számára, hogy többé ne legyenek veszélyesek. Noha az Egyezmény 5. cikkének 1. bekezdése 
nem  tartalmaz  olyan  feltétlen  előírást,  amely  szerint  az  elítéltek  számára  az  általuk  kívánt  
programokhoz azonnali hozzáférést kell nyújtani, az ilyen programokhoz történő hozzáférés pénzügyi  
megfontolások miatti korlátozásának vagy késleltetésének megfelelően indokoltnak kell lennie.

Ezért volt jelentősége annak, hogy az illetékes miniszter elmulasztotta felmérni azokat az igényeket,  
amelyet  az  IPP-büntetések  bevezetése  a  büntetés-végrehajtási  rendszerrel  szemben  támaszt,  annak 
ellenére, hogy a vonatkozó jogi szabályozás előfeltételezte azt a meglátást, hogy az IPP-büntetésre 
ítéltek  számára  a  rehabilitációs  kezeléseket  elérhetővé  kell  tenni.  Ez  a  mulasztás  a  nemzeti  
bíróságokból  általános  jelleggel  váltott  ki  kritikát,  és  vezetett  az  illetékes  miniszter  közjogi 
kötelezettségszegésének megállapításához.

Mindegyik  kérelmező  esetében  lényeges  időszakok  teltek  el,  mielőtt  egyáltalán  megkezdhették 
előmenetelüket  a  büntetésükben,  mindez  a  vonatkozó  szakpolitikai  dokumentumok  világos 
iránymutatásai ellenére. Világosan látható, hogy a késedelem a pénzügyi források hiányára vezethető 
vissza. Az elégtelen források nyilvánvalóan annak következményei voltak, hogy a határozatlan idejű 
fogvatartás intézkedés a szükséges tervezés és a lehetséges hatások józan megfontolása hiányában  
került bevezetésre. Továbbá, a kérelmezők ügyében a késedelem jelentős volt: megközelítőleg két és  
fél  évig  helyi  illetékességű börtönben maradtak,  ahol  kevés,  vagy egyáltalán  nem volt  a  bűnöző 
viselkedést  kezelő  program  volt.  A  szükséges  pénzügyi  források  rendelkezésre  bocsátása 
elmaradásának egyenes következményeként  a kérelmezőknek nem volt  tényleges  lehetőségük arra, 
hogy a minimális  fogvatartási  ideje alatt  az általuk támasztott  veszély tényleges  csökkentése vagy 
megszűnése  irányában  objektíve  előrelépjenek.  Mindemellett,  miután  a  kérelmezők  minimális 
fogvatartási ideje lejárt, fogvatartásukat kizárólag a közösséggel szemben támasztott veszély igazolta,  
így ebben a büntetési szakaszban a rehabilitációs kezelésekhez való hozzáférésük biztosítása sürgetően 
fontossá vált.

Ilyen  körülmények  között  a  Bíróság  úgy  ítélte  meg,  hogy  a  kérelmezők  minimális  fogvatartási 
idejének lejártát követően, amíg nem tettek lépéseket a fegyintézeti rendszeren belüli előmenetelük  
iránt azzal a kilátással, hogy hozzáférjenek a megfelelő rehabilitációs programokhoz, fogvatartásuk 
önkényes és így törvénytelen volt az Egyezmény 5. cikkének 1. bekezdése értelmében. Habár az első 
és a második kérelmező esetében a Bíróság elégedettséggel nyugtázta, hogy más fegyintézetbe történő 
átszállításukat követően a rehabilitációs programokhoz való hozzáférés tekintetében már nem érte őket 
további indokolatlan késedelem, a harmadik kérelmező azonban a Bíróság megállapítása szerint az  
előzetes motivációs munkaprogramban való részvételi javaslattól számított  további öt hónapig nem 
vehetett részt a programban. A részvételi javaslat megtételének időpontjáig a harmadik kérelmező a 
kilenc hónapos minimális  fogvatartási  idején túl  már  két  éve  és  tíz  hónapja  töltötte  folytatólagos  
szabadságvesztés-büntetését.  Ennek  megfelelően  rehabilitációs  kezelésének  megkezdése  rendkívül 
sürgőssé vált, a késedelemre azonban a brit Kormányzat  nem adott magyarázatot, így a Bíróság arra a 
következtetésre jutott, hogy ez a szabadság-elvonási időszak is önkényes és ezért törvénytelen volt az  
Egyezmény  5.  cikkének  1.  bekezdése  alapján.  A  Bíróság  mindezekre  figyelemmel  mindhárom 
kérelmező tekintetében megállapította az Egyezmény 5. cikke 1. bekezdésének megsértését.

A  Bíróság  megállapította,  hogy  a  kérelmezőknek  a  rehabilitációs  programokból  való  kizárással  
kapcsolatos panasza nem vetette fel külön kérdéseket az Egyezmény 5. cikkének 4. bekezdése alapján, 
minthogy  azt  már  az  Egyezmény  5.  cikkének  1.  bekezdése  alapján  megvizsgálta.  Emellett  nem 
állapítható meg az Egyezmény 5. cikke 4. bekezdésének megsértése a második és harmadik kérelmező  
szabadon  bocsátásuk  lehetőségével  kapcsolatos  panasza  tekintetében,  mert  a  Bíróság  megítélése 
szerint nem bizonyították, hogy a Szabadlábra-helyező Bizottság eljárása és a bírósági felülvizsgálati 
eljárások nem eredményezhettek volna szabadlábra helyezésüket elrendelő döntést.

A  Bíróság  az  első  kérelmező  részére  3.000,-Euró,  a  második  kérelmező  részére  6.200,-Euró,  a  
harmadik kérelmező részére 8.000,-Euró nemvagyoni kártérítést ítélt meg.
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3. X. és mások Ausztria elleni ügye (19.010/07. sz. ügy)27

A  kérelmezők  két  osztrák  nő  ("az  első  és  a  harmadik  kérelmező"),  akik  stabil  homoszexuális 
kapcsolatban élnek, és az egyikük fia ("a második kérelmező"). Az utóbbi házasságon kívül született 
1995-ben, és az anyja (a harmadik kérelmező) kizárólagos szülői felügyeleti jogot gyakorol felette. A 
kérelmezők együtt élnek, és a két nő együtt gondoskodik a gyermekről.

Azzal a szándékkal, hogy jogi kapcsolatot létesítsenek az első kérelmező és a gyermek között, anélkül,  
hogy megszüntetnék a kapcsolatot az anyjával, 2005 februárjában egy örökbefogadási megállapodásra 
jutottak, amelyet jóváhagyásra benyújtottak az illetékes kerületi bíróságra. Annak tudatában, hogy az 
Optk. vonatkozó rendelkezései értelmezhetők úgy is, hogy az kizárja egy homoszexuális pár egyik 
tagjának  a  másik  élettárs  általi  örökbefogadását  a  vérszerinti  szülővel  fennálló  kapcsolat 
megszüntetése nélkül, a kérelmezők azt kérték, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg az említett  
rendelkezések alkotmányellenességét,  mert  hátrányosan megkülönbözteti  őket nemi irányultságukra 
tekintettel.  Az  Alkotmánybíróság  2005  júniusában  a  kérelmet  mint  elfogadhatatlant  elutasította,  
minthogy a kerületi bíróság előtt az eljárás még folyamatban volt. 

A kerületi bíróság 2005 októberében a megállapodás jóváhagyását megtagadta, úgy ítélve, hogy az 
Optk. az irányozza elő, hogy egy személy örökbefogadása esetén az örökbefogadó szülő az azonos 
nemű  vérszerinti  szülő  helyébe  lépjen,  így  az  a  vérszerinti  szülő  gyermekkel  való  kapcsolatát 
megszünteti. Az adott ügyben a gyermek első kérelmező általi örökbefogadása nem az apjával, hanem 
az anyjával fennálló kapcsolatot szüntetné meg. A kérelmezők fellebbezését a megyei bíróság a 2006 
februárjában elutasította. A kerületi bíróság által kifejtetteken kívül megállapította, hogy bár osztrák 
jog nem adja pontos meghatározását a "szülők" fogalmának, mégis világosan két különböző nemű 
emberrel számol. Ahol – mint a jelen ügyben – a gyermeknek mindkét szülője megvan, nincs szükség 
egyikük  örökbefogadó  szülővel  való  felváltására.  E  tekintetben  a  bíróság  az  iratok  alapján  
megállapította,  hogy a gyermek rendszeres kapcsolatban állt  az apjával.  Nem foglalkozott  azzal  a 
kérdéssel, hogy a kérelmezők állítása szerint volt indok az apa örökbefogadáshoz való hozzájárulást  
megtagadó nyilatkozatának félretételére. A Legfelsőbb Bíróság 2006 szeptemberében a kérelmezők 
felülvizsgálati kérelmét elutasította, megállapítva, hogy egy gyermek saját anyjának nőnemű élettársa  
általi örökbefogadása jogilag lehetetlen. Úgy ítélte, hogy az Optk. vonatkozó rendelkezései nem keltik 
az alkotmányellenesség látszatát. 

A kérelmezők – az Egyezmény 14. cikkére a 8. cikkel összefüggésben hivatkozva – azt sérelmezték,  
hogy  hátrányosan  megkülönböztették  őket  az  első  és  a  harmadik  kérelmező  nemi  irányultságára  
tekintettel.  Azt  állították, hogy ésszerűen és tárgyszerűen nem igazolható,  hogy lehetővé teszik az  
egyik  fél  gyermekének  a  másik  általi  örökbefogadását,  ha  heteroszexuális  párok  érintettek,  akár  
házasok,  akár  nem,  míg  megtiltják  az  egyik  fél  gyermekének  a  másik  általi  örökbefogadását  a  
homoszexuális párok esetén.

A  Bíróság  ítélkezési  gyakorlatával  összhangban  megerősítette,  hogy   a  három kérelmező  közötti  
kapcsolat a 8. cikk értelmében "családi élet"-nek minősül. Ezért esetükben az Egyezmény 14. cikke az  
Egyezmény  8.  cikkével  összefüggésben alkalmazható.  (Az  osztrák  Kormányzat  sem vitatta  annak 
alkalmazhatóságát.)

A közelmúltban egy másik ügyben hozott  ítéletében (Gas és Dubois Franciaország elleni  ügye),  a 
Bíróság úgy ítélte meg, hogy egy azonos nemű pár, amelyben az egyik fél örökbe akarja fogadni a 
másik gyermekét, anélkül, hogy megszüntetné az anya jogi kapcsolatát a gyermekkel, nincs lényegileg 
azonos helyzetben egy házaspárral. A Bíróság nem látott okot arra, hogy eltérjen az abban az ügyben 
tett  megállapításaitól.  Megerősítette,  hogy az Egyezmény nem kötelezi a tagállamokat,  hogy adják 
meg az azonos nemű pároknak a házasságkötés lehetőségét.  Amennyiben egy állam úgy dönt, hogy az  
azonos nemű pároknak a jogi elismerés egy másik eszközét biztosítja, bizonyos mérlegelési jogkört 
élvez  pontos  jogállásuk  meghatározása  tekintetében.  Továbbá,  a  házasság  különleges  jogállást  
kölcsönöz azoknak, akik házasságra lépnek, így társadalmi, személyi és jogi következményekkel jár.  

27 Az  ítéletet  a  Nagykamara  2013.  február  19-én  hozta.  Az  ítéletnek  a  jogsértést  megállapító  részéhez 
Casadevall, Ziemele, Kovler, Jočiené, Sikuta, De Gaetano és Sicilianos bíró közös különvéleményt csatolt.
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A Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy az első és a harmadik kérelmezők jelen ügyben nem  
voltak  lényegileg  azonos  helyzetben  egy házaspárral.  Ennek következtében nem sértették  meg  az 
Egyezmény  14.  cikkét  az  Egyezmény   8.  cikkével  a  kérelmezők  helyzetét  egy  házaspáréval 
összehasonlítva.

A  Bíróság  elfogadta,  hogy  a  kérelmezők  lényegileg  azonos  helyzetben  vannak  egy  nem  házas 
különnemű párral, amikor az egyik fél örökbe akarja fogadni a másik gyermekét. Az osztrák Kormány 
nem hivatkozott  arra,  hogy létezik  egy különleges  jogállás,  amely  megkülönbözteti  a  nem házas 
heteroszexuális  párokat  az  azonos  nemű pároktól,  elismerve,  hogy az azonos  nemű párok elvileg 
éppúgy  lehetnek  alkalmas,  illetve  alkalmatlanok  az  örökbefogadásra,  így  a  közös  gyermekké 
fogadásra  is, mint különnemű párok.

Az osztrák törvény lehetővé teszi a közös gyermekké fogadást a nem házas különnemű párok számára.  
A Optk. szerint egyének fogadhatnak örökbe, és az Optk. vonatkozó előírásai  közül semelyik sem 
akadályozza, hogy egy nem házas heteroszexuális pár egyik tagja örökbefogadja élettársa gyermekét a 
nélkül, hogy ezzel megszüntetné a kapcsolatot élettársa és a gyermek között. Ezzel szemben a közös 
gyermekké  fogadása  egy  azonosnemű  pár  számára  jogilag  lehetetlen.  Az  Optk.  vonatkozó 
rendelkezése biztosítják, hogy bármely személy, aki örökbefogad valakit, az azonos nemű vérszerinti  
szülő helyébe lép. Minthogy az első kérelmező nő, élettársa gyermekének örökbefogadására csak úgy 
kerülhet sor, ha megszűnik a gyermek és az anyja közti családjogi kapcsolat. Az örökbefogadás ezért  
nem szolgálhat arra, hogy szülő-gyermek kapcsolatot hozzon létre az első kérelmező és a gyermek  
között az anyjával fennálló kapcsolata mellett. 

A Bíróságot nem győzte meg az osztrák Kormányzat azon érve, hogy a kérelmezők kérelmét nemi  
irányultságuktól független érvekre tekintettel utasították el, és így a kérelmezők valójában a törvény 
absztrakt felülvizsgálatának elvégzésére kérték a Bíróságot. Az osztrák bíróság világossá tette, hogy a  
kérelmezők által  az  kívánt  hatással  járó  örökbefogadás   az  Optk.  alapján lehetetlen volt.  Mind a 
kerületi  bíróság,  mind  a  megyei  bíróság  lényegében  a  kérelmezők  által  kért  örökbefogadás  jogi 
lehetetlenségére hivatkozott. Különösen nem foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy van-e indok az apa  
örökbefogadáshoz  való  hozzájárulást  megtagadó  nyilatkozatának  félretételére.  Ezzel  szemben,  a 
Megyei Bíróság aláhúzta, hogy a "szülők" kifejezés az osztrák családi jogban két különböző nemű  
személyt  jelent,   és hangsúlyozta a gyermek érdekét két különböző nemű szülővel való kapcsolata 
fenntartására. A Legfelsőbb Bíróság megerősítette, hogy a kérelmezők által kért örökbefogadás jogilag 
lehetetlen. Tekintettel arra, hogy következetesen az örökbefogadás jogi lehetetlensége állt az osztrák 
bíróságok  érvelésének középpontjában, ez megakadályozta őket abban, hogy bármely értelmes módon 
vizsgálják,  vajon  az  örökbefogadás  a  gyermek  érdekében  áll-e.  Ezzel  szemben  egy  nem  házas  
különnemű pár esetén meg kellett  volna megvizsgálni,  hogy az örökbefogadás a gyermek érdekeit  
szolgálja-e.  Következésképpen  a  kérelmezőket  közvetlenül  érintette  az  jogi  helyzet,  amelyet  
sérelmeztek. Továbbá, mivel a 8. cikk alkalmazásában együtt élvezték a "családi életet", mindhárman 
hivatkozhattak arra, hogy az állítólagos jogsértés áldozatai.  

Az első és a harmadik kérelmezők és egy nem házas különnemű pár közötti eltérő bánásmód nemi  
irányultságukon alapult. Az ügyet ezért meg kell különböztetni Gas és Dubois Franciaország elleni 
ügyétől,  amelyben  a  Bíróság  úgy  találta,  hogy  nem  volt  nemi  irányultságon  alapuló  különböző 
bánásmód egy nem házas különnemű és azonos nemű pár között, minthogy a francia jog szerint a  
közös gyermekké fogadás egyikük számára sem volt lehetséges. 

Az Egyezmény 8. cikke alapján nincs olyan kötelezettség, amely alapján  a közös gyermekké fogadás 
jogát  ki  kellene terjeszteni  a nem házas párokra is.  Tekintettel  azonban arra,  hogy az osztrák jog  
lehetővé a közös gyermekké fogadást nem házas különnemű párok számára, a Bíróságnak meg kellett  
vizsgálni,  hogy e jog elutasítása a (nem házas) azonos nemű pároktól  törvényes  célt  szolgál-e,  és  
arányos-e e céllal.

Az osztrák bíróságok és a Kormányzat azzal érveltek, hogy az osztrák örökbefogadási jog célja egy  
biológiai  család újjáteremtése.  A Bíróság elfogadta,  hogy a   hagyományos  értelemben vett  család 
védelme  elvileg  jogos  ok,  amely igazolhatja  az  eltérő bánásmódot,  miként  a  gyermek  érdekeinek 
védelme is.  A Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint azonban, olyan esetekben, amikor  nemen vagy 
nemi irányultságon alapuló eltérő bánásmódról van szó, a Kormányzatnak, ki kell mutatnia, hogy e  
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különbség  szükséges  volt  a  cél  eléréséhez.  Az  osztrák  Kormányzat  nem  szolgáltatott  semmilyen 
bizonyítékot annak alátámasztására, hogy hátrányos lenne, ha egy gyermeket azonos nemű pár nevelne 
fel, vagy  jogi szempontból két anyja vagy két apja lenne. Sőt, az osztrák jog szerint az egy személy  
(ideértve egy homoszexuálist is), számára is lehetséges az örökbefogadás. Ha bejegyzett élettársa volt  
az  utóbbinak  bele  kellett  egyeznie  az  örökbefogadásba.  A  törvényalkotó  tehát  elfogadta,  hogy  a 
kisgyerek  egy azonos  nemű párkapcsolatra  épülő  családban is  felnőhet,  és  hogy ez  nem káros  a  
gyermekre. Továbbá, a Bíróság érvényesnek találta a kérelmezők azon érvét, hogy az azonos nemű  
párkapcsolatra  épülő  családok  de  facto  léteztek,  de  megtagadták  a  jogi  elismerés  és  védelem 
elnyerésének lehetőségét. Ezek a megfontolások komoly kétség vetettek fel az azonos nemű párok 
általi közös  gyermekké fogadás abszolút tilalmának arányossága tekintetében.

Az osztrák Kormányzat  azzal is érvelt, hogy az európai államok között nincs egyetértés az azonos 
nemű párok általi közös gyermekké fogadás tekintetében, és ennek következtében az államot széles 
mérlegelési jogkör illeti  meg e kérdés szabályozása tekintetében.  A Bíróság előtt  azonban nem az 
azonos nemű párok általi közös gyermekké fogadás általános kérdése vetődött fel, hanem a nem házas 
különnemű  és  azonos  nemű  párok  közötti  eltérő  bánásmód  volt  az  ilyen  típusú  örökbefogadás 
tekintetében. Következésképpen az Európa Tanácsnak csak azt a tíz tagállamát, amely lehetővé tette a  
nem házas párok számára a közös gyermekké fogadást,28 lehet összehasonlítási alapnak tekinteni. E 
csoporton belül a hat állam kezeli a heteroszexuális párokat és az azonos nemű párokat ugyanolyan 
módon,  míg  négy helyezkedett  ugyanarra  az  álláspontra,  mint  Ausztria.29 A szűk minta  nem tette 
lehetővé, hogy egy lehetséges egyetértésre következtessenek az európai államok között.

Összegezve, a Bíróság úgy találta, hogy a Kormányzat elmulasztotta meggyőző indokát adni, hogy az  
azonos nemű párok általi  közös gyermekké fogadás  kizárása,  míg ezt  a lehetőséget  a nem házas 
különnemű pároknak biztosítják,  szükséges  a hagyományos  értelemben vett  család és   a  gyermek  
érdekeinek védelméhez. A különbségtétel tehát diszkriminatív; ennek megfelelően az Egyezmény 14.  
cikkét a 8. cikk tekintetében megsértették.

A Bíróság a kérelmezők javára összesen 10.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

4. Teodor Stamose Bulgária elleni ügye (29.713/05. sz. ügy)30

A kérelmező, aki egy missouri állami egyetemre iratkozott be, 1998-ban lépett be az Egyesült 
Államokba tanuló vízummal. Később azonban abbahagyta tanulmányait,  és fizetett munkát 
vállalt.  A  hatóságok  2000  januárjában,  úgy  ítélve,  hogy  ez  által  megsértette  a  vízum 
feltételeit, kiutasítási eljárást kezdeményeztek ellene; 2003. október 29-én visszatoloncolták 
Bulgáriába. Időközben, 2000 áprilisában a kérelmező édesanyja feleségül ment egy amerikai 
állampolgárhoz, és 2000 májusában az Egyesült Államok állandó lakosa, később állampolgára 
lett. A kérelmező testvére is az Amerikai Egyesült Államok állandó lakosa.
Egy  2003.  október  29-ei  végzéssel  a  bolgár  Belügyminisztériumhoz  tartozó  határőrség 
parancsnoka az 1998-as útlevéltörvény 76.§-ának (6) bekezdése alapján eljárva,  tekintettel a 
minisztérium  nemzetközi  együttműködési  osztályának  levelére,  amelyhez  csatolták  az 
Egyesült  Államok  nagykövetségének  levelét,  2003.  október  23-ától  számított  kétéves 
kiutazási  tilalmat  szabott  ki  a  kérelmezőre,  és  utasította  az  illetékes  hatóságokat,  hogy 
kobozzák  el  az  útlevelét.  Ennek  megfelelően,  2003  november  4-én  a  burgasi  rendőrség 
felszólította a kérelmezőt útlevele átadására. 
A kérelmező a végzés bírósági felülvizsgálatát kérte, arra hivatkozva, többek között, hogy a 
közigazgatási hatóságok hibáztak, amikor nem vette figyelembe az ő személyes helyzetét, és 
úgy döntöttek,  hogy vele szemben nem gyakorolják mérlegelési  jogukat. A Szófiai Városi 

28 Belgium, Egyesült Királyság (kivéve: Észak-Írország), Hollandia, Izland, Oroszország, Portugália, Románia,  
Spanyolország, Szlovénia  és Ukrajna.

29 Oroszország, Portugália, Románia és Ukrajna.
30 Az ítélet 2013. február 27-én vált véglegessé.
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Bíróság 2004.  május  11-én  a  kérelmet  elutasította.  Megállapította,  többek  között,  hogy a 
végzés meghozatalakor a hatóságok figyelembe vettek minden lényeges tényt,  nevezetesen 
azt,  hogy a  kérelmező  kitoloncolták,  és  hogy a  bolgár  hatóságokat  tájékoztatták  erről.  A 
kitoloncolás okai és a kérelmező személyes körülményei nem voltak lényegesek, minthogy az 
sem,  hogy  lehetősége  volt  arra,  hogy  újabb  beutazási  vízumot  szerezzen  az  Egyesült 
Államokba.  A végzés összhangban volt  a törvény azon céljával,  hogy megakadályozzák a 
szabad  utazásban  azokat  a  bolgár  állampolgárokat,  akik  megszegték  egy  külföldi  állam 
bevándorlási szabályait. 
A  kérelmező  felülvizsgálati  kérelmet  nyújtott  be,  megismételve  azt  az  érvelését,  hogy  a 
hatóságoknak  figyelembe  kellett  volna  venniük  az  ő  egyéni  körülményeit.  A  Legfelsőbb 
Közigazgatási Bíróság 2005. március 30-ai jogerős ítéletével az alsóbb fokú bíróság döntését 
hatályában fenntartotta. Úgy ítélte, többek között, hogy az 1998-as útlevéltörvény 76.§-ának 
(6)  bekezdése  a  hatóság  mérlegelési  jogkörébe  utalta,  hogy  alkalmazzák-e  a   kifogásolt 
intézkedést, és e kérdésben hozott döntésüket a bíróság  nem vizsgálhatja felül. A kérelmező 
ügyében  a  hatóságoknak  tekintettel  voltak  az  összes  lényeges  körülményre,  és 
megállapították, hogy az intézkedésre szükség van.
A kérelmező – a Negyedik kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikkére hivatkozással – azt sérelmezte, 
hogy  a  rá  kiszabott  kiutazási  tilalom  indokolatlan  és  aránytalan  volt.  A  kérelmező  – 
tartalmilag az Egyezmény 13. cikke alapján – azt is sérelmezte, hogy a tilalommal szembeni 
jogorvoslati kérelme vizsgálata során a bíróságok nem vizsgálták  az intézkedés arányosságát.
A Bíróság először is észlelte, hogy ez az eset némiképp újszerű kérdést vet fel, minthogy a 
Bíróságnak eddig nem volt alkalma olyan utazási tilalommal foglalkozni, amelynek célja a 
hazai  vagy  külföldi  bevándorlási  törvények  megsértésének  megelőzése.  A  Negyedik 
kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikke szerint korábbi esetekben a Bíróság vagy a korábbi Európai 
Emberi  Jogi  Bizottság  olyan  tilalmakkal  foglalkoztak,  amelyeket  folyamatban  lévő 
büntetőeljárással,  a  kiszabott  büntetések  végrehajtásával,  a  büntetett  előélethez  fűződő 
hátrányok  alóli  mentesülés  hiányával,  folyamatban  lévő  fizetésképtelenségi  eljárással, 
vámbírság  megfizetésének  megtagadásával,  adófizetés  elmulasztásával,  bírói  ítélet  alapján 
járó  magántartozás  megfizetésének  elmulasztásával,  "államtitok"  ismeretével,  katonai 
szolgálat  teljesítésének  elmulasztásával,  megfelelő  célországi  gondoskodás  hiányával 
párosuló  mentális  betegséggel,  kiskorú  gyermek  idegen  országba  vitelét  megtiltó  bírósági 
határozattal  álltak  kapcsolatban.  A  Bíróság  úgy  ítélte,  hogy  ezen  ügyekkel  szembeni 
különbségek ellenére a jelen ügyben alkalmazandó elvek azonosak.
A Negyedik  kiegészítő  jegyzőkönyv  2.  cikkének 2.  bekezdése  biztosítja  bármely  személy 
számára  azt  a  jogot,  hogy  bármely  országból  bármely  más,  általa  választott  országban 
távozzék,  amelybe  beengedik.  Annak  megtiltása,  hogy  a  kérelmező  elhagyja  Bulgáriát, 
kétségtelenül  e  jogba  való  beavatkozásnak  minősül.  Meg  kellett  tehát  vizsgálni,  hogy  a 
beavatkozás  „a  törvénnyel  összhangban"  állt-e,  a  Negyedik  kiegészítő  jegyzőkönyv  2. 
cikkének  3.  bekezdésében  meghatározott  egy  vagy  több  legitim  célt  követett-e,  és  hogy 
„szükséges volt-e egy demokratikus társadalomban" egy ilyen cél elérése érdekében.
A beavatkozás az 1998-as útlevéltörvény 76.§-ának (6) bekezdésén alapult, így egyértelműen 
volt törvényi alapja a nemzeti jogban. A kérelmező nem igyekezett azt állítani, hogy egyéb 
okból nem állt „a törvénnyel összhangban”, és a Bíróság sem látott okot arra, hogy úgy ítélje: 
nem teljesítették ezt a követelményt.
Továbbá az is nyilvánvaló a körülményekből, amelyek között a kérelmező elleni intézkedés 
alapjául  szolgáló  törvényi  rendelkezést  elfogadták  és  később  szigorították,   hogy  a 
beavatkozás  célja  az  volt,  hogy  más  államok  bevándorlási  törvényeinek  megsértésétől 
eltántorítson és visszatartson, és így csökkentse annak valószínűségét, hogy azok az államok 

45



más  bolgár  állampolgárok  belépését  megtiltsák,  vagy a  bolgár  állampolgárok  tekintetében 
vízumrendszerüket  megszigorítsák vagy elutasítsák annak enyhítését.  Noha a Bíróság kész 
volt elfogadni, hogy a beavatkozás a közrend fenntartásának, illetve mások jogai védelmének 
legitim céljait  követte,   a jelen ügyben nem volt  szükséges ezt a pontot tovább vizsgálni, 
mivel  az  utazási  korlátozások  semmi  esetre  sem  feleltek  meg  a  "egy  demokratikus 
társadalomban szükségesség" és az implicit arányosság követelményének.
A Bíróság  észlelte,  hogy  a  kérelmezőre  kiszabott  utazási  tilalom  nem tartott  sokáig  –  a 
törvény alapján időtartama pontosan két év volt. Azonban nem ez a fő kérdés: a kiindulópont 
az, hogy egyáltalán arányos volt-e automatikusan megtiltani a kérelmezőnek bármely vagy 
valamennyi  idegen országba,  tekintettel  arra,  hogy egy megadott  országban  megsértette  a 
bevándorlási törvényeket. A Bíróság úgy ítélte, hogy egy ilyen biankó és megkülönböztetés 
nélküli intézkedés nem lehet arányos. Egy ország bevándorlási törvényének súlyos megsértése 
esetén a rendes jogkövetkezményei az lenne érintett személy számára, hogy eltávolítják az 
adott  országból,  és  (az  adott  ország  törvényei  alapján)  egy  bizonyos  ideig  megtiltják  a 
területére  történő  újbóli  belépést.  Valóban,  a  kérelmező  el  is  szenvedte  ezeket  a 
következményeket a tanulóvízum feltételeinek megsértésének eredményeként – kitoloncolták 
az Egyesült  Államok területéről.  Elég drákóinak tűnik,  hogy a bolgár állam – amely nem 
tekinthető   a  kérelmező  jogsértése  által  közvetlenül  érintettnek  –  ezen  felül  egy  kétéves 
időszakban  abban  is  megakadályozta,  hogy  bármely  más  külföldi  országba  utazzon. 
Ezenkívül  a  hatóságok nem adták  semmilyen  indokát  a  végzésnek,  és  nyilvánvalóan  úgy 
ítélték,  hogy nem szükséges megvizsgálniuk a kérelmező egyedi  helyzetét,  és a bíróságok 
később kimondták, hogy ebben a kérdésben nem vizsgálhatják felül a hatóságok mérlegelési 
jogkörének gyakorlását. Így, bár a vonatkozó rendelkezést megadta nekik a lehetőséget, hogy 
a vitatott  intézkedést  alkalmazzák  vagy mellőzzék,   nincs  jele  annak,  hogy a mérlegelési 
jogkörük gyakorlása során a hatóságok  figyelembe vették volna bármely különleges tényezőt, 
mint például az Egyesült Államokból való kitoloncolását eredményező jogsértés súlyát, annak 
kockázatát, hogy más ország bevándorlási szabályait is megsérti a jövőben, családi helyzetét, 
pénzügyi és személyes helyzetét vagy hogy volt-e előzőleg büntetve. A Bíróság már korábban 
úgy ítélte, bár más összefüggésben, hogy az ilyen általános és szinte automatikus korlátozások 
nem tekinthető igazoltnak a Negyedik kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikke alapján.
Igaz,  hogy  az  intézkedés  alapjául  szolgáló  törvényi  rendelkezés  megelőző  időszakban, 
Bulgária  lett  a  bevándorlók  egyik  forrása,  és  hogy  ilyen  körülmények  között  legalábbis 
védhető,  hogy  a  bolgár  állam  a  nemzetközi  jóindulat  miatt  és  gyakorlati  okokból 
szükségesnek tarthatta,  hogy segítsen más államokat a bevándorlási  szabályok és politikák 
végrehajtásában.  Az  is  kitűnik,  hogy  ezt  a  rendelkezést  egy  intézkedéscsomag  részeként 
iktatták be, majd szigorították, amelynek az volt a célja, csillapítsa többek között az Európai 
Unió  tagállamainak  illegális  bevándorlástól  való  félelmét,  és  hogy az  szerepet  játszott  az 
Európai  Unió  2001  márciusi  döntésében,  amely  mentesítette  a  bolgár  állampolgárokat  a 
vízumkötelezettség alól a rövid távú tartózkodás tekintetében. Nyolc évvel később, 2009-ben, 
amikor annak szükségessége megszűnt, a rendelkezést hatályon kívül helyezték. Ugyanakkor 
az  a  tény,  hogy  a  kifogásolt  intézkedést  lehetővé  tevő  törvény  ilyen  háttérrel  került 
elfogadásra, nem mentesít az Egyezmény szerinti gondosság alól. Sem maga az intézkedés, 
ahogyan azt a kérelmezőre alkalmazták,  nem igazolható azzal a puszta ténnyel, hogy ilyen 
nyomás ösztönözte, sem a felelős állam nem korlátozhatja érvényesen védekezését arra, hogy 
ilyen indokokra hivatkozik annak igazolása végett. Bár a Bíróság kész lett volna elfogadni, 
hogy  a  saját  ország  elhagyásának  tilalmának  kiszabása  egy  másik  állam  bevándorlási 
törvényeinek  megsértésével  kapcsolatban  bizonyos  kényszerhelyzetben  indokoltnak 
tekinthető,  mégsem ítélte  úgy,  hogy egy  ilyen  intézkedés  automatikus  kiszabása,  tekintet 
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nélkül  az  érintett  személy  egyéni  körülményeire  egy  demokratikus  társadalomban 
szükségesnek minősíthető. A Negyedik kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikkét tehát megsértették. 
Ahol van egy védhető igény, hogy a hatóságok egy cselekménye sértheti egy egyén Negyedik 
kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikkében biztosított jogait, az Egyezmény 13. cikke megköveteli a 
nemzeti jogrendszertől, hogy hatékony lehetőséget biztosítson az egyén számára a sérelmezett 
intézkedés  vitatására  és  a  lényeges  kérdések  megvizsgálására  megfelelő  eljárásjogi 
biztosítékok és alaposság mellett, ami így lehetővé teszi az érintett egyénnek, hogy előadja 
valamennyi,  az intézkedés – a szó Egyezmény szerinti jelentésében – arányos voltát érintő 
érvét.
Tekintettel  a kérelmezőre kiszabott utazási tilalom kapcsán tett  megállapításaira,  a Bíróság 
úgy ítélte, hogy  a kérelmező Negyedik kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikkére alapított panasza 
védhető  volt.  Meg kell  tehát  vizsgálni,  hogy volt,  hogy rendelkezésére  állt-e  egy,  a  fenti 
követelményeknek megfelelő jogorvoslat.
A fő kérdésnek itt az tűnik, hogy a bíróság megvizsgálta-e a kérelmező kérelmét és az azt 
követő fellebbezéseket a megfelelő alapossággal és tekintettel azokra a tényezőkre, amelyek a 
tilalom  indokoltsága  szempontjából  lényegesek  az  Egyezmény  alapján.  Miként  az 
döntésükből kitűnik, lényegtelennek tekintették a kérelmező érveit,  amelyek  az intézkedés 
indokoltságát vonták kétségbe, kizárólag a tilalom alaki érvényességével foglalkoztak, és – 
különösen – úgy ítélték, hogy nem tudják alaposan megvizsgálni a tilalom szükségességének 
a hatóságok mérlegelési jogkörébe tartozó értékelését – a kérelmező által felhozott fő kérdést 
és  a  Negyedik  kiegészítő  jegyzőkönyv  2.  cikkének  3.  bekezdése  alapján  megkövetelt 
kiegyensúlyozás  kulcsfontosságú  elemét.  Olyan  eljárás,  amely  a  felülvizsgálat  korlátozott 
hatálya  miatt,  nem biztosít  lehetőséget  az  Egyezmény alapján  védhető panasz  lényegének 
vizsgálatára, nem elégítheti ki az Egyezmény 13. cikkének követelményeit. Az Egyezmény 
13. cikkét tehát megsértették.

5. Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. és mások Hollandia elleni ügye (39315/06. sz.  
ügy)31

A kérelmezők egy holland illetőségű korlátolt felelősségű társaság, a tömeges példányszámú napilap, a 
De Telegraaf kiadója,  és két  újságíró.  A De Telegraaf 2006 januárjában közzétette a két  újságíró 
cikkeit az AIVD (a holland titkosszolgálat) vizsgálatairól, azt sugallva, hogy olyan szigorúan titkos  
információkat tartalmazó okiratok vannak a birtokukban, amelyek elérhetővé váltak az amszterdami  
bűnözői körök számára is. 

Miután az Országos Rendőr-főkapitányság Belső Vizsgálati Osztálya elrendelte az okiratok kiadását,  
az első kérelmező kifogást nyújtott be a hágai Tartományi Bírósághoz, és hivatkozik forrásai felfedése 
elleni  újságírói  kiváltságaira.  Azt  állította,  hogy az  okiratokon  található  ujjlenyomatok  vizsgálata 
újságírói  információforrásai  azonosításához  vezethet.  A  Tartományi  Bíróság  úgy  ítélte,  hogy  az 
Európai  Emberi  Jogi  Egyezmény  10.  cikkében  a  védett  jogokat  nem sértették  meg  az  újságírók 
esetében,  mivel  nem  követelték  tőlük  azt,  hogy  tevékenyen  működjenek  együtt  a  forrás  
azonosításában. Megállapította továbbá, hogy az államtitok védelme indokolta a forrás védelmében 
való beavatkozást. Az első kérelmező felülvizsgálati kérelmét a Legfelsőbb Bíróság elutasította.

A kérelmezők 2006 júniusában polgári pert indítottak az állam ellen arra hivatkozva, hogy a második 
kérelmező és a harmadik kérelmező telefonját lehallgatták és megfigyelték őket, feltehetően AIVD 
ügynökök. Az állam nem volt hajlandó sem megerősíteni, sem cáfolni az ilyen megfigyelési eszközök 
használatát. A kérelmezők azonban azt állították, hogy ezek az intézkedések törvénytelenek voltak,  
mivel azokat valójában az újságírói forrásokat célozták. A Legfelsőbb Bíróság végül megállapította, 

31 Az ítélet 2013. február 22-én vált véglegessé.  Az ítéletet az Emberi Jogok Európai Bíróságának Hivatala 
közepes (2.) jelentőségűnek minősítette.
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hogy az újságírói források védelme nem abszolút, és a különleges hatáskörök használatát elvileg nem 
lehet kizárni.

A második kérelmező és a harmadik kérelmező 2006 novemberében megjelent a Tartományi Bíróság 
előtt,  hogy tanúként  kihallgassák  őket  három személy  ellen  indult  büntetőeljárásban,  akiket  azzal  
vádoltak, hogy titkos AIVD információkat szivárogtattak ki. Nem voltak hajlandó válaszolni azokra a 
kérdésekre, amelyek annak a személynek az azonosítását tették volna lehetővé, akitől a titkos AIVD 
dokumentumokat  megkapták.  Őrizetbe  vették  őket  bírósági  rendelkezés  nemteljesítése  miatt,  de 
néhány nappal később elengedték őket, minthogy a Tartományi Bíróság elismerte az újságírói források 
védelmének fontosságát. A Tartományi  Bíróság úgy találta továbbá, hogy nemzetbiztonsági kérdés  
nem merülhet fel, mivel AIVD-tól kikerült okiratok elérhetősége köztudottá vált a médiában. A három 
személy egyikét elítélték; az ítélet megemlítette, hogy a kérelmezőtől lefoglalt okiratokat a Holland 
Igazságügyi Intézet megvizsgálta, de nem találtak rajta ujjlenyomatot.

A kérelmezők - az Egyezmény 8. és a 10. cikkére hivatkozással – sérelmezték az újságírói források  
azonosítását lehetővé tevő okiratok kiadására kötelezésüket valamint az állam különleges jogköreinek 
alkalmazását. 

Bár  a  megfigyelési  intézkedések  által  felvetett  kérdéseket  rendszerint  kizárólag  a  8.  cikk  alapján  
szokták megítélni,  ebben az esetben annyira összefonódtak a 10. cikkel kapcsolatos kérdéssel, hogy a  
Bíróság az ügyet mindkét cikk alapján együttesen vizsgálta meg. 

Bár  nem  volt  vitatott,  hogy  a  második  és  harmadik  kérelmező  8.  és  10.  cikk  szerinti  jogaiba  
"beavatkoztak" a jogokat,  a felek nem értettek egyet  annak pontos természetét illetően. A Bíróság  
elfogadta,  hogy a  AIVD célja  az  volt,  hogy felfedjék,  majd  elzárják   a  titkos  információk  saját  
tisztviselői  köréből  kiszivárgását  azon  személy(ek)  azonosítása  révén,  aki(k)  a  titkos  okiratokat 
szállították a  kérelmezőknek.  A Bíróság azonban emlékeztetett  arra,  hogy "  egy forrást  azonosító  
információ" magában foglalja - mindaddig, amíg azok valószínűleg elvezetnek a forrás azonosításához 
- mind a "egy újságíró forrástól való információszerzésének ténybeli körülményeit", mind "egy forrás 
által az újságírónak adott információ kiadatlan tartalma". Ennek megfelelően a Bíróság úgy találta,  
hogy a AIVD arra használta különleges jogkörét, hogy megkerüljék az újságírói forrás védelmét.

A Bíróság ezt követően megvizsgálta, hogy a beavatkozás "törvényben meghatározott" volt. Ahhoz, 
hogy megfeleljen ennek a követelménynek, a szóban forgó törvénynek védenie kell az a 8. cikk 1.  
bekezdésében és  a  10.  cikk  1.  bekezdésében  védett  jogot  a  hatóságok  önkényes  beavatkozásával 
szemben,  különösen ott,  ahol  az önkényesség kockázata nyilvánvaló,  mert  a a végrehajtó hatalom 
jogköreit  titokban  gyakorolja.  A  kérelmezők  esetében,  a  szóban  forgó  beavatkozásnak  a  2002-es 
hírszerzési  és  titkosszolgálati  törvény  volt  az  alapja.  A  Bíróság  azt  is  megállapította,  hogy  a  
beavatkozás előre látható volt, abban az értelemben, hogy a kérelmezőknek ésszerűen tudatában kellett  
lenniük  annak,  hogy  ha  olyan  hitelesnek  minősített  információt  hoznak  nyilvánosságra,  amelyet 
jogellenesen  vittek  el  az  AIVD-tól,  ez  valószínűleg  azok  eredetének  kiderítését  célzó  akciót  fog 
kiváltani.

A Bíróság végül azt vizsgálta meg, vajon a kérelmezők újságírói jogállása  különleges biztosítékokat 
követel-e  forrásaik  védelmének  megfelelő  védelme  érdekében.  Más  esetektől  eltérően,  amikor  a  
megfigyelési intézkedések nem az újságírói források feltárására irányultak, a jelen ügyet pontosan az 
jellemzi, hogy az újságírók célzott megfigyelése információik eredetének meghatározása érdekében 
történt. A Bíróság emlékeztetett arra, hogy egy olyan területen, ahol a lehetséges visszaélés az egyes  
esetekben ilyen könnyű, és ilyen káros következményei lehetnek a demokratikus társadalom egészére,  
a felügyeletet bíróra vagy egy megfelelő független hatóságra kell bízni. Mégis, a kérelmezők esetében, 
a különleges hatáskörök gyakorlását anélkül engedélyezték, hogy előzetesen felülvizsgálta volna egy 
olyan független testület, amelynek hatásköre van arra is, hogy megakadályozza vagy megszüntesse 
azt. Az utólagos felülvizsgálat nem állíthatja vissza a újságírói források titkosságát, ha egyszer már 
megfosztották e jellegétől.  A Bíróság tehát  megállapította,  hogy az Egyezmény a 8.  és 10.  cikkét  
megsértették,  minthogy  a  törvény  nem  nyújtott  megfelelő  biztosítékokat  a  második  és  harmadik 
kérelmezővel szemben újságírói forrásaik felfedése érdekében tisztviselő megfigyelési intézkedések 
tekintetében. 
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Nem volt  vitás,  hogy az  átadásra  kötelező  határozat  beavatkozást  jelent  az  első  kérelmező  azon 
szabadságába,  hogy  információkat  fogadjon  és  továbbítson,  és  hogy  a  beavatkozásnak  törvényes 
alapja volt, nevezetesen a holland Be. 96a. cikke. Az AIVD-től elvitt  dokumentumokat egy bezárt  
páncélszekrényben tartották a bírósági eljárás során, olyan eljárást követően, amelynek jogszabályi  
alapja (a Be.) volt, és amelybe a kérelmező beleegyezett. A panaszolt beavatkozás így "törvényben  
meghatározott" volt. A felek abban is egyetértettek, hogy a beavatkozás célja legalábbis a "nemzet  
biztonsága" és a "bűnmegelőzés" volt, így az törvényes célokat követett.

A  Bíróság  ezt  követően  megvizsgálta,  hogy  a  beavatkozás  szükséges  volt-e  egy  demokratikus  
társadalomban, valamint azt, hogy a "nyomós társadalmi szükségletnek" felelt-e meg, vajon arányos 
volt-e  az  elérni  kívánt  törvényes  céllal,  és  a  nemzeti  hatóságok által  annak  igazolására  felhozott 
indokok megfelelőek és elégségesek voltak-e.

A  Bíróság  először  is  megállapította,  hogy  az  újságírói  források  védelmének  hiánya  a  sajtó 
létfontosságú közösségi  őrkutya  szerepét  is  alááshatja,  és  hátrányosan  érinti  a  média  a  pontos  és 
megbízható  információk  biztosítására  való  képességét  is.  Tekintettel  az  újságírói  források  a 
sajtószabadság érdekében szükséges védelmének fontosságára egy demokratikus társadalomban és egy 
források  felfedésére  vonatkozó  rendelkezés  lehetséges  dermesztő  hatására,  amelyet  e  szabadság 
gyakorlására  gyakorol,  egy ilyen  intézkedés  nem egyeztethető  össze  az  Egyezmény  10.  cikkével,  
kivéve, ha azt a közérdek kényszerítő követelmény indokolja. 

A  Bíróság  úgy  találta,  hogy  azon  AIVD  tisztviselő(k)  azonosításának  szükségessége,  akik  a 
kérelmezők számára a titkos okiratokat leszállították, nem indokolja az átadásra kötelező határozatot.  
Valójában a kérdéses személy(ek)  megtalálhatóak lettek volna egyszerűen az okiratok tartalmának  
tanulmányozása és azon tisztviselők azonosítása révén, akiknek hozzáférésük volt azokhoz. Továbbá, 
noha a Bíróság elismerte, hogy az AIVD jogos érdeke fűződött annak ellenőrzéséhez, hogy minden 
elvitt  okiratot  kivontak-e  a  forgalomból,  ez  nem volt  elegendő ahhoz,  hogy igazolja  a  kérelmező 
újságírói forrásainak felfedését. A Bíróság ezzel kapcsolatban megjegyezte: ez már semmiképpen sem 
akadályozhatta  meg  azt,  hogy  az  azokban  szereplő  információk  illetéktelen  kezekbe  kerüljenek,  
minthogy azokat már valószínűleg régóta ismerték olyan személyek, akiket a felek bűnözőként írtak 
le. Végül a Bíróság megállapította, hogy az elvitt okiratok tényleges átadása nem is volt szükséges, 
mivel azok csonkítatlanságának szemrevételezéssel történő ellenőrzésére, majd megsemmisítésük is 
elégséges lett volna.

A Bíróság ezért arra a következtetésre jutott, hogy a Kormányzat nem adta "megfelelő és elégséges"  
indokát az okiratok átadására vonatkozó határozatnak, és így megsértették az Egyezmény 10. cikkét. 

A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai

Büntető ügyszak

Bfv.III.783/2012/13. 
I. A tolmács részvétele a tárgyaláson (nyilvános ülésen) kötelező, annak megtartása a távollétében  
feltétlen (abszolút) eljárási szabálysértés. 

II. Ha a terhelt az anyanyelvének használatát maga igényli, akkor a tolmács igénybe vétele rögzül, az  
eljárás további menetében mindvégig kötelező marad. 

A  Be.  416.  §  (1)  bekezdésének  c)  pontja  szerint  felülvizsgálatnak  a  bíróság  jogerős  ügydöntő 
határozata  ellen  akkor  van  helye,  ha  a  bíróság  határozatának  meghozatalára  a  Be.  373.  §  (1)  
bekezdésének I. b) vagy c) pontjában, illetve IIIV. pontjának valamelyikében meghatározott eljárási�  
szabálysértéssel került sor. A Be. 373. § (1) bekezdésének II. d) pontja kötelezően írja elő a bíróság 
ítéletének hatályon kívül helyezését és a bíróság új eljárásra utasítását, ha a tárgyalást olyan személy  
távollétében tartották meg, akinek a részvétele a törvény értelmében kötelező.

Az eljárási iratokból megállapítható:
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- A terhelt a nyomozás során magát ukrán anyanyelvűnek mondta (nyomozati iratok 319., 340., 378.,  
389. oldal).

-  A  terhelt  az  elsőfokú  bírósághoz  2009.  december  23-án  érkezett  beadványában  az  ügy  orvosi  
vonatkozásaira  és  az  orvosi  nyelv  sajátosságára  is  hivatkozással,  anyanyelv-használati  jogának 
gyakorlása érdekében magyar-orosz, orosz-magyar tolmácsolást kért (9. sorszámú irat).

- Az elsőfokú bíróság 2010. január 12. napján ukrán-orosz tolmácsot rendelt ki (11. sorszámú végzés).
- A kirendelt tolmács közreműködött a 2010. január 19. (12. sorszámú tjkv. - a terhelt a 2. oldal szerint  

ukrán dialógussal beszélő orosz anyanyelvűnek, lényegében két anyanyelvűnek mondta magát, és� �  
az orosz nyelvet kívánta használni), február 18. (17. sorszámú tjkv.) és március 23. (19. sorszámú  
tjkv.) napjain tartott tárgyaláson.

- A 2010.  szeptember 21. napján tartott  tárgyaláson a nem is idézett  (22.  sorszámú irat)  kirendelt  
tolmács nem volt jelen, és a terhelt nem kérte a tolmács megidézését, hanem a hallgatóság között  
megjelent feleségének tolmácsolását igényelte (26. sorszámú tjkv.), majd a bizonyítás továbbfolyt,  
a bizonyítási eljárás befejezetté nyilvánítására ezután került sor, elhangoztak a perbeszédek, végül  
a tárgyalást aznap az elsőfokú bíróság határozathirdetésre napolta el.

- Az elsőfokú bíróság 2010. szeptember 30. napján hirdette ki az ítéletét, de a kirendelt tolmács ekkor 
sem működött közre, míg a terhelt felesége jelen volt (27. sorszámú tjkv.).

- A 2010. szeptember 21. és 30. napjain tartott tárgyalások jegyzőkönyvei nem jelölték meg, hogy az  
elsőfokú bíróság kirendelte-e tolmácsként  a terhelt  feleségét,  de még azt  sem,  hogy kirendelés  
nélkül folyt-e egyáltalán tolmácsolás.

- A másodfokú bíróság tolmácsot nem idézett (2. számú irat), majd 2011. május 18. napján a nyilvános 
ülést  tolmács közreműködése nélkül  tartotta meg,  s  ekkor a terhelt  felesége nem volt  jelen (5. 
sorszámú jkv.).

A Be. - alapvető rendelkezései közé tartozó - 9. §-ának (2) bekezdése szerint a büntetőeljárásban mind 
szóban, mind írásban mindenki az anyanyelvét (törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés alapján, 
az abban meghatározott körben regionális vagy nemzetiségi nyelvét vagy - ha a magyar nyelvet nem 
ismeri  -  az  általa  ismertként  megjelölt  más  nyelvet)  használhatja.  Az  alapvető  rendelkezésnek 
feltétlenül érvényesülnie kell, mindenféle mérlegelési lehetőség nélkül.

A Be. 114. §-ának (1) bekezdése pedig kifejezetten előírja, hogy ha nem magyar anyanyelvű személy 
az  eljárás  során  az  anyanyelvét  (-  törvénnyel  kihirdetett  nemzetközi  szerződés  alapján,  az  abban 
meghatározott körben - regionális vagy kisebbségi nyelvét) kívánja használni, tolmácsot kell igénybe  
venni.  A  ”kell”  kitétel  folytán  a  tolmács  kirendelése  kötelező,  és  az  igénybevétel  nem azonos  a� � � �  
tolmács  puszta  kirendelésével  és  megidézésével,  amit  majd  követ  vagy  nem  követ  a  tényleges 
közreműködése. Annál minőségileg több, azt jelenti, hogy a tolmácsnak kötelezően rész kell vennie és 
közre kell  működnie a tárgyaláson vagy más, a terhelt jelenlétét igénylő eljárási cselekményen,  és  
biztosítania kell  a szóbeli  érintkezés lehetőségét az eljárás szereplői,  mindenekelőtt  a  bíróság és a  
terhelt között. Ellenkező esetben a megjelent terhelt formálisan (fizikailag) ugyan jelen lenne, azonban 
érdemben  mégsem,  mivel  nem  (vagy  nem  megfelelően)  értené  a  büntetőjogi  felelősségének 
tisztázására irányuló tárgyaláson történteket.

Az elsőfokú bíróság a tolmács kirendelésével eldöntötte azt a kérdést, hogy a terhelt számára tolmács 
közreműködése szükséges.

A Kúria leszögezte, hogy a tolmács kötelező közbejötte (igénybevétele) nem egyszerűen a terheltet  
segítő  jelenlét,  hanem  az  eljárás  érvényességének,  végső  soron  pedig  az  ügydöntő  határozat 
érvényességének a feltétele.

A Kúria arra is  rámutatott,  hogy ha a terhelt  az anyanyelvének használatát maga igényli,  akkor a  
tolmács igénybevétele rögzül, az eljárás további menetében mindvégig kötelező marad. Ha ugyanis a  
terhelt az eljárás nyelvének megfelelő ismerete hiányában van, s ezt jelzi is, akkor a terhelt későbbi  
esetleges  visszakozása  mellett  sem lehet  bizonyos,  hogy a  terhelt  a  tárgyalás  történéseinek  valós  
ismeretébe  kerül,  illetőleg  elejét  kell  venni  annak is,  hogy a  visszakozó  terhelt  utóbb  mégiscsak 
hivatkozhasson a nem-értés helyzetére. A Kúria megjegyezte,  hogy a terhelt  2010. szeptember  21. 
napján  a  tolmács  megidézéséről,  és  nem  a  tolmácsolásról  mondott  le,  hiszen  a  feleségének  a 
tolmácsolását igényelte.
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Az anyanyelv  használatára  vonatkozó alapvető rendelkezés  csakis  oly módon  érvényesülhet,  ha  a 
tolmács a tárgyaláson (nyilvános ülésen, egyéb eljárási cselekményen) jelen van, feladatát teljesítve  
azon részt vesz és közreműködésével biztosítja a szóbeli érintkezés lehetőségét. A tolmácsot kirendelő 
elsőfokú döntés nem bírálható felül, köti mind az elsőfokú, mind a felülbíráló bíróságot. A tolmács 
kirendelése pedig értelemszerűen a tolmács kötelező jelenlétét vonja maga után azokon az eljárási  
cselekményeken,  amelyeken  a  terhelt  jelenléte  kötelező.  Mindezek  ellenére  2010.  szeptember  21.  
napjától az elsőfokú tárgyaláson a korábban kirendelt tolmács már nem működött közre. Az pedig nem 
állapítható meg, hogy ekkortól folyt-e egyáltalán tolmácsolás, avagy a terhelt felesége tolmácsolt-e. 
Ha  tolmácsolás  nem folyt,  az  éppúgy a  tolmács  részvételének a  hiányát  jelenti,  mintha  a  terhelt 
felesége tolmácsolt volna, mert a tolmácsra a szakértőre vonatkozó szabályok az irányadók [Be. 114. §  
(3) bekezdés], és szakértő, így tolmács a terhelt hozzátartozója nem lehet [Be. 103. § (1) bekezdés a)  
pont], azaz kizárt.

A helyzet a másodfokú eljárásban sem változott, s abból, hogy a nyilvános ülésen nem volt jelen sem a  
tolmács,  sem a terhelt  felesége,  a tolmácsolás hiánya  következik.  A nyilvános  ülésre egyébként  a  
törvényben  megállapított  -  de  az  adott  vonatkozásban  nem  létező  -  eltérésekkel  a  tárgyalásra 
vonatkozó rendelkezések az irányadók [Be. 234. § (3) bekezdés, Be. 345. §].

A kirendelt  tolmács  távolléte  -  és  esetlegesen a  törvény által  kizárt  tolmács  közreműködése  -  azt� � �  
jelenti,  hogy az  elsőfokú tárgyalást  részben,  továbbá  a  másodfokú  nyilvános  ülést  olyan  személy 
távollétében tartották meg, akinek a részvétele a törvény értelmében kötelező.

Gazdasági ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Munkaügyi ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Polgári ügyszak

Pfv.V.21.989/2012/5. 
A felülvizsgálati kérelemben írtakkal szemben a bíróság a szükséges mértékben eleget tett a Pp. 221. § 
(1) bekezdése szerinti indokolási kötelezettségének. Az elsőfokú bíróság az ítéletének indokolásában 
külön kiemelte és értékelte a bizonyítékokat,  és az ítélet megfelelő jogi indokolást is tartalmaz. A 
másodfokú bíróság a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján az elsőfokú bíróság által megállapított  
tényállást még ki is egészítette és pontosította, ítéletét a fellebbezésben írtakra is figyelemmel ténybeli  
és jogszabályi hivatkozásokkal megindokolta. A jogerős ítélet az Alaptörvényben és az Emberi Jogok 
Európai Egyezményében rögzített jogokat sem sérti. 

Közigazgatási ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

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