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BESZÁMOLÓ  

AZ EURÓPAI UNIÓ TÖRVÉNYSZÉKE, A JOGESETEKEN 

KERESZTÜL C. WORKSHOPRÓL 
 

2019. január 31. napján rendezte meg a Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi 

Doktori Iskolája „Az Európai Unió Törvényszéke, a jogeseteken keresztül” című, nagy 

hallgatói és oktatói érdeklődést kiváltó workshopot, amelyen Prof. Dr. Csehi Zoltán, az Európai 

Unió Törvényszékének bírája tartott előadást. 

A rendezvényt Prof. Dr. Róth Erika a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 

Tanácsának elnökhelyettese nyitotta meg, aki külön köszöntötte a felkért előadó mellett Prof. 

Dr. Csák Csillát, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját, a Miskolci 

Törvényszékről érkezett vendégeket, a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 

doktoranduszait, valamint a többi megjelent érdeklődőt.  

Prof. Dr. Csehi Zoltán bemutatkozásában mint egykori „budai csibész” kitért 

tanulmányaira, munkásságára. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szerezte jogi 

diplomáját, majd Németországban a Heidelbergi Egyetemen jogi mesterdiplomát szerzett 

LL.M. képzésen. Sokoldalúságát az is tükrözi, hogy a jogi tanulmányai mellett a 

művészettörténet területén is diplomát szerzett. Állam- és jogtudományok doktori címét 2004-

ben szerezte meg, majd 2011-ben habilitált. Egyetemi tanári munkái mellett ügyvédként 

tevékenykedett, majd bíróként dolgozott, 2004 és 2016 között választott bírói feladatokat is 

ellátott. 2016. április 13-tól az Európai Unió Törvényszékének Magyarország által delegált 

bírája.  

Prof. Dr. Csehi Zoltán előadásában ismertette a Törvényszék hatáskörére, szervezetére és 

az eljárások lefolytatására vonatkozó alapvető adatokat és szabályokat, majd jogeseteken 

keresztül mutatta be magának a bírói szervezetnek a működését. 

Az Európai Unió Törvényszéke a semmisségi, kártérítési, közszolgálati ügyekben 

tevékenykedik, ezen kívül egyes szerződéses vitákban is dönt, és a szellemi tulajdon területén 

a határozatok felülvizsgálatát is ellátja. Prof. Dr. Csehi Zoltán rávilágított arra, hogy a 2018. 

évben beadott keresetek több, mint egyharmada szellemi tulajdon védelme vonatkozású volt és 

megsemmisítési kereset. Ezzel szemben a legkevesebb a választottbírósági kikötések elleni 

keresetek.  

Szervezeti felépítését tekintve a Törvényszék 46 bíróból áll, mely 9 tanácsban végzi 

munkáját, ezekben 5-5 bíró helyezkedik el. 15 bíró tartozik a Nagytanácsba, ugyanakkor 

egyesbírókként is eljárhatnak, de ennek előfordulása ritka. A bírói állományba minden tagállam 

legalább egy bírót delegál. A tagállam belső eljárási szabályai alapján kiválasztott jelölt 

alkalmasságáról az erre kijelölt véleményező bizottság rendkívül alapos elbeszélgetés útján 

győződik meg. 

Prof. Dr. Csehi Zoltán a Törvényszék által tárgyalt eseteken belül az ügyek négy nagy 

csoportját különítette el, név szerint a versenyjogi ügyeket, a szellemi tulajdonnal kapcsolatos 

jogvitákat, a közszolgálati jogvitákat és a színes palettát felsorakoztató egyebeket, amik az 

előbbi kategóriákba nem tartoztak bele. Ilyen például a közbeszerzés, okiratkiadás, FEOGA 

mezőgazdasági támogatási ügyek, a támogatási szerződések, a korlátozó rendelkezések és a 
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parlamenti képviselőket érintő ügyek. Az alábbiakban a bíró úr által bemutatott egyes ügyek 

közül szemelgetünk. 

Az előadó az eljárások időtartamát statisztikákkal is érzékeltette, amelyek a 2017-es évben 

átlagosan 16,3 hónapot öleltek fel, miközben a korábbiakhoz képest tendenciaként érzékelhető 

az évről évre növekedő időtartam. 

Az eljárások elhúzódásának tanulságos példájaként mutatta be a Gascogne-ügyet, 

amelyben az eljárás 2006. február 23.-tól egészen 2011. november 16.-ig eltartott. A bíróság 

figyelemreméltó alapossága ellenére a felek beperelték a bíróságot, a kirívóan hosszú eljárására 

tekintettel, vagyoni és nem vagyoni kártérítést követeltek. Az ügyben hozott döntés elutasította 

a felek nem vagyoni kártérítési kérelmét elsősorban arra hivatkozással, az ésszerű időn belüli 

határozathozatal elmulasztása itt nem vagyoni sérelmet, így különösen a jó hírnév sérelmét sem 

eredményezett.  

A szellemi tulajdoni ügyek közül Prof. Dr. Csehi Zoltán a FCA US , az EUIPO és Robert 

Dennis Busbridge peres felek közötti védjegy törlése iránti T-109/17 számú ügyet emelte ki, 

amely sportautó termékekre bejegyzett  „Viper” bejegyzett szóvédjegy körül zajlott. A brit 

VIPER elnevezéssel ˝levédett˝ termék sajátossága, hogy a járművet újdonsült tulajdonosa saját 

maga rakhatja össze a kitaláló által rendelkezésre bocsátott elemekből, a megfelelő 

kompatibilitással bíró motorikus alkatrészek pedig szintén külön megvásárolhatóak. Ezáltal a 

jármű tulajdonosa a saját egyedi igényeinek megfelelő autót állíthat össze. Egy autógyártással 

foglalkozó amerikai multicég (FCA US) viszont szintén a „Viper” megjelölést lajstromoztatta.  

Mivel az EUIPO Busbridge úr vonatkozásában megállapította a védjegy korábbi tényleges 

használatát, ezért az FCA US védjegyét törölte. Ezt követően kezdeményezett eljárást az 

amerikai cég a Törvényszék előtt. Az ügy egyediségét az adta, hogy a Törvényszéknek az 

eljárás során azt is vizsgálnia kellett, hogy mi minősül autónak, és vajon a házilag 

összeszerelhető, motor nélküli termék szintén ugyanabba az áruosztályba sorolható-e, amelyre 

tekintettel az amerikai cég az autómárkát lajstromoztatta. A bíróság keresetet elutasította. 

A közszolgálati jogviták közül a felperesi oldalon szereplő Erik Josefsson ügye nyert 

kiemelést, aki a Parlamentet állította alperesi pozícióba. Ebben az esetben a tanácsadó helyekért 

folyt a vita. Az Európai Parlament fel akart mondani a képviselőnek, ugyanakkor a felmondás 

jogalapját vitatták, majd az eljárásban részletes indoklásra és reakció válaszra kérték a feleket. 

A döntés ellen fellebbeztek, az ügyet a Törvényszék a T-566/16 számon tart nyilván.  

Előadásának zárásaként Prof. Dr. Csehi Zoltán kiemelte, hogy a statisztikák szerint ezer 

keresetből nagyon kevés számú az, ami megalapozott és az ezen keresetek alapján indult 

eljárások zöme is végzéssel zárul, az érdemi döntésig jutó jogviták száma kevés. Az előadást 

követően a hallgatóság intézett kérdéseket az előadóhoz. 


