
Employment Tribunal (London South) által 2006. július
10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem –

S. Coleman kontra Attridge Law, Steve Law

(C-303/06. sz. ügy)

(2006/C 237/10)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Employment Tribunal (London South)

Az alapeljárás felei

Felperes: S. Coleman

Alperesek: Attridge Law, Steve Law

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1) A fogyatékosságon alapuló hátrányos megkülönböztetés
tilalma keretében az irányelv (1) kizárólag azon személyeket
részesíti védelemben a közvetlen hátrányos megkülönbözte-
téssel és zaklatással szemben, akik saját maguk fogyaté-
kosak?

2) Ha a fenti 1) kérdésre adott válasz nemleges, védelemben
részesíti-e az irányelv azon alkalmazottakat, akik saját
maguk ugyan nem fogyatékosak, de kevésbé kedvező bánás-
módban részesülnek, vagy zaklatják őket egy fogyatékos
személlyel való kapcsolatuk miatt?

3) Amennyiben egy munkaadó egy alkalmazottal kevésbé
kedvező módon bánik, mint ahogy más alkalmazottakkal
bánik vagy bánna, és megállapítják, hogy az alkalmazottal
szembeni bánásmódnak az az alapja, hogy annak fogyatékos
fia van, akiről az alkalmazott gondoskodik; ez a bánásmód
az irányelv által előírt egyenlő bánásmód elvét sértő
közvetlen hátrányos megkülönböztetés-e?

4) Amennyiben egy munkaadó zaklat egy alkalmazottat és
megállapítják, hogy az alkalmazottal szembeni bánás-
módnak az az alapja, hogy az alkalmazottnak fogyatékos fia
van, akiről az alkalmazott gondoskodik; ez a zaklatás az
irányelv által előírt egyenlő bánásmód elvét sérti–e?

(1) 2000/78/EK irányelv, HL L 303., 2000.; magyar nyelvű különkiadás
5. fejezet, 4. kötet, 79. o.

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága által 2006.
július 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti
kérelem – OTP Garancia Biztosító Rt. kontra Vas Megyei

Közigazgatási Hivatal

(C-312/06. sz. ügy)

(2006/C 237/11)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága

Az alapeljárás felei

Felperes: OTP Garancia Biztosító Rt.

Alperes: Vas Megyei Közigazgatási Hivatal

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1. A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztár-
saság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar
Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a
Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozá-
sainak feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező
szerződések kiigazításáról szóló okmány (továbbiakban:
Csatlakozási okmány) 24. Cikke értelmében alkalmazandó
X. melléklet (1) 4/3/a. pontja szerinti azon megállapodás,
mely szerint az EK Szerződés 87. és 88. cikkében foglaltak
ellenére Magyarország 2007. december 31-ig fenntarthatja a
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. §-a és 7. §-a
alapján az adóalap 2 %-áig a helyi önkormányzatok által
meghatározott ideig nyújtott iparűzési adókedvezményeket,
értelmezhető-e akként, hogy Magyarország átmeneti mentes-
séget kapott az iparűzési adó fenntartására, azaz úgy, hogy
a Csatlakozási okmány az iparűzési adókedvezmények fenn-
tartásával elismerte Magyarország átmeneti jogát magának
az iparűzési adónemnek a fenntartására is?
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