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Európai uniós jogi közlemények

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek

Büntető ügyszak

A Tribunale  di  Fermo  (Olaszország)  által  2012.  augusztus  29-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-398/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Kizárja-e az ugyanazon cselekmények miatt ugyanazon személlyel szembeni eljárás valamely másik 
Szerződő  Fél államban történő  megindítását vagy folytatását az olyan, eljárást megszüntető  jogerős 
ítélet, amelyet az Európai Unió SMVE-ben részes tagállama nyomozási szakban, széleskörű vizsgálat 
eredményeként olyan eljárás keretében hozott, amely új bizonyítékok felmerülése esetén újraindítható 
lenne? 

Gazdasági ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú kérdés.

Munkaügyi ügyszak

1.  A Curtea de Apel Brașov (Románia) által 2012. augusztus 2-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-369/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: román 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Az Európai  Unió Alapjogi  Chartája  51.  cikke (1)  bekezdésének második mondatát  az  Alapjogi 
Charta 20. cikkére is tekintettel úgy kell-e értelmezni, hogy az állami forrásból fizetett alkalmazottak 
ugyanazon jogokkal rendelkeznek, mint az állami irányítás alatt álló vagy az állami költségvetésből 
finanszírozott gazdasági társaságok alkalmazottai? 

2.  Az Európai  Unió Alapjogi  Chartája  51.  cikke (1)  bekezdésének második mondatát  az  Alapjogi 
Charta 20. cikkére is tekintettel úgy kell-e értelmezni, hogy az tiltja a hátrányos megkülönböztetést az 
állami forrásból fizetett alkalmazottak és az állami irányítás alatt álló vagy az állami költségvetésből 
finanszírozott gazdasági társaságok alkalmazottai között?

3.  Az  Európai  Unió  Alapjogi  Chartája  17.  cikke  (1)  bekezdésének második  mondatában szereplő 
„[t]ulajdonától”  kifejezést  úgy kell-e  értelmezni,  hogy az  a  munkabérhez  való  jogot  is  magában 
foglalja? 

4.  Az  Európai  Unió  Alapjogi  Chartája  17.  cikke  (1)  bekezdésének második  mondatában szereplő 
„közérdekből” kifejezést úgy kell-e értelmezni, hogy az magában foglalja a „gazdasági válságot”? 

5. Az Európai Unió Alapjogi Chartája 17. cikke (1) bekezdésének harmadik mondatában szereplő „[a] 
tulajdon  használat[a],  az  általános  érdek  által  szükségessé  tett  mértékben”  fordulatot  úgy  kell-e  
értelmezni, hogy az magában foglalja „a közszféra alkalmazottainak 25 %-os bércsökkentését”? 

6.  Amennyiben a  román állam a gazdasági  válságra  és  az  állami  költségvetés  kiegyensúlyozására  
hivatkozva 25 %-kal csökkenti az állami forrásból fizetett alkalmazottak díjazását, az utóbbit úgy kell-
e  értelmezni  az  Európai  Unió Alapjogi  Chartája  17.  cikke (1)  bekezdésének második mondatával  
összhangban, hogy az állam utóbb kellő  időben köteles lesz ezen alkalmazottak számára méltányos 
összegű kártalanítást fizetni az elszenvedett veszteségekért? 
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2. Az Arbeitsgericht Nienburg (Németország) által 2012. szeptember 13-án benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-415/12. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés
Úgy kell-e  értelmezni  a  vonatkozó  uniós  jogot  és  különösen  a  98/23  irányelvvel  módosított,  az  
UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a részmunkaidős foglalkoztatásról kötött  keretmegállapodásról  
szóló 97/81 irányelv mellékletében szereplő említett keretmegállapodás 4. szakaszának 1. és 2. pontját,  
hogy azokkal ellentétesek az olyan nemzeti jogszabályok, kollektív megállapodások vagy gyakorlat,  
amelyek  szerint,  ha  a  munkavállaló  munkaideje  a  heti  munkanapok  számának  módosulásával  
összefüggésben  módosul,  a  fel  nem  használt  szabadságot,  amelynek  igénybevételére  a 
munkavállalónak az esedékesség időszakában nem volt lehetősége, úgy igazítják ki, hogy a hetekben 
kifejezett szabadság mértéke ugyan változatlan marad, de eközben a napokban kifejezett szabadságot 
átszámítják az új munkaidőre?

Polgári ügyszak

1.  A  Bundesgerichtshof  (Németország)  által  2012.  július  31-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelmek (C-360/12.  és C-387/12. sz. ügy)1 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni a 40/94/EK rendelet 93. cikkének (5) bekezdését, hogy a 40/94/EK rendelet  
93.  cikkének  (5)  bekezdése  értelmében  vett  bitorlást  követtek  el  valamely  tagállamban  (A 
tagállamban), ha egy valamely más tagállamban (B tagállamban) elkövetett cselekmény az elsőként 
említett tagállamban (A tagállamban) elkövetett jogsértésben való részességet valósít meg? 

2. Úgy kell-e értelmezni a 44/2001/EK rendelet 5. cikkének 3. pontját, hogy a káresemény valamely 
tagállamban  (A tagállamban)  következett  be,  ha  az  ügy tárgyát  vagy  az  igények  alapját  képező 
jogellenes  károkozásra  valamely  más  tagállamban  (B  tagállamban)  került  sor,  és  az  az  elsőként 
említett tagállamban (A tagállamban) történt jogellenes károkozásban (főcselekmény) való részességet 
valósít meg? 

2.  A Krajský súd v Prešove (Szlovákia) által 2012. augusztus 3-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-373/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: szlovák 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Az Európai Unió Alapjogi Chartájának (Charta) 47.  cikkét  ennek 38.  cikkével,  a  fogyasztókkal  
kötött  szerződésekben alkalmazott  tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EGK tanácsi  irányelv 6. 
cikkének (1)  bekezdésével  és  7.  cikkének (1)  bekezdésével  összefüggésben úgy kell-e értelmezni,  
hogy amennyiben valamely bíróság, amely előtt a fogyasztókkal kötött szerződésre vonatkozó eljárás 
folyik, köteles értékelni, hogy egy szerződéses kikötés tisztességtelen-e, és hogy egy másik tagállam 
valamely  igazságszolgáltatási  szerve  hasonló  ténybeli  körülmények  között  bizonyítottan  úgy 
határozott,  hogy  egy  (az  említetthez)  hasonló  vagy  azzal  azonos  tartalmú  szerződéses  kikötés 
tisztességtelen,  a  fogyasztónak  joga  van  ahhoz,  hogy a  vitatott  kikötés  tisztességtelen  jellegének 
vizsgálata  során  az  (eljáró)  igazságszolgáltatási  szerv  figyelembe  vegye  a  másik  tagállam 
igazságszolgáltatási szerve által elfogadott határozatot? 

2.  Az  első  kérdésre  adandó igenlő  válasz  esetén  az  eljáró  igazságszolgáltatási  szerv  megsérti-e  a 
Charta 47. és 38. cikkének együttes rendelkezése szerinti alapvető fogyasztói jogot, amennyiben nem 
veszi  figyelembe  egy  másik  tagállam valamely  igazságszolgáltatási  szervének  egy  hasonló  vagy 
azonos tartalmú szerződéses kikötés tisztességtelen jellege vonatkozásában hozott határozatát? 

1 Az első ügyben feltett 2. kérdés szó szerint megegyezik a második ügyben feltett kérdéssel.
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Közigazgatási ügyszak

1.  A  Handelsgericht  Wien  (Ausztria)  által  2012.  július  30-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-359/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókban 
foglalt  információk  formátuma,  az  információk  hivatkozással  történő  beépítése,  a  tájékoztatók 
közzététele  és  a  reklámok terjesztése  tekintetében történő  végrehajtásáról  szóló,  2004.  április  29-i 
809/2004/EK bizottsági  rendelet  (809/2004  rendelet)  22.  cikkének  (2)  bekezdését,  hogy azokat  a 
főszabály  szerint  kötelezően  feltüntetendő  információkat,  amelyek  az  alaptájékoztató 
engedélyezésekor  még  nem  voltak  ismertek,  a  tájékoztató  kiegészítő  jegyzékének  közzétételekor 
azonban már ismertek, fel kell tüntetni a tájékoztatóban?

2. Akkor is alkalmazandó-e a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókban 
foglalt  információk  formátuma,  az  információk  hivatkozással  történő  beépítése,  a  tájékoztatók 
közzététele  és  a  reklámok terjesztése  tekintetében történő  végrehajtásáról  szóló,  2004.  április  29-i 
809/2004/EK bizottsági  rendelet  (809/2004  rendelet)  22.  cikkének  (2)  bekezdése  szerinti  kivétel, 
amely szerint kihagyhatók a 22. cikk (1) bekezdésének második mondata értelmében vett információk,  
ha ezen (kötelezően feltüntetendő) információk a kibocsátás időpontját megelőzően, mindazonáltal az 
ezen információkat nem tartalmazó alaptájékoztató közzétételét követően váltak ismertté? 

3. Lehet-e szabályszerű közzétételről beszélni akkor, ha csak egy, a 2003/71/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek a tájékoztatókban foglalt  információk formátuma, az információk hivatkozással  
történő  beépítése,  a  tájékoztatók  közzététele  és  a  reklámok  terjesztése  tekintetében  történő 
végrehajtásáról szóló, 2004. április 29-i 809/2004/EK bizottsági rendelet (809/2004 rendelet) 22. cikke 
(1) bekezdésének második mondata, különösen (az 50 000 eurónál kisebb egységenkénti címletértékű 
értékpapírok  esetében)  az  V.  melléklet  szerint  feltétlenül  szükséges  információk  nélküli  
alaptájékoztatót tettek közzé, és a végleges feltételek közzétételére nem került sor? 

4.  Teljesül-e  a  2003/71/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelvnek  a  tájékoztatókban  foglalt 
információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és 
a  reklámok  terjesztése  tekintetében  történő  végrehajtásáról  szóló,  2004.  április  29-i  809/2004/EK 
bizottsági rendelet (809/2004 rendelet) 29. cikke (1) bekezdésének 1. pontjában rögzített azon feltétel, 
hogy  azon  internetes  oldalra  történő  belépéskor,  amelyen  azokat  hozzáférhetővé  tették,  a 
tájékoztatónak vagy alaptájékoztatónak könnyen elérhetőnek kell lennie, 

a)  ha  a  lehívhatósághoz,  a  letöltéshez,  valamint  a  nyomtatáshoz  regisztrációra  van  szükség  az  
internetes oldalon, amelyen ezt követően kerülhet sor a lehívásra, minek körében a regisztrációhoz 
egy disclaimer elfogadása és egy elektronikus levelezési cím megadása szükséges, vagy 

b) ha mindezekért díjat kell fizetni, vagy 

c) ha a tájékoztató egyes részei havi két dokumentum erejéig hívhatók le ingyenesen, de a 2003/71/EK 
európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelvnek a  tájékoztatókban foglalt  információk  formátuma,  az 
információk hivatkozással történő  beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése 
tekintetében  történő  végrehajtásáról  szóló,  2004.  április  29-i  809/2004/EK  bizottsági  rendelet 
(809/2004 rendelet)  22.  cikke  (1)  bekezdésének második  mondata  értelmében vett  valamennyi 
kötelező információ megszerzéséhez legalább három dokumentum letöltése szükséges? 

5.  Úgy  kell-e  értelmezni  az  értékpapírok  nyilvános  kibocsátásakor  vagy  piaci  bevezetésekor 
közzéteendő  tájékoztatóról  és  a  2001/34/EK  irányelv  módosításáról  szóló,  2003.  november  4-i 
2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2003/71/EK irányelv) 14. cikke (2) bekezdésének 
b)  pontja  szerinti  rendelkezést,  hogy  az  alaptájékoztatót  a  kibocsátó  és  a  pénzügyi  közvetítő 
székhelyén kell rendelkezésre bocsátani? 
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2.  A Bundesfinanzhof  (Németország)  által  2012.  augusztus  1-jén  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-366/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  A szorosan kapcsolódó tevékenységnek a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak 
összehangolásáról  szóló,  1977.  május  17-i  77/388/EGK  hatodik  tanácsi  irányelv  6.  cikkének  (1) 
bekezdése szerinti szolgáltatásnyújtást kell-e megvalósítania? 

2. Amennyiben az első kérdésre nemleges válasz adandó: Csak abban az esetben áll-e fenn kórházi és 
orvosi  gyógykezeléshez  szorosan  kapcsolódó  tevékenység,  ha  ezt  a  tevékenységet  ugyanaz  az  
adóalany végzi, aki a kórházi és orvosi gyógykezelést is nyújtja? 

3.  Amennyiben  a  második  kérdésre  nemleges  válasz  adandó:  Akkor  is  szorosan  kapcsolódó 
tevékenységről  van-e  szó,  ha  a  gyógykezelés  nem  a  tagállamok  forgalmi  adóra  vonatkozó 
jogszabályainak összehangolásáról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 13.  
cikke A. része (1) bekezdésének b) pontja, hanem e rendelkezés c) pontja alapján mentesül az adó 
alól? 

3. A Landgericht Rostock (Németország) által 2012. augusztus 13-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-384/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Úgy kell-e értelmezni az 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet 4. cikkének (3) 
bekezdése szerinti  előny fogalmát,  hogy abba  beletartozik az  Európai  Bizottság joghatóságának a 
szubvenciós eljárásokban rendelkezésre bocsátott adatokon alapuló puszta hiányára való látszólagos 
hivatkozás is,  amely arra szolgál,  hogy kikerülje a nagyberuházási projektekhez nyújtott regionális 
támogatás multiszektorális keretrendszere (HL 1998., C 107., 7. o.) 2.1.i) pontjában előírt, a legalább 
50  millió  euró  összköltséggel  rendelkező  regionális  nagyberuházási  projektekhez  nyújtott 
támogatásokra vonatkozó bejelentést? 

4.  Székesfehérvári  Törvényszék  (Magyarország)  által  2012.  augusztus  13-án 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-385/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: magyar 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
1.) Az EK Szerződésnek az általános diszkrimináció elvét, (az EUMSZ 18. cikk és 26. cikk) a 
letelepedés szabadságának elvét (EUMSZ 49. cikk) az egyenlő  elbánásban részesülés elvét, 
(EUMSZ 54. cikk) az 54. cikk értelmében vett társaságok tőkéjében való egyenlő részesedés 
elvét,  (EUMSZ  55.  cikk)  a  szolgáltatások  szabadsága  elvét,  (56.  cikk)  a  tőke  szabad 
mozgásának elvét (EUMSZ 63. és 65. cikk) és a vállalkozásokra egyenlő  adó kivetés elvét 
(EUMSZ  110.  cikk)  szabályozó  rendelkezéseivel  összeegyeztethető-e,  hogy  a  bolti 
kiskereskedelmi tevékenységet folytató adózónak különadót kell fizetnie az 500 millió,-Ft-ot 
meghaladó éves nettó árbevétele után. 

5. Az Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich (Ausztria) által 2012. 
augusztus 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-390/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Ellentétes-e az EUMSZ 56. cikkben és az Európai  Unió Alapjogi  Chartájának 15–17.  cikkében 
kifejezésre jutó arányosság elvével az olyan nemzeti szabályozás, mint a GSpG 3–5., valamint 14. és  
21. §-ának az alapeljárásban releváns rendelkezései, amelyek a szerencsejátékok automatákkal történő 
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lebonyolítását  csak  előzetes,  mindazonáltal  csak  korlátozott  számban  rendelkezésre  álló  engedély 
megadásának — mind büntetőjogi, mind közvetlenül hatósági eszközökkel szankcionált — feltétele 
mellett teszik lehetővé, jóllehet eddig — amennyire megállapítható — az állam egyetlen bírósági vagy 
közigazgatási  hatósági  eljárásban  sem  bizonyította,  hogy  az  ezzel  összefüggő  bűnözés  és/vagy 
játékszenvedély ténylegesen olyan jelentős problémát képez, amely nem oldható meg az engedélyezett 
játéktevékenységek nagyszámú egyedi szolgáltatóra történő ellenőrzött kiterjesztése útján, hanem csak 
egy  monopolhelyzetben  lévő  vállalkozás  (illetve  rendkívül  kisszámú,  oligopóliumban  részes 
vállalkozás) ellenőrzött, csupán mérsékelt reklámmal összekapcsolt terjeszkedése útján? 

2. Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: Ellentétes-e az EUMSZ 56. cikkben és az Európai 
Unió Alapjogi  Chartájának 15–17.  cikkében kifejezésre  jutó  arányosság  elvével  az  olyan  nemzeti 
szabályozás,  mint  a  GSpG  52–54.  és  56a.  §-a,  valamint  az  StGB  168.  §-a,  amelyek  révén 
meghatározatlan  törvényi  fogalmak  útján  végeredményben  csak  rendkívül  távolról  érdekelt  (adott  
esetben az Európai Unió más tagállamaiban letelepedett) személyek (mint például a szerencsejáték-
automaták  forgalmazói,  haszonbérbeadói  vagy  bérbeadói)  sokféle  formáinak  csaknem  korlátlan 
büntethetősége jön létre? 

3. A második kérdésre adandó nemleges válasz esetén: Ellentétes-e a nyilvánvalóan az Európai Unió 
Alapjogi Chartája 16. cikkének alapjául szolgáló demokratikus-jogállami követelményekkel és/vagy 
az  Európai  Unió  Alapjogi  Chartájának  47.  cikke  szerinti  tisztességesség  és  hatékonyság 
követelményével  és/vagy  az  EUMSZ  56.  cikk  szerinti  átláthatóság  követelményével  és/vagy  az 
Európai Unió Alapjogi Chartájának 50. cikke szerinti kétszeres eljárás és kétszeres büntetés tilalmával 
az olyan nemzeti szabályozás, mint a GSpG 52–54. és 56a. §-a, valamint az StGB 168. §-a, amelyek  
kölcsönös  elhatárolása  egyértelmű  törvényi  szabályozás  hiányában  a  polgár  számára  ex  ante  alig 
előrelátható és kiszámítható, hanem a konkrét egyedi esetben csak költséges formális eljárás útján 
tisztázható,  és  amelyekhez  mindazonáltal  széles  körű  különbségek  kapcsolódnak  a  hatáskörök 
(közigazgatási hatóságok vagy bíróság), a beavatkozási hatáskörök, az ezzel összefüggő stigmatizálság 
és a perbeli jogállás (például a bizonyítási teher megfordítása) tekintetében? 

4. Az első három kérdés valamelyikére adandó igenlő válasz esetén: Ellentétes-e az EUMSZ 56. cikkel 
és/vagy az Európai Unió Alapjogi Chartájának 15–17. cikkével  és/vagy az Európai  Unió Alapjogi  
Chartájának 50. cikkével az olyan személyek megbüntetése, akik a GSpG 2. §-a (1) bekezdésének 1. 
pontjában  és  2.  §-ának  (2)  bekezdésében  említett  szoros  kötődésben  állnak  egy  szerencsejáték-
automatához, és/vagy e készülékek lefoglalása, illetve elkobzása és/vagy az ilyen személyek teljes  
vállalkozásának bezárása? 

6.  A Bundesgerichtshof  (Németország)  által  2012.  augusztus  22-i  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-391/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Ellentétes-e a [2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi] irányelv 4. cikkével összefüggésben és 3.  
cikkének  (5)  bekezdésével  összefüggésben  értelmezett  7.  cikkének  (2)  bekezdésével  és  I. 
mellékletének  11.  pontjával  az  olyan  nemzeti  rendelkezés  (a  jelen  esetben:  a  Landespressegesetz 
Baden-Württemberg  [a  sajtóról  szóló  baden-württembergi  tartományi  törvény]  10.  §-ának) 
alkalmazása, amely a fogyasztók megtévesztéssel szembeni védelme mellett a sajtó függetlenségének 
védelmét  is  szolgálja,  és  amely az  irányelv  7.  cikkének (2)  bekezdésével  és  I.  mellékletének 11. 
pontjával ellentétben céljától függetlenül minden fizetett közleményt megtilt, ha a közleményre nem 
hívják fel a figyelmet a „hirdetés” kifejezés használatával, kivéve ha már a közlemény elrendezése és 
formája is nyilvánvalóvá teszi, hogy hirdetésről van szó? 
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7.  Az  Asylgerichtshof  (Ausztria)  által  2012.  augusztus  27-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-394/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni a 343/2003 rendeletnek a 18. cikkével összefüggésben értelmezett 19. cikkét,  
hogy amennyiben valamely tagállam e rendelkezések alapján kész átvenni a kérelmezőt, e tagállam az 
a tagállam, amely a 343/2003 rendelet 16. cikke (1) bekezdése bevezető fordulatának értelmében véve 
felelős a menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért, vagy a nemzeti felülvizsgálati fórumnak, ha a  
343/2003  rendelet  19.  cikkének  (2)  bekezdése  szerinti  fellebbezés  vagy  felülvizsgálat  tárgyában  
folyamatban lévő eljárásban — az említett átvételi készségtől függetlenül — arra az álláspontra jut, 
hogy valamely más állam lenne a 343/2003 rendelet III. fejezete szerint felelős tagállam (még ha ezen 
államhoz nem intéztek is átvételre irányuló megkeresést, vagy az nem is kész átvenni a kérelmez őt), 
az uniós jog alapján kötelessége, hogy kötelező jelleggel megállapítsa e más tagállamnak a fellebbezés 
vagy  a  felülvizsgálat  tárgyában  történő  határozathozatalra  irányuló  eljárásáért  való  felelősségét? 
Alanyi  joggal  rendelkezik-e  e  tekintetben  minden  menedékkérő  ahhoz,  hogy  menedékjog  iránti 
kérelmét egy bizonyos, e felelősségi feltételek szerint felelős tagállam vizsgálja meg? 

2. Úgy kell-e értelmezni a 343/2003 rendelet 10. cikkének (1) bekezdését, hogy az első  jogellenes 
belépés  helye  szerinti  tagállam („első  tagállam”)  az  alábbi  tényállás  megvalósulása  esetén köteles 
elismerni a valamely harmadik ország állampolgára menedékjog iránti kérelmének megvizsgálásáért 
való felelősségét: 

Egy harmadik ország állampolgára harmadik országból érkezve jogellenesen lép be az érintett első 
tagállamba.  Ott  nem nyújt  be  menedékjog  iránti  kérelmet.  Ezt  követően  egy harmadik  országba 
távozik.  Kevesebb,  mint  három hónappal  később  egy  harmadik  országból  jogellenesen  belép  az 
Európai  Unió  valamely másik  tagállamába  („második  tagállam”).  E  második  tagállamból  azonnal  
továbbutazik közvetlenül egy harmadik tagállamba, és ott benyújtja menedékjog iránti első kérelmét. 
Ezen időpontban kevesebb, mint 12 hónap telt el az első tagállamba történt jogellenes belépés óta. 

3.  A második  kérdésre  adandó választól  függetlenül  másként  ítélendő-e  meg a  343/2003 rendelet 
[eredeti 3. o.] értelmében vett elsődlegesen felelős tagállam — a Bíróság C-411/10. és C-493/10. sz. 
egyesített ügyekben 2011. december 21-én hozott ítélete ellenére —, ha a második kérdésben említett  
„első tagállam” esetében olyan tagállamról van szó, amelynek menekültügyi rendszerében — az EJEB 
30.696/09.  sz.  M.S.S.-ügyben  hozott  2011.  január  21-i  ítéletében  ismertetettekhez  hasonló  — 
rendszeres  zavarok  tapasztalhatók?  Alapul  vehető-e  például  az  a  feltételezés,  hogy  az  ilyen 
tagállamban  való  tartózkodás  eleve  nem  alkalmas  arra,  hogy  az  a  343/2003  rendelet  10.  cikke  
értelmében vett, felelősséget megalapozó tényállást képezzen? 

8.  A  Cour  d’appel  (Luxemburg)  által  2012.  augusztus  27-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-395/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
[M]entesülnek-e részben vagy egészben a héakötelezettség alól a luxemburgi étkezésijegy-kibocsátó  
által  az  elfogadói  hálózatához  csatlakozott  vendéglátó  üzlet  számára  teljesített  szolgáltatások  a 
többször 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 (  1 )  13.  cikke B.  része d) pontjának 3.  alpontjában foglalt 
rendelkezés  alkalmazása alapján,  amennyiben helytálló,  hogy az étkezési  jegy nem minősül  teljes 
mértékben fizetési utalványnak, és hogy ezeknek a szolgáltatásoknak nem az a célja, hogy garantálja 
az ügyfél vállalkozás munkavállalója által megvásárolt étkezések kifizetését (ugyanezen irányelv B.  
része d) pontjának 2. alpontja) a munkáltató által a munkavállalóinak a fent leírt állami szabályozás  
keretében adott étkezési jegyek tekintetében, és figyelemmel arra, hogy az étkezési jegy-hálózathoz  
történő  csatlakozás  lehetővé  teszi  az  étkezési  jegyek  szolgáltatójának  ügyfelei  közé  tartozó 
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vállalkozások  munkavállalóiból  álló  ügyfélkörhöz  történő  hozzáférést,  valamint  hogy  az  előbbi 
vállalja az étkezési jegyek kezelési költségeit? 

9.  A  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Lazio  (Olaszország)  által  2012. 
szeptember 14-én benyújtott  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelmek (C-419/12.  és  C-
420/12. sz. ügyek)2

Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés
Ellentétes-e az EUMSZ 49. cikkel, az EU-Szerződés 3. cikkével, az EUMSZ 3., 4., 5. és 6., 101.,  
valamint 102. cikkel az 1992. évi 21. sz. törvény 3. cikke (3) bekezdésének, 8. cikke (3) bekezdésének, 
valamint 11. cikkének alkalmazása, amennyiben azok úgy rendelkeznek, hogy „[a] fuvarozó székhelye 
és a garázs kizárólag az engedélyt megadó városi önkormányzat területén helyezkedhet el”; illetve,  
hogy  „[a]  gépjárművezetővel  történő  bérbeadás  szolgáltatásának  nyújtására  vonatkozó  engedély 
megszerzéséhez és megtartásához az engedély jogosultjának érvényes jogcím alapján az engedélyt  
megadó  városi  önkormányzat  területén  fekvő  székhellyel,  garázzsal  vagy  mólóhellyel  kell  
rendelkeznie”; és hogy „[a] gépjárművezetővel történő bérbeadás szolgáltatására vonatkozó foglalások 
a garázs területén történhetnek. Minden egyes gépjárművezetővel történő bérbeadás megkezdésére és  
befejezésére  az  engedélyt  megadó városi  önkormányzat  területén  fekvő garázsban — az  ide való 
visszatéréssel — kerülhet sor, míg az utasfelvétel és az úti célhoz való megérkezés más önkormányzat  
területén is történhet”?

10. A Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen (Svédország) által 2012. 
szeptember17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-423/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: svéd 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Lehet-e  úgy értelmezni  a  2004/38  irányelv  2.  cikke  2.  pontjának  c)  alpontját,  hogy valamely 
tagállam bizonyos feltételek fennállása mellett előírhatja egy 21. éves vagy azt betöltött egyenes ági 
leszármazottnak — annak érdekében, hogy e személy eltartottnak, és ezáltal a 2004/38 irányelv 2.  
cikke 2. pontjának c) alpontja szerinti családtagnak minősüljön — azt, hogy próbáljon munkát keresni, 
kérjen segítséget megélhetéséhez a származási országa szerinti hatóságoktól, illetve eltartsa magát más  
módon, és mindez lehetetlennek bizonyuljon? 

2. A 2004/38 irányelv 2. cikke 2. pontjának c) alpontja szerinti „eltartott” fogalom értelmezése során 
van-e  bármilyen  jelentősége  annak a  ténynek,  hogy valamely hozzátartozó  — például  életkorból,  
végzettségből és egészségi állapotból adódó személyes körülmények miatt — alkalmasnak tekinthető 
munkavállalásra, továbbá munkába akar állni a tagállamban, ami azt jelentené, hogy nem állnak fenn 
többé azok a körülmények,  amelyek értelmében az e rendelkezés szerinti  eltartott  hozzátartozónak 
minősül? 

11.  Az  Administrativen  sad  Sofia  grad  (Bulgária)  által  2012.  szeptember  26-án 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-434/12. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: bolgár
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1.  Hogyan kell  értelmezni  a „mesterségesen megteremtett  feltétel” fogalmát a 65/2011 rendelet  4.  
cikkének 8. pontja fényében?

2.  Úgy kell-e  értelmezni  a 65/2011 rendelet  4.  cikkének 8.  pontját,  hogy azzal  ellentétes a 2008. 
augusztus  11-i  29.  sz.  bolgár  rendelet  7.  cikkének  (2)  bekezdése,  amelynek  értelmében  nem 
részesülhet  támogatásban  az  a  pályázó/kedvezményezett,  amelynél  megállapították  azt,  hogy  a 
kifizetéshez  szükséges  feltételeket  mesterségesen  teremtették  meg  annak  érdekében,  hogy  az 
intézkedés céljaival ellentétes előnyhöz jussanak?

2 A két ügyben feltett kérdés szó szerint megegyezik.
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3. Úgy kell-e értelmezni a 65/2011 rendelet 4. cikkének 8. pontját,  hogy azzal ellentétes a Bolgár 
Köztársaságban  kialakult  olyan  ítélkezési  gyakorlat,  amelynek  értelmében  akkor  teremtik  meg 
mesterségesen az intézkedés céljaival ellentétes előnyhöz jutás feltételeit, ha a kérelmezők között jogi 
kapcsolat áll fenn?

4.  „Mesterségesen  megteremtett  feltételeknek”  minősül-e  a  kérelem  benyújtása  előtt  egyetlen 
földterületet  alkotó,  szomszédos,  önálló  földterületek  különböző,  önálló  jogalany  pályázók  általi  
hasznosítása, valamint az olyan megállapított tényleges kapcsolat, amely szerint azonosak például a  
pályázók meghatalmazottjai, ajánlattevői, kivitelezői, székhelyei és címei?

5.  Meg kell-e állapítani  azt,  hogy valamely konkrét  pályázó előnyhöz jutása érdekében szándékos 
együttműködés áll fenn a pályázók és/vagy egy harmadik személy között?

6.  Miben áll  pontosan a 65/2011 rendelet  4.  cikkének 8.  pontja szerinti  előny,  beleértendő-e több 
kisebb beruházási ajánlat kialakítása abból a célból, hogy minden egyes ajánlattal összefüggésben egy 
adott pályázó kapja meg a legnagyobb, 200 000 eurós finanszírozási összeget abban az esetben is, ha 
különböző pályázók nyújtották be az ajánlatokat?

7. Úgy kell-e értelmezni a 65/2011 rendelet 4. cikkének 8. pontját,  hogy azzal ellentétes a Bolgár 
Köztársaságban  kialakult  olyan  ítélkezési  gyakorlat,  amelynek  értelmében  a  rendelkezés  szerinti  
tényállás a következő három, együttesen teljesítendő feltételt tartalmazza: 1. a funkcionális önállóság 
hiánya  és/vagy a  kifizetéshez  szükséges  feltételek  mesterséges  megteremtése  2.  e  tényállás  célja 
előnyhöz jutás, és 3. ez ellentétes az intézkedés céljaival?

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok

Büntető ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Gazdasági ügyszak

1. A Bíróság (harmadik tanács) 2012. október 4-i ítélete (a Korkein oikeus (Finnország) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Finnair Oyj kontra Timy Lassooy (C-22/11. sz. 
ügy)3 

1.  A „visszautasított  beszállásnak” a  visszautasított  beszállás  és  légi  járatok  törlése  vagy  hosszú  
késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és  
a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február-11-i 261/2004/EK európai  
parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének j) pontja és 4. cikke értelmében vett fogalmát akként kell  
értelmezni,  hogy az  nem csak az  olyan visszautasított  beszállásra vonatkozik,  amely  a túlfoglalás  
helyzeteire  vezethető  vissza,  hanem  az  olyan  visszautasított  beszállásra  is,  amelynek  egyéb,  így  
például működtetési okai vannak. 

2. A 261/2004 rendelet 2. cikkének j) pontját és 4. cikkének (3) bekezdését akként kell értelmezni, hogy  
a „rendkívüli  körülmények” fennállása, amely a légifuvarozót  a légi  járatoknak az e körülmények  
fennállását  követő  átszervezésére készteti,  nem igazolhatja az  említett  későbbi  légi  járatokra való  
beszállásnak a visszautasítását, és nem mentesítheti e légifuvarozót az ugyanezen rendelet 4. cikkének  
(3) bekezdése szerinti, azon utas kártalanítására vonatkozó kötelezettsége alól, akinek beszállását az  
említett körülményeket követően átszervezett légi járatok egyikére visszautasítja. 

3 A kérdés: Hírlevél II. évf. 4. szám, Polgári ügyszak, 11. szám alatt
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2. A Bíróság (harmadik tanács) 2012. október 4-i ítélete (a Juzgado de lo Mercantil n o 2  
de  A  Coruña  (Spanyolország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Germán 
Rodríguez Cachafeiro, María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor kontra 
Iberia, Líneas Aéreas de España SA (C-321/11. sz. ügy)4 
1. A visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó  
kártalanítás  és  segítség közös szabályainak megállapításáról,  és  a  295/91/EGK rendelet  hatályon  
kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3.  
cikkének (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett  2.  cikkének j) pontját  akként  kell  értelmezni,  
hogy a „visszautasított  beszállás” fogalma magában foglalja azt  az esetet,  amikor a légifuvarozó  
egyetlen  szállítási  szerződés  keretében,  amely  több,  közvetlenül  egymást  követő,  olyan  járatra  
vonatkozó foglalást tartalmaz, amelyre az utasfelvétel egy időben történik, azért utasítja vissza egyes  
utasok beszállását, mert a foglalásukkal érintett első járat e légifuvarozónak felróhatóan késett, és e  
légifuvarozó tévesen arra számított, hogy ezen utasok nem érkeznek meg időben a második járatra  
való beszálláshoz.

Munkaügyi ügyszak

1.  A  Bíróság  elnökének  2012.  augusztus  6-i  végzése  (a  Juzgado  Contencioso-
Administrativo  (Spanyolország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  (C-194/11.  sz. 
ügy)5

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

2.  A Bíróság  (negyedik  tanács)  2012.  szeptember  27-i  ítélete  (Cour  du  travail  de 
Bruxelles (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Partena ASBL kontra Les 
Tartes de Chaumont-Gistoux SA (C-137/11. sz. ügy)6 

Az  uniós  joggal  és  különösen  az  1998.  június  29-i  1606/98/EK tanácsi  rendelettel  módosított,  a  
szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra  
és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 13.  
cikke (2) bekezdésének b) pontjával és 14c. cikkének b) pontjával, valamint az említett rendelet VII.  
mellékletével  ellentétes  az  alapügyben  előfordulóhoz  hasonló  nemzeti  szabályozás,  amennyiben  
lehetővé teszi, hogy az egyik tagállamban adóköteles társaságnak egy másik tagállamból folytatott  
irányítási  tevékenysége  esetében  az  első  tagállam  megdönthetetlenül  vélelmezze,  hogy  ezt  a  
tevékenységet az ő területén folytatják.

3. A Bíróság (második tanács) 2012. október 4-i ítélete (a Sąd Apelacyjny w Warszawie 
(Lengyelország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Format Urządzenia i Montaże 
Przemysłowe Sp. z o.o. kontra Zakład Ubezpieczeń Społecznych (C-115/11. sz. ügy)7 
Az 1996. december 2-i 118/97/EK tanácsi rendelettel módosított és naprakésszé tett, valamint a 2006.  
december  18-i  1992/2006/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelettel  módosított,  a  szociális  
biztonsági  rendszereknek  a  Közösségen  belül  mozgó  munkavállalókra,  önálló  vállalkozókra  és  
családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló,  1971.  június 14-i 1408/71/EGK tanácsi  rendelet  14.  
cikke (2) bekezdésének b) pontját akként kell értelmezni,  hogy az alapügy körülményeihez hasonló  
körülmények esetén az olyan személy, aki a munkavégzés helyéül több tagállam területét megjelölő,  
egymást követő munkaszerződések alapján, ténylegesen e szerződések mindegyikének időtartama alatt  
egy időben csak ezen államok egyikének területén dolgozik, nem tartozhat az e rendelkezés értelmében  
vett „szokásosan két vagy több tagállam területén foglalkoztatott személy” fogalma alá.

4 A kérdés: Hírlevél II. évf.  10. szám, Gazdasági ügyszak, 3. szám alatt.
5 A kérdés: Hírlevél II. évf.  8. szám, Munkaügyi ügyszak, 3. szám alatt.
6 A kérdés: Hírlevél II. évf.  7. szám, Munkaügyi ügyszak, 2. szám alatt.
7 A kérdés: Hírlevél II. évf.  6. szám, Munkaügyi ügyszak, 3. szám alatt
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Polgári ügyszak

1.  A Bíróság (negyedik tanács)  2012.  szeptember 6-i  ítélete  (az Oberster Gerichsthof 
(Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Daniela Mühlleitner kontra Ahmad 
Yusufi, Wadat Yusufi (C-190/11. sz. ügy)8  
A  polgári  és  kereskedelmi  ügyekben  a  joghatóságról,  valamint  a  határozatok  elismeréséről  és  
végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 15. cikke (1) bekezdésének c)  
pontját úgy kell értelmezni, hogy e rendelkezés nem követeli meg, hogy a fogyasztó és a vállalkozó  
között megkötött szerződés távollévők között jöjjön létre. 

2. A Bíróság (negyedik tanács) 2012. október 4-i ítélete (a Nejvyšší správní soud (Cseh 
Köztársaság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — CS AGRO Ronov s.r.o. kontra 
Ministerstvo zemědělství (C-390/11. sz. ügy)9 

1. A 2007. október 9-i 1261/2007/EK tanácsi rendelettel módosított, a Közösségen belül a cukoripar  
szerkezetátalakítására  szolgáló  ideiglenes  rendszer  megállapításáról  és  a  közös  agrárpolitika  
finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. február 20-i 320/2006/EK  
tanácsi  rendelet  4a.  cikkének  (1)  bekezdését  úgy  kell  értelmezni,  hogy  az  arra  vonatkozó  
kötelezettségvállalás, hogy a továbbiakban nem szállít bizonyos mennyiségű cukorrépát a 2008/2009-
es gazdasági évben, a termelő egyoldalú nyilatkozatának formáját öltheti.

2.  Az  1261/2007  rendelettel  módosított  320/2006  rendelet  4a.  cikkének  (1)  bekezdését  úgy  kell  
értelmezni, hogy a termelő azon egyoldalú kötelezettségvállalása, hogy a továbbiakban nem szállít  
bizonyos mennyiségű cukorrépát a 2008/2009-es gazdasági évben, mint olyan, nem vonja maga után a  
cukoripari vállalkozás felé fennálló szerződéses kötelezettségei érvényesíthetetlenségét.

Közigazgatási ügyszak

1. A Bíróság (ötödik tanács) 2012. június 18-i végzése (Supremo Tribunal Administrativo 
(Portugália)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Amorim  Energia  BV  kontra 
Ministério das Finanças e da Administração Pública (C-38/11. sz. ügy)10 

1.  Az EUMSZ 63.  cikkel  és az EUMSZ 65.  cikkel  ellentétes az olyan tagállami szabályozás,  mint  
amilyen  az  alapügyben  szerepel,  amely  nem  teszi  lehetővé  a  másik  tagállamban  letelepedett,  és  
valamely  Portugáliában  letelepedett  társaságban  10  %-nál  nagyobb,  de  20  %-nál  kevesebb  
részesedéssel  rendelkező  társaság  számára  a  Portugáliában  letelepedett  társaság  által  kifizetett  
osztalék  után  kivetett  forrásadó  alóli  mentesülést,  és  így  ezen  osztalékokat  gazdasági  kettős  
adóztatásnak  veti  alá,  míg  ha  az  osztalékokat  Portugáliában  letelepedett  és  ugyanilyen  jellegű 
részesedéssel  rendelkező  részvénytársaságoknak  fizetik  ki,  elkerülik  az  osztalékok  ilyen  gazdasági  
kettős adóztatását.  Ha valamely tagállam más tagállammal kötött,  a kettős adóztatás elkerülésére  
irányuló egyezményre hivatkozik, a nemzeti bíróság feladata annak megállapítása, hogy figyelembe  
kell-e venni  ezen egyezményt,  és adott  esetben annak ellenőrzése,  hogy az lehetővé teszi-e a tőke  
szabad mozgása korlátozása hatásainak semlegesítését. 

2.  Az EUMSZ 49.  cikkel  és az EUMSZ 54.  cikkel  ellentétes az olyan tagállami szabályozás,  mint  
amilyen az alapügyben szerepel, amely csak akkor teszi lehetővé a másik tagállamban letelepedett, és  
valamely  Portugáliában  letelepedett  társaságban  20  %-nál  nagyobb  részesedéssel  rendelkező 
társaság számára a Portugáliában letelepedett társaság által kifizetett osztalék után kivetett forrásadó  
visszatéríttetését, ha e társaság két éven át, megszakítás nélkül rendelkezett ilyen részesedéssel, és így  
a Portugáliában letelepedett  és ugyanilyen jellegű  részesedéssel rendelkező  részvénytársaságokhoz  
viszonyítva késlelteti a gazdasági kettős adóztatás elkerülését. Ha valamely tagállam más tagállammal  

8 A kérdés: Hírlevél II. évf.  8. szám, Polgári ügyszak, 4. szám alatt.
9 A kérdés: Hírlevél II. évf.  11. szám, Polgári ügyszak, 3. szám alatt.
10 A kérdés: Hírlevél II. évf. 5. szám, Közigazgatási ügyszak, 13. szám alatt

12



kötött, a kettős adóztatás elkerülésére irányuló egyezményre hivatkozik, a nemzeti bíróság feladata  
annak  megállapítása,  hogy  figyelembe  kell-e  venni  ezen  egyezményt,  és  adott  esetben  annak  
ellenőrzése, hogy az lehetővé teszi-e a letelepedés szabadsága korlátozása hatásainak semlegesítését. 

2. A Bíróság (ötödik tanács) 2012. július 12-i végzése (a Rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Tate & Lyle Investments Ltd 
kontra Belgische Staat (C-384/11. sz. ügy) 
Az EUMSZ 63. cikkét akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan tagállami szabályozás,  
mint az alapügybeli, amely forrásadó alá vonja a belföldi társaság által az olyan belföldi és külföldi  
illetőségű  kedvezményezett  társaságok  részére  fizetett  osztalékokat,  amely  társaságok  ezen  
osztalékfizető  társaságban  10  %-nál  alacsonyabb,  de  legalább  1,2  millió  euró  értékű 
tőkerészesedéssel  rendelkeznek,  mivel  mindössze  a  belföldi  illetőségű  kedvezményezett  társaságok  
számára ír elő olyan eljárást, amelynek révén enyhíthető a többszörös adóztatás. Ha a tagállam olyan  
kettős adóztatás elkerülésére irányuló egyezményre hivatkozik, amelyet egy másik tagállammal kötött,  
a nemzeti bíróságra hárul annak megállapítása, hogy ezt az egyezményt figyelembe kell-e venni az  
előtte  folyamatban  lévő  jogvitában,  és  adott  esetben  az  ő  feladata  megvizsgálni  azt,  hogy  ez  az  
egyezmény semlegesítheti-e azokat a hatásokat, amelyekkel a szabad tőkemozgás korlátozása jár. 

3.  A Bíróság (második tanács) 2012. július 19-i  ítélete  (a Raad van State (Hollandia) 
előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  A.  Adil  kontra  Minister  voor  Immigratie, 
Integratie en Asiel  (C-278/12. PPU. sz. ügy)11 

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  
20. és 21. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellenétes az olyan nemzeti szabályozás, mint  
amelyről  az  alapeljárásban  szó  van,  amely  megengedi,  hogy  a  határőrök  és  az  idegenrendészeti  
tisztviselők ellenőrzéseket hajtsanak végre valamely tagállam és a Benelux Gazdasági Unió államai, a  
Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között a közös határaikon  
történő  ellenőrzések fokozatos  megszüntetéséről  szóló,  1985.  június  14-i  Schengeni  Megállapodás  
végrehajtásáról  szóló,  1990.  június  19-én,  Schengenben  (Luxemburg)  aláírt  egyezményben  részes  
államok  közötti  szárazföldi  határtól  húzódó  20  kilométeres  földrajzi  sávban,  annak  ellenőrzése 
érdekében, hogy a feltartóztatott személyek eleget tesznek- e az érintett tagállamban alkalmazandó,  
jogszerű  tartózkodási feltételeknek, ha ezen ellenőrzéseket a személyeknek az ellenőrzés helyén való  
jogellenes tartózkodásáról szerzett általános információk és tapasztalati adatok alapján folytatják le,  
ha  azokat  korlátozott  mértékben  a  jogellenes  tartózkodásra  vonatkozó  általános  információk  és  
tapasztalati adatok megszerzése érdekében is végrehajthatják, és ha az ellenőrzések végrehajtására  
különösen azok intenzitását és gyakoriságát tekintve bizonyos korlátozások vonatkoznak. 

4.  A  Bíróság  (harmadik  tanács)  2012.  szeptember  6-i  ítélete  (a  Bundesfinanzhof 
(Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Döhler Neuenkirchen GmbH 
kontra Hauptzollamt Oldenburg (C-262/10. sz. ügy)12 

A 2005. április 13-i 648/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a Közösségi  
Vámkódex  létrehozásáról  szóló,  1992.  október  12-i  2913/92/EGK tanácsi  rendelet  204.  cikke  (1)  
bekezdésének  a)  pontját  akként  kell  értelmezni,  hogy  azon,  a  2007.  február  28-i  214/2007/EK  
bizottsági  rendelettel  módosított,  a  2913/92  rendelet  végrehajtására  vonatkozó  rendelkezések  
megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet 521. cikke (1) bekezdése első 
albekezdésének  első  francia  bekezdésében  előírt  kötelezettség  megszegése,  hogy  a  vámeljárás  
lezárására  nyitva  álló  határidő  lejártát  követő  30  napon  belül  be  kell  nyújtani  a  vámeljárás  
lezárásáról szóló igazolást a felügyeletet ellátó vámhivatalnak, vámtartozás keletkezését eredményezi  

11 A kérdés: Hírlevél III. évf.  10. szám, Közigazgatási ügyszak, 3. szám alatt.
12 A kérdés: Hírlevél I. évf.  5. szám, Közigazgatási ügyszak, 1. szám alatt.
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az elszámolás  tárgyát  képező  importáru teljes  mennyisége tekintetében,  ideértve  az  Európai  Unió  
területén  kívülre  újraexportált  árukat  is,  amennyiben  az  említett  2454/93  rendelet  859.  cikke  9.  
pontjában foglalt feltételeket nem lehet teljesültnek tekinteni. 

5. A Bíróság (harmadik tanács) 2012. szeptember 6-i ítélete (a Finanzgericht Hamburg 
(Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Eurogate Distribution GmbH 
kontra Hauptzollamt Hamburg-Stadt (C-28/11. sz. ügy)13

A 2005. április 13-i 648/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a Közösségi  
Vámkódex  létrehozásáról  szóló,  1992.  október  12-i  2913/92/EGK tanácsi  rendelet  204.  cikke  (1)  
bekezdésének  a)  pontját  úgy  kell  értelmezni,  hogy  azon  kötelezettség  megszegése,  hogy  a  nem  
közösségi áru vámraktárból történő kivételét legkésőbb az áru kivételének időpontjában bejegyezzék  
az e célra előírt raktárnyilvántartásba, vámtartozást keletkeztet az említett áru tekintetében, akkor is,  
ha azt újraexportálták. 

6.  A  Bíróság  (negyedik  tanács)  2012.  szeptember  6-i  ítélete  (a  Consiglio  di  Stato 
(Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Pioneer Hi Bred Italia Srl kontra 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (C-36/11. sz. ügy)14 
1.  Az  olyan  GMSZ-ek  termesztése,  mint  a  MON  810  kukoricafajták,  nem  tartozhat  nemzeti  
engedélyezési eljárás alá, ha e fajták felhasználását és forgalmazását a géntechnológiával módosított  
élelmiszerekről  és  takarmányokról  szóló,  2003.  szeptember  22-i  1829/2003/EK rendelet  20.  cikke  
alapján engedélyezték, és e fajtákat felvették az 1829/2003 rendelettel módosított, a mezőgazdasági  
növényfajok közös fajtajegyzékéről szóló, 2002. június 13-i 2002/53/EK tanácsi  irányelvben előírt,  
mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzékébe. 

2.  A  2008.  március  11-i  2008/27/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelvvel  módosított,  a  
géntechnológiával  módosított  szervezetek  környezetbe  történő  szándékos  kibocsátásáról  és  a  
90/220/EGK  tanácsi  irányelv  hatályon  kívül  helyezéséről  szóló,  2001.  március  12-i  2001/18/EK  
európai parlamenti  és tanácsi  irányelv 26a.  cikke nem teszi  lehetővé valamely tagállamnak,  hogy  
általános jelleggel megtiltsa ilyen GMSZ-eknek a területén történő termesztését az együttes jelenlétre  
vonatkozó olyan intézkedések elfogadásáig, amelyek a GMSZ-ek más növényi kultúrákban való nem  
szándékos jelenlétét kívánják megakadályozni. 

7.  A Bíróság (második tanács)  2012.  szeptember 6-i  ítélete  (a Baranya Megyei 
Bíróság  (Magyarország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Mecsek-
Gabona Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó 
Főigazgatósága (C-273/11. sz. ügy)15 

1.  A  2010.  december  7-i  2010/88/EU  tanácsi  irányelvvel  módosított,  a  közös  
hozzáadottértékadó-rendszerről  szóló,  2006.  november  28-i  2006/112/EK  tanácsi  irányelv  
138.  cikkének  (1)  bekezdését  úgy kell  értelmezni,  hogy azzal  nem ellentétes  az,  ha  olyan  
körülmények  között,  mint  amelyek  az  alapügyben  felmerültek,  megtagadják  az  eladótól  a  
Közösségen  belüli  termékértékesítés  adómentességét,  feltéve,  hogy  objektív  körülmények  
alapján bizonyítást nyer, hogy ez utóbbi nem tett eleget bizonyítási kötelezettségének, illetve  
hogy tudta vagy tudnia kellett volna, hogy az általa teljesített ügylettel a vevő által elkövetett  
adócsaláshoz járul  hozzá,  és  nem tett  meg minden tőle  telhető  ésszerű  intézkedést  annak 
érdekében, hogy elkerülje az e csalásban való részvételt. 

13 A kérdés: Hírlevél II. évf. 5. szám, Közigazgatási ügyszak, 9. szám alatt
14 A kérdés: Hírlevél II. évf. 4. szám, Közigazgatási ügyszak, 20. szám alatt
15 A kérdés: Hírlevél II. évf.  10. szám, Közigazgatási ügyszak, 3. szám alatt
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2.  A  Közösségen  belüli  termékértékesítésnek  a  2010/88  irányelvvel  módosított  2006/112  
irányelv 138. cikkének (1) bekezdése szerinti adómentessége nem tagadható meg az eladótól  
pusztán azzal az indokkal, hogy egy másik tagállam adóhatósága jóllehet a termékértékesítést  
követően, de az ezen értékesítést megelőző időpontra visszamenőleges hatállyal törölte a vevő 
héa-azonosítószámát. 

8.  A Bíróság (negyedik tanács)  2012.  szeptember 6-i  ítélete  (a Tribunal administratif 
(Luxemburg) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — DI. VI. Finanziaria di Diego della 
Valle  &  C.  SapA kontra  Administration  des  contributions  en  matière  d’impôts  (C-
380/11. sz. ügy)16 

Az EUMSZ 49. cikket úgy kell értelmezni, hogy az alapeljáráshoz hasonló esetekben azzal ellentétes  
az olyan tagállami szabályozás, amely a vagyonadó-csökkentés biztosítását ahhoz a feltételhez köti,  
hogy a következő öt adóév alatt ezen adó alanyának kell maradni. 

9.  A Bíróság  (nagytanács)  2012.  szeptember 11-i  ítélete  (a  Symvoulio  tis  Epikrateias 
(Görögország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Nomarchiaki  Aftodioikisi 
Aitoloakarnanias és társai kontra Ypourgos Perivallontos és társai (C-43/10. sz. ügy) 
1.  A vízpolitika  terén  a  közösségi  fellépés  kereteinek  meghatározásáról  szóló,  2000.  október  23-i  
2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikkének (6) bekezdését és 24. cikkének (1)  
bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azok a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek közzététele tekintetében a  
tagállamok számára kitűzött határidő lejártaként 2009. december 22-t, illetve az ezen irányelvnek —  
és  különösen  3–6.,  9.,  13.  és  15.  cikkének  —  az  átültetése  tekintetében  a  tagállamok  számára  
rendelkezésre álló véghatáridő lejártaként 2003. december 22-t határozzák meg. 

2. A 2000/60 irányelvet a következőképpen kell értelmezni: 

—  az  irányelvvel  —  főszabály  szerint  —  nem ellentétes  az  a  nemzeti  rendelkezés,  amely  2009.  
december 22. előtt megengedi a vízátvezetést egy vízgyűjtőből egy másikba, illetve egy vízgyűjtő  
kerületből  egy  másikba,  amennyiben  az  érintett  vízgyűjtő  kerületekre  vonatkozó  vízgyűjtő-
gazdálkodási terveket az illetékes nemzeti hatóságok még nem fogadták el; 

— az ehhez hasonló átvezetésnek nem kell olyan jellegűnek lennie, hogy komolyan veszélyeztesse az  
ezen irányelv által előírt célok elérését; 

— mindazonáltal az említett átvezetés — amennyiben a vizekben az ugyanezen irányelv 4. cikkének (7)  
bekezdése szerinti ártalmas hatásokat válthat ki — engedélyezhető legalábbis akkor, ha teljesülnek  
az ugyanezen rendelkezés a)–d) pontjában említett feltételek, és 

— az, hogy a vízgyűjtő vagy a célzott vízgyűjtő kerület számára lehetetlen, hogy saját vízforrásaiból  
elégítse ki ivóvíz-ellátási, energiatermelési vagy öntözési szükségleteit, nem elengedhetetlen feltétel  
ahhoz, hogy egy ilyen vízátvezetés az említett irányelvvel összeegyeztethető legyen, feltéve hogy a  
fent említett feltételek teljesülnek. 

3. Nem tartozik a 2000/60 irányelv 14. cikkének — és különösen (1) bekezdésének — hatálya alá az,  
hogy valamely nemzeti parlament az alapügyben szóban forgókhoz hasonló vízgyűjtő-gazdálkodási  
terveket  a  nyilvánosság  tájékoztatására,  a  nyilvánossággal  folytatott  konzultációra,  vagy  a  
nyilvánosság részvételére irányuló bármiféle eljárás nélkül hagyott jóvá. 

4. A 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az egyes köz-  
és  magánprojektek  környezetre  gyakorolt  hatásainak  vizsgálatáról  szóló,  1985.  június  27-i  
85/337/EGK tanácsi irányelvet — és különösen 1. cikkének (5) bekezdését — úgy kell értelmezni, hogy  
azzal még akkor sem ellentétes a görög parlament által 2006. augusztus 2-án elfogadott 3481/2006.  
sz. törvényhez hasonló olyan törvény, amely valamely folyó vizeinek a részleges elvezetésére irányuló,  

16 A kérdés: Hírlevél II. évf.  11. szám, Közigazgatási ügyszak, 2. szám alatt.
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az alapügyben szóban forgóhoz hasonló projektet — e projektnek a nyilvánosság tájékoztatására és  
részvételére  vonatkozóan  az  ezen  irányelvben  előírt  kötelezettségeknek  megfelelő  eljárás  szerint  
elfogadott közigazgatási határozat alapjául szolgáló környezeti hatásvizsgálata alapján — hagy jóvá,  
ha ezt a határozatot bírói úton megsemmisítették, feltéve hogy az említett törvény különös jogalkotási  
aktust képez, oly módon, hogy ezen irányelv céljait  a jogalkotási eljárás révén el lehessen érni. A  
nemzeti bíróság feladata annak ellenőrzése, hogy e két feltételt tiszteletben tartották-e. 

5. A valamely folyó vizeinek a részleges elvezetésére irányuló, az alapügyben szóban forgóhoz hasonló  
projektet  nem kell  a bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt  hatásainak vizsgálatáról  
szóló,  2001.  június  27-i  2001/42/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv  hatálya  alá  tartozó  
tervnek, illetve programnak tekinteni. 

6. A közösségi jelentőségű  természeti területeknek a — természetes élőhelyek, valamint a vadon élő 
állatok  és  növények  védelméről  szóló,  1992.  május  21-i  92/43/EGK tanácsi  irányelv  4.  cikke  (1)  
bekezdésének második albekezdése alapján az Európai Bizottságnak továbbított — nemzeti jegyzékén  
szereplő  területek,  amelyeket  ezt  követően  felvettek  a  KJTT-knek  a  92/43/EGK  tanácsi  irányelv  
értelmében  a  mediterrán  bioföldrajzi  régió  közösségi  jelentőségű  természeti  területeit  tartalmazó  
jegyzék  elfogadásáról  szóló,  2006.  július  19-i  2006/613/EK  bizottsági  határozattal  jóváhagyott  
jegyzékébe, a 2006/613 határozatnak az érintett tagállamhoz címzett értesítését követően e határozat  
közzététele  előtt  is  részesültek  az  ezen  irányelv  nyújtotta  védelemben.  Különösen  ezen  értesítést  
követően kellett az érintett tagállamnak meghoznia az ezen irányelv 6. cikkének (2)–(4) bekezdésében  
előírt védelmi intézkedéseket is. 

7. A 92/43 irányelvet — és különösen 6. cikkének (3) és (4) bekezdését — úgy kell értelmezni, hogy  
azzal ellentétes az, ha a vízelvezetésre irányuló, valamely különleges védelmi területhez közvetlenül  
nem kapcsolódó,  illetve annak megóvásához nem nélkülözhetetlen,  azonban ez utóbbit  esetlegesen  
jelentős  mértékben érintő  valamely  projektet  az  e  terület  madárvilágára vonatkozó megbízható és  
naprakész elemek vagy adatok hiányában engedélyeznek. 

8.  A 92/43  irányelvet  — és  különösen  6.  cikkének  (4)  bekezdését  — úgy  kell  értelmezni,  hogy  a  
vízelvezetési  projekt  alátámasztására  felhozott,  egyrészről  az  öntözéssel,  másrészről  pedig  az  
ivóvízellátással összefüggő indokok képezhetnek az érintett területek épségét hátrányosan befolyásoló  
projekt  kivitelezésének  igazolására  alkalmas,  nyomós  közérdeken  alapuló  kényszerítő  okokat.  
Amennyiben egy ehhez hasonló projekt hátrányosan befolyásolja az elsődleges fontosságú természetes  
élőhelytípust  magában foglaló és/vagy veszélyeztetett  faj  élőhelyéül  szolgáló közösségi  jelentőségű 
természeti  terület  épségét,  úgy  annak  kivitelezését  —  főszabály  szerint  —  igazolhatják  az  
ivóvízellátással kapcsolatos indokok. Bizonyos körülmények között a projekt kivitelezését az öntözés  
által kiváltott, a környezet szempontjából elsődlegesen fontos előnyök igazolhatják. Az öntözés ezzel  
szemben  —  főszabályként  —  nem  tartozhat  az  alapügyben  szóban  forgóhoz  hasonló  projekt  
kivitelezését igazoló, az emberi egészséggel és a közbiztonsággal kapcsolatos megfontolások körébe. 

9.  A 92/43 irányelv — és  különösen 6.  cikke (4) bekezdése első  albekezdésének első  mondata — 
értelmében a megfelelő  kiegyenlítő  intézkedések meghatározása érdekében figyelembe kell  venni  a  
vízelvezetés terjedelmét és az ezen elvezetéssel járó munkálatok jelentőségét. 

10.  Az  EK  6.  cikkben  foglalt,  a  fenntartható  fejlődésre  irányuló  célkitűzéssel  összefüggésben  
értelmezett 92/43 irányelv — és különösen 6. cikke (4) bekezdésének első  albekezdése — a Natura  
2000 hálózathoz tartozó területeket illetően az említett irányelv e rendelkezésében szereplő feltételek  
teljesülése  esetén  megengedi  a  valamely  természetes  folyóvízi  ökoszisztéma  jelentős  emberi  
beavatkozással folyóvízi és folyómeder-ökoszisztémává történő átalakítását. 
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10. A Bíróság (negyedik tanács) 2012. szeptember 27-i ítélete (a Finanzgericht Düsseldorf 
(Németország),  a  High  Court  of  Justice  (Chancery  Division)  (Egyesült  Királyság),  a 
Tribunal de grande instance de Nanterre (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti 
kérelme) — Zuckerfabrik Jülich AG kontra Hauptzollamt Aachen (C-113/10. sz. ügy)17, 
British Sugar plc Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for 
Environment,  Food  &  Rural  Affairs  (C-147/10.  sz.  ügy)18,  Tereos  —  Union  de 
coopératives agricoles à capital variable kontra Directeur général des douanes et droits 
indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers (C-234/10. 
sz. ügy)19 

1.  Az 1762/2003/EK, az 1775/2004/EK, az 1686/2005/EK és a 164/2007/EK rendelet helyesbítéséről  
és  a  cukorágazatban  termelési  illetékként  fizetendő  összegeknek  a  2002/2003-as,  2003/2004-es,  
2004/2005-ös,  2005/2006-os gazdasági  évekre történő  megállapításáról  szóló,  2009.  november 3-i  
1193/2009/EK  bizottsági  rendelet  a  3.  cikkében  szereplő  —  a  cukorágazatban  a  2004/2005-ös  
gazdasági  évre a termelési  illetékek összege,  valamint a kiegészítő  illeték meghatározásáról szóló,  
2005. október 14-i 1686/2005/EK bizottsági rendelet 2. cikkének a T-4/06. sz., Lengyelország kontra  
Bizottság  ügyben  2011.  szeptember  29-én  hozott  ítéletben  a  Törvényszék  által  kihirdetett  
megsemmisítése folytán — már megsemmisített rendelkezésein kívüli részében érvénytelen. 

2.  Erre vonatkozó uniós jogi rendelkezés hiányában az érintett tagállam nemzeti jogára hárul, hogy  
meghatározza  a  cukorágazatban  túlfizetett  termelési  illetékekre  tekintettel  fizetendő  kompenzáció 
kiszámítása során alkalmazandó átváltási árfolyamot. 

3.  Az  uniós  jog  alapján  azok  a  jogalanyok,  akik  a  cukorágazatban  jogosultak  az  érvénytelen  
rendeletben  meghatározott,  tartozatlanul  fizetett  termelési  illetékek  összegének  visszatérítésére,  
jogosultak  a  járulékos  kamatok  megtérítésére  is.  A  nemzeti  bíróság  a  mérlegelési  jogkörének  
gyakorlása  során  nem  utasíthatja  el  a  kamatfizetést  azon  összegek  után,  amelyeket  a  tagállam  
érvénytelen rendelet  alapján szedett  be,  azzal  az indokkal,  hogy e tagállam nem igényelhet  ennek  
megfelelő kamatot az európai uniós saját források után. 

11.  A  Bíróság  (negyedik  tanács)  2012.  szeptember  27-i  ítélete  (a  Bundesfinanzhof 
(Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Vogtländische Straßen-, Tief- 
und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR) kontra Finanzamt Plauen (C-587/10. 
sz. ügy)20

Az  1998.  október  12-i  98/80/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 28c. cikke A. része a)  
pontjának  első  bekezdését  úgy  kell  értelmezni,  hogy  azzal  nem  ellentétes,  ha  valamely  tagállam  
adóhatósága  valamely  Közösségen  belüli  termékértékesítés  hozzáadottérték-adó  alóli  mentesítését  
annak rendeli alá, hogy a termékértékesítő közli-e a vevő hozzáadottértékadó-azonosítószámát, feltéve  
mindazonáltal, hogy ezen adómenteség biztosítása nem csak azon indokkal kerül elutasításra, hogy e  
kötelezettséget  nem tartották tiszteletben,  amikor a termékértékesítő  jóhiszeműen eljárva és a tőle 
elvárató  minden  lehetséges  ésszerű  intézkedés  meghozatalát  követően  sem  tudja  közölni  ezen  
azonosítószámot, továbbá olyan adatokat  közöl,  amelyek kellő  mértékben bizonyítják,  hogy a vevő 
adóalany, és mint ilyen jár el a szóban forgó ügyletben. 

17 A kérdés: Hírlevél I. évf.  1. szám, Közigazgatási ügyszak, 13. szám alatt.
18 A kérdés: Hírlevél I. évf.  2. szám, Közigazgatási ügyszak, 6. szám alatt.
19 A kérdés: Hírlevél I. évf.  4. szám, Közigazgatási ügyszak, 3. szám alatt.
20 A kérdés: Hírlevél II. évf. 4. szám, Közigazgatási ügyszak, 6. szám alatt
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12.  A  Bíróság  (negyedik  tanács)  2012.  szeptember  27-i  ítélete  (a  Conseil  d’État 
(Franciaország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Cimade,  Groupe 
d’information et  de soutien des immigrés (GISTI) kontra Ministre de l’Intérieur,  de 
l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration (C-179/11. sz. ügy)21

1.  A  menedékkérők  befogadása  minimumszabályainak  megállapításáról  szóló,  2003.  január  27-i  
2003/9/EK tanácsi irányelvet úgy kell értelmezni, hogy az a tagállam, amelyben menedékjog iránti  
kérelmet  nyújtanak  be,  köteles  biztosítani  a  2003/9  irányelvben  a  menedékkérő  befogadására  
vonatkozóan megállapított minimumfeltételeket annak a menedékkérőnek is, akivel kapcsolatban ez a  
tagállam az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog  
iránti  kérelem megvizsgálásáért  felelős  tagállam meghatározására  vonatkozó  feltételek  és  eljárási  
szabályok  megállapításáról  szóló,  2003.  február  18-i  343/2003/EK  tanácsi  rendelet  alapján  úgy  
határoz, hogy e menedékkérő átvétele vagy visszavétele iránt megkeres egy másik, a menedékjog iránti  
kérelem megvizsgálásáért általa felelősnek vélt tagállamot.

2. Azon tagállamnak, amelyben menedékjog iránti kérelmet nyújtanak be, arra irányuló kötelezettsége,  
hogy biztosítsa  a  2003/9  irányelvben megállapított  minimumfeltételeket  annak a menedékkérőnek,  
akivel  kapcsolatban a 343/2003 rendelet  alapján úgy határoz,  hogy a menedékkérő átvétele  vagy  
visszavétele iránt megkeres egy másik, a menedékjogi kérelem megvizsgálásáért általa felelősnek vélt  
tagállamot,  a menedékkérőnek a megkereső tagállam általi  tényleges átadásával  szűnik meg,  és e  
minimumfeltételek biztosítása pénzügyi szempontból ez utóbbi tagállamot terheli, amelyre az említett  
kötelezettség hárul.

13. A Bíróság (hatodik tanács) 2012. szeptember 27-i ítélete (a First-tier Tribunal (Tax 
Chamber) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Field Fisher 
Waterhouse LLP kontra Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs  (C-
392/11. sz. ügy)22

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvet  
úgy kell értelmezni, hogy az ingatlanok bérlete és az ehhez kapcsolódó, az alapügyben szereplőhöz 
hasonló  szolgáltatások  a  héa  szempontjából  egyetlen,  egységes  szolgáltatásnak  minősülhetnek.  E 
tekintetben  a  bérbeadónak  a  bérleti  szerződésbe  foglalt  azon  lehetősége,  hogy  megszüntetheti  a  
szerződést, ha a bérlő nem fizeti a rezsiköltséget, azt támasztja alá, hogy egységes szolgáltatásról van  
szó, jóllehet e tény nem minősül szükségszerűen meghatározó elemnek annak értékelése során, hogy  
ilyen szolgáltatásról van-e szó. Ezzel szemben, azon körülményből, hogy az alapügyben szereplőkhöz  
hasonló  szolgáltatásokat  főszabály  szerint  harmadik  személy  is  nyújthatná,  nem vonható  le  az  a  
következtetés,  hogy  e  szolgáltatások  az  alapügy  körülményei  között  nem minősülhetnek  egységes  
szolgáltatásnak. A kérdést előterjesztő bíróság feladata annak meghatározása, hogy a Bíróság által a  
jelen ítéletben nyújtott értelmezési szempontok fényében és a szóban forgó ügy egyedi körülményeire  
figyelemmel az érintett ügyletek oly módon kapcsolódnak-e egymáshoz, hogy azokat egyetlen ingatlan-
bérbeadási szolgáltatásnak kell tekinteni. 

14. A Bíróság (második tanács) 2012. október 4-i ítélete (az Administrativen sad Sofia-
grad (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Hristo Byankov kontra Glaven 
sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti (C-249/11. sz. ügy)23 
1. Az uniós jogot úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes egy olyan nemzeti rendelkezés alkalmazása,  
amely kizárólag arra hivatkozva korlátozza valamely tagállam állampolgárának az Európai Unión  
belüli  szabad mozgáshoz való jogát,  hogy egy magánjogi  jogi  személlyel  szemben,  jogszabályban  
meghatározott összeget meghaladó és nem biztosított tartozása van.

21 A kérdés: Hírlevél II. évf. 7. szám, Közigazgatási ügyszak, 12. szám alatt.
22 A kérdés: Hírlevél II. évf.  10. szám, Közigazgatási ügyszak, 30. szám alatt.
23 A kérdés: Hírlevél II. évf.  9. szám, Közigazgatási ügyszak, 7. szám alatt.
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2.  Az uniós jogot  úgy kell  értelmezni,  hogy azzal  ellentétes valamely tagállam azon szabályozása,  
amelynek alapján az a közigazgatási eljárás, amely az alapügyben szereplőhöz hasonló, jogerőssé vált  
és bíróság előtt meg nem támadott, az államterület elhagyására vonatkozó tilalom megállapításához  
vezetett,  csak  abban  az  esetben  nyitható  meg  újból,  amennyiben  e  tilalom  az  uniós  joggal  
nyilvánvalóan  ellentétes,  ha  a  közigazgatási  eljárásról  szóló  törvénykönyv  
(Administrativnoprotsesualen kodeks) 99.  cikkében taxatív  módon felsoroltakhoz hasonló feltételek  
teljesülnek, még akkor is, ha egy ilyen tilalom a címzettjére nézve továbbra is joghatásokat vált ki.

15. A Bíróság (hetedik tanács) 2012. október 4-i ítélete (az Administrativen sad — Varna 
(Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — PIGI — Pavleta Dimova ET kontra 
Direktor  na  Direktsia  „Obzhalvane  I  upravlenie  na  izpalnenieto”  —  Varna  pri 
Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (C-550/11. sz. ügy)24 

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről  szóló,  2006.  november 28-i  2006/112/EK tanácsi  irányelv  
185.  cikkének (2) bekezdését  akként kell  értelmezni,  hogy azzal  nem ellentétesek az olyan nemzeti  
adórendelkezések, mint a hozzáadottérték-adóról szóló törvény (Zakon za danak varhu dobavenata  
stoynost) 79. és 80. cikkében szereplők, amelyek a hozzáadottérték-adó hatálya alá tartozó termékek  
hiányának megállapítása esetén megkövetelik az ilyen, e termékek beszerzésekor előzetesen levont adó  
korrekcióját olyan helyzetben, amikor az említett termékeket az adóalany sérelmére lopták el, és a  
lopás elkövetőjének kilétét nem sikerült megállapítani. 

16.  A  Bíróság  (negyedik  tanács)  2012.  október  4-i  ítélete  (a  Conseil  d’État 
(Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — ED & F Man Alcohols kontra 
Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture 
(Viniflhor) (C-669/11. sz. ügy)25 

1.  Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK,  
Euratom tanácsi  rendelet  1.  cikke értelmében vett  „szabálytalanságnak” minősül  az,  ha valamely  
gazdasági szereplő figyelmen kívül hagyja azt a kiviteli határidőt, amelyet az Európai Bizottság által  
szervezett olyan odaítélési eljárás keretében szerzett alkoholmennyiségekre írtak elő, mint amelyet az  
intervenciós hivatalok birtokában lévő  boreredetű  alkohol  értékesítésének egyszerű  odaítélés útján  
exportra való megnyitásáról szóló, 1995. február 22-i 360/95/EK bizottsági rendelet is szabályoz. 

2.  A  2988/95  rendelet  5.  cikke  szerinti  „közigazgatási  szankció”  fogalmába  tartozik  az  olyan  
jóteljesítési garancia teljes vagy részleges elvesztése, mint amelyet a 360/95 rendelet 5. cikkének (5)  
bekezdése szabályoz, vagy az olyan exportbiztosíték teljes vagy részleges elvesztése, amely az előírt  
határidőn belüli kivitelt hivatott biztosítani, és amelyet a piaci mechanizmusokra tekintettel a borpiac  
közös  szervezéséről  szóló  1493/1999/EK  rendelet  végrehajtása  részletes  szabályainak  
megállapításáról  szóló,  2000.  július  25-i  1623/2000/EK  rendelet  91.  cikkének  (12)  bekezdése  is  
szabályoz. 

3. Olyan körülmények között, mint amelyek az alapügyben felmerültek, a 360/95 rendelet 5. cikkének  
(5)  bekezdése  képezi  azt  a  jogi  alapot,  amely  a  jóteljesítési  garancia  teljes  vagy  részleges  
elvesztésében megnyilvánuló szankció kiszabásához szükséges. 

4. Olyan körülmények között, mint amelyek az alapügyben felmerültek, a 2988/95 rendelet 2. cikkének  
(2) bekezdését akként kell értelmezni, hogy abból a célból, hogy a 360/95 rendelet előírásain alapuló  
odaítélés  révén  szerzett  alkoholmennyiségek  Brazíliába  történő  kivitelére  előírt  határidő  be  nem 
tartását  szankcionálják,  a  nemzeti  hatóságoknak  nem  az  1623/2000  rendelet  91.  cikkének  (12)  
bekezdésében,  hanem  a  360/95  rendelet  5.  cikkének  (5)  bekezdésében  előírt  szankciót  kell  
alkalmazniuk. 

24 A kérdés: Hírlevél III. évf.  2. szám, Közigazgatási ügyszak, 19. szám alatt.
25 A kérdés: Hírlevél III. évf.  4. szám, Közigazgatási ügyszak, 20. szám alatt.
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Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt
I. 2012. június 27-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Magyarország (C-
310/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: magyar 
Kereseti kérelmek 
A Bizottság azt kéri a Bíróságtól, hogy: 

—  állapítsa  meg,  hogy Magyarország  nem teljesítette  a  hulladékokról  szóló  2008/98/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvből eredő kötelezettségeit, mivel nem hozta meg az ezen irányelvnek 
való megfeleléshez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket az irányelv 40.  
cikke értelmében, vagy legalábbis e rendelkezésekről nem tájékoztatta a Bizottságot; 

—  mivel  Magyarország  nem  közölte  a  Bizottsággal  a  hulladékokról  szóló  2008/98/EK  európai 
parlamenti és tanácsi irányelv átültetésére hozott nemzeti rendelkezéseit, valamint összhangban az 
EUMSz 260. cikk (3) bekezdésével, ítélete kihirdetésének dátumától kezdve napi 27 316,80 EUR 
kényszerítő bírság megfizetését írja elő; 

— kötelezze Magyarországot a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek: 
A  hulladékokról  és  egyes  irányelvek  hatályon  kívül  helyezéséről  szóló  2008.  november  19-i, 
2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv az ágazatra vonatkozó legfőbb jogi eszköz, amely 
többek között meghatározza a hulladékgazdálkodásban irányadó alapvető  fogalmakat, például, hogy 
mit kell érteni hulladék, újrafeldolgozás vagy hasznosítás alatt. 

A szóban forgó irányelv átültetésére előírt határidő 2010. december 12-én lejárt. Magyarország arról 
tájékoztatta a Bizottságot,  hogy az irányelv átültetésére irányuló jogalkotási  munka nem zárult  le.  
Mivel  az  átültető  jogszabályokat  mostanáig  nem  fogadták  el,  a  Bizottság  álláspontja  szerint 
Magyarország nem tett eleget az irányelv teljes körű átültetésére vonatkozó kötelezettségének. 

Az  EUMSz  260.  cikk  (3)  bekezdésének  megfelelően  a  Bizottság  az  EUMSz  258.  cikk  szerinti 
kötelezettségszegés  megállapítása  iránti  keresetet  elbíráló  Bíróságtól  kérheti,  hogy  a 
kötelezettségszegést megállapító ítéletben a Bíróság kötelezze az érintett tagállamot arra, hogy közölje  
a  Bizottsággal  a  jogalkotási  eljárás  keretében  elfogadott  irányelv  átültetésére  vonatkozó 
intézkedéseket,  illetve  meghatározhatja  az  érintett  tagállam által  fizetendő  átalányösszegnek  vagy 
kényszerítő bírságnak az általa az adott körülmények között megfelelőnek tartott mértékét. Az EUMSz 
260. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról szóló bizottsági közleménynek megfelelően a Bizottság 
által javasolt kényszerítő bírság a közleményben az EK 228. cikk végrehajtását illetően meghatározott 
módszer alapján került kiszámításra. 

II. A Törvényszék 2012. szeptember 20-i ítélete — Magyarország kontra Bizottság  (T-
89/10. sz. ügy) 
1. A Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2. A Törvényszék Magyarországot kötelezi a költségek viselésére. 

III. A Törvényszék 2012. szeptember 20-i ítélete — Magyarország kontra Bizottság  (T-
407/10. sz. ügy)26 

1. A Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2. A Törvényszék Magyarországot kötelezi a költségek viselésére. 

26 A kereset: Hírlevél I. évf.  7. szám, Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt, 2. szám 
alatt.
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IV.  A Bíróság  2012.  június  27-i  végzése  — Fuchshuber Agrarhandel  GmbH kontra 
Európai Bizottság (C-491/11. P. sz. ügy)27 
1. A Bíróság a fellebbezést elutasítja. 

2. A Bíróság a Fuchshuber Agrarhandel GmbH-t kötelezi a költségek viselésére. 

V. 2012. szeptember 6-án benyújtott kereset (T-410/12. sz. ügy) 
A keresetlevél nyelve: magyar 
Kereseti kérelmek 
A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék: 

—  az OHIM első  fellebbezési  tanácsának a 8 338 592 sz.  „vitaminaqua” ábrás védjegybejelentés 
elutasítását elrendelő határozatát (R 997/2011-1. sz. ügy) változtassa meg, és az OHIM felszólalási 
osztálya által hozott határozatnak megfelelően rendelje el a védjegy lajstromozását, a megjelölés 
védjegyoltalom alá helyezésével; 

— a felszólaló/ellenérdekű felet kötelezze költségeink viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 
A közösségi védjegy bejelentője: a felperes. 

Az érintett közösségi védjegy: a „vitaminaqua” ábrás védjegy az 5., 30. és 32. osztályba tartozó áruk 
tekintetében (8 338 592 sz. védjegy bejelentés). 

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: Energy Brands, Inc. 

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés:  többek között „VITAMINWATER” nemzeti szóvédjegyek az 
5., 30. és 32. osztályba tartozó áruk tekintetében. 

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalást elutasította. 

A fellebbezési tanács határozata:  a fellebbezési tanács hatályon kívül helyezte a felszólalási osztály 
határozatát és elutasította a közösségi védjegybejelentést. 

Jogalapok:  a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának a megsértése, mivel az ütköző 
védjegyek között nem áll fenn az összetévesztés veszélye. 

A Kúria uniós jogi tárgyú határozatai

Büntető ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Gazdasági ügyszak

Gfv.VII. 30.236/2012/5. 
1. A 1346/2000/EK rendelet (Rendelet) 5. cikk (1) bekezdése akként értelmezendő, hogy a főeljárást  
megindító  tagállamtól  eltérő  tagállamban  levő  vagyontárgyon  fennálló  dologi  jog  jogosultja  az  
igényét olyan módon érvényesítheti, mintha a főeljárást meg sem indították volna, mintha az adós nem  
lenne fizetésképtelenségi eljárás hatálya alatt. 

2. A dologi jogi igény általában a dolog fekvése szerinti állam joga alapján bírálandó el, a dologi jogi  
igény elbírálására a 44/2001/EK rendelet (Brüsszel I. rendelet) alapján Magyarországnak fennáll a  
joghatósága. Az 1979. évi 13.tvr. (Nmjtvr) 63.§-a értelmében a magyar bíróságnak a magyar eljárási  
jogot kell alkalmaznia. 

27 A fellebbezést l. : Hírlevél III. évf.  2. szám, Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt.
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3.  A  perbeli  alperes  meghatározásánál  a  fizetésképtelenségi  eljárás  hatálya  alatt  álló  alperes  
személyes joga alkalmazásával kell állást foglalni. (Nmjtvr.18.§) 

A  Legfelsőbb  Bíróság  végzésével  a  felülvizsgálati  eljárást  felfüggesztette  és  az  Európai  Unió  
Bíróságához  fordult  előzetes  döntéshozatali  eljárást  kezdeményezve  abban  a  kérdésben,  hogy  az  
1346/2000/EK  rendelet  5.  cikkének  (1)  bekezdése  irányadó-e  egy  olyan,  a  dologi  jog  (óvadék) 
fennállásával  kapcsolatos  polgári  peres  jogvitára,  amikor  az  óvadékul  szolgáló  értékpapír,  majd  a 
helyébe  lépő  pénz  fekvése  szerinti  ország  a  más  tagállamban  folyó  fizetésképtelenségi  eljárás  
megindulásakor még nem, de a keresetlevél benyújtásakor már az Európai Unió tagállama volt.

Az Európai Unió Bírósága 2012. július 5-én hozta meg a C-527/10. számú ügyben az ítéletét, mely  
szerint  „a  fizetésképtelenségi  eljárásról  szóló  2000.  május  29-i  1346/2000/EK tanácsi  rendelet  5. 
cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy az alapügyhöz hasonló körülmények között e  
rendelkezés  a  Magyar  Köztársaság  Európai  Unióhoz  történő  csatlakozását  megelőzően  indított  
fizetésképtelenségi eljárásokra is alkalmazandó olyan esetben, amikor 2004. május 1-jén az adósnak a 
szóban forgó dologi joggal érintett  vagyontárgyai  ezen állam területén voltak, aminek vizsgálata a  
kérdést előterjesztő bíróság feladata”.

Az Európai Unió Bíróságának az ítélete egyrészt azt mondta ki, hogy a Rendelet 16. cikkének (1)  
bekezdése  értelmében  a  magyar  bíróságok  kötelesek  a  Rendelet  3.  cikke  alapján  joghatósággal 
rendelkező  tagállam  bírósága  által  hozott,  fizetésképtelenségi  eljárást  megindító  valamennyi 
határozatot elismerni.  A Rendelet 17. cikkének (1) bekezdése alapján továbbá a valamely tagállam 
bírósága által  hozott,  fizetésképtelenségi  eljárást  megindító valamennyi  határozat  főszabály szerint  
Magyarországon  2004.  május  1-jétől  kezdve  minden  további  alaki  követelmény  nélkül  az  eljárás 
megindításának helye szerinti állam joga által előírt joghatásokkal rendelkezik. A magyar bíróságok 
ebből  következően 2004. május 1-jétől kezdődően kötelesek voltak elismerni  az osztrák bíróságok 
által hozott, fizetésképtelenségi eljárást megindító határozatot. E körülmények között a Rendelet által 
kialakított  rendszer  koherenciájának  és  a  fizetésképtelenségi  eljárás  hatékonyságának  megóvása 
érdekében a Rendelet 5. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy e rendelkezés a Magyar  
Köztársaság  Unióhoz  történő  csatlakozását  megelőzően  indított  fizetésképtelenségi  eljárásokra  is 
alkalmazandó, amikor 2004. május 1-jén a szóban forgó dologi joggal érintett vagyontárgy ezen állam 
területén volt. Annak eldöntése, hogy a dologi jogi joggal érintett vagyontárgy a tagállam területén 
volt-e, a magyar bíróság feladata..

Az Európai Unió Bírósága ítéletében egyértelműen állást foglalt abban a kérdésben, hogy a Rendeletet 
jelen ügyben alkalmazni kellett. Az ott kifejtettekre tekintettel kellett a Kúriának megítélnie, hogy a  
Rendelet  4.  vagy  5.  cikkét  kell  az  eljárás  lefolytatása  során  figyelembe  venni,  azaz  a  főeljárást  
megindító tagállam nemzeti jogát kell alkalmazni (4. cikk), vagy pedig a Rendelet 5. cikke alapján kell 
eljárni.

A jogerős végzésben a bíróság arra az álláspontra helyezkedett, hogy a 4. cikkre tekintettel kell az 
ügyben eljárni, és a főeljárást megindító tagállam – Ausztria – jogát vizsgálva állapította meg, hogy 
pergátló akadály áll fenn a peres eljárás lefolytatása tekintetében.

A Kúria  álláspontja  szerint  azonban  nem a  főeljárást  megindító  tagállam fizetésképtelenségi  jogi 
szabályai szerint kell megítélni, hogy indítható-e peres eljárás a dologi jog fennállása, érvényesítése  
érdekében  a  főeljárást  megindító  tagállamhoz  képest  eltérő  tagállam területén,  hanem az  5.  cikk 
alapján.

A Rendelet 4. cikke nem vitásan általánosan alkalmazandó jogként a főeljárást megindító tagállam 
jogát  jelöli  meg,  azonban  a  Rendelet  5-15.  cikkeiben  meghatározza  azokat  a  határokon  átnyúló  
jogviszonyokban alkalmazandó kivételeket, amelyeknél – meghatározott feltételek fennállása esetén – 
nem a főeljárást lefolytató tagállam nemzeti jogát kell alkalmazni.

A Rendelet 5. cikkének (1) bekezdése szerint:

„A fizetésképtelenségi eljárás megindítása nincs hatással a hitelezők vagy harmadik személyek dologi  
jogaira  az  adóshoz  tartozó  olyan  materiális  és  immateriális,  ingó  és  ingatlan  vagyontárgyak  
tekintetében, amelyek az eljárás megindításának időpontjában egy másik tagállam területén találhatók, 
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legyen  szó  akár  meghatározott  vagyontárgyakról,  akár  meghatározatlan,  változó  összetételű 
vagyontárgyak összességéről.”

Az ehhez tartozó (25) Preambulum bekezdés a következőt tartalmazza:

„(25) A dologi jogok esetében különösen szükség van az eljárás megindításának helye szerinti állam 
jogától eltérő különös kapcsoló szabályra, mivel ezeknek a dologi jogoknak nagy jelentőségük van a 
hitelnyújtásnál.  Egy ilyen  dologi  jog  alapját,  érvényességét  és  hatályát  ezért  általában a  lex situs  
szerint kell meghatározni, és nem befolyásolhatja a fizetésképtelenségi eljárás megindítása. A dologi  
jog  jogosultja  számára  ezért  továbbra  is  lehetőséget  kell  biztosítani,  hogy a  biztosíték  tárgyának  
visszakövetelésére vagy az abból való külön kielégítésre való jogát érvényesíthesse.”

A Rendelet indokolásaként ismert Virgós-Schmit  Jelentés 95. pontjában a főeljárás megindításakor 
másik  tagállamban  levő  vagyontárgyakon  fennálló  dologi  jogokkal  kapcsolatban  kifejtésre  került:  
„ezeknek  a  jogoknak  a  létrehozása,  érvényessége  és  hatálya  a  saját  joguk  által  ítélendő  meg 
(általánosságban  a  dolog  fekvésének  joga  szerint  az  adott  időpontban),  és  ezt  nem  érinti  a 
fizetésképtelenségi  eljárás  megindítása.  Ez azt  jelenti,  hogy bár  a  főeljárást  megindító állam joga 
rendelkezik a vagyon valamennyi eleme fölött, de a dologi jog jogosultja megtartja valamennyi jogát a 
kérdéses  vagyontárgy  fölött.  Így  például  a  dologi  jog  jogosultja  gyakorolhatja  a  biztosítéknak  a  
vagyonból való elkülönítésre irányuló jogát, ha szükséges, hogy azt egyénileg értékesítve az igényét  
kielégíthesse.” 

A Kúria – együtt értelmezve a Rendelet 5. cikkét, a (25) Preambulum bekezdést és a Virgós-Schmit  
Jelentés magyarázatát – a következő álláspontra helyezkedett: 

A Rendelet 5. cikke szerint a fizetésképtelenségi főeljárás megindítása nincs hatással a hitelezőknek és 
harmadik személyeknek az adós másik tagállamban levő vagyontárgyán fennálló dologi jogaira, azaz 
nem érinti azok létrehozását, érvényességét és hatályát. 

Az 5. cikk (1) bekezdésének az a rendelkezése, hogy a főeljárás megindítása „nincs hatással” a dologi 
jogosultak  jogaira,  ha  a  vagyontárgy,  amelyen  a  dologi  jog  fennáll,  a  fizetésképtelenség 
megindításának  időpontjában  a  főeljárást  megindító  tagállamtól  eltérő  tagállamban  található,  úgy 
értelmezendő, hogy a dologi jog jogosultja az igényét olyan módon érvényesítheti, mintha a főeljárást 
meg sem indították volna, mintha az adós nem lenne fizetésképtelenségi eljárás hatálya alatt. Ebből 
következően e rendelkezés alapján a dologi jog jogosultja jogának érvényesítését nem befolyásolja a  
főeljárásban  alkalmazandó  nemzeti  fizetésképtelenségi  jogszabály,  hogy  abban  esetleg  milyen  
korlátok találhatók a perek megindíthatósága, a külön kielégítési jog tekintetében. Miután az állított  
óvadék  tárgya  Magyarországnak  az  Európai  Unióhoz  való  csatlakozása  időpontjában  a  főeljárást  
megindító  tagállamtól  eltérő  tagállamban,  Magyarországon  volt,  az  Ausztriában   megindított  
fizetésképtelenségi  főeljárásnak nincs  hatása  a  dologi  jog  fennállását  állító  hitelező  igényének  az 
érvényesítésére. 

Az anyagi jogi szabályokat – hogyan jön létre a dologi jog a vagyontárgyon, milyen tartalommal, az 
miként érvényesíthető – általában annak az államnak a joga határozza meg, ahol a dolog fekszik [(25)  
Preambulum bekezdés]. Annak a kérdésnek az eldöntéséhez jelen esetben, hogy létrejött-e az óvadék 
vagy sem, a magyar polgári jog szabályait kell alkalmazni. 

A fent kifejtettekből következően a polgári jogi kereset elbírálására a magyar bíróságoknak a Tanács  
44/2001/EK rendelete  (2000.  december  22.)  a  polgári  és  kereskedelmi  ügyekben  a  joghatóságról, 
valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról (Brüsszel I. rendelet) 5. cikkének 1/a pontja  
alapján fennáll a joghatósága. Az Nmjtvr.63.§-a szerint pedig a magyar eljárási jogot alkalmazva kell  
az eljárást lefolytatni. 

Ezt  követően  azt  kellett  vizsgálni,  hogy indítható-e  közvetlenül  per  az  adóssal  szemben,  vagy az  
osztrák  csődtörvény  szabályaira  tekintettel  a  nemzeti  joga  alapján  a  fizetésképtelenségi  szakértő  
(csődgondnok) lehet csak a peres fél. A Rendelet 5. cikkével kapcsolatban fent kifejtettek alapján – 
mely szerint a más tagállamban található vagyontárgyon fennálló dologi jogi igények érvényesítésére 
nincs hatással a fizetésképtelenségi főeljárás megindítása – a főeljárást lefolytató tagállam nemzeti  
jogától  eltérően  lehetőség  van  az  adóssal  szembeni  perindításra.  Ugyanakkor,  ha  a  nemzeti  jog 
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tartalmaz  rendelkezéseket  az  adós  rendelkezési  jogával,  képviseletével  kapcsolatban,  azt  a  perben 
figyelembe kell venni (Nmjtvr.64.§ (1) bekezdés). 

Az adós képviseleti  jogával kapcsolatban az adóst  támogató beavatkozó helyesen hivatkozott arra, 
hogy az adós perbenállására a Nmjtvr.18.§-a alkalmazandó. Eszerint a jogi személy jogképességét, 
gazdasági  minőségét,  személyhez  fűződő  jogait,  továbbá  tagjainak  egymás  közötti  jogviszonyait 
személyes  joga  szerint  kell  elbírálni.  A  jogi  személy  személyes  joga  annak  az  államnak  a  joga,  
amelynek  területén  a  jogi  személyt  nyilvántartásba  vették.  Figyelemmel  arra,  hogy  az  Osztrák 
Köztársaság Szövetségi Igazságügyi Minisztérium tájékoztatásából kitűnően a nemzeti jog szerint az 
adósnak  már  nincs  rendelkező  képessége  a  fizetésképtelenségi  eljárás  tartama  alatt,  a  per  csak  a 
fizetésképtelenségi szakértő (csődgondnok) ellen indítható meg.

Munkaügyi ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Polgári ügyszak

Pfv.IV.21.412/2012/4. 
A magyar bíróság joghatósága kizárt, ha a felperes károkozó cselekményből fakadó megtérítési igénye  
tárgyában keletkezett jogvitában a külföldi alperes székhelye és a káresemény bekövetkezésének helye  
szerinti állam bírósága járhat csak el. A jogszabályi rendelkezés alapján, vétkességre tekintet nélkül, a  
teljes kárért való helytállási kötelezettség alapján történt teljesítés alapján a károkozóval szemben  
érvényesített igény nem kártérítési, hanem megtérítési igény. 

Téves a munkáltatónak az az álláspontja, hogy az üzembentartóval szemben támasztott igénye kárának 
megtérítésére irányul,  mert  az általa jogszabály és jogerős ítélet  alapján kártérítés címén teljesített  
kifizetés a káraként jelentkezett. A munkáltatót a munkavállaló balesetével összefüggésben okozott  
kárért  -  vétkességére  tekintet  nélkül  -  a  Munka Törvénykönyvéről  szóló 1991.  évi  XXII.  törvény 
(Mtv.) 174. § (1) bekezdése, míg a vasúti  szerelvényt  üzemeltető üzembentartót a veszélyes  üzem 
működéséből eredő kárért a Ptk. 345. §-a alapján terheli felelősség. A felek, mint együttes károkozók  
felelőssége  a  károsulttal  szemben  a  Ptk.  344.  §  (1)  bekezdése  alapján  egyetemleges.  Belső 
jogviszonyukban a kár magatartásuk felróhatóságának arányában oszlik meg, amely a Ptk. 344. § (2)  
bekezdése szerint akkor egyenlő, ha a felróhatóság arányát nem lehet megállapítani. A Ptk. 338. § (1)  
bekezdésének  főszabálya  szerint  az  egyetemleges  kötelezetteket  –  ha  jogviszonyukból  más  nem 
következik  –  a  kötelezettség  egymás  között  egyenlő  arányban  terheli.  E  jogszabályhely  második  
fordulata  szerint  azonban,  ha  valamely  társkötelezett  a  jogosultnak  kötelezettségét  meghaladó 
szolgáltatást teljesített,  a többi társkötelezettel szemben a követelésnek őket terhelő része erejéig -  
megtérítési követelése támad. 

Az adott esetben a károsult munkavállaló választása szerint érvényesíthette a munkajogi jogviszony 
alapján  a  -  munkaviszonyával  összefüggésben  -  bekövetkezett  kár  megtérítése  iránti  igényét  a 
munkáltatóval vagy a kárkötelmi jogviszony alapján a tényleges károkozóval szemben. A munkáltató 
az Mtv. 174. § (1) bekezdése alapján a vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékében volt köteles a  
munkavállaló munkaviszonyával  összefüggésben bekövetkezett  kárt  megtéríteni.  A munkáltatót  az 
általa teljesített kifizetéssel, függetlenül attól, hogy ezáltal a vagyona csökkent, nem érte kár, miután  
az igényüket érvényesítő károsultak (az elhunyt munkavállaló hozzátartozói) károkozók nem lehetnek.  
A munkáltató  a  károsultak  részére  történt  teljesítése  alapján  a  Ptk.  338.  §  (1)  bekezdése  szerint  
megtérítési igénnyel léphet fel az üzembentartóval szemben. 

Mindebből következően annak megítélésére, hogy a külföldi üzembentartó melyik állam bírósága előtt  
perelhető,  az  EK  rendelet  2.  cikk  (1)  bekezdésének  általános  joghatósági  szabálya  az  irányadó. 
Eszerint  az üzembentartó a székhelyére  tekintettel  francia bíróság előtt  perelhető.  Az EK rendelet  
különös joghatósági szabályai között az 5. cikk 3. pontja lehetővé teszi, hogy az érintett személy a  
joghatóság általános szabályaitól  eltérően a jogellenes károkozással,  illetve az ilyen cselekményből 
fakadó  igénnyel  kapcsolatos  ügyekben  a  káresemény  bekövetkezésének  helye  szerinti  tagállam 
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bírósága előtt  is  perelhető.  Az adott  esetben,  még ha a munkáltató megtérítési  igénye  a károkozó 
cselekményből fakadó igénynek is minősülhet, e különös joghatósági szabálynak nincs jelentősége, 
miután a káresemény bekövetkezésének helye és az üzembentartó székhelye szerinti tagállam azonos.  
A munkáltató által hivatkozott Nmj.tvr. 56/A. § (1) bekezdésének rendelkezése, amely egyébként az  
EK rendelet fent ismertetett rendelkezéséhez hasonlóan állapítja meg a joghatóság különös szabályait,  
az  adott  esetben  a  Nmj.tvr.  2.  §-a  alapján  nem  alkalmazható,  miután  a  szóban  forgó  kérdést  
nemzetközi  szerződés  szabályozza.  Tekintettel  arra,  hogy  az  EK  rendelet  egyéb  megengedő 
rendelkezése hiányában a munkáltató a  károkozó cselekményből fakadó megtérítési igénye tárgyában  
keletkezett jogvitában az üzembentartó székhelye és a káresemény bekövetkezésének helye szerinti  
állam, Franciaország bírósága járhat csak el, értelemszerűen a magyar bíróság joghatósága kizárt. 

Közigazgatási ügyszak

Kfv.I.35.611/2012/4. 
Az Európai Unió Bíróságának határozata értelmében az adóhatóságot terheli a bizonyítás, hogy a  
felperes tudta vagy tudnia kellett volna, hogy a levonási jogának szabályozására felhozott ügylettel  
kapcsolatban a korábban közreműködő gazdasági szereplő által elkövetett adócsalásban vesz részt. 

Egyértelműen rögzíthető, hogy a kialakult magyar adóhatósági gyakorlat és a Bíróság ítélkezése az 
általános forgalmi adó levonási jog körében eltérő felfogást mutat. A Legfelsőbb Bíróság az előzetes 
döntéshozatali eljárást éppen azért kezdeményezte, mert a kialakult adójogi gyakorlat olyan felelősségi  
rendszert  állított  fel  a  levonási  jog  gyakorlásánál,  amely  egyes,  a  számlakibocsátónál  feltárt 
hiányosságokat a számlabefogadó hátrányára értékelt. A számlabefogadót olyan, az érdekeltségi körén 
kívül eső okok miatt érhette hátrány,  amelyek esetében nem tisztázódott, hogy azok ellenőrzését el 
lehetett-e tőle várni. 

Már a magyar ügyek elbírálását megelőző Bírósági gyakorlat is kimondta, hogy az olyan adóhatósági  
gyakorlat,  mely  az  adólevonáshoz  elvárt  kellő  körültekintetés  keretében  ténylegesen  objektív 
felelősséget hárít a vevőre az értékesítési lánc korábbi szakaszaiban történt szabályszegésekért, nem 
tekinthető arányosnak vagy ésszerűen elvárhatónak. Az ilyen fajta objektív felelősség indokolatlanul  
mentesíti  az  adóhatóságot  annak  bizonyításától,  hogy  a  vevő  tudott  vagy  tudhatott  a  
számlakibocsátónál fellelhető HÉA kijátszásról és ez az ismeret részéről elősegíti a HÉA adókijátszás  
megvalósulását. (Kittel ítélet 56-57. pontja)

Az ügyben született Bírósági ítélet és az adóhatósági határozat összevetése alapján megállapítható,  
hogy az adóhatósági  határozat  indokolása nem áll  összhangban az a Bírósági  ítélet  indokolásában 
foglaltakkal.  Az  adóhatóság  a  kialakult  magyar  adójogi  gyakorlatot  követte,  amikor  a  jogügylet 
fiktivitását vizsgálta. Az adóhatóság az adólevonási jog megtagadását arra alapozta, hogy az egyéni  
vállalkozó a számlakibocsátás időpontjában nem rendelkezett olyan állományi  létszámmal és tárgyi 
eszközzel melyekkel az alvállalkozói szerződésben foglaltaknak eleget tehetett. Az egyéni vállalkozó  
iratanyaga  nem  volt  beszerezhető,  bevallási  és  befizetési  kötelezettségét  utoljára  2003.  évben 
teljesítette.  Nem került  sor  teljesítési  igazolás  kiállítására,  nincs  pénztárbizonylat  mely  igazolja  a 
számlák  kifizetését.  Az  egyéni  vállalkozói  igazolványa  16  db  számla  kibocsátásakor  már  
visszavonásra került, illetve a számlatömb vásárlás később következett be, mint a számlákon szereplő 
teljesítési időpont.

A Bíróság ebben az ügyben is azt hangsúlyozta, hogy a gazdasági szereplők áfa-levonási joga csak 
kivételes esetekben korlátozható. Egyértelműsítette, hogy mely körülmények vizsgálata mentén kell  
állást foglalni a adózó adólevonási jogának jogszerűsége tárgyában. Ki kell emelni, hogy a Bíróság 
szerint minden ügyletet önállóan kell vizsgálni és nem bármilyen szabálytalanság, hanem kizárólag a 
HÉA  kijátszására  irányuló  tevékenységben  való  részvétel  eredményezheti  az  adólevonási  jog 
elvesztését ( Kittel ügy 50. pont). 

A  Bíróság  egyértelműen  rögzítette,  hogy  az  adólevonási  jog  akkor  tagadható  meg,  ha  a 
számlabefogadónak  tudomása  volt  a  számlakibocsátó  érdekkörében  elkövetett  szabálytalanságról, 
vagy csalásra utaló körülményekről. Az a tény, hogy a adózó nem ellenőrizte, hogy a munkavégzés  
helyén  dolgozó munkavállalók a számlakibocsátóval jogviszonyban állnak-e,  nem tekinthető olyan  
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objektív körülménynek, amelyből arra lehetne következtetni, hogy a adózó tudta vagy tudnia kellett  
volna a hozzáadottérték-adó kijátszására irányuló szándékról.

A Bíróság  szigorúbb  követelmény  állít  a  levonási  jog  gyakorlásának  megtagadásához,  amikor  az 
adóhatóság  bizonyítási  kötelezettségévé  teszi  a  számlabefogadó  adócsalásban  való  részvételének 
bizonyítását.  Ez  a  számlabefogadó  részéről  pozitív  tudattartalmat  feltételez.  Az  adólevonási  jog 
megtagadásához  nem  elegendő  a  számlakiállító  oldalán  felmerülő  szabálytalanság  fennállásának 
bizonyítása, ehhez kapcsolódnia kell a számlabefogadó részéről felmerülő tudatos az áfa kijátszására 
irányuló magatartásnak is.  Amennyiben pedig a szabálytalanság nem az általános forgalmi  adóval  
kapcsolatos szabályok megsértését jelenti, úgy önmagában ez nem vonhatja maga után az áfa levonási 
jog elvesztését.

Kfv.III.37.106/2012/5. 
A  hulladék  begyűjtése  és  szállítása  hulladékkezelési  tevékenységnek  minősül,  amely  kizárólag  
engedéllyel  és  az  abban  meghatározott  körben  végezhető.  Engedély  nélküli  vagy  attól  eltérő  
tevékenység hulladékgazdálkodási bírság kiszabását vonja maga után. 

Kfv.III.37.638/2011/4.
Az adóhatóság engedélyével végezhető belföldön vagy külföldön szervezett szerencsejátékban történő  
részvételre Magyarországon értékesítő, szervező, közvetítő tevékenység. 

Az  Európai  Unió  működéséről  szóló  szerződés  /a  továbbiakban:  EUMSz/  56.  cikkének  (amely 
megfelel  az  EKSz  49.  cikkének)  a  szolgáltatásnyújtás  szabadságára  vonatkozó  rendelkezése 
értelmében tilos a közösségen belüli szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó minden korlátozás a 
tagállamok  olyan  állampolgárai  tekintetében,  akik  a  közösségnek  nem  abban  a  tagállamában 
telepedtek le, mint a szolgáltatást igénybe vevő személy. Az EUMSz 52. cikk (az EKSz 46. cikk) /1/ 
bekezdése közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokkal igazolt korlátozásokat elfogad. Az 
Európai Bíróság számos ítéletében kimondta, a terület közösségi harmonizációja hiányában az egyes 
tagállamok  feladata,  hogy  e  területeken  saját  értékrendjüknek  megfelelően  megítéljék  az  érintett 
érdekek védelméből következő követelményeket /C-42/07. számú, Santa Casa-ügy 57. pont/. 

Az Európai  Bíróság ítélkezési  gyakorlatában nyomós  közérdekű oknak tekinti  a  fogyasztóvédelmi 
célkitűzéseket,  a  csalás  megakadályozását,  illetve  szerencsejátékra  túlzott  összegek  költésének 
meggátlását, általánosságban a szociális egyensúly veszélyeztetésének megelőzését. Az engedélyezési  
rendszer indokoltsága szempontjából megállapítható, hogy a szerencsejátékok a bűncselekmények és a 
csalárd cselekmények nagy kockázatát rejtik magukban /Santa Casa-ügy 63. pont/. A szerencsejátékok 
interneten  történő  hozzáférhetőségének  sajátosságai  a  fogyasztó  és  gazdasági  szereplő  közvetlen 
kapcsolatának hiánya, pedig ezt a kockázatot még fokozottabbá teszi /Santa Casa-ügy 70. pont/, így az 
internetes  szerencsejátékok sajátosságaiból  már  önmagában  igazolható  egy engedélyezési  rendszer 
működtetése, amely korlátozás a csalás és a bűncselekmények elleni küzdelem célját szolgálja /Santa 
Casa-ügy 73. pont/.

A magyar  szerencsejáték szervezés engedélyezési  rendszere,  szabályozása az un.  Gebhard-tesztnek 
megfelel,  az  Szjtv.  2.  §  /1/  bekezdésében,  /3/  bekezdésében,  /6/-/7/  bekezdéseiben,  7/A.§  /1/-/2/ 
bekezdéseiben, 36. § /1/ bekezdésében foglalt rendelkezésekre is figyelemmel az EUMSz 56. cikkével 
- tekintettel az 52. cikkre is - nem ellentétes az európai bírósági gyakorlatban a nyomós közérdekekre 
tekintettel az a szabályozás, amely engedélyhez köti az internetes szerencsejáték szervezés folytatását,  
biztosítva a hatékony bírósági jogorvoslati eszközöket is.
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Kfv. III.37.640/2011/5; Kfv.III. 37.641/2011/5. 
Jogsértő  annak  a  reklámnak  a  közzététele,  amely  olyan  szerencsejátékot  reklámoz,  amelynek  
szervezéséhez a reklámozó nem rendelkezik a magyar adóhatóságtól származó engedéllyel. 

Az  Európai  Unió  működéséről  szóló  szerződés  /a  továbbiakban:  EUMSz/  56.  cikkének  (amely 
megfelel  az  EKSz  49.  cikkének)  a  szolgáltatásnyújtás  szabadságára  vonatkozó  rendelkezése 
értelmében tilos a közösségen belüli szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó minden korlátozás a 
tagállamok  olyan  állampolgárai  tekintetében,  akik  a  közösségnek  nem  abban  a  tagállamában 
telepedtek  le,  mint  a  szolgáltatást  igénybe  vevő  személy.  Az  EUMSz  62.  (az  EKSz  55.)  cikke 
értelmében  az  51-54.  (az  EKSz  45-48.)  cikk  rendelkezéseit  az  e  fejezet  rendelkezéseire,  azaz  az 
EUMSz 56. cikk (az EKSz 49. cikk) vonatkozásában is alkalmazni kell. Az EUMSz 52. cikk (az EKSz 
46. cikk) /1/ bekezdése közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokkal igazolt korlátozásokat 
elfogad. Az Európai Bíróságnak a szerencsejátékok szabályozásának az EUMSz 56. (az EKSz 49.)  
cikkének való  megfelelősége  során  figyelembe  veendő  feltételek  körében kialakult  és  egyértelmű 
gyakorlata van, amelyre tekintettel előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése nem volt indokolt. 

A jelen ügyben nem a belföldi székhelyű felperes közösségi jog által biztosított szolgáltatásnyújtás  
szabadságának  korlátozása  volt  a  per  tárgya,  mert  a  felperesnek  közvetlen  joga  és  jogos  érdeke  
közösségi jogból nem eredeztethető. A közösségi jog, ezen belül is az 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 Európai  Bíróság számos ítéletében kimondta,  hogy a tagállamok szabadon állapíthatják meg a  
szerencsejátékokkal kapcsolatos politikájuk célkitűzéseit és adott esetben szabadon határozhatják meg 
a  kívánt  védelem  pontos  szintjét.  A  szerencsejátékok  szabályozása  azon  területek  közé  tartozik, 
amelyek  tekintetében  jelentős  erkölcsi,  vallási  és  kulturális  jellegű  különbségek  állnak  fenn  a 
tagállamok között. A terület közösségi harmonizációja hiányában az egyes tagállamok feladata, hogy e 
területeken saját értékrendjüknek megfelelően megítéljék az érintett érdekek védelméből következő 
követelményeket  /C-42/07.  számú,  Santa  Casa-ügy  57.  pont/.  A  tagállamok  által  előírt 
korlátozásoknak azonban meg kell felelniük az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatából következő 
feltételeknek. Az ilyen rendelkezéseket kizárólag az érintett tagállam illetékes nemzeti hatóságai által  
kitűzött  célok és az általuk biztosítani  kívánt  védelmi  szint  figyelembe vételével  kell  értékelni.  A  
szerencsejáték szervezés tekintetében a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó korlátozás esetén 
vizsgálni  kell,  hogy:  a nemzeti  jogszabályok általi  korlátozás alkalmas-e az  érintett  tagállam által  
elérni kívánt cél(ok) megvalósítására; nem lép-e túl az annak megvalósításához szükséges mértéken; a  
korlátozásokat diszkriminációmentesen alkalmazzák-e /C-338/04. számú Placanica-ügy 49. pont, C-
55/94. számú Gebhard-ügy 37. pont, C-243/01. számú Gambelli-ügy 64-65. pont/.

Az  Európai  Bíróság  a  szolgáltatásnyújtás  szabadsága  korlátozásának  tekinti  a  másik  tagállamban 
letelepedett szolgáltatásnyújtók által az interneten keresztül, az adott tagállami hatóság által kiállított  
engedély nélküli működésének megtiltását. 

Az Európai  Bíróság ítélkezési  gyakorlatában nyomós  közérdekű oknak tekinti  a  fogyasztóvédelmi 
célkitűzéseket,  a  csalás  megakadályozását,  illetve  szerencsejátékra  túlzott  összegek  költésének 
meggátlását,  általánosságban  a  szociális  egyensúly  veszélyeztetésének  megelőzését.  Csak  az 
engedélyezési  rendszer  indokoltsága  szempontjából  vizsgálva  a  kérdést,  megállapítható,  hogy  a 
szerencsejátékok a  bűncselekmények  és  a  csalárd cselekmények  nagy kockázatát  rejtik  magukban  
/Santa Casa-ügy 63. pont/. A szerencsejátékok interneten történő hozzáférhetőségének sajátosságai,  
például a fogyasztó és gazdasági szereplő közvetlen kapcsolatának hiánya, pedig ezt a kockázatot még 
fokozottabbá teszi /Santa Casa-ügy 70. pont/, így az internetes szerencsejátékok sajátosságaiból már 
önmagában  igazolható  egy  engedélyezési  rendszer  működtetése,  amely  korlátozás  a  csalás  és  a 
bűncselekmények elleni küzdelem célját szolgálja /Santa Casa-ügy 73. pont/.

Az  Európai  Bíróság  Santa  Casa-ügyben  kifejtett  álláspontja  szerint  nem  ellentétes  az  EKSz  49. 
cikkével /az EUMSz 56. cikkével/ a szerencsejáték szervezés engedélyezési rendszere, amelyben az  
állam kizárólagos joga valamely szerencsejáték működtetésének engedélyezése  állami  szervezeten,  
közvetlen  ellenőrzése  alatt  álló  szervezeten  keresztül,  vagy  közbeszerzés  útján 
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magánvállalkozásoknak.  A  szerencsejáték  tisztességének  megőrzését  szolgáló  szabályoknak 
garanciája az állami felügyelet, ekként folyhat ellenőrzött mederben a tevékenység, védhetők meg a  
fogyasztók  a  csalásoktól,  és  mivel  a  tagállami  szabályok  e  körben nem harmonizáltak,  ezért  egy 
tagállam joggal  tekinthet  úgy a Rational  Entertainment  Enperprises Ltd-re,  amelynek a honossága 
szerint  biztosított  tagállami  szabályoknak való megfelelése  még  nem jelenti  a  belföldi  fogyasztók 
megfelelő  védelmét  a  csalás  és  más  bűncselekmények  veszélyével  szemben  az  internetes 
szerencsejáték speciális vonásaira, köztük a fogyasztó és a gazdasági szereplő közvetlen kapcsolatának 
hiányára, a hozzáférhetőség sajátosságaira figyelemmel.

A  Carmen  Media-ügyben  /C-46/08.  számú  ügy  89-90.  pont/  az  Európai  Bíróság  az  előzetes 
döntéshozatalra feltett harmadik kérdés kapcsán kimondta, hogy kizárólag a nemzeti bíróságnak van 
hatásköre a nemzeti jog értelmezésére, amely feladat adott esetben azzal jár, hogy meg kell vizsgálni,  
hogy az alapeljárás tárgyát képező szabályozás megfelel-e az uniós jog  követelményeinek. Az EKSz  
49.  cikkét  /az  EUMSz  56.  cikkét/  úgy  kell  értelmezni,  hogy  amikor  valamely  tagállamban  a 
szerencsejáték bizonyos típusainak kínálását illetően előzetes engedélyezési rendszert vezetnek be, ez 
a rendszer, amely eltér a szolgáltatásnyújtásnak az említett  rendelkezés  által garantált szabadságától,  
csakis  akkor  felel  meg  az  utóbbi  rendelkezésből  eredő  követelményeknek,  ha  olyan  objektív, 
hátrányos  megkülönböztetéstől  mentes  és  előre  ismert  szempontokon  alapul,  amelyek  a  nemzeti 
hatóságok mérlegelési hatáskörének gyakorlását keretek közé szorítják annak érdekében, hogy az ne  
váljon önkényessé. Ezenfelül minden, ilyen eltérésen alapuló korlátozó intézkedés által hátrányosan 
érintett személy részére hatékony bírósági jogorvoslati eszközöket kell biztosítani.

A  fentiekben  kifejtettekből  következően  a  Kúria  álláspontja  az,  hogy  a  magyar  szerencsejáték 
szervezés engedélyezési rendszere, szabályozása az un. Gebhard-tesztnek megfelel,  az Szjtv. 2. § /1/  
bekezdésében,  /3/  bekezdésében,  /6/-/7/  bekezdéseiben,  7/A.§  /1/-/2/  bekezdéseiben,  36.  §  /1/ 
bekezdésében foglalt  rendelkezésekre is  figyelemmel  az EUMSz 56.  cikkével   -  tekintettel  az 52.  
cikkre is - nem ellentétes a fentiekben kifejtett és az európai bírósági gyakorlatban értékelt, a hazai  
viszonylatban is fennálló nyomós közérdekekre tekintettel az a szabályozás, amely engedélyhez köti  
az  internetes  szerencsejáték  szervezés  folytatását,  biztosítva  a  hatékony  bírósági  jogorvoslati  
eszközöket is.

Kfv.III.39.019/2012/8. 
Gabona intervenciós felajánlásra irányuló kérelem elutasítása esetén a tárolási költségek a felajánlót  
terhelik. 
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Emberi jogi közlemények

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei

K. M. C. Magyarország elleni ügye (19.554/11. sz. ügy)28

A  kérelmezőt,  aki  egy  közigazgatási  felügyelőségnél  volt  köztisztviselő,  munkáltatója  2010 
szeptemberében indokolás nélkül elbocsátotta,  mivel  abban az időben – a kormányzati  tisztviselők 
jogállásáról  szóló  2010.  évi  LVIII.  törvény  alapján  –  lehetőség  nyílt  köztisztviselőket  bármilyen  
konkrét ok megadása nélkül is elbocsátani. 

A kérelmező nem sérelmezte elbocsátását a magyar bíróságok előtt: abból adódóan, hogy a bíróságon 
nem tudta vitatni elbocsátása indokát, nem volt mit vitatnia, ezért úgy ítélte, hogy esélye sincs arra,  
hogy nyerjen. 

A 2010. évi LVIII. törvény vonatkozó rendelkezését 2011 februárjában alkotmányellenesnek ítélték és 
megsemmisítették. Az Alkotmánybíróság határozatát részben Európai Bíróság vonatkozó ítélkezési  
gyakorlatára alapította, nagyrészt összhangban más európai törvények, nevezetesen az Európai Unió  
Alapjogi  Chartája  és  a  felülvizsgált  Európai  Szociális  Charta  szellemével,  amelyek  előírják,  hogy 
minden munkavállalónak joga van az indokolatlan elbocsátással szembeni védelemhez.

A kérelmező  -  az  Egyezmény  6.  cikkének 1.  bekezdésére  hivatkozással  -  azt  sérelmezte,  hogy a 
munkáltató által megjelölt  indokok hiányában nem tudta eredményesen megtámadni elbocsátását a 
bíróságon.

A  Bíróság  megállapította,  hogy  a  kérelmező  elvben  jogosult  volt  megtámadni  elbocsátását  a 
bíróságon. Mivel azonban a munkáltatója - a kormányzat - nem volt köteles megjelölni elbocsátása  
indokát,   nem állt  módjában  megtudni  azt,  mi  az  álláspontjuk,  lehetetlenné  téve  számára,  hogy 
érdemben vitassa azt a bíróságok előtt. Ez a jogi felállás hatásában bármely bíróság elé vihető jogának 
lényegétől való megfosztásnak minősül. Valóban, az Alkotmánybíróság megközelítése is alátámasztja 
ezt a nézetet.

Az ilyen, polgári jogokat érintő vitákkal kapcsolatos esetekben, a Bíróság arra a következtetésre jutott, 
hogy  az  ilyen  mértékben  korlátozott  bírósági  felülvizsgálat  nem  tekinthető  hatékonynak,  így 
megsértették a kérelmező bírósághoz forduláshoz való jogát, ami sérti a 6. cikk 1. bekezdését.

A Bíróság a kérelmező javára 6.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg. 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei

Yuriy Vitaliyovych Lutsenko Ukrajna elleni ügye (6492/11. sz. ügy)29

A kérelmező  ukrán  állampolgár,  aki  jelenleg  őrizetben  van  Kijevben.  Ő  a  vezetője  az  ellenzéki  
Narodna Samooborona pártnak, és 2010 januárjáig ő volt a belügyminiszter.

A Legfőbb Ügyészség  2010 novemberében büntetőeljárást  indított  a  kérelmező ellen a sofőrjének 
jogellenesen elintézett különböző munkával kapcsolatos előnyök miatt. Ugyanezen év december 11-
én, az ügyészség újabb büntetőeljárást indított a kérelmező ellen hivatali visszaélés miatt, amiért a  
sofőrje  részére elintézte egy egyszobás  lakás kiutalását.  A két  büntetőügyet  egyesítették ("az első 
büntetőügy").  Az ügyész 2010. december 13-án befejezte a nyomozást,  hivatalosan vádat emelt a  
kérelmező ellen,  és felhívta őt  az ügyirat  tanulmányozására,  amit  ő 2010.  december  15-e és  23-a  
között több alkalommal meg is tett. 

A Legfőbb Ügyészség 2010.  december  24-én egy másik büntetőeljárást  indított  a  kérelmező ellen  
hivatali  visszaélés miatt  ("a második büntető ügy").  Egy magánszeméllyel  szembeni házkutatás és  

28 Az ítélet 2012. november 19-én vált véglegessé.
29 Az ítélet 2012. november 19-én vált véglegessé.
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lefoglalás  jogellenes  engedélyezésével  gyanúsították.  A kérelmezőt  2010.  december  26-án otthona 
közelében a  Biztonsági  Szolgálat  tisztjei  és  a  Legfőbb  Ügyészség  nyomozója  a  második  büntető 
üggyel  összefüggésben  őrizetbe  vették.  A  kérelmező  szerint,  nem tájékoztatták  az  őrizetbe  vétel  
indokairól, és nem kapott egy példányt az ellene felhozott vádakról. 

A kérelmező és ügyvédje 2010. december 27-én részt vett egy meghallgatáson a Pechersky Bíróság  
előtt, amelyről csak 20 perccel a kezdete előtt szereztek tudomást. A meghallgatás az ügyész azon  
kérelmével  állt  kapcsolatban,  hogy  a  kérelmezőt  tartsák  fogva  addig,  míg  az  első  büntető  ügy 
folyamatban van.  A kérelmező szerint, ő csak a tárgyalás megkezdését követően jött rá, hogy az nem 
az előző napi őrizetbe vételével kapcsolatos, ahogyan azt feltételezte. A bíróság helyt adott az ügyész  
kérelmének,  és  elrendelte  a  kérelmező  előzetes  letartóztatását,  elfogadva  azt  az  érvelést,  hogy  a 
kérelmező és ügyvédje lassan tanulmányozta az iratokat, és azzal kapcsolatban tájékoztatást adtak a  
médiának. A bíróság azt is megállapította, hogy a kérelmező megpróbálta akadályozni a nyomozást,  
képes is volt azt befolyásolni,  és nem ismerte be a bűnösségét. A kérelmező ügyvédje sikertelenül  
fellebbezett.  A  kérelmező  előzetes  letartóztatásban  maradt.  2012.  február  27-én  négy  év 
szabadságvesztésre  és  vagyonelkobzásra  ítélték.  Az  ítéletet  2012.  május  16-án  másodfokon 
helybenhagyták. A semmisségi panasz elbírálása folyamatban van.

A  kérelmező  -  az  Egyezmény  5.  cikke  1.  bekezdésének  (b)  és  (c)  pontjára,  valamint  2.  és  3.  
bekezdésére hivatkozással különösen azt sérelmezte, hogy őrizetbe vétele és fogva tartása, önkényes 
és törvénytelen volt, és hogy nem kapott tájékoztatást a letartóztatása indokairól. Az Egyezmény 6.  
cikkének  1.  és  2.  bekezdésére  valamint  3.  bekezdésének  (a)  és  (b)  pontjára  hivatkozással  azt  is 
sérelmezte,  hogy  nem  tájékoztatták  előzetesen  a  2010.  december  27-ei  bírósági  meghallgatás  
tárgyáról. A kérelmező 6. cikkre alapított panaszának tartalmára tekintettel a Bíróság úgy határozott,  
hogy ezeket az 5. cikk vonatkozó rendelkezései alapján vizsgálja meg.

A kérelmezőt  a  második  büntető ügykeretében vették  őrizetbe,  és  a  következő napon bíróság  elé 
állították.  Ugyanakkor  az  ukrán  bíróság  nem vizsgálta  őrizetbe  vételének  jogszerűségét,  mivel  a 
meghallgatás  csak  az  első  bűncselekmény  kapcsán  történő  előzetes  letartóztatására  vonatkozó 
kérelemmel foglalkozott, és az ügyészség ellenezte az őrizetbe vétel jogszerűségének vizsgálatát. Ez 
arra  utal,  hogy az őrizetbe vétel  célja  nem az volt,  hogy ugyanezen büntetőügyben  az 5.  cikk 1.  
bekezdése értelmében az illetékes igazságügyi  hatóság elé állítsák.  Továbbá,  a kérelmező őrizetbe 
vétele  az  5.  cikk  1.  bekezdése  értelmében  nem  volt  "szükséges,  hogy  megakadályozzák  őt 
bűncselekmény elkövetésében vagy annak elkövetését követően a szökésben". A hatóságok például 
elmulasztották elmagyarázni,  hogy – tekintettel arra, hogy hivatali visszaéléssel vádolták – hogyan 
tudná  ezt  a  tevékenységet  folytatni  közel  egy  évvel  azután,  hogy  a  belügyminiszteri  tisztségről 
leköszönt. Ami a szökés veszélyét illeti, a kérelmező kötelezte magát az őt őrizetbe vevő nyomozónak,  
hogy nem fog elrejtőzni,  és a nyomozónak láthatólag nem volt  panasza e  kötelezettség betartását  
illetően. A Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy, hogy a kérelmező őrizetbe vétele önkényes volt,  
és ezért sérti az 5. cikk 1. bekezdését.

A Bíróság úgy találta, hogy azok az indokok, amelyre a kérelmező előzetes letartóztatását elrendelő 
bíróság határozatát alapította, megkérdőjelezhetők. Ami azt az érvet illeti, hogy a kérelmező lassan 
tanulmányozta  az  iratokat,  a  Bíróság  kiemelte,  hogy  a  bírósági  eljárás  egyik  fél  által  okozott 
késedelme befolyásolhatja a többi fél érdekeit, és hogy a hatóságoknak rendelkezniük kell a szükséges 
eszközökkel a felelős személy fegyelmezése érdekében. A Bíróság azonban nem volt meggyőződve 
arról, hogy szabadságelvonás ilyen helyzetben megfelelő válasz volt. Továbbá, a kérelmező állításai  
azt mutatták, hogy előzetes letartóztatásának ez az indoka ellentétben állt az ukrán törvénnyel, amely 
előírja, hogy az ügyirat tanulmányozása joga és nem kötelessége a vádlottnak, és a vádlott számára az 
iratok  tanulmányozására  rendelkezésre  álló  idő  nem korlátozható.  Ami  azt  az  érvet  illeti,  hogy a  
kérelmező nyomást gyakorolt egy tanúra azáltal, interjút adott a médiában, a Bíróság megjegyezte,  
hogy az ukrán Kormányzat nem magyarázta meg, hogy e beszélgetések hogyan félemlítették meg a  
tanúkat,  és  hogy  az  ilyen  nyomásra  miért  lehetett  az  előzetes  letartóztatást  megfelelő  válasznak 
tekinteni. Kiemelkedő politikai szereplő lévén a kérelmezőtől várható volt, hogy kifejti véleményét az 
eljárásról, és valószínűsíthető, hogy ez érdekelte mind a támogatóit, mind az ellenfeleit. A Bíróság úgy 
ítélte,  hogy a jelen ügy körülményei  között nem volt indokolható a kérelmező szólásszabadságától  
való megfosztásának, amely nem jelentett semmilyen bűncselekményt. Végül az előzetes letartóztatás 
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indokaként azt felhozni, hogy a kérelmező elmulasztotta beismerni bűnösségét, szembemegy azokkal 
az alapelemekkel, amelyekből a tisztességes eljárás fogalma felépül, mint például az önvádra kötelezés 
tilalma és az ártatlanság vélelme. Az a tény,  hogy az ukrán bíróságok hivatkoztak a fenti indokra,  
felkavaró  volt,  mert  azt  jelzi,  hogy  egy  személyt  meg  lehet  azért  büntetni,  mert  a  tisztességes 
eljáráshoz való alapvető jogára hivatkozik.  Továbbá,  a bíróságok nem határozták meg az előzetes 
letartóztatás időbeli korlátait sem. A Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmező előzetes  
letartóztatás megsértette az 5. cikk 1. bekezdését.

A felek között vitatott volt vajon tájékoztatták-e, és ha igen, milyen mértékben a kérelmezőt őrizetbe 
vétele hivatalos indokairól. Ugyanakkor azt nem vitatta a Kormányzat, hogy - 2010. december 26-ai 
őrizetbe vételével egyidejűleg - nem tájékoztatták az első büntető ügy vonatkozásában az ügyészség  
által  készített  előzetes  letartóztatás  iránti  kérelem létezéséről,  amely  végül  előzetes  letartóztatása 
alapjául szolgált.  A kérelmezőt e kérelemről csak a 2010. december 27-ei bírósági meghallgatáson 
tájékoztatták, több mint 20 órával őrizetbe vétele után. A Bíróság megállapította, hogy a hatóságok 
nem teljesítették az 5. cikk 2. bekezdése alapján fennálló kötelezettségeiket, ez által az említett cikket  
megsértették. 

A kérelmező panasza ellenére, hogy őt törvénytelenül vették őrizetbe, az ukrán bíróság nem vizsgálta 
őrizetbe vételének törvényességét.  Az ügy iratainak tartalmából kitűnően a hatóságoknak láthatóan 
nem  állt  szándékában,  hogy  biztosítsák  számára  őrizetbe  vételének  az  5.  cikk  3.  bekezdésében 
megkövetelt automatikus bírósági felülvizsgálatát, ezért ebben a tekintetben  az 5. cikk 3. bekezdését  
megsértették. Ami a kérelmező előzetes letartóztatását elrendelő bírósági végzést illeti, a Bíróság már  
megállapította,  hogy nem tájékoztatták előzetesen a meghallgatás tárgyáról,  és a szabadságelvonás  
szükségességét az ukrán bíróság  nem vizsgálta kielégítő módon. Továbbá, a bíróság nem vizsgálta a 
szabadságtól való megfosztástól eltérő intézkedések lehetőségét. E hiányosságokon felül, a kérelmező 
azon  kérelmét,  hogy  biztosítsanak  neki  megfelelő  időt  az  ügyészség  által  felhozott  anyag  
tanulmányozására és a védekezéshez való felkészülésre, indokolatlanul utasították el. A Bíróság arra a  
következtetésre jutott, hogy az előzetes letartóztatással foglalkozó eljárás nem felelt meg az 5. cikk 3.  
bekezdése követelményeinek; ezzel összhangban ismét megsértették ezt a rendelkezést. 

A másodfokú bíróság elutasította a kérelmező fellebbezését  anélkül,  hogy megfelelő választ  adott  
volna érveire, amelyek szerint nem szegte meg azt a kötelezettségét, hogy nem rejtőzik el, az iratok  
tanulmányozása joga és nem kötelessége volt, és hogy ő nem ismert az őrizetbe vétel indokát jóval a 
meghallgatás előtt. Továbbá, hogy a bíróság nem adott megfelelő választ a több parlamenti képviselő 
– az  ukrán ombudsman által is támogatott – kérelmére, hogy a kérelmezőt  helyezzék szabadlábra 
óvadék ellenében. A Bíróság megállapította,  hogy a kérelmező számára nem biztosították őrizetbe  
vétele  törvényességének  a  megfelelő  bírósági  felülvizsgálatát.  és  így  megsértették  az  5.  cikk  
4.bekezdését.

A Bírósághoz benyújtott  beadványaiban  a  kérelmező   -  az  Egyezmény bármely konkrét  cikkének 
megjelölése  nélkül - sérelmezte, hogy az ellene folyó eljárást és őrizetbe vételét  használták fel a  
hatóságok, hogy kizárják őt a politikai életből és a közelgő parlamenti választásokon való részvételből.  
A Bíróság úgy ítélte, hogy panaszt az Egyezmény 18. cikk alapján kell megvizsgálni. Abból adódóan, 
hogy az ellenzék egyik  vezetője volt,  egyértelmű,  hogy a kérelmező ügye  jelentős figyelmet  vont  
magára. Mivel hivatali visszaéléssel vádolták, joga volt arra, hogy egy ilyen vádra a médián keresztül  
válaszoljon. Az ügyészség a médiával való érintkezését az előzetes letartóztatás egyik okaként jelölte 
meg. Azzal vádolták, hogy  a vád tárgyává tett bűncselekmények kapcsán torzítja a közvéleményt,  
lejáratja  az  ügyészséget  és  a  büntetőjogi  felelősség  elkerülése  érdekében  befolyásolja  a  közelgő 
tárgyalást.  A Bíróság álláspontja  szerint  az  ilyen  érvelés egyértelműen bizonyította  azt  a hatósági  
kísérletet, hogy megbüntessék a kérelmezőt, amiért nyilvánosan nem értett egyet az ellene felhozott  
vádakkal,  és  ártatlanságát  hangoztatta.  A  Bíróság  nem  tudta  másként,  csak  úgy  ítélni,  hogy 
szabadságának korlátozása nem csak azt a célt szolgálta, hogy bűncselekmény elkövetésének alapos  
gyanújával a illetékes törvényes hatóság elé állítsák, hanem más indokai is voltak. Ennek megfelelően 
az Egyezmény 5. cikke vonatkozásában az Egyezmény 18. cikkét megsértették. 

A Bíróság a kérelmező javára 15.000,-Euró nemvagyoni kártérítést ítélt meg. 
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A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai

Büntető ügyszak

Bkf.I.1.526/2012/2. 
Az Ítélőtábla a szökés, elrejtőzés veszélyét nem a Be. 129. §-ának (2) bekezdés b) pontjára, hanem a  
Be. 327. §-ának (2) bekezdésében foglalt okokra alapította. Ezen letartóztatási ok pedig olyan különös 
ok, amely a Be. 129. §-ának (2) bekezdésében felsoroltakon kívül esik, és ebben az esetben a szökés, 
elrejtőzés  veszélye  önmagában  a  nem  jogerősen  kiszabott  szabadságvesztés  tartamára  tekintettel  
vizsgálható; annak mértéke pedig megalapozza a kényszerintézkedés további fenntartását, függetlenül 
az eddig előzetes fogva tartásban töltött idő tartamától.

A védő hivatkozott a Bírósági Határozatokban 2009/7. szám alatt közzétett eseti döntésre, amelyben a 
Legfelsőbb  Bíróság  kifejtette:  csak  tényekre  alapozottan  lehet  dönteni  az  előzetes  letartóztatás  
feltételeinek fennállta felől. 

Az ítélőtábla végzésének indokolása azonban ennek megfelelően tartalmazza azt, hogy a vádlott a vád 
tárgyává tett bűncselekményt néhány hónappal azután követte el, hogy egy korábbi szabadságvesztés 
büntetéséből szabadult, emellett őt korábban is erőszakos bűncselekmények miatt ítélték el, és ezen  
tények  alapján  következtetett  az  ítélőtábla  arra,  hogy a  vádlott  szabadlábra  kerülése  esetén  újabb  
szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményt követne el, azaz döntése adatokkal alátámasztott és 
ésszerű érvekkel indokolt volt. 

A Kúria a teljesség kedvéért megjegyzi, hogy a bűnismétlés veszélye akkor is az előzetes letartóztatás  
fenntartása  mellett  szól,  ha  az  előzetes  fogvatartásban  töltött  idő  viszonylag  hosszabb  tartamára  
tekintettel  az  előzetes  letartóztatás  fenntartásának  a  Be.  327.  §  (2)  bekezdése  szerinti  feltételei  
hiányoznak (EBH 2010.2217.).

Mindezekre figyelemmel a Fővárosi Ítélőtábla törvényesen állapította meg, hogy a vádlott esetében az 
előzetes letartóztatásnak a Be. 129. §-ának (2) bekezdés d) pontjában és 327. §-ának (2) bekezdésében 
írt  feltételei  továbbra  is  fennállanak,  és  helytállóan  rendelkezett  a  személyi  szabadságot  elvonó 
legsúlyosabb kényszerintézkedés további fenntartásáról.

Gazdasági ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Munkaügyi ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Polgári ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Közigazgatási ügyszak

Kpkf.I.37.739/2012/2.
A bíróságok kijelölésének,  mint  jogintézménynek a célja  az,  hogy az  Alaptörvényben rögzített,  az  
ügyek  ésszerű  határidőben való  befejezésének  alapjoga érvényre  juthasson.  Ennek  eszköze  -  más  
törvényi eszközök mellett - a bíróságok közötti arányos ügyteher biztosítása. Ez kivételes, ideiglenes és  
korrekciós jellegű eszköz, amelyet az OBH elnöke csak objektív tényadatok felhasználásán alapuló,  
indokolt és okszerű határozata útján alkalmazhat. 
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I.  Elvi  éllel  mutat  rá  a  Kúria  jelen  határozatában  is  arra,  hogy  az  eljáró  bíróság  kijelölésének 
intézménye  célként  az  Alaptörvény  XXVIII.  cikk  (1)  bekezdésében  rögzített,  az  ügyek  ésszerű  
határidőben történő befejezéséhez való alapjog érvényesítését szolgálja. Így a cél nem „a bíróságok 
érdekkörében felmerülő munkaszervezési kérdés”, hanem az, hogy a Kérelmező számára ésszerű időn  
belül kiderüljön az állami büntető igény alaptalansága avagy megalapozottsága. A bíróságok közötti  
ügyteher-elosztás kiegyensúlyozása tehát nem az intézmény célja, hanem annak eszköze - mindaddig, 
amíg  a  bíróságok  közötti  ügyterheléssel  kapcsolatos  egyenlőtlenségek  meg  nem  szűnnek.  Nem 
kétségesen,  a  bíróságok  kiegyensúlyozott  ügyterhelését  elsősorban  a  törvényi  szabályoknak  kell  
biztosítani,  az  intézmény  tehát  átmeneti,  kivételes  és  korrekciós  jellegű.  Az  ügyteher 
kiegyensúlyozását a jogalkotó a hatályos szabályok értelmében – az illetékességi szabályok célszerű 
meghatározása és  a bírák kirendelésének lehetősége mellett  – az  OBH elnökének határozatával  is 
segíti. 

A határozat – lényege szerint – megváltoztatja az eljárási törvények szerinti  általános illetékességi 
szabályokat.  Az OBH elnökének (bírósági)  igazgatási  aktusa,  egyedi  döntése tehát  szükségképpen 
okoz a peres fél számára – legalábbis időben és az eljáró bíróság földrajzi elhelyezkedését illetően –  
bizonytalanságot. Alapjogi megközelítésben azonban látni kell, hogy az OBH elnökének határozata a 
nemperes eljárás Bszi.-ben megállapított szabályai szerint a jogorvoslati rendszeren keresztül a bírói  
kontroll  rendszerébe integrálódik,  azaz az  egyedi  (bírósági)  igazgatási  aktusok jogszerűségét  bírói 
felülvizsgálat garantálja. 

A  Kúria  korábbi  határozataiban  –  más  alapjogok  mellett  -  vizsgálta  az  OBH  elnöki  határozat 
tisztességes eljáráshoz, a pártatlan bírósághoz, valamint  a védelemhez való alapjogok viszonyát  is. 
Megállapításait  ebben  a  körben  a  strasbourgi  székhelyű  Emberi  Jogok  Európai  Bíróságának 
tárgykörben folytatott gyakorlatára, valamint az Alkotmánybíróság alkotmányértelmező gyakorlatára 
alapította.  A Kúria megállapításai  abban összegezhetőek, hogy a „fair” eljárás követelményét  és a 
pártatlan bírósághoz való jogot mindaddig nem sérti az OBH elnökének az egyedi döntése, amíg a 
törvényben rögzített – anyagi és eljárási - feltételeket szem előtt tartja, a döntésben az önkényességet – 
és  annak  látszatát  is  –  kizárja,  az  objektív  kritériumokat  okszerűen  mérlegeli,  és  a  döntésből  a  
mérlegelés szempontjai világosan és egyértelműen kiviláglanak. Hangsúlyozta ugyanakkor a Kúria azt  
is,  hogy az eljáró bíróság kijelölésével kapcsolatos eljárás az alapügy részeként,  de önálló eljárási  
rendben zajlik, ezért nincs befolyással az alapügy mikénti eldöntésére. 

II. A Kúria nem látott érdemi összefüggést a védelemhez való jog és a kijelölési eljárás, valamint –  
lévén  büntetőügyben  az  állam  büntetőjogi  igényének  érvényesítése  a  cél  –  a  Kérelmező  (jogi  
képviselője) egyéni körülményei és a kijelöléssel összefüggő döntés között. A Kérelmező elsődlegesen 
betegségére  hivatkozással  és  az  azzal  összefüggő  szervezési  (kísérési)  nehézségek  miatt  kérte  a 
Határozat hatályon kívül helyezését. A Bszi. alkalmazandó rendelkezései az eljáró bíróság kijelölését  
objektív tényekhez kötik, nem teszik lehetővé méltányossági alapú döntés meghozatalát. Tekintettel  
arra,  hogy  a  bíróság  nem  a  jogérvényesítési  eljárás  egyik  szereplője,  hanem  az  Alaptörvény 
értelmében az igazságszolgáltatás biztosítására hivatott szerve, ezért az eljárási törvények általános 
illetékességi  szabályainak  meghatározása  sem  az  igényérvényesítő  felek  igényeihez,  hanem  az  
alaptörvényi  funkció  biztosíthatóságához  igazodik.  Megjegyezi  a  Kúria,  hogy  a  Kérelmező 
vásárosnaményi lakos, így a Fővárosi Törvényszék előtti megjelenése is nehézségbe ütközne. 

III.  A  Kérelmező  jogsértésként  értékelte  azt  is,  hogy  a  Fővárosi  Törvényszék  a  büntetőügy 
nyilvántartásba vételét követően néhány nappal kezdeményezte más bíróság kijelölését, anélkül, hogy 
meg  tudott  volna  győződni  annak  tényleges  jelentőségéről.  A  Kúria  megalapozatlannak  ítélte  a 
Kérelmező  ezen  hivatkozását  is.  A  kúriai  gyakorlatot  összefoglaló  fentebb  tett  megállapítások 
értelmében  az  eljáró  bíróság  kijelölésének  jogintézménye  az  ügyek  ésszerű  befejezésének 
Alaptörvényben rögzített alapjogát hivatott érvényre juttatni. E célnak alárendelten határozza meg a 
Bszi.  a  szigorú  határidőkhöz  kötött  eljárási  rendet:  az  eljárás  kezdeményezésére  feljogosított 
törvényszéki elnöknek – elutasítás terhével – az ügy érkezésétől számított 15 nap áll rendelkezésére,  
hogy mérlegelje az indítvány előterjesztését. 

A jelen esetben erre az ügy érkezését követő 6. napon került sor. A Bszi. 62. § (3) bekezdése rögzíti  
azokat a szempontokat, amelyeket az indítvány előterjesztését megelőzően a törvényszék elnökének 
mérlegelnie kell. A Fővárosi Törvényszék elnökének indítványa mellékletében kifejezetten utal arra,  
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hogy az ügyben a vád 31 bűncselekmény vonatkozásában áll fenn, maga a vádirat 55 oldal, amelyet  
mintegy 30.000 oldalas előzményi nyomozati iratanyag támaszt alá. A tetemes mennyiségű irattömeg 
áttanulmányozása, minősítése – amely annak lényegében az értékelését is jelentené – az ügy érdemére 
tartozó kérdés és a vád tárgyává tett bűncselekmények jelentőségének, a törvényszék leterheltségének 
megítélése szempontjából indokolatlan elvárás.

IV. Eljárási jogsértésként hivatkozott a Kérelmező arra, hogy a tisztességes eljáráshoz való jogot és a  
„többszintű  bíráskodás”  elvét  sérti  az,  hogy  az  OBH  elnöke  egyeztetett  az  ügyben  a  Kúria  
elnökhelyettesével.

A Bszi.  63.  § (1)  bekezdése értelmében „Az OBH elnöke kikéri  a kijelöléssel  érintett  bíróság és  
büntetőügy esetében -  ha  az  indítványozó  nem a legfőbb ügyész  -  a  legfőbb ügyész  véleményét,  
továbbá  bármely  bíróságtól  adatot  vagy  véleményt  kérhet;  (...)”.  A  Kúria  korábbi  határozataiban 
rögzítette, hogy a határozat meghozatalát megelőzően beszerzett vélemények, nyilatkozatok a döntés  
meghozatala  során  előkészítő  jelleggel  bíró,  igazgatási  vezetőktől  származó  olyan  nyilatkozatok, 
amelyek nem kötik az OBH elnökét, ugyanakkor nem jelentenek együttdöntési, illetve vétójogot sem. 

A  hivatkozott  törvényi  rendelkezés  megteremti  a  lehetőségét,  de  nem  kötelezi  az  OBH  elnökét 
bármely bíróság, így a Kúria igazgatási vezetőjének megkeresésére. A Kúria igazgatási vezetőjének 
nyilatkozata a fentiekhez hasonlóan minősülne a Határozat jogszerűségének megítélésénél, de a jelen 
esetben – az iratokból megállapíthatóan – ilyen megkeresésre nem került sor. 

Megjegyzi  egyebekben a Kúria eljáró tanácsa azt is,  hogy az Alaptörvény 26. cikk (1) bekezdése,  
illetve a Bszi. 3. §-a rögzíti a bírói függetlenség alapelvét, amely szervezeti függetlenséget is jelent,  
azaz az egyedi ügyben eljáró kúriai bírói tanácsot az ügy mikénti eldöntésére a kúriai igazgatási vezető  
– igazgatási eljárásban kifejtett véleményében foglaltak érvényesülése érdekében – sem utasíthatja. 

A  kifejtettek  értelmében  és  figyelemmel  arra,  hogy  a  bírósági  igazgatási  jogkörben  meghozott  
Határozat  felülvizsgálatakor  a  Kúria  eljáró  tanácsa  bírói  jogorvoslati  fórumként  jár  el,  sem  a 
tisztességes  eljárás  jogának,  sem  pedig  a  „többszintű  bíróság”  elvének  sérelmét  nem  tudta 
megállapítani. 

V.  A Bszi.  kijelöléssel  összefüggő 62-63.  §-ai  önálló  vizsgálat  tárgyává  teszik  a  törvény szerinti  
illetékességgel  rendelkező  bíróság  és  a  „fogadó”  bíróság  leterheltséggel  kapcsolatos  helyzetének 
vizsgálatát. Az OBH elnöke a kijelölést – az indítvány tárgyát képező ügy jellemezőinek fényében - 
csak  a  bíróságok  leterheltségével  kapcsolatos  adatsorokra  és  azok  összevetése  alapján  kialakított 
ténybeli  adatokra alapíthatja.  Az érdemi döntés feltétele nem a törvényi  illetékességgel rendelkező 
bíróság „rendkívüli válsághelyzete”, hanem a Bszi. 62. § (1) bekezdése szerinti aránytalan leterheltség,  
amely akadályozza az ügy határidőben történő kitűzhetőségét, tárgyalását és (jogerős) befejezését. 

A  Fővárosi  Törvényszék  indítványában  részletesen  kitért  úgy  a  leterheltségével,  mint  az  ügy 
jellegzetességeivel kapcsolatos adatok ismertetésére. A Határozat beemelte indokolásában ezen adatok 
jelentős  részét,  amelyre  a  Kúria  csak  utal,  de  szükségtelennek  ítéli  megismételni.  Ugyanakkor  a  
Határozat indokolását ebben a körben azzal egészíti ki, hogy a Fővárosi Törvényszék indítványának 
melléklete  részletesen  ismertet  minden,  az  ügy  elbírálása  szempontjából  releváns  adatot  (az  ügy 
minősítése, annak a Be. 554/B. § szerinti kiemelt jellege, a vád tárgyává tett cselekmények száma, a 
vádlottak száma, a tanúk száma, a vádirat és a nyomozati iratok terjedelme, az ügyben előrelátható  
tárgyalási napok száma, a vádlottak és a védők számához igazodó tárgyalótermi kapacitás megjelölése 
stb.). 

A Határozat indokolása a továbbiakban – tényadatokra alapítottan, okszerű indokok mellett - számot 
adott arról, hogy az OBH elnöke milyen módon állított fel rangsort az azonos hatáskörű törvényszékek  
és hasonló részletességgel támasztotta alá azt is, hogy miért tért el a felállított rangsortól. Az OBH 
elnöke  a  döntést  megelőzően  megkereste  a  kijelöléssel  érintett  törvényszékek  vezetőit.  Az  iratok 
szerint a Pécsi Törvényszék elnöke nem jelzett infrastrukturális hiányosságot, mint amely akadályozná  
a kijelöléssel érintett ügy tárgyalását. 

VI. A Kérelmező a továbbiakban sérelmezte az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésében foglalt 
jogorvoslathoz  fűződő  jogának  sérelmét  is.  Álláspontja  értelmében  az  OBH  elnöke  ismertette 
Határozatában az „OBH által megalkotott elveket, de abból nem derül ki, hogy azok a hozzá nem 
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férhető 36/2012. (VIII. 17.) OBT határozatban vagy az OBH elnökének 3/2012. számú ajánlásában 
szerepelnek,  így erre fellebbezést  nem lehet  építeni”.  A Kúria a Kérelmező fellebbezését  ebben a  
tekintetben is megalapozatlannak tekintette. 

A Határozat indokolásában ismertette azokat az elveket, amelyek mentén a döntését meghozta. Ezeket  
az  elveket,  amelyek  a  kijelölést  megelőző  eljárás  követhetőségét,  kiszámíthatóságát  szolgálják,  az 
Országos Bírói Tanács alkotta meg és – a Határozat meghozatalát megelőzően – az 58/2012. (IX. 17.)  
OBT határozatában fogadta el.  A Határozat tehát nem a jogorvoslati  kérelemben hivatkozott OBT 
határozat és OBH elnöki ajánlás mentén, hanem – a Határozatból egyértelműen megállapíthatóan – az 
58/2012. (IX. 17.) OBT határozat elveit követve született meg. Ahogy arra az eddigiekben kialakított 
gyakorlatában már  utalt,  a  Kúria  saját  hatáskörének lényegét  igazgatási  jogkörben született  állami  
aktus jogszerűségi felülvizsgálatának tekinti. A Kérelmező pedig a Bszi. 63. § (3) bekezdése szerinti  
fellebbezését jogsértésre alapítottan nyújtotta be és a Kúria azt ekként bírálta el.

VII.  Végül  a  Kérelmező  sérelmezte,  hogy  a  Határozat  sérti  az  Alaptörvény  XXVIII.  cikk  (1)  
bekezdésében foglalt pártatlan bírósághoz való alapjogát, mivel a kijelölés – nyilvánosan hozzáférhető 
ügyelosztási rendjére tekintettel  - determinálta a Pécsi Törvényszéken eljáró bíró személyét,  így a  
vádhatóság  áttételesen  az  eljáró  bíró  személyére  is  javaslatot  tett.  A  Kúria  megalapozatlanként  
elutasította a Kérelmező ezen felvetését is. 

Korábbi határozataiban megalapozott gyakorlatában már egyértelművé tette, hogy – az Emberi Jogok 
Európai Bíróságának és az Alkotmánybíróság döntései figyelembe véve – maga is nagy hangsúlyt 
fektet  a  jogszerűség  mellett  annak  konkrét  megjelenésére  is.  Ezért  hangsúlyozza:  nem  lehet  
egyenlőségjelet tenni az eljáró bíróság kijelölésének objektív ismérvek alapján nyugvó intézménye és 
a törvényszékeken kialakított – egyfajta automatizmuson alapuló – ügykiosztási  rend között. Az eljáró 
bíróság kijelölése nem jelenti  az  eljáró bíró kijelölését  az  ügyben,  az  azonos hatáskörű bíróságok  
között – korrekciós jelleggel – csak a leterheltség szempontjából lehet különbséget tenni, ugyanakkor 
a  kijelölést  követően  a  perrel  érintettek  törvényes  bíráját  az  ügyelosztási  rend  szerint  kell  
meghatározni.  Következésképpen  a  törvényes  bíró  személyének  meghatározásában  sem  az  OBH 
elnöke, sem pedig a vádhatóság nem vesz részt. 

 

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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