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Európai uniós jogi közlemények

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek

Büntető ügyszak

1.  Az Administrativen  sad  Sofia-grad  (Bulgária)  által  2013.  január 10-én  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme (C-14/13. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: bolgár 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Az  uniós  jog  által  az  uniós  polgárok  számára  biztosított,  a  tagállamok  területén  való  szabad  
mozgásra vonatkozó jog korlátaira tekintettel az EUMSZ 21. cikk (1) bekezdését az EUMSZ 67. és 
EUMSZ 72.  cikkel  összefüggésben  úgy kell-e  értelmezni,  hogy azokkal  nem ellentétes  az  olyan 
tagállami nemzeti szabályozás, mint amely az alapügyben a Zakon za ministerstvoto na vatreshnite 
raboti  (a  belügyminisztériumról  szóló  törvény)  63.  cikke  (1)  bekezdésének  5.  pontja,  amelynek 
értelmében a rendőrhatóság jogosult arra, hogy elrendelje egy tagállami állampolgárnak a maximum 
24 órán át tartó fogva tartását annak érdekében, hogy megállapítsák a személyazonosságát egy olyan 
ellenőrzés alapján,  amely tekintetében nem hivatkoznak a személyazonosság rendőrhatóságok által 
történő ellenőrzésére vonatkozóan az ezen tagállamban törvényben előírt tényállásra, és amely nem 
alapul  kifejezetten  bűncselekmény  vagy  szabálysértés  megállapításán  vagy  megelőzésén,  vagy  a  
közrend vagy a belbiztonság védelmén? 

2. Az Európai Unió Alapjogi Chartája 52. cikkének (1) bekezdéséből — a Charta 6. cikkén és 45.  
cikkének  (1)  bekezdésn  alapuló  jogkorlátozással  összefüggésben,  valamint  az  önkényesség  és  a 
természetes személyek magánéletébe való aránytalan beavatkozás elleni védelemre vonatkozó elvvel 
összhangban — az következik-e, hogy e rendelkezéssel nem ellentétes az olyan nemzeti rendelkezés 
alkalmazása,  mint  amilyen  az  alapügyben  a  Zakon  za  ministerstvoto  na  vatreshnite  raboti)a  
belügyminisztériumról szóló törvény) 63. cikke (1) bekezdésének 5. pontja a maximum 24 órán át  
tartó  rendőrségi  fogvatartás  vonatkozásában,  ha  a  tagállami  állampolgár  személyazonosságát  nem 
lehetséges  megállapítani  a  jogszabályokban  előírt  módokon,  és  amely  az  említett  fogvatartást  a  
következő feltételekkel teszi lehetővé: 

A. az intézkedés elrendelése a rendőrhatóság mérlegelési jogkörébe tartozik, ha a személyazonosságot  
személyazonossági dokumentum, egy más, azonosított személy, vagy más megbízható eszköz útján 
nem lehet megállapítani; 

B.  a rendelkezés nem írja elő a  személyazonosság megállapítása szükségességének az értékelését,  
ideértve különösen a rendőrhatóság jogszabályban előírt jogköre gyakorlása szükségességének az 
értékelését pontos tények, vagy az érintett személy egyedi magatartása alapján; 

C.  a  személyazonosság  megállapítása  nem kapcsolódik  kifejezetten  olyan  tényálláshoz,  amelynek 
megvalósulása  esetén  a  jogszabályok  lehetővé  teszik  a  személyazonosság  megállapítására 
vonatkozó intézkedések  megtételét,  és  az  lehetséges  pusztán  az  információs  rendszer  egyszerű 
ellenőrzése vagy az azonosítási intézkedésen kívüli egyéb megbízható eszköz útján is; 

D. a rendelkezés jogszerű alkalmazásának a bírósági felülvizsgálata csupán a rendelkezésben előírt  
feltételek megvalósulása esetén lehetséges, mivel mérlegelés útján gyakorolt hatáskörről van szó?
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Gazdasági ügyszak

9.  Az Oberster  Gerichtshof  (Ausztria)  által  2012.  december 3-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-557/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 101. cikket (EK 81. cikk, EKSZ 85. cikk), hogy bármely személy 
követelheti a kartell résztvevőitől azon kár megtérítését is, amelyet az a kartellen kívüli vállalkozás  
okozott,  amely  a  megemelkedett  piaci  árak  ürügyén  saját  árait  a  termékei  tekintetében  jobban 
megemeli annál, mint ahogy ezt a kartell hiányában tette volna (umbrella pricing), és így az Európai 
Unió Bírósága  által  megkövetelt  hatékony érvényesülés  elve megköveteli  ezen  igény nemzeti  jog 
szerinti elismerését? 

10.  A Consiglio  di  Stato  (Olaszország)  által  2013.  január  14-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-17/13. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Úgy kell-e értelmezni az 1992. december 7-i 3577/92/EGK tanácsi rendeletet, hogy az alkalmazható a 
valamely tagállam kikötői között különböző utasok e kikötőkben való ki- és beszállása nélkül végzett 
körutazásra,  amennyiben  a  szóban  forgó  tevékenység  ugyanazon  utasoknak  a  tagállam valamely 
kikötőjében való beszállásával indul, és ugyanazon kikötőben való kiszállásával zárul? 

Munkaügyi ügyszak

11. Debreceni Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2012. október 31-én és 
2012.  november  20-án  benyújtott  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelmek  (C-
488/12., C-489/12., C-490/12., C-491/12. és  C-526/12. sz. ügyek)1 
Az eljárás nyelve: magyar 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések  
1.  Az  Európai  Unió  Alapjogi  Chartájának  30.  cikke  értelmezhető-e  oly  módon,  hogy az 
csupán  a  jogtalan,  megalapozatlan  (unjustified)  elbocsátásokkal  szembeni  jogorvoslati 
lehetőséget kívánja biztosítani? 
2. Jelenti-e azt, hogy a munkáltató az elbocsátás során köteles annak indokait írásban közölni 
a munkavállalóval, az elbocsátás nem történhet indokolatlanul (unjustified)? 
3. Az indokok közlésének mellőzése eredményezi-e önmagában az intézkedés jogellenességét, 
vagy esetleges munkaügyi vita során a munkáltató az okokat utólag megjelölheti-e? 

12. A Landesgericht Salzburg (Ausztria) által 2012. november 14-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-514/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

Ellentétes-e  az  EUMSZ 45.  cikkel  és  a 492/2011 rendelet  7.  cikkének (1)  bekezdésével  az  olyan  
nemzeti  rendelkezés (a jelen ügyben a Salzburger Landesvertragsbedienstetengesetz [a szerződéses 
alkalmazottakról szóló salzburgi tartományi törvény] 53. és 54. §-a), amely szerint valamely állami  

1  A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek.
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munkáltató a munkavállalói által folyamatosan nála megszerzett szolgálati időt a magasabb fizetési 
fokozatba  történő  előrelépést  meghatározó  kezdőnap  megállapítása  során  teljes  mértékben,  a 
munkavállalói által más állami vagy magán munkáltatóknál — akár Ausztrián belül, akár az Európai 
Unió vagy az Európai Gazdasági Térség más tagállamaiban — megszerzett szolgálati időt azonban a 
magasabb fizetési  fokozatba történő előrelépés  szempontjából  csak részben,  átalány jelleggel,  egy 
bizonyos életkortól veszi figyelembe? 

13.  Az  Arbeidshof  te  Antwerpen  (Belgium)  által  2012.  december  14-én  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-588/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Ellentétes-e az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött keretmegállapodásról 
szóló, 1996. június 3-i 96/34/EK tanácsi irányelv mellékletében szereplő, a szülői szabadságról az  
UNICE,  a  CEEP és  az  ESZSZ  általános  iparági  szervezetek  által  1995.  december  14-én  kötött  
keretmegállapodás 1. szakaszával és 2. szakaszának 4. pontjával, hogy a védelmi kártérítés, amelyet  
annak a munkavállalónak kell  fizetni,  aki  munkáltatójával  határozatlan időre  és teljes  munkaidőre  
szóló munkaszerződést  kötött,  és akinek a munkaviszonyát  e munkáltató súlyos vagy elegendő ok 
nélkül  a  20  %-os,  illetve  50  %-os  mértékű  szülői  szabadság  igénybevétele  miatt  csökkentett  
munkaidőben történő munkavégzés időtartama alatt egyoldalúan megszünteti, e munkaidő-csökkentés 
időtartama  alatt  kapott  fizetés  alapján  kerül  kiszámításra,  míg  ugyanez  a  munkavállaló  a  teljes 
munkaidőben történő foglalkoztatás esetén járó munkabérnek megfelelő mértékű védelmi kártérítésre  
tarthatna igényt, ha munkaidejét 100 %-kal csökkentette volna? 

14.  A  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Lazio  (Olaszország)  által  2012. 
december 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-595/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 
1.  A  2006/54/EK  irányelv  15.  cikkét  (visszatérés  szülési  szabadságról)  alkalmazni  kell-e  a 
munkaviszonyhoz kapcsolódó szakmai képzésen való részvételre is, és úgy kell-e értelmezni, hogy a  
szülési szabadság leteltét követően a női munkavállaló jogosult a már folyamatban lévő képzésen újra 
részt venni, avagy lehet úgy értelmezni, hogy a női munkavállaló részt vehet a következő képzésen,  
még ha bizonytalan is mikor? 

2. A 2006/54/EK irányelv 2. cikke (2) bekezdésének c) pontját, amely megkülönböztetésnek tekinti  
egy nő kevésbé kedvező bánásmódban részesítését a szülési szabadsággal kapcsolatban, úgy kell-e  
értelmezni,  hogy  a  női  munkavállaló  részére  teljes  körű  és  a  különböző  érdekek  miatt  nem 
csökkenthető védelmet kell biztosítani valamennyi döntő jellegű különbségtétellel szemben (a Bíróság 
136/95.  sz.  Thibault-ügyben  1998.  április  30-án  hozott  ítélete),  amellyel  ellentétes  az  a  nemzeti  
szabályozás,  amely  a  szakmai  képzésről  történő  elbocsátással  és  a  következő  képzésre  való 
beiratkozás egyidejű lehetővé tételével azt a célt kívánja elérni, hogy biztosított legyen a megfelelő  
képzettség,  de  megfosztja  a  női  munkavállalót  annak  az  esélyétől,  hogy  a  vonatkozó  juttatás  
felvételével a felvételi versenyvizsgán és a képzésen részt vevő többi férfi munkatársával együtt egy 
korábbi időpontban kerülhessen az új pozícióba? 

3. A 2006/54/EK irányelv 14. cikkének (2) bekezdését, amely szerint a szakmai tevékenység döntő 
szakmai  követelményét  jelentő  jellemzőkön  alapuló,  bánásmódban  megnyilvánuló  különbség  nem 
jelent megkülönböztetést, úgy kell-e értelmezni, hogy a tagállam késleltetheti a munkavállalást azon 
női munkavállaló kárára, aki a szülési szabadság miatt nem tudta elvégezni a teljes szakmai képzést? 

4. A [harmadik] esetben, még ha elméletileg a 14. cikk (2) bekezdése alkalmazható is az itt leírt esetre,  
az arányosság általános elvével együtt úgy kell-e értelmezni e rendelkezést, hogy azzal ellentétes az a  
nemzeti szabályozás, amely ahelyett, hogy biztosítaná olyan párhuzamos kiegészítő képzés felállítását,  
amely  lehetővé  tenné  a  képzési  hiányosság  pótlását,  és  ezáltal  a  munkavállaló  anya  jogait  és  a  
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közérdeket összeegyeztetné még az e megoldásból eredő szervezési és pénzügyi terhek mellett is, a  
szülési szabadság miatt távollévő női munkavállaló képzésről való elbocsátását írja elő? 

5. A 2006/54/EK irányelv, amennyiben azt úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes a már hivatkozott  
nemzeti szabályozás, e tekintetben a nemzeti bíróság által közvetlenül alkalmazandó  self-executing 
normának minősül-e? 

15.  A Verwaltungsgericht  Berlin  (Németország)  által  2013.  január  15-én  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-20/13. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni az európai elsődleges és/vagy másodlagos jogot, a jelen ügyben különösen a  
2000/78/EK  irányelvet,  az  életkoron  alapuló  jogszerűtlen  hátrányos  megkülönböztetés  átfogó 
tilalmának értelmében véve, hogy e tilalom hatálya a tartományi bírák illetményére vonatkozó nemzeti 
rendelkezésekre is kiterjed? 

2.  Az  első  kérdésre  adandó  igenlő  válasz  esetén:  az  következik-e  az  említett  európai  elsődleges  
és/vagy másodlagos jog értelmezéséből,  hogy az  olyan  nemzeti  rendelkezés,  amely szerint  a  bíró 
alapilletményének összege a bírói jogviszony létesítésekor és az alapilletmény későbbi emelkedésekor 
a bíró életkorától függ, az életkoron alapuló közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést  
képez? 

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

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

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

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

6. Az első, második és harmadik kérdésekre adandó igenlő válasz esetén: az következik-e az európai 
elsődleges  és/vagy másodlagos jog értelmezéséből,  hogy az  olyan  átmeneti  törvény,  amely a  régi 
bírákat  kizárólag a régi  (hátrányosan megkülönböztető) illetményjog szerint  az  áttérés  határnapján 
általuk kapott alapilletmény összege alapján sorolja be az új rendszer valamely fokozatába, és amely 
szerint  a  magasabb  fokozatokba  történő  további  előrelépés  ezt  követően  a  bíró  abszolút  
tapasztalatszerzési  idejétől  függetlenül  csak  az  átmeneti  törvény  hatálybalépése  óta  újonnan 
megszerzett tapasztalatszerzési időtől függ, a fennálló, életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés 
— legmagasabb fizetési fokozat eléréséig tartó — fenntartását jelenti? 

7. Amennyiben a hatodik kérdésre is igenlő válasz adandó: ellentétes-e az európai elsődleges és/vagy 
másodlagos  jog  értelmezésével  e  korlátlanul  fennmaradó  eltérő  bánásmód  azon  jogalkotói  céllal  
történő igazolása, hogy az átmeneti törvény nem (csak) a régi bírák áttérés határnapjáig megszerzett  
jogait,  hanem a régi  illetményjog alapján  az  adott  besorolási  fokozatban prognosztikusan juttatott 
jövedelemmel  kapcsolatos  elvárásokat  (is)  védelemben kívánja  részesíteni,  és  az  új  bírákat  a  régi  
bírákhoz képest magasabb illetményben kívánja részesíteni? 
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Igazolható-e  a  régi  bírák  fennmaradó  hátrányos  megkülönböztetése  azzal,  hogy  a  szabályozási 
alternatíva  (a  régi  bírák  ugyancsak  egyedi  besorolása  a  tapasztalatszerzési  idő  szerint)  magasabb 
adminisztratív terhekkel járna? 

8.  Amennyiben  a  hetedik  kérdésben  nemleges  válasz  adandó  az  igazolhatóságra:  a  hátrányos 
megkülönböztetéstől mentes illetményjognak a régi bírák tekintetében történő kialakításáig lehetővé 
teszi-e az európai elsődleges és/vagy másodlagos jog értelmezése más jogkövetkezmény alkalmazását,  
mint  a  régi  bírák  részére  a  besorolási  fokozatuk  legmagasabb  fizetési  fokozata  szerinti  illetmény 
visszamenőleges és a jövőben folyamatos kifizetését? 

9.  Amennyiben az  első,  második és  harmadik kérdésekre  igenlő  válasz,  a  hatodik  kérdésre  pedig 
nemleges  válasz  adandó:  az  következik-e  az  európai  elsődleges  és/vagy  másodlagos  jog 
értelmezéséből,  hogy  egy  átmeneti  törvényben  foglalt  olyan  szabályozás,  amely  az  áttérés 
időpontjában egy meghatározott életkort elért régi bírák számára meghatározott illetményfokozattól 
kezdődően  gyorsabb  illetménynövekedést  ír  elő,  mint  az  áttérés  határnapján  fiatalabb  régi  bírák 
esetében, az életkoron alapuló közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést képez? 

10.  A kilencedik kérdésre  adandó igenlő válasz  esetén:  ellentétes-e  az  európai  elsődleges  és/vagy 
másodlagos jog értelmezésével ezen eltérő bánásmód azon jogalkotói céllal történő igazolása, hogy az 
átmeneti törvény nem az áttérés határnapjáig megszerzett jogokat, hanem kizárólag a régi illetményjog 
alapján az adott besorolási fokozatban prognosztikusan juttatott jövedelemmel kapcsolatos elvárásokat  
kívánja védelemben részesíteni? 

11.  Amennyiben  a  tizedik  kérdésben  nemleges  válasz  adandó  az  igazolhatóságra:  a  hátrányos 
megkülönböztetéstől mentes illetményjognak a régi bírák tekintetében történő kialakításáig lehetővé 
teszi-e az európai elsődleges és/vagy másodlagos jog értelmezése más jogkövetkezmény alkalmazását,  
mint  valamennyi  régi  bíró  részére  a  kilencedik  kérdés  szerinti  kedvezményezett  bíráknak  járó 
illetménynövekedés visszamenőleges és a jövőben folyamatos kifizetését? 

16.  A Tribunale  di  Napoli  (Olaszország)  által  2013.  január 17-én benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-22/13. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Az  1999/70/EK irányelv  5.  szakasza  szerinti  megfelelő  intézkedést  képez-e  az  oktatási  ágazat 
jogszabályi háttere (amely határozatlan számú alkalommal teszi lehetővé határozott idejű szerződések 
egymást  követő,  megszakítás  nélküli  megkötését  ugyanazon  tanárral,  és  az  állandó  személyzeti 
igények ily módon történő kielégítését)? 

2.  Az  1999/70/EK  irányelv  5.  szakasza,  és  különösen  a  „meghatározott  ágazatok  és/vagy 
munkavállalói  kategóriák” fordulat értelmében mikor tekintendő egy munkaviszony az „állammal” 
fennállónak, és ebből következően arra alkalmasnak, hogy a magánszféra munkaviszonyaihoz képest  
eltérő jogkövetkezményeket alapozzon meg? 

3.  Figyelemmel  a  2000/78/EK  irányelv  3.  cikke  (1)  bekezdésének  c)  pontjában,  valamint  a 
2006/54/EK  irányelv  14.  cikke  (1)  bekezdésének  c)  pontjában  kifejtettekre,  beletartoznak-e  a 
foglalkoztatási  feltételek  1999/70/EK  irányelv  4.  szakasza  szerinti  fogalmába  a  munkaviszony 
jogellenes  megszüntetésének  jogkövetkezményei  is;  az  előző  kérdésre  adott  igenlő  válasz  esetén 
igazolhatóak-e  a  4.  szakasz  alapján  a  belső  jogrendben  a  határozatlan  és  a  határozott  idejű  
munkaviszony jogellenes megszüntetésére általában előírt jogkövetkezmények közötti eltérések? 

4. A lojális együttműködés elve alapján tilos-e a tagállamok számára, hogy az Európai Unió Bírósága  
előtti  előzetes döntéshozatali  eljárásban olyan belső szabályozási  környezetet  képviseljenek,  amely 
tudatosan  nem  felel  meg  a  valóságnak,  továbbá  a  belső  jognak  az  uniós  tagságból  eredő 
kötelezettségeknek egyaránt megfelelő eltérő értelmezése híján köteles-e a bíróság — amennyiben  
lehetséges — a belső jogot az állam által javasolt értelmezéssel összhangban értelmezni? 
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5. A munkaszerződés, illetve a munkaviszony 91/533/EGK irányelv, és különösen annak 2. cikke (1) 
bekezdése és 2. cikke (2) bekezdésének e) pontja által  szabályozott  feltételei  közé tartozik-e azon 
esetek  megjelölése,  amelyekben a  határozott  idejű  munkaszerződés  határozatlan  idejű  szerződéssé 
alakítható? 

6. Az előző kérdésre adott igenlő válasz esetén ellentétes-e a 91/533/EGK irányelv 8. cikkének (1) 
bekezdésével,  illetve  a  91/533/EGK irányelv  és  különösen  annak  második  preambulumbekezdése 
szerinti célokkal a jogszabályi környezet olyan visszaható hatályú módosítása, amely nem biztosítja a 
munkavállaló számára annak lehetőségét,  hogy érvényesítse az irányelvből eredő jogait,  vagy nem 
biztosítja a foglalkoztatásról szóló okiratban megjelölt munkafeltételek megtartását? 

Polgári ügyszak

28. A Krajský súd v Prešove (Szlovákia) által 2012. november 6-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-496/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: szlovák 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió irányelvei, köztük a fogyasztási cikkek adásvételének és a  
kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti 
és  tanácsi  irányelv,  valamint  a  hibás  termékekért  való  felelősségre  vonatkozó  tagállami  törvényi, 
rendeleti  és közigazgatási  rendelkezések közelítéséről  szóló,  1985.  július 25-i 85/374/EGK tanácsi  
irányelv,  továbbá  a  fogyasztóvédelemmel  kapcsolatos  más  irányelvek  rendelkezéseit,  hogy  a 
fogyasztóknak  biztosított  védelem megilleti  a  jogi  személyeket  is  abban  az  esetben,  ha  az  ezen  
irányelvek hatálya alá tartozó szerződések keretében gazdasági vagy szakmai tevékenységük körén  
kívül eső célból járnak el? 

2. Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió irányelvei, köztük a fogyasztási cikkek adásvételének és a  
kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti 
és  tanácsi  irányelv,  valamint  a  hibás  termékekért  való  felelősségre  vonatkozó  tagállami  törvényi, 
rendeleti  és közigazgatási  rendelkezések közelítéséről  szóló,  1985.  július 25-i 85/374/EGK tanácsi  
irányelv  rendelkezéseit,  hogy azokkal  ellentétes  az  alapeljárásban szóban forgóhoz  hasonló  olyan 
nemzeti  jogi  rendelkezés,  amely  az  átadott  termék  hibájának  megállapítása  esetén  a  visszatérítés  
igénylésére irányuló jogot — azaz a jogalap nélkül fizetett összeg visszakövetelésére irányuló eljárás  
megindítását  —  a  hibás  vízórának  a  kérelem  benyújtását  megelőző  utolsó  leolvasását  követő  
időszakra korlátozza? 

29.  A Cour de  cassation  (Franciaország)  által  2013.  január 2-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-1/13. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Úgy kell-e értelmezni a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok 
elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 27. cikkének 
(2) bekezdését,  hogy az elsőként megkeresett  bíróság joghatóságát  kell  megállapítani,  amennyiben 
egyik  fél  sem hivatkozott  a  joghatóság  hiányára,  vagy ha  a  bíróság  bármilyen  okból,  például  a 
jogorvoslati lehetőségek kimerítése folytán meg nem támadható határozattal fenntartotta joghatóságát? 
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30. A High Court of Justice (Chancery Division) Patents Court (Egyesült Királyság) által 
2012.  december 18-án benyújtott  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelem (C-617/12.  sz. 
ügy) 
Az eljárás nyelve: angol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. A nem a 2001/83/EK irányelvben meghatározott hatósági engedélyezési eljárás alapján megadott,  
azonban Liechtenstein által automatikusan elismert svájci forgalombahozatali engedély alkalmas arra,  
hogy a  469/2009/EK rendelet  13.  cikkének  (1)  bekezdése  alkalmazásában  „a  termék  forgalomba 
hozatalára vonatkozó első engedélynek” minősüljön? 

2. Az első kérdésre adott válasz eltérő-e, amennyiben: 

a) azok a klinikai adatok, amelyek alapján a svájci hatóság megadta a forgalombahozatali engedélyt,  
az  Európai  Gyógyszerügynökség  álláspontja  szerint  nem  feleltek  meg  a  forgalombahozatali  
engedély kiadásának a 726/2004/EK rendeletben megállapított feltételeinek; és/vagy 

b)  a  svájci  forgalombahozatali  engedélyt  kiadása  után  felfüggesztették,  és  csak  további  adatok 
benyújtását követően állították vissza? 

3. Amennyiben a 469/2009 rendelet 13. cikkének (1) bekezdése kizárólag a 2001/83/EK irányelvben 
meghatározott  hatósági  engedélyezési  eljárás  alapján  megadott  forgalombahozatali  engedélyekre 
vonatkozik,  akkor  az,  hogy  a  gyógyszert  az  EGT-n  belül  először  egy  olyan,  Liechtenstein  által  
automatikusan elismert svájci forgalombahozatali engedély alapján hozták forgalomba, amelyet nem a 
2001/83/EK irányelv alapján adtak ki, kizárja-e, hogy a termékre a 469/2009 rendelet 2. cikke alapján  
kiegészítő oltalmi tanúsítvány adjanak ki? 

31. A Verfassungsgerichtshof (Ausztria) által 2012. december 19-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-594/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Az uniós intézmények aktusainak érvényességéről 
Összeegyeztethető-e  az  Európai  Unió  Alapjogi  Chartájának  7.,  8.  és  11.  cikkével  a  2006/24/EK 
irányelv 3–9. cikke? 

2. A szerződések értelmezéséről 
(2.1) A Charta 8. cikkéhez fűzött — az 52. cikkének (7) bekezdése értelmében a Charta értelmezésére  
vonatkozó iránymutatásként készült, és a Verfassungsgerichtshof által megfelelően figyelembe vett — 
magyarázatok  alapján  a  Charta  8.  cikkének (2)  bekezdése  és  52.  cikkének (1)  bekezdése  szerinti 
feltételekkel  azonos  módon  veendő e  figyelembe  a  beavatkozások megengedettségének értékelése 
szempontjából a 95/46/EK irányelv és a 45/2001/EK rendelet?

(2.2) Milyen viszonyban áll a Charta 52. cikke (3) bekezdésének utolsó mondatában hivatkozott „Unió 
joga” az adatvédelmi jog területén elfogadott irányelvekkel? 

(2.3)  Arra  tekintettel,  hogy  a  95/46/EK  irányelv  és  a  45/2001/EK  rendelet  a  Charta  szerinti  
adatvédelemhez való alapvető jog gyakorlására  vonatkozó feltételeket  és  korlátozásokat  tartalmaz, 
figyelembe  veendők-e  a  Charta  8.  cikkének  értelmezésekor  a  későbbi  másodlagos  jogból  eredő 
változások? 

(2.4) A Charta 52. cikkének (4) bekezdésére figyelemmel azzal a következménnyel jár-e a Charta 53.  
cikke szerinti magasabb védelmi szint biztosításának elve, hogy a másodlagos jog által megengedett 
korlátozásoknak a Charta szerinti határait szűkebben kell meghúzni? 

(2.5) A Charta 52. cikkének (3) bekezdésére, preambulumának ötödik bekezdésére és a 7. cikkéhez 
fűzött magyarázatokra tekintettel, amelyek értelmében a 7. cikk által biztosított jog megfelel az EJEE 
8.  cikkében  biztosított  jognak,  következnek-e  az  Emberi  Jogok  Európai  Bíróságának  az  EJEE 8.  
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cikkéhez kapcsolódó ítélkezési  gyakorlatából  a  Charta  8.  cikkének értelmezésére  vonatkozó olyan 
szempontok, amelyek befolyásolják az utóbbi cikk értelmezését? 

32. A Bundespatentgericht (Németország) által 2013. január 10-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-11/13. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Előzetes döntéshozatal céljából az 1610/96/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének és 1. cikke 8. és 3.  
pontjának értelmezésére vonatkozó következő kérdést terjesztik az Európai Unió Bírósága elé: 

Úgy kell-e értelmezni az említett rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében és 1. cikkének 8. pontjában  
szereplő termék, valamint 1. cikkének 3. pontjában szereplő hatóanyag fogalmát, hogy a védőanyag is  
e fogalmak alá tartozik? 

33. A Corte Suprema di Cassazione (Olaszország) által 2013. január 24-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-35/13. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell e értelmezni a 2081/92/EGK rendelet 2. cikkét, hogy az kizárja, hogy a Közösség területén 
egy termelői  szervezet  élhessen egy adott  tagállamban egy bizonyos fajtájú szalámi  megjelölésére 
használt földrajzi eredetmegjelölés kizárólagos használatának jogával anélkül, hogy előzőleg az adott  
tagállamtól  olyan  jogi  kötőerővel  bíró  határozatot  szerzett  volna  be,  amelyben  meghatározásra  
kerülnek az előállítás földrajzi területének határai, a termékleírás és azok az esetleges követelmények,  
amelyeknek a gyártóknak az eredetmegjelölés használatához meg kell felelniük? 

2.  Tekintettel  a  2081/92/EGK közösségi  rendelet  szabályaira,  melyik  szabályozás  alkalmazandó a  
szóban forgó be nem jegyzett  földrajzi eredetmegjelölésre a közösségi piacon, illetőleg a tagállam 
piacán?

Közigazgatási ügyszak

43. A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2012. november 13-án benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-513/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Ellentétes-e  az  Európai  Gazdasági  Közösség  és  Törökország  között  társulást  létrehozó,  1963.  
szeptember 2-i megállapodásnak a társulás átmeneti időszakára szóló, 1970. november 23-i kiegészítő 
jegyzőkönyve (a továbbiakban:  kiegészítő jegyzőkönyv)  41.  cikkének (1) bekezdésével  és/vagy az 
EGK-Törökország Társulási Tanács 1980. szeptember 19-i 1/80 határozatának (a továbbiakban: 1/80 
társulási  tanácsi  határozat)  13.  cikkével  az  először  a  fent  említett  rendelkezések  hatálybalépését  
követően bevezetett nemzeti jogi szabályozás, amely egy török állampolgár olyan családtagjának az 
első beutazását, aki az 1/80 társulási tanácsi határozat 6. cikke szerinti jogállással rendelkezik, attól  
teszi függővé, hogy a családtag a beutazás előtt bizonyítja, hogy képes német nyelven egyszerű módon 
megértetni magát? 

2.  Ha az első kérdésre nemleges válasz adandó: ellentétes-e a családegyesítési  jogról szóló,  2003.  
szeptember 22-i 2003/86/EK tanácsi irányelv 7. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével az első 
kérdésben megjelölt nemzeti jogi szabályozás? 
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44. A Landgericht Bonn (Németország) által 2012. november 21-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-528/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Összeegyeztethető-e a letelepedés szabadságával (EUMSZ 49. cikk) az olyan nemzeti szabályozás,  
amely  a  78/660/EGK  irányelv  57.  cikke  (1)  bekezdésének  az  éves  beszámolók  tartalmával,  
könyvvizsgálatával  és  közzétételével  kapcsolatos  rendelkezéseit  csak  akkor  nem  alkalmazza  a 
tagállami jog hatálya alatt álló társaságokra, ha az anyavállalat ugyanazon tagállam jogának a hatálya  
alatt áll, és a csoport összevont (konszolidált) éves beszámolóját e tagállam joga alapján készítette el? 

45.  A Tribunale  di  Pordenone  (Olaszország)  által  2012.  november  28-án  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-542/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Összeegyeztethető-e  a  2001.  évi  212.  sz.  d.  lgs.  [törvényerejű  rendelet]  1.  cikkének  (2) 
bekezdésében előírt engedélynek a nemzeti ítélkezési gyakorlat által adott értelmezése a 2001/18/EK 
irányelvben foglalt szabályozással? 

2.  Különösen  amennyiben  a  tagállam  a  GMO-k  termesztését  olyan  engedélyhez  köti,  amelynek 
különös célja az úgynevezett együttes jelenlét elvének védelme, e sajátos engedély azon genetikailag 
módosított  szervezetek  esetében  is  szükséges-e,  amelyek  már  szerepelnek  az  európai  közös 
fajtajegyzékben? 

46.  A  Najvyšší  súd  Slovenskej  republiky  (Szlovákia)  által  2012.  november  28-án 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-543/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: szlovák 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni a [91/477/EGK tanácsi irányelv; a továbbiakban: irányelv] 1. cikkének (4) 
bekezdését a Charta 45. cikkének (1) bekezdésével és 52. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben, 
hogy 

a) nem teszi lehetővé a tagállam számára, hogy olyan jogszabályi rendelkezést fogadjon el, amely tiltja 
az  irányelv  1.  cikkének  (4)  bekezdése  értelmében  vett  európai  tűzfegyvertartási  igazolvány 
kibocsátását  a  sport-  vagy vadászati  céloktól  eltérő  célra  kibocsátott  (fegyvertartási  engedélynek 
megfelelő) fegyverviselési engedély jogosultja számára, amely engedély egyébiránt jogosultja számára 
lehetővé teszi tűzfegyver tartását (valamint viselését), amely fegyver tekintetében a jogosult az európai  
tűzfegyvertartási igazolvány kibocsátását kérelmezi, 

azon tény ellenére, hogy: 

b)  a  hivatkozott  (származás  szerinti)  tagállam jogszabályi  rendelkezése  lehetővé  teszi  e  jogosult  
számára, hogy — európai tűzfegyvertartási igazolvány nélkül is — területéről a szóban forgó fegyvert  
egy másik tagállam területére vigye kizárólag bejelentési kötelezettségek előzetes teljesítése mellett,  
azaz a szóban forgó jogosult helyzete nem változna a származási tagállam szempontjából akkor sem,  
ha kibocsátásra kerülne az európai tűzfegyvertartási igazolvány  [eredeti 2. o.]  (tehát e jogosultnak 
kizárólag ugyanezen bejelentési kötelezettséget kellene teljesítenie)? 

2. Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: amennyiben a tagállam jogszabályi rendelkezése nem 
teszi  lehetővé,  hogy e  jogosult  számára  kibocsássák  az  európai  tűzfegyvertartási  igazolványt,  az  
irányelv 1. cikke (4) bekezdésének közvetlen hatálya van-e abban az értelemben, hogy a tagállam e 
rendelkezés alapján köteles kibocsátani a szóban forgó jogosult számára az európai tűzfegyvertartási 
igazolványt? 
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3. Az első vagy a második kérdésre adott nemleges válasz esetén a tagállam jogszabályi rendelkezését, 
amely: 

a)  nem  tiltja  meg  kifejezetten  a  szóban  forgó  jogosult  számára,  hogy  megszerezze  az  európai 
tűzfegyvertartási igazolványt, mindazonáltal 

b)  az  európai  tűzfegyvertartási  igazolvány  kibocsátását  kizárólag  sport-  vagy  vadászati  célokra  
kibocsátott (fegyvertartási engedélynek megfelelő) fegyverviselési engedély jogosultja számára teszi 
lehetővé, 

köteles-e — amennyiben az lehetséges — oly módon értelmezni a hatáskörrel rendelkező szerv, hogy 
köteles  kibocsátani  az  európai  tűzfegyvertartási  igazolványt  az  olyan  fegyverviselési  engedély 
jogosultja  számára  is,  amelyet  nem sport-  vagy vadászati  célokból  bocsátottak ki,  amennyiben ez 
lehetséges az irányelv közvetett hatálya okán?

47.  A  Supremo  Tribunal  Administrativo  (Portugália)  által  2012.  december  7-én 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-574/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: portugál 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Összeegyeztethető-e az  in  house  közbeszerzésre  vonatkozó közösségi  ítélkezési  gyakorlattal  az, 
hogy  a  közkórház  az  adott  szerződés  megkötéséről  szóló  törvényben  előírt  eljárás  nélkül  olyan 
nonprofit  szervezettel  köt  szerződést,  amelyhez  tartozik,  és  amelynek  célja  egészségügyi 
közszolgáltatási  feladat  ellátása  a  társult  szervezetek  nagyobb  hatékonysága  és  eredményessége 
érdekében, illetve a hatáskörébe tartozó kórházi étkeztetési szolgáltatás nyújtása, ebből következőn e  
területen átruházza a feladatok ellátásáért  való felelősséget  e szervezetre,  azáltal,  hogy az említett  
szervezet alapszabálya értelmében nemcsak a közszférához kapcsolódó szervezetek, hanem a szociális  
ágazathoz tartozó szervezetek is csatlakozhatnak, és az odaítélés időpontjában összesen nyolcvannyolc 
társult  szervezet  tartozott  a  szociális  ágazatba,  huszonhárom  nonprofit  szociális  ellátást  nyújtó 
magánintézmény (IPSS), amelyekből néhány karitatív szervezet volt? 

2. Megállapítható-e, hogy az ajánlattevő szerv olyan meghatározó alárendelt helyzetben van a társult  
közjogi  szervekkel  szemben,  hogy  ez  utóbbiak  önállóan  vagy  együttesen  a  saját  szerveik  felett 
gyakorolt  ellenőrzéshez  hasonló  módon  ellenőrzik  azt,  amennyiben  az  alapszabály értelmében  az 
ajánlattevő  biztosítja,  hogy  a  szavazati  jogok  többségével  azon  társult  szervezetek  rendelkeznek, 
amelyekhez  tartozik,  és  amelyek  az  egészségügyért  felelős  kormánytag  irányítása,  ellenőrzése  és  
felügyelete alatt állnak, és az igazgatótanács többségben a társult közjogi szervezetekből áll? 

3.  Bizonyítottnak  tekinthető-e  a  „hasonló  ellenőrzés”  követelménye  az  in  house  közbeszerzéssel 
kapcsolatos közösségi joggyakorlat alapján, ha az alapszabály értelmében az ajánlattevő szerv felett az 
egészségügyért  felelős  azon  kormánytag  rendelkezik  felügyeleti  jogkörrel,  aki  jogosult  az  
igazgatótanács elnökét és elnökhelyettesét kinevezni, az előző üzleti évbeli saját tőke 75 %-át elérő  
vagy  azt  meghaladó  eladósodási  szintet  jelentő  kölcsönszerződésre  vonatkozó  közgyűlési 
határozatokat  jóváhagyni,  és  az  alapszabály  módosításával,  illetve  az  ajánlattevő  szerv 
megszüntetésével kapcsolatos közgyűlési határozatokat jóváhagyni, valamint megszüntetés esetén a 
vagyon sorsáról dönteni? 

4. Minősíthető-e tisztán belső vagy in house közbeszerzésnek a kapcsolt közjogi szervekkel fennálló 
kapcsolat azon körülmény alapján, hogy az ajánlattevő egy jelentős méretű és összetettségű szervezet,  
amely Portugália egész területén működik, és társult szervei között megtalálható a Serviço Nacional de 
Saúde intézményei és szolgálatai többsége, beleértve az ország nagyobb kórházait, értékesítései elérik  
a 90 millió eurót, olyan vállalkozás, amely bonyolult és változatos tevékenységi területekre terjed ki,  
és  tevékenységre  vonatkozó  figyelemreméltó  mutatókkal  rendelkezik,  több,  mint  3  300 
munkavállalója van, és tagja két kiegészítő vállalkozási csoportnak, illetve részesedéssel rendelkezik 
két gazdasági társaságban? 

5. Bizonyítottnak tekinthető-e az in house közbeszerzéssel kapcsolatos követelmény, különösen a CCP 
5.  cikke  (2)  bekezdésének  b)  pontjában  előírt,  „a  tevékenység  lényeges  célját”  illetően,  azon 
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körülmény  alapján,  hogy  az  ajánlattevő  az  alapszabálya  értelmében  saját  hatáskörében  eljárva  
szolgáltatást  nyújthat  nem  társult  közjogi  szerveknek  vagy  magán,  nemzeti  illetve  külföldi 
szervezeteknek, i. amennyiben ezzel semmilyen kárt nem okoz a társult szervezeteknek, és számukra,  
illetve  az  ajánlattevő  számára  előnyt  biztosít  akár  gazdasági  szinten,  akár  anyagi  gyarapodás  és 
technológiai előrehaladás szempontjából, és ii. amennyiben e szolgáltatásnyújtás nem jelent az előző 
üzleti évben megállapított teljes üzleti forgalom 20 %-át meghaladó számlázási forgalmat? 

6. Abban az esetben, ha bármelyik fenti kérdésre adandó válasz önmagában nem lenne elegendő annak 
igazolására, hogy teljesülnek-e a CCP 5. cikkének (2) bekezdésében előírt követelmények, az in house  
közbeszerzéssel kapcsolatos ítélkezési gyakorlat alapján, az említett válaszok együttes értelmezéséből  
következtethetünk-e ilyen jellegű közbeszerzés fennállására? 

48.  Az  Unabhängiger  Finanzsenat  (Ausztria)  által  2012.  december  10-én  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-577/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Ellenétes-e az uniós joggal, különösen a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó rendelkezésekkel 
(EUMSZ 56. és azt követő cikkek) az olyan nemzeti szabályozás, amely szerint a családi támogatásra 
való  jogosultság  —  egyéb  feltételek  mellett  —  csak  akkor  hosszabbodik  meg,  ha  az  önkéntes 
gyakorlati segélytevékenység végzésének helye belföldön van? 

49. Az Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Egyesült Királyság) által 2012. 
december 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-589/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: angol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Az  adóalany két,  ugyanazon  termékekre  vonatkozó  ügylet  kapcsán  milyen  mértékben  jogosult 
egyszerre 

(i)  hivatkozni  a  77/388/E[G]K  tanácsi  irányelv  (a  továbbiakban:  hatodik  héa-irányelv)  valamely 
rendelkezésének közvetlen hatályára az egyik ügylet vonatkozásában, és 

(ii) hivatkozni a nemzeti jog vonatkozó rendelkezéseire a másik ügylet tekintetében, 

amennyiben ez a két ügylet vonatkozásában adójogi szempontból olyan összesített eredménnyel jár,  
amelyet  e két  ügylet  vonatkozásában sem a nemzeti  jog,  sem a hatodik héa-irányelv külön-külön 
történő alkalmazása nem eredményez, és amely eredmény elérése azoknak nem is célja?

2. Amennyiben az első kérdésre adandó válasz az, hogy vannak olyan körülmények, amelyek között az  
adóalany  erre  nem  jogosult  (vagy  meghatározott  mértékben  nem  jogosult),  melyek  azok  a 
körülmények,  amelyek  között  ez  a  helyzet,  és  különösen  a  két  ügylet  közötti  milyen  viszony 
eredményez ilyen körülményeket? 

3.  Az  első  és  a  második  kérdésre  adandó  válasz  eltérő–e  attól  függően,  hogy az  egyik  ügyletre  
vonatkozó nemzeti bánásmód összeegyeztethető-e a hatodik irányelvvel vagy sem?

50. A Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spanyolország) által 2012. december 18-
án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-592/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: spanyol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. A jövedékiadó-köteles termékekre vonatkozó általános rendelkezésekről és e termékek tartásáról,  
szállításáról és ellenőrzéséről szóló, 1992. február 25-i 92/12/EGK tanácsi 3. cikkének (2) bekezdését 
és különösen egy adott adó „különleges célját” 
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a)  úgy kell-e  értelmezni,  hogy az  előírja,  hogy a  meghatározott  célt  más  harmonizált  adóval  ne  
lehessen elérni?

b)  úgy kell-e  értelmezni,  hogy tisztán  költségvetési  cél  jelenik  meg,  amikor  a  hatásköröknek  az 
autonóm közösségekre történő átruházásával egyidejűleg — az adóbevételek átengedése mellett,  
részben az átengedett hatáskörökből fakadó költségekre figyelemmel — adót is megállapítanak, és 
ez által az adómértékek eltérők lehetnek az egyes autonóm közösségekben? 

c)  Az  előző  kérdésre  adandó  nemleges  válasz  esetén,  úgy  kell-e  értelmezni  a  „különleges  cél” 
fogalmát, hogy a célnak kizárólagosnak kell lennie, vagy éppen ellenkezőleg, az több különböző 
cél elérését is lehetővé teszi, amelyek között az adott hatáskörök finanszírozását biztosító, tisztán 
költségvetési cél is szerepel? 

d)  Amennyiben különböző célok elérését  fogadjuk el  a fenti  kérdésre adandó válaszként,  a  92/12 
irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján milyen jelentőséggel bír egy adott cél azon követelmény 
teljesítése tekintetében, hogy az adó megfeleljen a Bíróság ítélkezési gyakorlata értelmében vett  
„különleges célnak”, és milyen szempontok alapján határolhatók el a fő és kiegészítő célok? 

2. A jövedékiadó-köteles termékekre vonatkozó általános rendelkezésekről és e termékek tartásáról,  
szállításáról és ellenőrzéséről szóló, 1992. február 25-i 92/12/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének (2)  
bekezdése és különösen, a jövedéki adó vagy a héa esetében alkalmazandó, az adó felszámíthatóságára 
vonatkozó adószabályoknak való megfelelés követelményével 

a) ellentétes-e az olyan nem harmonizált közvetett adó, mint az IVMDH, amelyet a végső fogyasztó  
részére történő kiskereskedelmi üzemanyag-értékesítéskor számítanak fel, szemben a harmonizált  
adóval  —  az  ásványolajadóval,  amelynél  adókötelezettség  az  utolsó  adóraktárból  való 
kikerülésekor keletkezik —, vagy a hozzáadottérték-adóval — amelyet, noha a végső fogyasztónál  
is keletkezik, a termelés és forgalmazás minden egyes szakaszában fel kell számítani —, mivel az  
EKW és Wien & Co ügyben hozott ítélet (47. pont) kifejezésével élve, nem felel meg az egyik vagy 
másik említett, közösségi jogban szabályozott adóztatási módszer „általános rendszerének”? 

b) A fenti kérdésre adandó nemleges válasz esetén a szóban forgó rendelkezést úgy kell-e értelmezni,  
hogy  a  megfelelés  említett  követelménye  megvalósul,  anélkül  hogy  a  felszámítást  illetően 
egybeesésnek kellene fennállnia egyszerűen azért,  mert  a nem harmonizált  közvetett  adó,  jelen  
esetben az IVMDH, nincs hatással a jövedéki adó vagy a héa felszámításának rendes folyamatára,  
azaz nem akadályozza, és nem is nehezíti azt? 

51.  A Rechtbank van eerste  aanleg  te  Brugge (Belgium) által  2012.  december 20-án 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-599/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Módosíthatja-e Belgium a jogszabályait  úgy,  hogy valamely adómentes szolgáltatást  — a jelen 
esetben az Európai  Unión kívüli  utazásokat  — közvetlenül  a hatodik héa-irányelv hatálybalépését 
(1978.  január  1.)  megelőző  időpontban  (1977.  december  1.)  megadóztat,  és  ezáltal  megkerüli  az  
említett  irányelv 28.  cikkének (3) bekezdése (a 2006/112 irányelv 370.  cikke) szerinti  „standstill”  
klauzulát, amely úgy rendelkezik, hogy ezen utazások csak akkor adóztathatók továbbra is, ha azokat a  
hatodik irányelv hatálybalépése előtt már adóztatták? 

2.  Köteles  volt-e  Belgium 1977.  június  13-tól  (az  irányelv  kihirdetésének  napjától)  mellőzni  az 
Európai Unión kívüli utazások adóztatását? 

3. Megsérti-e Belgium a 2006/112 irányelv 309. cikkét akkor, ha az utazási irodákat a Közösségen  
kívül nyújtott szolgáltatásaik tekintetében nem tekinti közvetítőknek, és e szolgáltatásokat továbbra is 
megadóztatja? 

4. Ellentétes-e a 2006/112 irányelv 309., 153., 370. cikke és X. melléklete a közösségi jog általános 
elveivel,  az egyenlő bánásmód elvével és az arányosság elvével,  valamint  a személyek és az áruk 
szabad mozgására és a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó rendelkezésekkel, többek között az  
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EK-Szerződés 43. és 56. cikkével azért, mert lehetővé teszi a tagállamok számára a Közösségen kívüli 
utazásokkal összefüggő szolgáltatások megadóztatását? 

5.  Ellentétes-e  a  közösségi  jog  elveivel,  különösen  az  egyenlő  bánásmód,  az  arányosság  és  a  
héasemlegesség elvével az, hogy a belga állam az 1999. november 28-i királyi rendelettel az Európai  
Unión kívüli utazások vonatkozásában csak az utazási irodák tekintetében írt elő adókötelezettséget, a 
közvetítők tekintetében azonban nem? 

52.  A  Naczelny  Sąd  Administracyjny  (Lengyelország)  által  2012.  december  24-én 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-605/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: lengyel 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
A Lengyelországban székhellyel  rendelkező A társaság által  az  Európai  Unió másik tagállamában 
székhellyel rendelkező B társaság részére nyújtott szolgáltatások adóztatása szempontjából az a hely-e 
a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 44. 
cikke értelmében vett állandó telephely, ahol az A társaság székhellyel rendelkezik, ha a B társaság  
gazdasági tevékenysége során az A társaság infrastruktúráját használja? 

53.  A  Supreme  Court  (Írország)  által  2012.  december  27-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-604/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: angol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
A 2004/83/EK tanácsi irányelv — különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. cikke által  
biztosított  megfelelő  ügyintézés  uniós  elve  fényében  értelmezve  — lehetővé  teszi-e  a  tagállamok 
számára nemzeti  jogukban annak előírását,  hogy csak abban az esetben vizsgálhatják a kiegészítő  
védelem  iránti  kérelmet,  ha  a  kérelmező  a  nemzeti  jog  szerint  benyújtotta  a  menedékjog  iránti  
kérelmet, és azt elutasították? 

54.  A Cour de  cassation  (Franciaország)  által  2013.  január 2-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-2/13. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Egy lábbeli  gyártási folyamatában a szár kérgének megformázásával,  valamint e szár és a járótalp  
kártolásával  kapcsolatos  műveleteket,  amelyek  megelőzik  ezek  összeállítását,  „összeállítási  
műveleteknek” vagy a „gyártást  befejező jellegű megmunkálási  műveleteknek” kell-e minősíteni a 
harmonizált rendszer értelmezésére vonatkozó általános szabályok 2. a) pontjához fűzött magyarázat  
VII. pontja értelmében?

55. A Tartu Ringkonnakohus (Észtország) által  2013. január 3-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-3/13. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: észt 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

a) Úgy kell-e értelmezni a 661/2008 tanácsi rendelet 3. cikkének (1) bekezdését, hogy az importőrnek 
és az első független közösségi vásárlónak minden esetben egy és ugyanazon személynek kell lennie? 

b)  Úgy  kell-e  értelmezni  a  661/2008  tanácsi  rendeletnek  a  2008/577  bizottsági  határozattal  
összefüggésben  értelmezett  3.  cikkének (1)  bekezdését,  hogy dömpingellenes  vámmentesség  csak 
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annak az első független közösségi  vásárlónak biztosítható,  aki  a bejelentés  előtt  nem értékesítette  
tovább a bejelentendő árut? 

c)  Úgy  kell-e  értelmezni  a  2913/92  rendelettel  létrehozott  Közösségi  Vámkódexnek  a  2454/93 
bizottsági  rendelet  251.  cikkével  és  a  vámáru-nyilatkozat  későbbi  módosítására  vonatkozó  egyéb 
eljárási rendelkezésekkel  összefüggésben értelmezett  66. cikkét,  hogy abban az esetben, ha az áru  
behozatala  során  a  bejelentésben tévesen  tüntetik  fel  a  címzettet,  lehetővé  kell  tenni  kérelemre  a 
vámáru-nyilatkozatnak az áru kiadását követő érvénytelenítését és a címzettre vonatkozó bejegyzés 
helyesbítését,  ha  a  címzett  helyes  feltüntetése  esetén  a  661/2008 tanácsi  rendelet  3.  cikkének (1)  
bekezdése szerinti vámmentességet kellett volna alkalmazni, vagy e körülmények között úgy kell-e 
értelmezni a 2913/92 tanácsi rendelettel létrehozott Közösségi Vámkódex 220. cikke (2) bekezdésének 
b) pontját, hogy a vámhatóságok nem végezhetik el az utólagos könyvelésbe vételt? 

d) Ha a c) kérdésben ismertetett mindkét alternatívára nemleges választ kell adni, összhangban áll-e az  
Európai Unió Alapjogi Chartájának az Európai Unió működéséről szóló szerződés 28. cikkének (1) 
bekezdésével és 31. cikkével összefüggésben értelmezett 20. cikkével, ha a 2913/92 tanácsi rendelettel 
létrehozott  Közösségi  Vámkódexnek  a  2454/93  bizottsági  rendelet  251.  cikkével  és  a  vámáru-
nyilatkozat  későbbi  módosítására  vonatkozó  egyéb  eljárási  rendelkezésekkel  összefüggésben 
értelmezett 66. cikke nem teszi lehetővé kérelemre a vámáru-nyilatkozatnak az áru kiadását követő 
érvénytelenítését és a címzettre vonatkozó bejegyzés helyesbítését, ha a címzett helyes feltüntetése  
esetén a 661/2008 tanácsi rendelet 3. cikkének (1) bekezdése szerinti vámmentességet kellett volna 
alkalmazni? 

56. Az Administrativen sad Sofia-grad (Bulgária)  által 2013. január 10-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme (C-14/13. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: bolgár 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Az  uniós  jog  által  az  uniós  polgárok  számára  biztosított,  a  tagállamok  területén  való  szabad  
mozgásra vonatkozó jog korlátaira tekintettel az EUMSZ 21. cikk (1) bekezdését az EUMSZ 67. és 
EUMSZ 72.  cikkel  összefüggésben  úgy kell-e  értelmezni,  hogy azokkal  nem ellentétes  az  olyan 
tagállami nemzeti szabályozás, mint amely az alapügyben a Zakon za ministerstvoto na vatreshnite 
raboti  (a  belügyminisztériumról  szóló  törvény)  63.  cikke  (1)  bekezdésének  5.  pontja,  amelynek 
értelmében a rendőrhatóság jogosult arra, hogy elrendelje egy tagállami állampolgárnak a maximum 
24 órán át tartó fogva tartását annak érdekében, hogy megállapítsák a személyazonosságát egy olyan 
ellenőrzés alapján,  amely tekintetében nem hivatkoznak a személyazonosság rendőrhatóságok által 
történő ellenőrzésére vonatkozóan az ezen tagállamban törvényben előírt tényállásra, és amely nem 
alapul  kifejezetten  bűncselekmény  vagy  szabálysértés  megállapításán  vagy  megelőzésén,  vagy  a  
közrend vagy a belbiztonság védelmén? 

2. Az Európai Unió Alapjogi Chartája 52. cikkének (1) bekezdéséből — a Charta 6. cikkén és 45.  
cikkének  (1)  bekezdésn  alapuló  jogkorlátozással  összefüggésben,  valamint  az  önkényesség  és  a 
természetes személyek magánéletébe való aránytalan beavatkozás elleni védelemre vonatkozó elvvel 
összhangban — az következik-e, hogy e rendelkezéssel nem ellentétes az olyan nemzeti rendelkezés 
alkalmazása,  mint  amilyen  az  alapügyben  a  Zakon  za  ministerstvoto  na  vatreshnite  raboti)a  
belügyminisztériumról szóló törvény) 63. cikke (1) bekezdésének 5. pontja a maximum 24 órán át  
tartó  rendőrségi  fogvatartás  vonatkozásában,  ha  a  tagállami  állampolgár  személyazonosságát  nem 
lehetséges  megállapítani  a  jogszabályokban  előírt  módokon,  és  amely  az  említett  fogvatartást  a  
következő feltételekkel teszi lehetővé: 

A. az intézkedés elrendelése a rendőrhatóság mérlegelési jogkörébe tartozik, ha a személyazonosságot  
személyazonossági dokumentum, egy más, azonosított személy, vagy más megbízható eszköz útján 
nem lehet megállapítani; 

B.  a rendelkezés nem írja elő a  személyazonosság megállapítása szükségességének az értékelését,  
ideértve különösen a rendőrhatóság jogszabályban előírt jogköre gyakorlása szükségességének az 
értékelését pontos tények, vagy az érintett személy egyedi magatartása alapján; 
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C.  a  személyazonosság  megállapítása  nem kapcsolódik  kifejezetten  olyan  tényálláshoz,  amelynek 
megvalósulása  esetén  a  jogszabályok  lehetővé  teszik  a  személyazonosság  megállapítására 
vonatkozó intézkedések  megtételét,  és  az  lehetséges  pusztán  az  információs  rendszer  egyszerű 
ellenőrzése vagy az azonosítási intézkedésen kívüli egyéb megbízható eszköz útján is; 

D. a rendelkezés jogszerű alkalmazásának a bírósági felülvizsgálata csupán a rendelkezésben előírt  
feltételek megvalósulása esetén lehetséges, mivel mérlegelés útján gyakorolt hatáskörről van szó?

57. Az Administrativen Sad Sofia-grad (Bulgária) által 2013. január 14-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-18/13. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: bolgár 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Az uniós jog szerint az adólevonás céljából elkövetett „adócsalásra” utaló ténybeli körülményekként  
kell-e kezelni azokat a körülményeket, hogy a számlán feltüntetett szolgáltató vagy alvállalkozója nem 
rendelkezik  a  szolgáltatásnyújtás  teljesítéséhez  szükséges  munkaerővel,  tárgyi  eszközökkel  és 
vagyonnal, hogy a szolgáltatásnyújtás tényleges teljesítésének költségei nincsenek dokumentálva, és a  
szolgáltató vagy alvállalkozójának könyvelése nem tartalmaz ilyen költségeket, valamint hogy az e  
dokumentumokat  a  szolgáltató  nevében  aláíró  személyek  kiállítói  minőségét  illetően  hamis 
dokumentumokat  olyan  szerződés  vagy  átadás-átvételi  jegyzőkönyv  formájában  állították  ki,  
amelyeket a teljesítendő ellenszolgáltatások és azon szolgáltatásnyújtás teljesítésének bizonyítékaként 
mutattak  be,  amelyről  héás  számlát  bocsátottak  ki,  és  amelynek  tekintetében  gyakorolták  az 
adólevonás jogát? 

2. Az adócsalás esetén az adólevonási jog megtagadására vonatkozó, az uniós jogból és az Európai  
Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatából eredő bírósági kötelezettség alapján köteles-e a nemzeti 
bíróság  arra  is,  hogy  az  alapeljárás  körülményei  között  hivatalból  megállapítsa  az  adócsalás 
megtörténtét azáltal,  hogy a bíróság azon nemzeti  jogi kötelezettségére tekintettel,  hogy érdemben  
eldöntse a jogvitát, tiszteletben tartsa a felperessel való kedvezőtlenebb bánásmód tilalmát, valamint a 
hatékony jogorvoslathoz  való  jog  és  a  jogbiztonság  elvét,  továbbá  hogy hivatalból  alkalmazza  a  
vonatkozó jogszabályokat, értékeli a bíróság előtt először előadott új tényeket; minden bizonyítékot — 
köztük a színlelt ügyletekre vonatkozó bizonyítékokat is —, hamis dokumentumot és valótlan tartalmú 
dokumentumot értékel? 

3. Az következik-e a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK 
tanácsi irányelv 178. cikke első bekezdésének a) pontjából a nemzeti bíróság azon kötelezettségére 
tekintettel,  hogy  adócsalás  esetén  megtagadja  az  adólevonási  jogot,  hogy  az  adólevonási  jog 
gyakorlásához  a  szolgáltatásnyújtást  ténylegesen  a  számlán  feltüntetett  szolgáltatónak  vagy 
alvállalkozójának kell teljesítenie? 

4.  Azt jelenti-e a 2006/112 irányelv 242. cikkében foglalt,  az adólevonási jog ellenőrzése céljából  
vezetett  részletes  nyilvántartás  követelménye,  hogy a  tagállam azon megfelelő nemzeti  számviteli  
jogszabályait  is  alkalmazni  kell,  amelyek  az  uniós  jog  nemzetközi  számviteli  standardjaival  való 
összhangot  írják  elő,  vagy  az  csak  az  említett  irányelvben  meghatározott,  a  héával  kapcsolatos  
számviteli  dokumentumok  —  számlák,  héa-bevallások  és  összesítő  nyilatkozatok  —  vezetésének 
követelményét jelenti? 

A második fordulatra adandó igenlő válasz esetén az alábbi kérdés is válaszra szorul: 

Az következik-e a 2006/112 irányelv 226. cikke első bekezdésének 6. pontja szerinti követelményből,  
amely szerint a számlákon kötelezően fel kell tüntetni „a nyújtott szolgáltatás mérték[ét] és jelleg[ét]”, 
hogy szolgáltatásnyújtás esetén a számlákon vagy az azokkal összefüggésben kiállított dokumentumon 
kötelezően  fel  kell  tüntetni  a  szolgáltatásnyújtás  tényleges  teljesítésére  vonatkozó  adatokat  — 
ellenőrizhető  objektív  körülményeket  —  egyrészt  arra  vonatkozó  bizonyítékként,  hogy  a 
szolgáltatásnyújtást  ténylegesen  teljesítették,  másrészt  arra  vonatkozó  bizonyítékként,  hogy  a 
szolgáltatásnyújtást a számlán feltüntetett szolgáltató teljesítette? 
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5.  Úgy kell-e értelmezni  a 2006/112 irányelv 63.  és 273.  cikkével  összefüggésben értelmezett,  az  
adólevonási jog ellenőrzése céljából vezetett részletes nyilvántartásra vonatkozó követelményt rögzítő 
242. cikkét, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti jogszabály, amely szerint a szolgáltatásnyújtás 
teljesítésének  időpontja  az  az  időpont,  amelyben  az  alkalmazandó  —  az  uniós  jog  nemzetközi 
számviteli standardjaival és a kereskedelmi ügyletek számviteli kimutatásának, a tartalom formával  
szembeni  elsőbbségének,  valamint  a  bevételek  és  költségek  összevethetőségének  elvével  való 
összhangot előíró — számviteli jogszabályoknak megfelelően teljesültek az abból származó bevétel  
elismerésének feltételei?

58.  A Consiglio  di  Stato  (Olaszország)  által  2013.  január  15-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-19/13. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. A Bíróság állapítsa meg, hogy úgy kell-e értelmezni a 2007/66 irányelv 2d. cikkének (4) bekezdését,  
hogy  amennyiben  az  ajánlatkérő  azt  megelőzően,  hogy  hirdetmény  előzetes  közzététele  nélkül 
véglegesen közvetlenül odaítélné a szerződést valamely gazdasági szereplőnek, előzetes átláthatóságra 
vonatkozó hirdetményt tett közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és legalább tíz napot várt a  
szerződéskötéssel, a nemzeti bíróság számára automatikusan — mindig és minden körülmények között 
— kizárt a szerződés érvénytelenné nyilvánítása, még akkor is, ha olyan jogszabályok megsértését 
észleli, amelyek meghatározott feltételek mellett a szerződés ajánlattételi eljárás nélküli odaítélésének  
lehetőségét írják elő? 

2. Másodlagosan a Bíróság állapítsa meg, hogy amennyiben úgy kell értelmezni a 2007/66 irányelv 
2d. cikkének (4) bekezdését, hogy a nemzeti jogi rendelkezés (a közigazgatási eljárásról szóló törvény 
122. cikke) alapján nem lehet érvénytelenné nyilvánítani a szerződést, még abban az esetben sem, ha a  
bíróság olyan jogszabályok megsértését állapítja meg, amelyek meghatározott körülmények között a 
szerződés versenyeztetés nélküli odaítélésének lehetőségét írják elő, ez összeegyeztethető-e a peres 
felek egyenlőségének,  a hátrányos megkülönböztetés tilalmának és a  verseny védelmének elvével, 
valamint  az  Európai  Unió Alapjogi  Chartájának 47.  cikkében előírt  hatékony jogorvoslathoz  való 
joggal? 

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok

Büntető ügyszak

2.  A  Bíróság  (nagytanács)  2013.  január  29-i  ítélete  (a  Curtea  de  Apel  Constanța 
(Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Ministerul Public — Parchetul de 
pe  lângă  Curtea  de  Apel  Constanța  kontra  a  Ciprian  Vasile  Radu ellen  kibocsátott 
európai elfogatóparancs végrehajtása (C-396/11. sz. ügy)2 

A 2009. február 26-i 2009/299/IB tanácsi kerethatározattal módosított, az európai elfogatóparancsról  
és  a  tagállamok  közötti  átadási  eljárásokról  szóló,  2002.  június  13-i  2002/584/IB  tanácsi  
kerethatározatot úgy kell értelmezni, hogy a végrehajtó igazságügyi hatóságok nem tagadhatják meg a  
büntetőeljárás  lefolytatása  céljából  kibocsátott  európai  elfogatóparancs  végrehajtását  azzal  az  
indokkal, hogy ezen elfogatóparancs kibocsátása előtt a keresett személyt a kibocsátó tagállamban  
nem hallgatták ki. 

2  A kérdés: Hírlevél II. évf. 10. sz, Büntető ügyszak, 1. sz. alatt.
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Gazdasági ügyszak

9.  A  Bíróság  elnökének  2012.  november  30-i  végzése  (az  Amtsgericht  Geldern 
(Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-255/11. sz. ügy)3

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

10. A Bíróság elnökének 2012. december 4-i végzése (a Landgericht Frankfurt am Main 
(Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-316/12. sz. ügy)4 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

11. A Bíróság (harmadik tanács) 2013. január 31-i ítélete (a Dublin Metropolitan District 
Court  (Írország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  — Denise  McDonagh kontra 
Ryanair Ltd (C-12/11. sz. ügy)5

1. A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy jelentős 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 5.  
cikkét úgy kell értelmezni, hogy az olyan körülmények, mint az Eyjafjallajökull-vulkán kitörése miatt  
az európai légtér egy részének lezárása, az e rendelet értelmében vett „rendkívüli körülményeknek”  
minősülnek, amelyek nem mentesítik a légi fuvarozókat az említett rendelet 5. cikke (1) bekezdésének  
b) pontja és 9. cikke szerinti ellátási kötelezettségük alól. 

2. A 261/2004 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének b) pontját és 9. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a légi  
járatnak  az  alapügybelihez  hasonló  időtartamú  „rendkívüli  körülmények”  miatti  törlése  esetén  
teljesíteni kell az e rendelkezések szerinti, a légi utasok ellátására vonatkozó kötelezettséget, és ez nem  
érinti az említett rendelkezések érvényességét. 

A 261/2004 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének b) pontjában és 9.  cikkében meghatározott  ellátási  
kötelezettség légi fuvarozó általi be nem tartása miatti kártalanítás címén mindazonáltal csak azokat  
az összegeket lehet a légi utas számára megtéríteni, amelyek az egyes ügyek sajátos körülményeire  
tekintettel szükségesnek, megfelelőnek és ésszerűnek bizonyulnak annak érdekében, hogy pótolják az  
említett  utas  légi  fuvarozó  általi  ellátásának  elmaradását,  aminek  értékelése  a  nemzeti  bíróság  
feladata. 

Munkaügyi ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Polgári ügyszak

14. A Bíróság (negyedik tanács) 2013. január 17-i végzése (a Vrhovno Sodišče (Szlovénia) 
előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Jožef  Grilc  kontra  Slovensko  zavarovalno 
združenje GIZ (C-541/11. sz. ügy)6 

A tagállamok  gépjármű-felelősségbiztosításra  vonatkozó  jogszabályainak  közelítéséről,  valamint  a  
Tanács 73/239/EGK és 88/357/EGK irányelveinek módosításáról szóló, 2000. május 16-i 2000/26/EK  
európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv  (Negyedik  gépjármű-biztosítási  irányelv)  6.  cikkének  (1)  

3 A kérdés: Hírlevél II. évf. 8. sz, Gazdasági ügyszak, 3. sz. alatt.
4  A kérdés: Hírlevél III. évf. 10. sz., Gazdasági ügyszak, 3. sz. alatt.

5 A kérdés: Hírlevél II. évf. 4. sz., Polgári ügyszak, 8. sz. alatt.

6 A kérdés: Hírlevél III. évf. 2. sz., Polgári ügyszak, 2. sz. alatt.
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bekezdését akként kell értelmezni, hogy egyrészt a károsult a kár megtérítését az e cikkben rögzített  
feltételek  szerint  követelheti  a  kártérítési  testülettől,  másrészt  e  kérelmet  előbb  e  testülethez  kell  
benyújtani, ami azonban nem érinti a károsult azon lehetőségét, hogy ezt követően adott esetben az  
illetékes bírósághoz forduljon, ha e szervezet megtagadja a követelés teljesítését. 

15.  A Bíróság  (negyedik  tanács)  2013.  január 31-i  ítélete  (a  Komisia  za  zashtita  ot 
diskriminatsia (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Valeri Hariev Belov 
kontra CHEZ Elektro Balgaria AD és társai (C-394/11. sz. ügy)7 

Az Európai Unió Bírósága nem rendelkezik hatáskörrel a Komisia za zashtita ot diskriminatsia által a  
2011. július 19-i előzetes döntéshozatalra utaló határozatában feltett kérdések megválaszolására. 

Közigazgatási ügyszak

58.  A Bíróság  elnökének 2012.  december 5-i  végzése  (a  Kúria  (Magyarország) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-112/12. sz. ügy)8 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

59.  A  Bíróság  elnökének  2012.  december  11-i  végzése  (a  Landgericht  Rostock 
(Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-384/12. sz. ügy)9 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

60.  A  Bíróság  elnökének  2012.  december  14-i  végzése  (a  Landesgericht  Salzburg 
(Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-538/11. sz. ügy)10 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

61. A Bíróság elnökének 2013. január 7-i végzése (az Oberverwaltungsgericht für das 
Land Nordrhein–Westfalen  (Németország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  (C-
666/11. sz. ügy)11 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

62. A Bíróság (nagytanács) 2013. január 15-i ítélete (a Najvyšší súd Slovenskej republiky 
(Szlovákia)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Jozef  Križan  és  társai  kontra 
Slovenská inšpekcia životného prostredia (C-416/10. sz. ügy)12 

1. Az EUMSZ 267. cikket úgy kell értelmezni, hogy a kérdést előterjesztő bírósághoz hasonló nemzeti  
bíróság  hivatalból  köteles  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelemmel  fordulni  az  Európai  Unió  
Bíróságához még akkor is, ha az első határozatának az érintett tagállam alkotmánybírósága általi  
hatályon  kívül  helyezését  követő  visszautalás  után  kell  határozatot  hoznia,  és  valamely  nemzeti  
szabály  előírja  számára,  hogy  határozatát  az  alkotmánybíróság  által  elfogadott  jogi  álláspontot  
követve kell meghoznia.

7 A kérdés: Hírlevél II. évf. 11. sz., Polgári ügyszak, 4. sz. alatt.
8  A kérdés: Hírlevél III. évf. 7. sz., Közigazgatási ügyszak, 4. sz. alatt.
9  A kérdés: Hírlevél III. évf. 12. sz., Közigazgatási ügyszak, 3. sz. alatt.
10  A kérdés: Hírlevél III. évf. 2. sz., Közigazgatási ügyszak, 2. sz. alatt.
11  A kérdés: Hírlevél III. évf. 4. sz., Közigazgatási ügyszak, 18. sz. alatt.

12 A kérdés: Hírlevél I. évf. 7. sz., Közigazgatási ügyszak, 3. sz. alatt.
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2.  A  2006.  január  18-i  166/2006/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelettel  módosított,  a  
környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 1996. szeptember 24-i 96/61/EK  
tanácsi irányelvet úgy kell értelmezni, hogy az:

—  előírja,  hogy  az  érintett  nyilvánosságnak  az  érintett  létesítmény  engedélyezési  eljárásának  
kezdetétől  fogva  hozzá  kell  férnie  az  alapügyben  szereplőhöz  hasonló  területrendezési  
határozathoz;

— nem teszi lehetővé a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok számára, hogy jogos gazdasági  
érdekek védelme céljából, üzleti vagy üzemi adatok bizalmas jellegének a nemzeti jogban vagy az  
uniós  jogban  előírt  védelmére  hivatkozva  megtagadja  az  érintett  nyilvánosságtól  az  ilyen  
határozathoz való hozzáférést; és

—  azzal  nem  összeegyeztethetetlen,  hogy  az  alapügyben  szereplőhöz  hasonló  területrendezési  
határozat az érintett nyilvánosság számára való hozzáférhetővé tételének az elsőfokú közigazgatási  
eljárásban  való  indokolatlan  megtagadását  orvosolni  lehessen  a  másodfokú  közigazgatási  
eljárásban, feltéve hogy még minden lehetőség és megoldás nyitott,  és az eljárás e szakaszban  
történő szabályossá tétele lehetővé teszi az érintett nyilvánosság számára, hogy tényleges befolyást  
gyakoroljon a döntéshozatali eljárás kimenetelére; mindennek megvizsgálása a nemzeti bíróság  
feladata.

3.  A  166/2006  rendelettel  módosított  96/61  irányelv  15a.  cikkét  úgy  kell  értelmezni,  hogy  az  e  
rendelkezésben szereplő jogorvoslati eljárás keretében az érintett nyilvánosság számára lehetőséget  
kell biztosítani arra, hogy a bíróságtól vagy a törvény értelmében létrehozott, hatáskörrel rendelkező  
független és pártatlan testülettől az említett irányelv 4. cikke szerinti engedélynek a végleges döntés  
meghozataláig való felfüggesztését kérje.

4.  Valamely  nemzeti  bíróságnak  a  166/2006  rendelettel  módosított  96/61  irányelv  15a.  cikkéből,  
valamint  a  környezeti  ügyekben  az  információhoz  való  hozzáférésről,  a  nyilvánosságnak  a  
döntéshozatalban  történő  részvételéről  és  az  igazságszolgáltatáshoz  való  jog  biztosításáról  szóló,  
1998. június 25-én aláírt és az Európai Közösség nevében a 2005. február 17-i 2005/370/EK tanácsi  
határozattal jóváhagyott Århusi Egyezmény 9. cikkének (2) bekezdéséből és (4) bekezdéséből eredő  
kötelezettségek  végrehajtására  irányuló  nemzeti  eljárásban  hozott,  az  említett  irányelv  
rendelkezéseinek megsértésével kiadott engedélyt megsemmisítő határozata önmagában nem jelenti az  
Európai Unió Alapjogi Chartájának 17. cikkében szereplő tulajdonhoz való jog megsértését.

63.  A  Bíróság  (első  tanács)  2013.  január  17-i  ítélete  (az  Oberster  Gerichtshof  — 
(Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Georg Köck kontra Schutzverband 
gegen unlauteren Wettbewerb (C-206/11. sz. ügy)13 

A belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi  
gyakorlatairól,  valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK  
európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi  
rendelet módosításáról szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlament és tanácsi irányelvet  
(“irányelv  a  tisztességtelen  kereskedelmi  gyakorlatokról”)  úgy  kell  értelmezni,  mint  amellyel  
ellentétes az, ha a nemzeti bíróság kizárólag az illetékes közigazgatási hatóság előzetes engedélyének  
hiánya miatt  elrendeli  egy olyan kereskedelmi gyakorlat  megszüntetését,  amely nem szerepel  ezen  
irányelv I. mellékletében, és maga a bíróság nem értékeli az említett irányelv 5–9. cikkében foglalt  
kritériumokra tekintettel az érintett gyakorlat tisztességtelenségét.

13 A kérdés: Hírlevél II. évf. 8. sz., Közigazgatási ügyszak, 14. sz. alatt.
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64. A Bíróság (hatodik tanács) 2013. január 17-i ítélete (a Naczelny Sąd Administracyjny 
(Lengyelország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — BGŻ Leasing Sp. z o.o. kontra 
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (C-224/11. sz. ügy)14 
1.  A  lízingbe  vett  vagyontárgy  biztosításával  kapcsolatos  szolgáltatást  és  a  lízinggel  kapcsolatos  
szolgáltatást  főszabály  szerint  a  hozzáadottérték-adó  szempontjából  önálló  és  független  
szolgáltatásoknak kell tekinteni. A kérdést előterjesztő bíróság feladata annak meghatározása, hogy  
az alapügy különös körülményeire tekintettel az érintett ügyletek közötti kapcsolat olyan szorosnak  
tekinthető-e,  hogy  azokat  egyetlen,  egységes  szolgáltatást  alkotónak,  vagy  ellenkezőleg,  független  
szolgáltatásoknak kell tekinteni.

2. Amikor a lízingbe adó maga biztosítja a lízingbe vett vagyontárgyat és a biztosítás pontos díját  
továbbszámlázza a lízingbe vevő részére, az ilyen ügylet olyan körülmények között, mint amelyek az  
alapeljárásban is felmerülnek,  a közös hozzáadottértékadó-rendszerről  szóló,  2006.  november 28-i  
2006/112/EK  tanácsi  irányelv  135.  cikke  (1)  bekezdésének  a)  pontja  értelmében  vett  biztosítási  
ügyletnek minősül.

65. A Bíróság (első tanács) 2013. január 17-i ítélete (a Rechtbank Haarlem (Hollandia) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Hewlett-Packard Packard Europe BV kontra 
Inspecteur van de Belastingdienst/Douane West, kantoor Hoofddorp (C-361/11. sz. ügy)15 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett  kérdések vizsgálata során nem merült  fel  olyan tényező,  
amely befolyásolja a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló,  
1987.  július  23-i  2658/87/EGK  tanácsi  rendelet  I.  mellékletének  módosításáról  szóló,  2008.  
szeptember 19-i 1031/2008/EK bizottsági rendelet érvényességét, annyiban, amennyiben az a 2000.  
január 31-i 254/2000/EK tanácsi rendelettel módosított 2658/87 rendelet I. mellékletében található  
Kombinált  Nómenklatúra 8443 31 91 vámtarifaalszáma alá sorolja az  alapügy tárgyát  képezőhöz  
hasonló,  lézernyomtató  és  szkennermodul  összekapcsolásával  előállított,  másoló  funkcióval  
rendelkező, 2009. áprilisban szabad forgalomba helyezett többfunkciós nyomtatókat. 

 

66. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. január 17-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden 
(Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Woningstichting Maasdriel kontra 
Staatssecretaris van Financiën (C-543/11. sz. ügy)16 
A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv135.  
cikke  (1)  bekezdésének  k)  pontját  12.  cikkének  (1)  és  (3)  bekezdésével  összefüggésben  úgy  kell  
értelmezni, hogy az előbbi rendelkezésben előírt héamentesség nem vonatkozik az olyan földterületnek  
az alapügyben szereplőhöz hasonló értékesítésére, amely az ezen álló épület lebontása következtében  
vált beépítetlenné, még akkor sem, ha ezen értékesítés időpontjában nem végeztek a bontástól eltérő  
területrendezési munkálatokat, amennyiben az alapügyben szóban forgó ügylet összes, az értékesítés  
időpontjában fennálló  körülményének  — a  felek  szándékát  is  beleértve,  feltéve  hogy  azt  objektív  
tényezők  támasztják  alá  — átfogó  értékeléséből  az  következik,  hogy  a  szóban  forgó  földterületet  
ténylegesen beépítésre szánták, aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata. 

14 A kérdés: Hírlevél II. évf. 8. sz., Közigazgatási ügyszak, 22. sz. alatt.
15 A kérdés: Hírlevél II. évf. 10. sz., Közigazgatási ügyszak, 23. sz. alatt.
16 A kérdés: Hírlevél III. évf. 2. sz., Közigazgatási ügyszak, 15. sz. alatt.
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67. A Bíróság (első tanács) 2013. január 17-i ítélete (a Conseil d'État (Franciaország) 
előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Société  Geodis  Calberson  GE  kontra 
Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) (C-
623/11. sz. ügy)17 

Az  1999.  május  28-i  1125/1999/EK  bizottsági  rendelettel  módosított,  az  Orosz  Föderáció  
mezőgazdasági  termékekkel  való  ellátásának  programjáról  szóló  2802/98/EK  tanácsi  rendelet  
alkalmazása általános szabályainak megállapításáról szóló, 1999. január 18-i 111/1999/EK bizottsági  
rendelet 16. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az az Európai Unió Bíróságának hatáskörébe utalja azon  
jogviták  eldöntését,  amelyek  azon  feltételekre  vonatkoznak,  amelyek  teljesülése  esetén  a  
mezőgazdasági  termékek  Orosz  Föderációba történő ingyenes  szállítására  irányuló  szolgáltatásra  
kiírt  közbeszerzési  eljárás során tett  ajánlatok elfogadására kijelölt  intervenciós hivatal  teljesíti  a  
nyertes ajánlattevő számára a kifizetést és felszabadítja a nyertes ajánlattevő által e szerv részére  
nyújtott szállítási biztosítékot, különösen az e műveletek végrehajtása során az intervenciós hivatal  
által elkövetett hibákból eredő kár megtérítése iránti kereseteket. 

68.  A Bíróság  (ötödik  tanács)  2013.  január  17-i  ítélete  (az  Augstākās  tiesas  Senāts 
(Lettország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Mohamad  Zakaria  által 
kezdeményezett eljárás (C-23/12. sz. ügy)18  

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  
13.  cikkének  (3)  bekezdése  a  tagállamok  számára csak  a  területükre  való  beléptetést  megtagadó  
határozatokkal szemben írja elő a jogorvoslat biztosítására vonatkozó kötelezettséget. 

69.  A  Bíróság  (harmadik  tanács)  2013.  január  31-i  ítélete  (a  Grondwettelijk  Hof 
(Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Belgische Petroleum Unie VZW és 
társai kontra Belgische Staat (C-26/11. sz. ügy)19 

1. A 2009. április 23-i 2009/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a benzin és a  
dízelüzemanyagok minőségéről, valamint a 93/12/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 1998.  
október 13-i 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3–5. cikkét úgy kell értelmezni hogy  
azokkal  nem  ellentétes  az  alapügyben  vitatotthoz  hasonló  nemzeti  szabályozás,  amely  a  benzint  
és/vagy  dízelüzemanyagot  forgalmazó  olajtársaságok  számára  —  a  közlekedési  ágazatban  a  
bioüzemanyagok,  illetve  más  megújuló  üzemanyagok  használatának  előmozdításáról  szóló,  2003.  
május 8-i 2003/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a megújuló energiaforrásból előállított  
energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő  
hatályon  kívül  helyezéséről  szóló,  2009.  április  23-i  2009/28/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  
irányelv  és  a  2009/30  irányelv  által  a  tagállamok  számára  kijelölt,  a  közlekedési  ágazatban  a  
bioüzemanyagok használatának előmozdítására vonatkozó célkitűzésnek megfelelően — előírja, hogy  
ugyanabban a naptári évben az említett termékekhez történő keverés útján meghatározott mennyiségű  
bioüzemanyagot is hozzanak forgalomba, amennyiben ezt a mennyiséget az említett termékekből az  
olajtársaságok  által  évente  forgalmazott  teljes  mennyiség  hányadai  alapján  számítják,  és  ezek  a  
hányadok  megfelelnek  a  2009/30  irányelvvel  módosított  98/70  irányelv  által  rögzített  felső  
határértékeknek. 

2.  Az 1998.  július 20-i  98/48/EK európai parlamenti  és tanácsi  irányelvvel  módosított,  a műszaki  
szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom  
szolgáltatásaira  vonatkozó  szabályok  megállapításáról  szóló,  1998.  június  22-i  98/34/EK európai  
parlamenti  és  tanácsi  irányelvnek  az  ezen  irányelv  10.  cikke  (1)  bekezdésének  utolsó  francia  
bekezdésével együttesen értelmezett 8. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az nem írja elő azon nemzeti  

17 A kérdés: Hírlevél III. évf. 3. sz., Közigazgatási ügyszak, 10. sz. alatt.
18 A kérdés: Hírlevél III. évf. 4. sz., Közigazgatási ügyszak, 32. sz. alatt.
19 A kérdés: Hírlevél II. évf. 5. sz., Közigazgatási ügyszak, 7. sz. alatt.
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szabályozástervezet közlését, amely a benzint és/vagy dízelüzemanyagot forgalmazó olajtársaságokat  
arra  kötelezi,  hogy  ugyanabban  a  naptári  évben  meghatározott  hányadban  bioüzemanyagot  is  
hozzanak  forgalomba,  amennyiben  ezt  a  tervezetet  az  említett  8.  cikk  (1)  bekezdésének  első  
albekezdése  szerinti  közlését  követően  a  Bizottság  e  tervezetre  vonatkozó  észrevételeinek  
figyelembevétele  érdekében  módosították,  és  az  így  módosított  tervezetet  ezt  követően  közölték  a  
Bizottsággal. 

70. A Bíróság (második tanács) 2013. január 31-i ítélete (a High Court (Írország) előzetes 
döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  H.  I.  D.,  B.  A.  kontra  Refugee  Applications 
Commissioner,  Refugee  Appeals  Tribunal,  Minister  for  Justice,  Equality  and  Law 
Reform, Ireland, Attorney General (C-175/11. sz. ügy)20 

1.  A  menekültstátusz  megadására  és  visszavonására  vonatkozó  tagállami  eljárások  
minimumszabályairól szóló, 2005. december 1-jei 2005/85/EK tanácsi irányelv 23. cikkének (3) és (4)  
bekezdését  úgy kell  értelmezni,  hogy azzal  nem ellentétes az, ha valamely tagállam a menedékjog  
iránti kérelmek bizonyos, a menedékkérők állampolgárságára vagy származási országára vonatkozó  
feltétel alapján meghatározott csoportjainak elbírálására elsőbbségi vagy gyorsított eljárást alkalmaz,  
tiszteletben tartva az ugyanezen irányelv II. fejezetében foglalt alapelveket és alapvető garanciákat. 

2.  A 2005/85 irányelv  39.  cikkét  úgy kell  értelmezni,  hogy azzal  nem ellentétes  az  olyan nemzeti  
szabályozás, mint amelyről az alapeljárásban szó van, amely a menedékkérő számára lehetővé teszi,  
hogy az eljáró hatóság határozatával szemben vagy olyan bíróság előtt éljen jogorvoslattal, mint a  
Refugee Appeals Tribunal (Írország),  és ez  utóbbi  határozatával  szemben fellebbezést  nyújtson be  
olyan felsőbb szintű bírósághoz, mint a High Court (Írország), vagy ugyanezen hatóság határozatának  
érvényességét  a  High  Court  előtt  vitassa,  amelynek  ítéletei  a  Supreme  Court  (Írország)  előtt  
fellebbezhetők meg. 

71. A Bíróság (harmadik tanács) 2013. január 31-i ítélete (az Administrativen sad Varna 
(Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Stroy trans EOOD kontra Direktor 
na  Direktsia  „Obzhalvane  i  upravlenie  na  izpalnenieto”  —  Varna  pri  Tsentralno 
upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (C-642/11. sz. ügy)21 

1. A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv  
203. cikkét a következőképpen kell értelmezni:

— annak a személynek, aki hozzáadottérték-adót tüntet fel a számlán, az adóköteles ügylet tényleges  
megvalósulásától függetlenül meg kell azt fizetnie; 

—  önmagában  abból  a  körülményből,  hogy  az  adóhatóság  az  e  számla  kibocsátójának  címzett  
adóellenőrzési határozatban nem helyesbítette az általa bevallott hozzáadottérték-adót, nem lehet  
arra következtetni, hogy e hatóság elismerte, hogy az említett számla valós, adóköteles ügyleten  
alapul. 

2.  Az adósemlegesség, az arányosság és a bizalomvédelem elvét akként kell  értelmezni,  hogy ezen  
elvekkel nem ellentétes az, ha valós, adóköteles ügylet hiánya miatt a számla címzettjével szemben  
megtagadják az előzetesen felszámított hozzáadottérték- adó levonásához való jogot, noha az e számla  
kibocsátójának  címzett  adóellenőrzési  határozatban  nem  helyesbítették  az  utóbbi  által  bevallott  
hozzáadottérték-adót. Ha azonban azt állítják, hogy ez az ügylet az e számlakibocsátó által vagy a  
levonási  jog  alátámasztására  hivatkozott  ügyletet  megelőzően  elkövetett  adócsalásokra  vagy  
szabálytalanságokra  tekintettel  ténylegesen  nem  valósult  meg,  bizonyítani  kell  —  objektív  
körülmények alapján, és anélkül, hogy a számla címzettjét olyan ellenőrzésre köteleznék, amely nem is  
a  feladata  —,  hogy  e  címzett  tudta,  vagy  tudnia  kellett  volna,  hogy  az  említett  ügylet  
hozzáadottértékadó-csalás részét képezi, aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata. 

20 A kérdés: Hírlevél II. évf. 8. sz, Közigazgatási ügyszak, 7. sz. alatt.
21 A kérdés: Hírlevél III. évf. 4. sz., Közigazgatási ügyszak, 10. sz. alatt.
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72. A Bíróság (harmadik tanács) 2013. január 31-i ítélete (az Administrativen sad Varna 
(Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — LVK — 56 EOOD kontra Direktor 
na  Direktsia  „Obzhalvane  i  upravlenie  na  izpalnenieto”  —  Varna  pri  Tsentralno 
upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (C-643/11. sz. ügy)22 

1. A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv  
203. cikkét a következőképpen kell értelmezni: 

— annak a személynek, aki hozzáadottérték-adót tüntet fel a számlán, az adóköteles ügylet tényleges  
megvalósulásától függetlenül meg kell azt fizetnie; 

—  önmagában  abból  a  körülményből,  hogy  az  adóhatóság  az  e  számla  kibocsátójának  címzett  
adóellenőrzési határozatban nem helyesbítette az általa bevallott hozzáadottérték-adót, nem lehet  
arra következtetni, hogy e hatóság elismerte, hogy az említett számla valós, adóköteles ügyleten  
alapul.

2.  Az uniós jogot akként kell értelmezni, hogy a 2006/112 irányelv 167. cikkével és 168. cikkének a)  
pontjával, valamint az adósemlegesség, a jogbiztonság és az egyenlő bánásmód elvével nem ellentétes  
az, ha valós, adóköteles ügylet hiánya miatt a számla címzettjével szemben megtagadják az előzetesen  
felszámított  hozzáadottérték-adó levonásához való jogot,  noha az e számla kibocsátójának címzett  
adóellenőrzési  határozatban nem helyesbítették  az  utóbbi  által  bevallott  hozzáadottérték-adót.  Ha  
azonban azt állítják, hogy ez az ügylet az e számlakibocsátó által vagy a levonási jog alátámasztására  
hivatkozott  ügyletet  megelőzően  elkövetett  adócsalásokra  vagy  szabálytalanságokra  tekintettel  
ténylegesen nem valósult meg, bizonyítani kell — objektív körülmények alapján, és anélkül, hogy a  
számla címzettjét olyan ellenőrzésre köteleznék, amely nem is a feladata —, hogy e címzett tudta, vagy  
tudnia  kellett  volna,  hogy  az  említett  ügylet  hozzáadottértékadó-  csalás  részét  képezi,  aminek  
vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata.  

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt

VIII.  A Törvényszék  (hetedik  tanács)  T-194/10.  sz.,  Magyarország  kontra  Európai 
Bizottság ügyben 2012. november 18-án hozott ítélete  ellen Magyarország által  2013. 
január 22-én benyújtott fellebbezés (C-31/13. P. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: magyar 

A fellebbező kérelmei 
Fellebbezésében Magyarország azt kéri, hogy a Bíróság 

— semmisítse meg a Törvényszék megtámadott ítéletét; 

— érdemben döntse el az ügyet az Alapokmány 61. cikkében biztosított lehetősége alapján;

— kötelezze a Bizottságot a költségeinek a viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 
Fellebbezésében a  Magyar  Kormány elsődlegesen  azt  állítja,  hogy a  Törvényszék  a  megtámadott  
ítéletében  tévesen  alkalmazta  az  uniós  jogot,  amikor  úgy  ítélte  meg,  hogy  a  vitatott  E-Bacchus 
bejegyzésnek nincs joghatása,  így az ellene benyújtott  kereset  elfogadhatatlan.  Emellett  a  Magyar 
Kormány szerint a Törvényszék ítéletének indokolása is hiányos, minthogy több esetben egyáltalán  
nem foglalkozott a Magyar Kormány által előadott azon felvetésekkel, amelyek megkérdőjelezhetik a 
Bizottság  álláspontját,  hanem pusztán  jóváhagyta  ez  utóbbi  álláspontot,  anélkül,  hogy  érdemben 
válaszolt  volna az  említett  felvetésekre.  Másodszor,  a  Magyar  Kormány bemutatja  a  Törvényszék 
előtti  eljárásban kifejtett  érdemi  érvelésének lényegét,  azon kérelme  alátámasztása  céljából,  hogy 
amennyiben a  Bíróság megállapítaná a  kereset  elfogadhatóságát,  érdemben döntse  el  az  ügyet  az  
Alapokmány 61. cikkében foglalt lehetőséggel élve. 

22  A kérdés: Hírlevél III. évf. 4. sz., Közigazgatási ügyszak, 11. sz. alatt.
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Az E-Bacchus létrehozásával az uniós jogalkotó az EU-ban oltalom alatt  álló eredet-megjelölések, 
illetve földrajzi jelzések iparjogvédelmi lajstromát hozta létre, amely tanúsítja az uniós szintű oltalom 
fennállását. Mivel e lajstrom egységes, nem fogadható el, hogy ez a joghatás csak az új elnevezések 
tekintetében származna a bejegyzésekből, hanem az E-Bacchusban történő valamennyi bejegyzésnek 
egységes joghatással kell járnia. 

Téves a Törvényszék azon megállapítása, amely szerint a már meglévő elnevezések esetében az E-
Bacchusba való bejegyzés csak egy automatikus (formális) átvezetésnek minősül egyik szabályozási  
rendszerből a másikba. A Magyar Kormány szerint itt olyan, érdemi transzformációról van szó, amely 
a korábban a nemzeti jog talaján létező elnevezések oltalmát uniós szintre emeli. 

Elfogadhatatlan, és az egyenlő bánásmód elvével ellentétes az, hogy az E-Bacchus nyilvántartásba 
való bejegyzés  joghatása  tekintetében eltérő megítélés  alá  essenek a  régi  és  az  új  elnevezések.  A 
bejegyzésből fakadó joghatásoknak valamennyi elnevezés esetében azonosnak kell lenniük, még akkor 
is, ha a bejegyzésre más eljárásrendben került sor, attó1 függően, hogy régi vagy új elnevezésről van  
szó. 

A bejegyzés joghatásaiból az is elengedhetetlenül következik, hogy a Bizottságnak legyen bizonyos 
ellenőrzési  kötelezettsége  akkor,  amikor  az  E-Bacchus  tartalmát  kialakítja,  illetve  módosítja. 
Különösen, a gondos ügyintézés elvéből fakadóan a Bizottságnak ellenőriznie kellett volna, hogy a 
referencia-időpontban (2009. augusztus 1-jén) mi a jogi helyzet Szlovákiában, illetőleg valóban téves-
e az eredeti bejegyzés. 

A Törvényszék továbbá megsértette az indokolási kötelezettséget is, amikor az ügy érdemét érintő  
megállapításai során nem foglalkozott azon magyar érvekkel, amelyek megkérdőjelezik a Bizottság 
álláspontját, hanem pusztán jóváhagyta ez utóbbi álláspontját, anélkül, hogy érdemben válaszolt volna 
az említett felvetésekre. 

A Magyar  Kormány szerint  a  bejegyzés  módosításával  a  Bizottság  megsértette  az  1234/2007/EK 
tanácsi rendelet, illetőleg a 607/2009/EK bizottsági rendelet vonatkozó rendelkezéseit, tekintettel arra, 
hogy az  E-Bacchusban  szereplő  eredeti  bejegyzés  vitatott  módosításával  egy olyan  elnevezésnek 
biztosította az új szabályozás szerinti automatikus oltalmat, amely nem tekinthető az 1234/2007/EK 
rendelet 118s. cikke szerinti „létező oltalom alatt álló” elnevezésnek. A Magyar Kormány szerint a  
2009.  június  30-án  elfogadott  — és  a  szlovák hivatalos  lapban  2009.  július  30-án  kihirdetett  — 
313/2009.  sz.  szlovák törvényben szereplő „Tokajská vinohradnícka oblast'”  elnevezést  kell  ilyen, 
létező oltalom alatt álló elnevezésnek tekinteni. 

Továbbá a Magyar Kormány előterjeszti, hogy az E-Bacchus adatbázis vezetése során, és különösen a  
jelen  ügyben  vitatott  bejegyzés  megtételével  a  Bizottság  megsértette  a  gondos  ügyintézésre,  a 
jóhiszemű együttműködésre, valamint a jogbiztonságra vonatkozó, uniós jog által elismert alapvető 
jogelveket. 

A Kúria uniós jogi tárgyú határozatai

Büntető ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Gazdasági ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Munkaügyi ügyszak

Mfv.II.10.270/2012/4.; Mfv.II.10.339/2012/4. 
Az autóbuszvezető 15 percen meghaladó tartalmú kiállási ideje - a tartalma szerint - készenléti időnek  
minősül. 
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A Kúria a jogerős ítéletet a Pp. 275. § (2) bekezdése értelmében kizárólag a felülvizsgálati kérelem 
keretei között vizsgálta. Ebből következően  felülvizsgálati kérelem hiányában  már nem képezte a� �  
felülvizsgálati  eljárás  tárgyát  az  a  megállapítás,  mely  szerint  valamennyi,  járatok  közötti 
munkaidőként  el  nem ismert  várakozási  időre  (kiállási  időre)  a  munkáltató  valamilyen  jogcímen 
legalább a munkabér 50 %-a mértékét elérő díjazást köteles a munkavállaló részére megfizetni, a napi  
jelentkezéstől a távozásig eltelt idő (JELTA idő) valamennyi percét el kell számolni, így díjazás nélkül  
maradt vitatott perbeli idő (pihenőidő) nincs.

Az eljárt bíróságok a 6-15 percig terjedő kiállási időket munkaidőként vették számításba, míg a 15  
percet meghaladó - átalányidőben el nem számolt - kiállási időket 50 %-os munkabérrel számolták el.� �  
Nem  jogszabálysértő  a  jogerős  ítéletnek  az  a  megállapítása,  mely  szerint  ez  utóbbi  idők  nem 
minősülnek  munkaidőnek,  tartalmuk  szerint  készenléti  idők,  illetve  2008.  január  1-től  kezdődően 
rendelkezésre állási idők, minthogy a munkavállaló esetében a 2008. január 1-től peresített időszak  
tekintetében - a felülvizsgálati érveléssel szemben - nemcsak a Munka Törvénykönyve rendelkezései� �  
irányadók, hanem az Mt. rendelkezéseit a Kkt-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

A másodfokú bíróság helytállóan állapította meg, hogy a 15 percet meghaladó tartalmú, az irányadó  
tényállás  szerint  jellemzően  legalább 30  perc  kiállási  idővel  -  amennyiben  az  arra  eső  idők nem�  
kerültek  átalányidőként  számításba  vett  munkaidőként  elszámolásra  -  a  munkavállaló  lényegében�  
szabadon  rendelkezhetett,  munkavégzési  kötelezettsége  nem volt,  a  menetrend  és  a  fordabeosztás 
adatai alapján ezen időszakok előtte előre is ismertek voltak. Jóllehet a munkavégzési képességét meg 
kellett őriznie és a munkavégzés megkezdésére készen kellett állnia, ez a körülmény azonban ezen 
teljes időszakok munkaidővé minősítésére kellő alapul nem szolgál. Ez nem következik az Mt. 117. § 
(1) bekezdés a) pontjából,  mert  ezen időszakok során az utazó munkavállaló az idejével szabadon 
rendelkezik.

A munkaidő-szervezés  egyes  szempontjairól  szóló  2003/88/EK Irányelv  munkaidő-fogalma  ugyan 
magában  foglalja  a  rendelkezésre  állási  időt,  ugyanakkor  a  díjazásra  és  annak  mértékére  nézve 
rendelkezést  nem  tartalmaz.  A  perbeli  esetben  az  pedig  nem  volt  vitatott,  hogy  a  kiállási  idők 
pihenőidőnek nem minősülhetnek.

Az Európai Parlament és a Tanács 2006. március 15-ei, 2007. április 11-től hatályos 561/2006/EK 
rendelete, amely hatályon kívül helyezte a 3820/85/EGK rendeletet, 15. cikkében kimondta, hogy a  
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 3. cikk a) pontjában szereplő járművek vezetőire (menetrend 
szerinti személyszállítási szolgáltatást végző járművek, ha a kérdéses menetrend szerinti szolgáltatás  
50 km-t meg nem haladó útszakaszon történik) a nemzeti szabályozás vonatkozzon, mely megfelelő 
védelmet  nyújt  a  megengedett  vezetési  idők és kötelező szünetek,  illetve pihenőidők tekintetében. 
Ennek eredményeként beemelték 2008. január 1-től a Kkt-be a 18/K. §-t, amely egy keretszabályozás,  
de  az  Mt.  117/A.  §  (1)  bekezdés  c)  pontja  lehetővé  tette  a  KSZ részére  az  eltérő  szabályozást.  
Következésképp irányadónak kell tekinteni a munkavállaló tekintetében a Kkt. 18/B. § b) pontjában  
foglalt rendelkezésre állási idő fogalmát, amely megfelel a 2002/15/EK Irányelv szerinti készenléti idő  
fogalomnak.  Eszerint  ennek  minősül  minden  olyan  idő,  amely  nem  minősül  munkaidőnek  és 
pihenőidőnek és amely során a munkavállalónak nem kell a munkahelyén tartózkodnia, de készen kell 
állnia a jármű vezetésének megkezdésére, folytatására, illetve egyéb munka elvégzésére.

Az Irányelvek - az uniós rendeletek hatályától eltérően - közvetlenül gazdasági társasággal szemben� �  
nem alkalmazhatóak, azok kizárólag a tagállammal szemben érvényesülnek és közvetlenül nem hatnak 
ki a felek jogviszonyára,  melyet  a munkavállaló a felülvizsgálati  kérelmében maga is elismert. Az  
eljárt bíróságok az előbbiekben kifejtettek szerint helytállóan értelmezték az irányadó közösségi jogot  
és a perben alkalmazott magyar jogszabályok azzal nem állnak ellentétben, ezért az Európai Bíróság 
előzetes döntését igénylő kérdés a perben nem merült fel. 

 

Mfv.II.10.387/2012/5. 
A  24/48  órás  részben  készenléti  szolgálat  esetén  az  1  órára  eső  távolléti  díjat  208  órás  havi  
osztószámmal kell meghatározni. 
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A felülvizsgálati eljárás tárgyát kizárólag az a jogkérdés képezte, hogy a speciális, 24/48 órás részben 
készenléti szolgálat esetén milyen osztószámmal kell meghatározni az 1 órára eső távolléti díjat. 

A  Munka  Törvénykönyve  hatálya  a  munkaviszonyokra  terjed  ki,  munkaviszonytól  eltérő 
jogviszonyokra egyes rendelkezései csak akkor alkalmazhatóak, ha a speciális jogviszonyra vonatkozó 
törvény  azok  alkalmazását  kifejezetten  megengedi.  Ilyen  szabályozást  a  Hszt.  nem  tartalmaz. 
Következésképpen a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyára, a rendes�  
szolgálatra eső távolléti díjra az Mt. 151/A. § (5) bekezdésében megfogalmazott számítási mód nem�  
lehet irányadó.

A Kúria  egyetértett  a  másodfokú  bíróság  jogi  álláspontjával,  mely  szerint  az  osztószámot  nem a 
szolgálati csoportra eső működési óraszám (a perbeli esetben 240, illetve 260 óra), hanem a hivatásos  
állomány távolléti díjra jogosult tagjára irányadó szolgálati idő alapján kell kiszámítani. Helytálló és 
jogszerű a jogerős ítéletnek az a megállapítása is, hogy a távolléti díj számítása ugyanazon szolgálati  
viszony  tekintetében  nem  különbözhet  azon  az  alapon,  hogy  az  munkaszüneti  nap,  túlszolgálat,  
szabadság, vagy betegszabadság miatt jár.

A távolléti  díj  rendeltetése,  hogy a tényleges  munkavégzés  esetén járó díjazást  pótolja,  így annak 
számítása sem lehet aránytalanul több vagy kevesebb, mintha a távollévő dolgozna. Ezen munkaügyi  
elv  alapulvételével  kellett  állást  foglalni  abban  a  kérdésben,  hogy  a  perbeli,  speciális,  részben 
készenléti jellegű beosztásban és sajátos váltásos szolgálati rendszerben (24/48) való szolgálatteljesítés 
esetében  a  munkaszüneti  napra,  illetve  szabadságra  eső  távolléti  díjat  milyen  havi  osztószámmal  
kiszámított 1 órára eső távolléti díj alapulvételével kell megállapítani.

A Hszt. 84. § (2) bekezdése szerint a részben, vagy egészben készenléti jellegű beosztásokban az (1) 
bekezdésben  meghatározottnál  hosszabb,  de  heti  48  órát  meg  nem haladó  szolgálatteljesítési  idő 
állapítható meg.  Az Európai Parlament és a Tanács 2003/88/EK Irányelvének 6. cikk b) pontjából  
következően 7 napos időtartamokban 48 óra szolgálatteljesítési idő minősült a felperes azon rendes  
szolgálatteljesítési idejének, amelyért havonta a Hszt. 99. §-a szerinti illetményre vált jogosulttá.

A Hszt. 112. §-a értelmében távolléti díj fejében a hivatásos állomány tagja részére az alapilletmény,  
az  illetménykiegészítés,  valamint  a  rendszeres  illetménypótlékok  együttes  összegének  a  távollét 
idejére  számított  időarányos  átlaga  jár.  Ebből  következően  a  távolléti  díjat  a  másodfokú  bíróság 
helyesen 208 órás havi osztószámmal kiszámított 1 órára eső távolléti díj alapulvételével határozta 
meg. 7 napos időtartamokban 48 órás szolgálati rendszer figyelembevételével ugyanis 26 hétre (azaz 6 
hónapos referencia-időszakra) eső szolgálatteljesítési idő (1248 óra) 1 hónapra arányosan teljesített  
száma 208 órának felel meg.

Polgári ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Közigazgatási ügyszak

Kfv.I.35.201/2012/6. 
Nem kötelezhető az  adóhivatal  annak további  vizsgálatára,  hogy  a számlakibocsátónak lehettek-e  
számla nélküli beszerzései, amennyiben a hatóság az elé tárt összes bizonyítékot mérlegelte, a döntése  
alapjává  tette.  A  kellő  körültekintés  vizsgálatánál  figyelemmel  kell  lenni  az  Európai  Bíróság  
továbbfejlesztett gyakorlatára is. 

A Kúria rögzíti, hogy a perbeli jogvita tárgya annak megítélése, hogy az adózó által befogadott, de az 
adóhatóság  által  kifogásolt  számlák  áfalevonásra  alkalmasak  vagy sem.  Az  adóhivatal  megítélése 
szerint a számlában foglalt gazdasági esemény nem az azon feltüntetett felek között ment végbe, ezért 
a számla tartalmilag hiteltelen (fiktív), áfalevonás alapjául nem szolgálhat, mivel a számlakibocsátó 
nem tudta igazolni az árubeszerzéseit, tehát, hogy egyáltalán volt áruja. Az első fokú bíróság szerint  
azonban  olyan  közvetlen  hatása  -  egyéb  bizonyítékok  vizsgálata  nélkül  -  nem  lehetett  volna  a  
számlakibocsátónál  feltárt  hiányosságnak,  mint  amit  az  adóhatóság  az  adózó  terhére  rótt.  Ezt 
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egyébként  korábban  már  az  Európai  Bíróság  több  ítéletében  is  kifejtette  (C-439/04  Optigen-ügy,  
valamint a C-440/04. számú Axel Kittel és társa egyesített ügy), és ezt erősítik meg az 1977. évi május  
17-ei 77/388/EGK Hatodik Tanácsi Irányelv előírásai is. 

Az  első  fokú  bíróság  ítéletében  megállapítottakkal  szemben  a  Kúria  úgy  foglalt  állást,  hogy  az  
adóhatósági  tényállás  megállapítás  nem volt  hiányos,  a  feltárt  bizonyítékokat  értékelte,  amit  nem 
fogadott el, azt indokolta. A Kft-nél a kapcsolódó vizsgálatot a szükséges mértékig lefolytatta, a Kft.  
nem  tudta  igazolni,  hogy  volt  áruja,  mennyi  és  honnan.  Igazolatlan  eredetű,  számla  nélküli 
beszerzések létére további bizonyítást végezni az adóhatóság nem volt köteles. Az új közigazgatási  
eljárást  lefolytatni  nem ezen okból  kell,  az  első fokú bíróság által  adott  instrukciót  tehát  a  Kúria  
mellőzi, mint ahogy azon ítéleti megállapítást is, hogy az Áfa tv. 44. § (5) bekezdésben foglalt kellő�  
körültekintés vizsgálata idő előtti. Ellenkezőleg, éppen a számlabefogadó magatartásának vizsgálata�  
szükséges  annak  megállapításához,  hogy  az  egyébként  bizonyítottan  tartalmilag  hiteltelen  számla 
képezheti-e az adózó oldalán mégis az áfalevonás alapját. A Kúria rögzíti, hogy a számlabefogadói 
magatartást illetően a közelmúltban több európai bírósági ítélet született, köztük magyar ügyekben is,  
így pl:  a  C-80/11.  és  C-142/11.  számú egyesített  ügy (Mahagében-Dávid)  amely egyebek  mellett 
kifejtette: 

A Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint azon gazdasági  szereplőknek, akik minden tőlük ésszerűen�  
elvárható intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy az ügyleteik ne valósítsanak meg  akár a héa,�  
akár más adó tekintetében elkövetett  adókijátszást, annak kockázata nélkül kell, hogy bízhassanak�  
ezen  ügyletek  jogszerűségében,  hogy  elveszítik  az  előzetesen  felszámított  héa  levonásához  való 
jogukat.�

Ugyanakkor nem ellentétes az uniós joggal, ha azt követelik a gazdasági szereplőtől, hogy tegyen meg�  
minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést annak érdekében, hogy az általa teljesítendő ügylet  ne  
vezessen adókijátszáshoz. ...egy adott esetben a héa-levonási jogát gyakorolni kívánó adóalanytól az��  
arról  való  meggyőződés  érdekében  ésszerűen  elvárható  intézkedések,  hogy  az  általa  teljesített 
ügyletekkel nem vesz részt az értékesítési láncban korábban eljáró gazdasági szereplő által elkövetett  
adócsalásban, alapvetően az adott ügy körülményeitől függenek.�

Rögzíti  a  Kúria,  hogy  noha  ezen  új,  a  korábbi  joggyakorlatot  részben  megerősítő,  részben 
továbbfejlesztő ítéletekre jelen ügyben a felek még nem hivatkoztak, de a bíróság azt hivatalból is 
köteles figyelembe venni és eljárásában alkalmazni. Ennél fogva a Kúria az első fokú ítéletben foglalt  
új eljárásra kötelezés indokát úgy módosította, hogy az adóhatóságnak azt kell megvizsgálnia (szükség 
esetén bizonyítás lefolytatásával), hogy az adózói magatartás kielégíti-e azt a követelményrendszert,  
amit mind a korábbi, mind az újabb hazai és uniós joggyakorlat elvár a számlabefogadói magatartás 
körében. Ez dönti el, hogy az adózó élhet-e áfalevonási jogával.

 

Kfv.I.35.239/2012/5. 
Az adóhatóság nem tárt  fel  olyan  körülményt,  amely  bizonyítaná,  hogy  a  számlakibocsátók  által  
elkövetett  adócsalásban  a  felperes  bármilyen  módon  részt  vett  volna,  a  beszerzési  számlák  
fiktivitásáról tudott vagy kellő gondosság mellett tudhatott. 

A Kúriának a felülvizsgálati kérelem folytán abban kellett állást foglalnia, hogy a jelenleg hatályos  
magyar  jogszabályok alapján - tekintettel a bíróság által kötelezően figyelembe veendő időközben  
megszületett  európai  bírósági  ítéletekre  is  -  azon  tények  és  körülmények  alapján,  melyeket  az 
adóhatóság  feltárt  és  amelyeket  a  törvényszék  is  elfogadott,  megalapozzák-e  az  adólevonási  jog 
megtagadását.  Az adóhivatal  nem a gazdasági  esemény teljes hiányát  állította,  hanem azt,  hogy a  
gazdasági  esemény  láncolatát  az  adózó  nem  tudta  dokumentálni,  a  beszerzési  számlák 
valóságtartalmát nem tudta utólag igazolni,  illetőleg azok a körülmények,  melyeket  az adóhatóság  
feltárt, érintették a tartalmi hitelességet is, mely a kellő körültekintés alkalmazását az adózónél kizárta. 

Ezzel szemben az adózó állította, hogy a rögzített tényállás mellett adólevonási joga nem sérülhet,  
illetve  az  adóhatóság  nem  vette  kellő  súllyal  figyelembe  a  beszerzési  számlák  kiegyenlítésének 
módját,  valamint  az egyéb,  a továbbértékesítéssel  kapcsolatos bizonylatokat.  Ezzel összefüggésben 
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különös  tekintettel  hivatkozott  az  Európai  Unió  Bíróságának  ítéleteire,  amelyek  az  adóhatóság 
objektív alapú bizonyítási kötelezettségét hangsúlyozzák.

A Kúria rögzíti, hogy az Európai Unió Bírósága az áfa levonhatóság körében több hasonló tárgykörű  
ítéletet is hozott, melyekben úgy foglalt állást, hogy az adóhatóság általános jelleggel nem követelheti�  
meg a  HÉA levonási  jogát  gyakorolni  kívánó adóalanytól,  hogy ellenőrizze a  korábban teljesített  
ügyletekkel kapcsolatban nem történt-e szabálytalanság vagy csalás; a szóban forgó termékekkel  a  
számla kibocsátója rendelkezett-e, képes azok szállítására; illetőleg, hogy HÉA bevallási és fizetési  
kötelezettségének eleget tett-e vagy más felől e vonatkozásban rendelkezzen iratokkal. Hangsúlyozta,  
hogy azon gazdasági  szereplőknek,  akik minden tőlük ésszerűen elvárható intézkedést megtesznek 
annak érdekében, hogy ügyleteik ne valósítsanak meg HÉA kijátszást, annak kockázata nélkül kell,  
hogy  bízzanak  ezen  ügyletek  jogszerűségében,  hogy  elveszítik  az  előzetesen  felszámított  HÉA 
levonáshoz való jogukat. (C-80/11, 142/11.) �

Az  Európai  Unió  Bíróságának  ítéletei  megerősítik  az  adóhatóság  objektív  alapú  bizonyítási 
kötelezettségét, a számlák hiteltelenségét neki kell bizonyítania. Kiemelte,  hogy a HÉA levonáshoz 
való  joggal  ellentétes  az  olyan  nemzeti  gyakorlat,  mely  megtagadja  az  adóalany  által  fizetendő 
hozzáadott értékadó összegéből a számára teljesített szolgáltatások után előzetesen felszámított adó 
összegének levonását,  amiatt,  hogy az  szolgáltatásokra  vonatkozó számla  kibocsátója  vagy annak 
valamely alvállalkozója szabálytalanságot követett el. Az adóhatóságot terheli annak bizonyítása hogy 
az érintett adóalany tudta vagy tudnia kellett arról, hogy levonási jogának megalapozására felhozott  
ügylettel az említett számlakibocsátó vagy a szolgáltatói láncban korábban közreműködő gazdasági 
szereplő által elkövetett adócsalásban vett részt. 

A  perbeli  ügyben  megállapítható,  hogy  a  számlakibocsátók  létező  cégek,  akiknek  vezetői  
megtalálhatók,a gazdasági eseményről nyilatkoztak és a gazdasági események létrejöttét elismerték.  
Az  adóhatóság  nem tárt  fel  olyan  körülményt,  amely  bizonyítaná,  hogy a  számlakibocsátók  által 
elkövetett adócsalásban az adózó bármilyen módon részt vett volna, a beszerzési számlák fiktivitásáról 
tudott  vagy  kellő  gondosság  mellett  meggyőződhetett.  Ezekre  figyelemmel  jogszerűtlenül  járt  el,  
amikor  az  adózó adólevonási  jogát  ezen tények,  körülmények  alapján megtagadta.  A megismételt  
eljárásban az adóhatóságot terheli objektív körülmények alapján annak bizonyítása, hogy az adózó a 
számlakibocsátók csalárd, fiktív számlái felhasználásáról tudott vagy kellő gondosság mellett tudhatott 
volna. Ezen körülmények feltárása nélkül az adólevonási jog megtagadása jogszerűtlen.

Kfv.I.35.290/2012/4. 
Az egységes területalapú támogatással és a kiegészítő nemzeti támogatással kapcsolatos visszafizetési  
kötelezettség megítélése során nem vehető figyelembe az agrár-környezetgazdálkodási támogatásra  
vonatkozó művelési kötelezettség. 

Az ügy irataiból  megállapítható,  hogy a  felperes  a  2006-os  évre  egységes  területalapú támogatás  
(SAPS), valamint ehhez kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás (Top Up) iránti kérelmet nyújtott 
be, s a hatóság erre vonatkozó támogatási összeget állapított meg. Ehhez kapcsolódott a későbbiekben 
a  támogatás  jogosulatlanul  igénybe  vett  voltának  hatósági  megállapítása  és  a  visszafizetési 
kötelezettség. 

A jogcím az egységes területalapú támogatás, valamint a kiegészítő nemzeti támogatás volt. Ezért az  
ügyben  alkalmazandó  belső  jog   többek  között  -  az  akkor  hatályos  az  Európai  Mezőgazdasági�  
Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből  finanszírozott  egységes  területalapú támogatás 
2006. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 24/2006. (III. 31.) FVM rendelet és az  
Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes  
területalapú  támogatásokhoz  kapcsolódó  2006.  évi  kiegészítő  nemzeti  támogatás  igénybevételével 
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 25/2006. (III. 31.) FVM rendelet. 

Az Európai Unió jelen ügyben alkalmazandó elsődleges jogforrása a Tanács 2003. szeptember 29-i 
1782/2003/EK  Rendelete  a  közös  agrárpolitika  keretébe  tartozó  közvetlen  támogatási  rendszerek 
közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási  
rendszerek létrehozásáról,  továbbá a 2019/93/EGK,  1452/2001/EK,  1453/2001/EK,  1454/2001/EK, 
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1868/94/EK,  1251/1999/EK,  1254/1999/EK,  1673/2000/EK,  2358/71/EGK  és  a  2529/2001/EK 
rendeletek módosításáról, annak különösen a 143b. cikke. Az 1782/2003/EK Rendelet 143b. cikkét a 
Tanács 2004/281/EK határozata iktatta be 2004. május 1-ei hatállyal,  az Európai Unióhoz újonnan 
csatlakozott tagállamokat érintő agrárpolitikai támogatásokkal kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban.  
Az 24/2006.  (III.  31.)  FVM rendelet  mind a  mezőgazdasági  termelő,  mind a hasznosítás,  mind a 
támogatható terület,  mind az egységes területalapú támogatás mértéke, illetve a támogatás alapjául  
szolgáló terület megállapítása tekintetében az 1782/2003/EK Rendelet fogalommeghatározására épít.  
Az 1782/2003/EK Rendelet 143b. cikke meghatározta többek között, hogy az egységes területalapú 
támogatást évente egyszer fizetik ki. Mindezzel összhangban szól úgy a belső jogban az 24/2006. (III.  
31.)  FVM  rendelet  (és  az  25/2006.  (III.  31.)  FVM  rendelet),  hogy  az,  az  egységes  területalapú 
támogatás 2006. évben történő igénybevételét szabályozza. 

Jelen ügyben a felek által nem vitatottan a felperes a 2006. évre vette igénybe a támogatást, amelynek 
az akkori feltételek szerint megfelelt. A felperes a támogatást legeltetéssel összefüggésben igényelte,  
amelyre  vonatkozóan  az  24/2006.  (III.  31.)  FVM  rendelet  21.§-a  is  rendelkezik.  E  szabály  az 
alkalmazást tekintve az ügyben releváns másik európajogi jogforrást, a Bizottság 2004. április 21-i  
796/2004/EK Rendeletét  veszi  figyelembe,  amely a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen 
támogatási  rendszerek  közös  szabályainak  megállapításáról  és  a  mezőgazdasági  termelők  részére  
meghatározott  támogatási  rendszerek  létrehozásáról  szóló,  2003.  szeptember  29-i  1782/2003/EK 
tanácsi  rendelet  által  előírt  kölcsönös  megfeleltetés,  moduláció,  valamint  integrált  igazgatási  és 
ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szól. 

A jogerős döntés értelmében a felperes 2006. decemberi határozattal kapta meg a támogatást, ami nem 
azt  jelenti,  hogy kizárólag  csak  ebben  az  évben  kellett  a  művelési  kötelezettségét  teljesíteni.  Az 
1782/2003/EK Rendelet 143b. cikk (4) és(5) bekezdései a megfelelő (jó) mezőgazdasági állapotban 
tartott  területekről  szólnak,  csakúgy,  mint  az  24/2006.  (III.  31.)  FVM  rendelet  5.  §-a  által  
szabályozottak a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot cím alatt. Az 24/2006. (III. 31.) FVM� �  
rendelet  5.  §  (1)  bekezdés  szerint  [a]  támogatás  igénylésének  alapjául  szolgáló  mezőgazdasági�  
parcellákat helyes mezőgazdasági és környezeti  állapotban kell  tartani,  az 5. § (2) bekezdés pedig�  
kimondja,  hogy „[n]em áll  fenn  megfelelő  állapot,  ha  a  földhivatal  által  végrehajtott  határszemle�  
alapján, illetve távérzékelés útján megállapítható, hogy az adott terület (parcella) 2003. június 30-án 
nem felelt meg a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 36. § (1) bekezdésének”. Megállapítható�  
tehát,  hogy  támogatható  területnek  a  jó  mezőgazdasági  állapotban  tartott  mezőgazdasági  terület 
minősül. Ugyanakkor ennek az európajogi és belső jogi fenntartására vonatkozó jövőbeni időkorlát  
nem,  illetve  csak  Magyarország  Európai  Unióhoz  való  csatlakozásával  összefüggésben (a  korábbi 
állapotot tekintve) állapítható meg. 

A jogerős döntés a fenti  jogszabályok által jogcímében és jellegében jó mezőgazdasági állapotban 
tartott  terület  jogi  hátterét  azonosította  a  Nemzeti  Vidékfejlesztési  Terv  alapján  a  központi 
költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege 
társfinanszírozásában  megvalósuló  agrár-környezetgazdálkodási  támogatások  igénybevételének 
részletes  szabályairól  szóló  150/2004.  (X.  12.)  FVM  rendeletben   meghatározott  művelési 
kötelezettséggel.  Az 150/2004.  (X.  12.)  FVM rendelet  2.  §  l)  pontja szerint  támogatási  időszak a  
támogatási  kérelem  benyújtásának  évében  kezdődő  gazdálkodási  évtől  számított  legalább  öt  év,  
amennyiben az egyes célprogramok előírásai másként nem rendelkeznek. Az 150/2004. (X. 12.) FVM 
rendelet 10. § (1) és (2) bekezdés értelmében pedig a támogatási időszak teljes időtartama alatt be kell  
tartani a támogatott gazdaságának teljes területére a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat előírásait. � �

A Kúria megállapította,  hogy az 150/2004.  (X. 12.)  FVM rendelet  az agrár-környezetgazdálkodás 
jogcím-rendelete.  Az  150/2004.  (X.  12.)  FVM  rendelet  szabályai  a  felperest  érintő  támogatás  
visszafizetésére  nem vonatkoztatható,  az  ügyben  első  fokon  eljárt   hatóság  és  másodfokon  eljárt  
hatóság sem alkalmazta az 150/2004. (X. 12.) FVM rendeletet döntése meghozatalakor. Jelen ügyben 
az  24/2006.  (III.  31.)  FVM  rendelet  és  az  25/2006.  (III.  31.)  FVM  rendelet  rendeletekben 
meghatározott  egységes  területalapú támogatás jogcím szabályai  az irányadók.  A jogerős döntés a 
2009-ben elvégzett támogatási kérelem felülvizsgálatát az 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet szabályai  
alapján meghatározott öt éves művelési kötelezettséggel támasztja alá, amely a felperes keresetének 
elutasítását nem alapozza meg. 
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A Kúria megállapította továbbá, hogy a felperes mind a közigazgatási határozat felülvizsgálatát kérő 
keresetlevelében  (ott  ugyan  számszerű  elírással,  de  beazonosítható  módon),  mind  pedig  a 
felülvizsgálati kérelmében hivatkozott az 796/2004/EK Rendelet 73. cikkére (azon belül is a 73. cikk 
(4)  bekezdésére),  mint  olyan  európajogi  normára,  amelyet  az  ügyében  alkalmazni  kell.  Az  EK 
rendeletek közvetlen alkalmazásának tagállami kötelezettsége az Európai Unióról szóló szerződés és 
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 288. cikkén alapul, amelynek értelmében: a rendelet�  
általános  hatállyal  bír.  Teljes  egészében  kötelező  és  közvetlenül  alkalmazandó  valamennyi  
tagállamban.  Az  796/2004/EK  Rendelet  73.  cikke  -  a  jelen  ügyben  is  irányadó  -  jogosulatlan�  
kifizetések  visszafizetése  kérdéskörét  rendezi.  A  73.  cikk  (4)  bekezdése  értelmében  Az  (1)�  
bekezdésben említett  visszafizetési kötelezettséget nem lehet alkalmazni,  ha a kifizetés az illetékes  
hatóság vagy más  hatóság által  elkövetett  hiba következtében történt,  és a hibát  a mezőgazdasági  
termelő ésszerűen nem vehette észre. Ha azonban a hiba az érintett kifizetés kiszámítására vonatkozó 
tényadatokat érinti, az első albekezdést csak akkor kell alkalmazni, ha a visszatérítésről szóló döntést a 
kifizetéstől számított 12 hónapon belül nem közölték. A Kúria megállapította, hogy a jogerős döntés�  
az  796/2004/EK  Rendelettel  kapcsolatos  kereseti  kérelemre  nem  tér  ki,  holott  az  ügy  érdeme 
szempontjából figyelembe veendő szabályokról van szó.

 

Kfv.I.35.791/2012/3. 
A fordított adózás szabályainak alkalmazása felszámolás alatt álló eladótól származó termék esetén.  
Az  ügylet  és  a  szokásos  piaci  ár  fogalma.  Az  adószám  és  a  vállalkozói  igazolvány  hiányának  
értékelése az Európai Unió Bírósága ítélkezésének tükrében. 

A vállalkozó számláit érintő felülvizsgálati kérelem elbírálása során a Kúriának azt kellett vizsgálnia,  
hogy a több éve fennálló gazdasági kapcsolatban az adó levonási jog gyakorlását miként befolyásolja 
az adószám és a vállalkozási engedély hiánya. 

Az Európai Unió Bírósága a C-324/11. számú Tóth-ügyben 2012. szeptember 6-án hozott ítéletének 1. 
pontjában megállapította,  hogy a HÉA irányelvet  és az adósemlegesség elvét  úgy kell  értelmezni,  
hogy azokkal ellentétes, ha az adóhatóság elutasítja az adóalanynak a számára teljesített szolgáltatások 
után felszámított vagy megfizetett hozzáadottérték-adó levonására vonatkozó jogát azzal az indokkal,  
hogy a számlakibocsátó egyéni vállalkozói igazolványát, szolgáltatások nyújtását vagy a vonatkozó 
számla kibocsátását megelőzően visszavonták, amennyiben e számla az ezen irányelv 226. Cikkében 
megkövetelt  valamennyi   különösen  a  hivatkozott  számlákat  kiállító  személy  és  a  nyújtott�  
szolgáltatások jellegének meghatározásához szükséges  adatot tartalmazza. �

Az ítélet az indokolás 32. pontjában utal a C-438/09. számú Dankowski-ügyben hozott ítéletére is.  
Megállapította,  hogy  a  címzettet  megilleti  a  levonási  jog  akkor  is,  ha  a  szolgáltató  nem a  héa-
nyilvántartásba bejegyzett adóalany, ha a szolgáltatásra vonatkozó számlák a 2006/112 irányelv 226.  
Cikkében megkövetelt valamennyi  - különösen a hivatkozott számlákat kiállító személy és a nyújtott�  
szolgáltatások jellegének meghatározásához szükséges - adatot tartalmazzák. 

Jogerős ítéletének meghozatala során az elsőfokú bíróság a vállalkozó számláira nézve alkalmazta az  
adóhatósági  határozatban  megjelölt  jogszabályok  értelmezésére  kialakult  gyakorlatot.  A  Kúriának 
azonban már tekintettel kellett lenni az Európai Unió Bíróságának időközben meghozott, az eljárás 
felfüggesztésére is okot adó ítéletére, a rendelkezésre álló adatok alapján nem értékelhette helytállónak 
a jogerős ítéletet. 

Mindezekre tekintettel a Kúria, a Pp. 275. §. (4) bekezdése alkalmazásával, a jogerős ítéletnek a Kft.  
f.a  számláihoz  tartozó,  bírság mellőzésre  vonatkozó rendelkezését  nem érintette.  A felülvizsgálati� �  
kérelemmel támadott körben a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte. Egyik részében, a vállalkozó  
számláihoz kapcsolódóan az adóhatósági határozatot is hatályon kívül helyezve az adóhatóságot új 
eljárásra  kötelezte.  A másik  támadott  részében,  az  Kft.  f.a  számláit  érintően  pedig,  elutasította  a� �  
keresetet. 

Az új eljárásban az adóhatóságnak az adószámra és a vállalkozói  igazolványra vonatkozó korábbi 
megállapításokat mellőzve kell újra vizsgálni és értékelni, hogy fennállnak-e a HÉA irányelv szerinti 
feltételek, és megállapításaihoz képest kell rendelkeznie a jogkövetkezményekről. 
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Emberi jogi közlemények

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei
Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei

Patrick Michaud Franciaország elleni ügye (12.323/11. sz. ügy)23

A kérelmező a Párizsi Ügyvédi Kamara és a Nemzeti Ügyvédi Kamarai Tanács tagja.

Az Európai Unió 1991 óta számos irányelvet fogadott el a pénzügyi rendszerek pénzmosás céljára  
való felhasználásának megelőzése érdekében; ezeket az uniós irányelveket azóta átültették a francia  
jogba.  E  rendelkezések  következtében  a  francia  ügyvédek  kötelesek  az  illetékes  hatóságokat 
tájékoztatni,  amennyiben szakmai  tevékenységük keretében pénzmosás  gyanúját  észlelik  ügyfeleik 
meghatározott üzleti tranzakcióinak előkészítése vagy lebonyolítása során, pénzügyi  vagy ingatlan-
átruházási  műveletekben való  részvételük  esetén,  illetve  vagyonkezelői  minőségükben  eljárva.  Az 
ügyvédeket  nem terheli  ez a tájékoztatási kötelezettség bírósági eljárásokhoz kapcsolódó pénzügyi  
tranzakciók  előkészítése  és  lebonyolítása,  valamint  főszabályként  jogi  tanácsadás  esetén.  A 
tájékoztatást az Államtanácshoz és a Semmítőszékhez rendelt ügyvédeket tömörítő kamara elnökének,  
illetőleg a tagságukkal működő kamara elnökének kell az ügyvédeknek benyújtaniuk, ezt követően az 
illetékes kamarai elnök továbbítja a tájékoztató jelentéseket a „nemzeti pénzügyi ellenőrzési hivatal”  
(Tracfin) számára.

A Nemzeti Ügyvédi Kamarai Tanács 2007. július 12-én hozott határozatával olyan szakmai előírást  
fogadott el, amely a fent említett tájékoztatási kötelezettség megerősítéseként elrendelte az ügyvédek 
számára,  hogy  meghatározott  pénzügyi  műveletek  pénzmosás  céljára  történő  felhasználásának 
megelőzése érdekében belső szabályzatokat  alkossanak,  és pénzmosás gyanúja esetén értesítsék az 
illetékes hatóságokat. A szakmai előírás megszegése esetére fegyelmi szankciókat helyeztek kilátásba.

A  kérelmező  2007.  október  10-én  az  Államtanácshoz  fordult  a  kamarai  tanácsi  határozat 
megsemmisítése érdekében arra hivatkozással, hogy a határozat megsértette az ügyvédi tevékenység 
szabad gyakorlásának elvét,  továbbá az  ügyvédi  tevékenység  gyakorlására  vonatkozó szabályokat.  
Kiemelte, hogy a  „gyanú” kifejezés nem volt kellően világos, így az véleménye szerint az Emberi  
Jogok  Európai  Egyezménye  7.  cikkében  előírt  pontos  meghatározás  követelményébe  ütközik.  A 
kérelmező  e  mellett  az  Egyezmény  8.  cikke  által  védett  szakmai  előjogok  és  az  ügyvéd-ügyfél  
kapcsolat bizalmasságának sérelmét is állította. A kérelmező indítványozta továbbá az Államtanács  
számára, hogy előzetes döntéshozatali eljárás keretében forduljon az Európai Unió Bíróságához annak 
megállapítása érdekében, hogy a „gyanú jelentésé”-re vonatkozó kötelezettség összhangban van-e az  
Európai Unióról szóló Szerződés 6. cikkével és az Egyezmény 8. cikkével.

Az Államtanács 2010. július 23-i ítéletével elutasította a kérelmező megsemmisítés iránti kérelmét és 
előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése iránti indítványát.  Az Egyezmény 8. cikke kapcsán 
megállapította, hogy a pénzmosás elleni küzdelem közérdekűségére, valamint a bírósági eljárások és  
főszabályként a jogi tanácsadás során a tájékoztatási kötelezettség hiányára tekintettel a pénzmosás 
gyanújának észlelése esetére előírt tájékoztatási kötelezettség nem eredményezett túlzott beavatkozást  
az ügyvédi előjogokba.

Az  Egyezmény  8.  cikkének  megsértésére  hivatkozással  a  kérelmező  előadta,  hogy  a  pénzmosás 
gyanújának észlelése esetére előírt tájékoztatási kötelezettség összeegyeztethetetlen az ügyvéd-ügyfél  
kapcsolatok védelmének és a szakmai titoktartás követelménye tiszteletben tartásának elvével.

A Bíróság megismételte, hogy az Egyezmény 8. cikke a magánlevelezés tiszteletben tartásához való  
jog  biztosításával  a  magánszemélyek  közötti  kommunikáció  valamennyi  formája  bizalmasságának 

23 Az ítélet 2013. március 6-án vált véglegessé.
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védelmét  célozza.  Ebből  következően  az  ügyvédek  számára  előírt,  az  ügyfeleikkel  folytatott 
kommunikáció  körében  megszerzett  információkat  érintő  tájékoztatási  kötelezettség  a  levelezésük 
tiszteletben tartásához való jogba történő beavatkozást jelentett. A tájékoztatási kötelezettség e mellett 
a  magánélet  tiszteletben  tartásához  való  jogba  történő  beavatkozást  is  eredményezett,  hiszen  a  
magánélet fogalma a szakmai és üzleti élet keretében kifejtett tevékenységeket is lefedi.

A Bíróság első lépésként megjegyezte, hogy a sérelmezett beavatkozás az Egyezmény 8. cikke szerinti  
„törvényben meghatározott esetben” történt, hiszen a pénzmosás és más kapcsolódó bűncselekmények  
leküzdését  célozva  az  Egyezmény  8.  cikke  által  előírt  egyik  törvényes  célt  követett,  nevezetesen 
zavargás vagy bűncselekmény megelőzését.

A sérelmezett beavatkozás szükségességét tekintve a francia Kormányzat előadta, hogy az ügyvédeket 
terhelő tájékoztatási kötelezettség a francia jogba kötelezően átültetendő európai uniós irányelvekből  
eredt.  A  Bosphorus  Airways  kontra  Írország  ügyben  hozott  ítéletre  és  az  „egyenértékű  védelem 
vélelmére”  hivatkozással  a  francia  kormány  kifejtette  továbbá,  hogy  vélelmezni  kell,  hogy 
Franciaország tiszteletben tartja az Egyezmény követelményrendszerét,  hiszen pont  az Egyezmény 
által biztosított alapjogi védelemmel egyenértékű védelmet nyújtó Európai Unió volt az a szervezet,  
amely Franciaország mint uniós tagállam számára előírta a tájékoztatási kötelezettség bevezetését.

A  Bíróság  megismételte,  hogy  az  Egyezmény  részes  államai  a  nemzetközi  jogi  kötelezettségeik 
teljesítése  érdekében  hozott  intézkedéseik  tekintetében  is  felelősek  maradnak  az  Egyezmény 
rendelkezéseinek  betartásáért,  többek  között  abban  az  esetben  is,  amikor  e  nemzetközi  jogi  
kötelezettségek  olyan  nemzetközi  szervezetben  vállalt  tagságból  erednek,  amely  szervezetre  a 
tagállamok  szuverenitásuk egy részét  átruházták.  Mindazonáltal  a  nemzetközi  jogi  kötelezettségek 
teljesítése  érdekében  hozott  intézkedéseket  indokoltnak  kell  tekinteni  mindaddig,  amíg  az  ilyen 
kötelezettségeket  előíró  szervezet  legalább  az  Egyezmény  által  biztosított  alapjogi  védelemmel  
egyenértékű  emberi  jogi  védelmet  nyújt.  Amennyiben  az  adott  nemzetközi  szervezet  egyenértékű 
védelmet  biztosít,  akkor  vélelmezni  kell,  hogy  a  részes  állam  nem  tért  el  az  Egyezmény 
rendelkezéseitől  a  más  nemzetközi  szervezetben betöltött  tagságából  eredő jogi  kötelezettségeinek 
teljesítése során.

Ez a vélelem kiváltképpen annak biztosítását célozta, hogy az Egyezmény részes államai ne kerüljenek 
konfliktushelyzetbe,  amikor az Egyezményhez  nem csatlakozott valamely nemzetközi szervezetben 
betöltött,  a  szuverenitásuk  részbeni  átruházásával  járó  tagságukból  eredő  jogi  kötelezettségeik  
eredményeként  az  Egyezmény  alapján  igazolni  lennének  kötelesek  a  nemzetközi  szervezetbeli  
tagságuk  alapján  tett  intézkedéseiket  vagy  mulasztásaikat.  A  vélelem  emellett  azon  esetek 
meghatározására  szolgált,  amelyekben  a  Bíróság  a  nemzetközi  együttműködés  érdekében 
csökkenthette  az  Egyezmény 19.  cikke  által  megkívánt,  az  Egyezmény rendelkezéseinek  a  részes 
államok  általi  betartását  ellenőrző  szerepét.  Az  említett  célkitűzések  alapján  a  Bíróság  olyan 
mértékben  volt  hajlandó  lemondani  ellenőrző  szerepéről,  ameddig  biztosítva  látta,  hogy a  védeni 
kívánt alapvető jogok tiszteletben tartását a Bíróság felülvizsgálati mechanizmusához hasonló rendszer 
keretében az adott nemzetközi szervezet ellenőrizte. Ilyen ellenőrző mechanizmus hiányában ugyanis  
a részes állam Egyezményben vállalt kötelezettségei és más nemzetközi kötelezettségvállalásból eredő 
cselekedetei összeegyeztethetőségének nemzetközi felülvizsgálata elmaradna.

A Bíróság megjegyezte továbbá, hogy a Bosphorus Airways kontra Írország ügyben hozott ítéletével 
megállapította, hogy az Európai Unió emberi jogi védelmi rendszere főszabályként  egyenértékű az 
Egyezmény alapjogvédelmi  rendszerével.  Megjegyezte ugyanakkor azt is,  hogy a jelen ügy eltér a 
Bosphorus  Airways  kontra  Írország ügytől.  Az  Európai  Unió Bíróságának nem volt  lehetősége a 
Bíróság  által  jelen  ügyben  vizsgált  alapjogi  jogsértések  elemzésére:  egyrészről  az  Államtanács 
elutasította a kérelmező előzetes döntéshozatali  eljárás kezdeményezése  iránti  indítványát  abban a 
kérdésben,  hogy a  gyanú észlelése  esetére  előírt  tájékoztatási  kötelezettség összeegyeztethető-e  az 
Egyezmény  8.  cikkével,  másrészről  ezt  a  kérdést  az  Európai  Unió  Bírósága  más  ügy  kapcsán 
kezdeményezett  előzetes döntéshozatali eljárásban, illetve valamely uniós intézmény vagy tagállam 
által  kezdeményezhető  egyéb  eljárásban sem vizsgálta.  A Bíróságnak ezért  meg  kellett  jegyeznie,  
hogy az Államtanács az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezéséről való lemondással – tudva,  
hogy az Egyezményben  biztosított  e  jogok kérdését  érintően az Európai  Unió Bírósága még nem 
fejtette  ki  álláspontját  –  azelőtt  hozott  döntést,  még  mielőtt  az  Egyezmény  védelmi  rendszerével  
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főszabályként egyenértékű uniós alapjogvédelmi mechanizmus teljes mértékben működésbe léphetett 
volna. E választás fényében és a kérdés fontosságára tekintettel a Bíróság arra a következtetésre jutott,  
hogy az egyenértékű védelem vélelme nem alkalmazható. A Bíróságnak ezt követően a beavatkozás 
szükségessége tárgyában kellett állást foglalnia.

A Bíróság ebben a tekintetben megismételte, hogy míg az Egyezmény 8. cikke a magánszemélyek  
közötti bárminemű levelezés titkosságát általánosságban védelmezi, addig az ügyvédek és ügyfeleik 
közötti  levelezés titkosságát  kiemelt  védelemben részesíti.  A kiemelt  szabályozás  indoka,  hogy az 
ügyvédek egy demokratikus társadalomban alapvető fontosságú szerepet töltenek be, többek között  
ellátják a hivatalos eljárásokban részt  vevő ügyfeleik képviseletét  és védelmét.  Az ügyvédek ezen  
alapvető szerepüket nem tudnák ellátni, amennyiben nem biztosíthatnák ügyfeleik számára a köztük 
zajló  kommunikáció  bizalmi  jellegét.  Az  Egyezmény 8.  cikke által  az  ügyvéd-ügyfél  kapcsolatok 
tekintetében biztosított kiemelt védelem és annak indokai arra a megállapításra vezették a Bíróságot, 
hogy az említett rendelkezés a jogászi szakmai kiváltságokat különös védelemben részesíti.

A Bíróság megismételte továbbá, hogy a szükségességi teszt értelmében a beavatkozásnak meg kell  
felelnie  valamilyen  sürgető  társadalmi  szükségletnek,  továbbá  az  elérni  kívánt  célhoz  képest  az  
arányosság követelményének. Ezzel kapcsolatban a Bíróság egyetértett az Államtanács 2010. július 
23-i ítéletében kifejtett elemzéssel.

A korábbiakban kifejtettekkel egyezően megállapítható, hogy a jogászi szakmai kiváltságok kiemelt  
fontosságúak, nemcsak az ügyvédek és ügyfeleik számára, hanem az igazságszolgáltatás megfelelő  
működése  szempontjából  is.  Ezen  kiváltságok  biztosítása  egy  demokratikus  társadalomban  az 
igazságszolgáltatás  működésének  egyik  alapvető  záloga.  Mindazonáltal  ezek  a  kiváltságok  nem 
sérthetetlenek. A jelen ügyben ugyanis mérlegelni kellett a törvénytelen cselekményekből származó 
pénzeszközök  átforgatása  és  legális  eredetűként  történő  feltüntetése,  azaz  a  pénzmosás  elleni 
küzdelem – és  e  törvénytelenül  szerzett  jövedelmek  további  bűncselekmények  elkövetéséhez való 
valószínű felhasználása megelőzésének – fontosságát is az ügyvédi kiváltságok védelme mellett.

A  Bíróság  véleménye  szerint  két  tényező  volt  döntő  jelentőségű  a  beavatkozás  arányosságának 
vizsgálata során:

• elsőként az Államtanács által is megállapított  azon tény,  hogy a francia ügyvédek pusztán két  
esetben  kötelesek  eleget  tenni  a  pénzmosás  gyanújának  észleléséhez  kapcsolódó  tájékoztatási 
kötelezettségüknek:  egyrészt  amikor  ügyfeleik  érdekében  és  részére  eljárva  pénzügyi  vagy 
ingatlan-átruházási műveletekben vesznek részt,  illetve vagyonkezelői minőségükben járnak el; 
másrészt  amikor  ügyfeleik  meghatározott  üzleti  tranzakcióinak  előkészítésében  vagy 
lebonyolításában működnek közre.  Ez a tájékoztatási  kötelezettség az  ügyvédek képviseleti  és 
védői  tevékenységét  csupán  távolról  érinti,  és  inkább  olyan  szakmai  tevékenységekhez 
kapcsolódik, amelyeket más szakmák művelői is folytatnak, és esetükben is előírás e tájékoztatási 
kötelezettség  teljesítése.  Emellett  a  vonatkozó  jogszabályi  rendelkezések  értelmében  az 
ügyvédeket nem terheli ez a tájékoztatási kötelezettség bírósági eljárásokhoz kapcsolódó pénzügyi  
tranzakciók előkészítése és lebonyolítása, valamint főszabályként jogi tanácsadás esetén. Ennek 
következtében  a  pénzmosás  gyanújának  észlelése  esetére  előírt  tájékoztatási  kötelezettség  a 
jogászi szakmai kiváltságok alapját adó képviseleti és védői szerep lényegi részét nem érinti.

• másodsorban  az  a  tény,  hogy  a  jogszabályi  rendelkezések  a  szakmai  kiváltságokat  védő 
szűrőmechanizmust  iktattak  be  a  tájékoztatási  kötelezettség  rendszerébe:  az  ügyvédek  nem 
közvetlenül az illetékes hivatal (Tracfin) számára, hanem az Államtanácshoz és a Semmítőszékhez 
rendelt ügyvédeket tömörítő kamara elnökének, illetőleg a tagságukkal működő kamara elnökének 
közbeiktatásával  kötelesek  tájékoztatást  nyújtani.  Az  illetékes  kamarai  elnöknek  történő 
információátadás  szakasza  úgy tekinthető,  hogy az  nem sérti  a  szakmai  kiváltságokat,  hiszen 
ekkor az információ a szaktársai által megválasztott és ugyanazon szakmai előírásoknak alávetett  
személy birtokába kerül. Az illetékes kamarai elnök pedig csak azután továbbítja a Tracfin részére  
a megszerzett információt, miután meggyőződött arról, hogy a törvény által megkívánt feltételek 
teljesültek.
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A Bíróság a fentiek alapján arra a következtetésre jutott,  hogy a pénzmosás gyanújának észlelése  
esetére  előírt  tájékoztatási  kötelezettség  nem jelent  aránytalan  beavatkozást  az  ügyvédek  szakmai  
kiváltságaiba, ennek következtében pedig Franciaország nem sértette meg az Egyezmény 8. cikkét.

A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai

Büntető ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

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

Kfv.I.37.267/2012/9. 
A gyülekezés jogszerűségének a megítélésekor figyelembe kell venni, hogy az állami ünnepségek nem  
tartoznak a Gytv. hatálya alá, azok leginkább kulturális rendezvénynek minősülnek. 

2006. október 23-án a rendőrség három rendezvényt oszlatott fel, ezek: hajnal háromkor a Kossuth 
téren, majd 9 óra 26 perckor  a jelen ügy tárgyát képező - Nádor utca- Garibaldi utca sarkánál, és 15�  
óra  után  az  Alkotmány  utcánál.  Helyesen  állapította  meg  a  jogerős  ítélet,  hogy  a  bíróságoknak 
mindhárom oszlatás  jogalapját  és jogszerűségét  külön-külön kell  vizsgálni.  A 2006.  október  23-ai 
hajnali és délutáni eseményeket érinti a Legfelsőbb Bíróság Kfv.III.37.966/2009/23. számú ítélete. A 
gyülekezés békés (vagy békétlen) jellegének értékelése alapján megállapította, hogy a Kossuth téren  
hajnalban a demonstrációt jogellenesen oszlatták fel, viszont a délutáni 15 óra utáni oszlatás a tömeg  
békétlen magatartása miatt jogszerű volt. A Legfelsőbb Bíróság Kfv.IV.37.690/2009/7. számú ítélete a 
jelen ügy tárgyát képező eseményt érinti, a felperesek személye illetve a bizonyítási eljárás azonban a  
két ügyben eltér. A Legfelsőbb Bíróság fent jelölt ítélete expressis verbis nem foglalt állást az oszlatás 
jogszerűségéről,  a  kereseti  kérelemnek  megfelelően  alapvetően  a  Pp.  szabályai  [Pp.  213.  §  (1)  
bekezdés, 221. § (1) bekezdés és 339/A. §] alapján - s nem a Gytv-el való kapcsolat szerint - vizsgálta�  
felül a jogerős ítéletet. 

A jelen ügyben felülvizsgálni kért Fővárosi Bíróság 20.K.32.481/2007/134. számú ítélete az oszlatás 
jogalapja tekintetében végeredményben arra a következtetésre jutott, hogy a Gytv.-nek az Alkotmány 
62. §-ával összhangban történő értelmezése alapján a spontán gyűlés jogszerű volt, azonban a jogerős 
döntés tartalmaz olyan kitételt is, amely szerint a 2006. október 23-án alkalmazandó jog tekintetében a 
rendőrség nem láthatta előre a későbbi strasbourgi és alkotmánybírósági döntéseket. Az alperes épp ez 
utóbbi tényre hivatkozik döntése jogszerűségének alátámasztására, ezért a Kúria elsőként e kérdést  
vizsgálta meg.

2006.  október  23-án  9  óra  26  perckor  a  Nádor  utca-Garibaldi  utca  sarkánál  történő  oszlatást  
megelőzően a  résztvevők túlnyomó  többsége az  állami  ünnepségre,  a  zászlófelvonásra  tartott.  Ezt 
támasztja alá mind az időpont, mind pedig az ügy irataiból megállapítható tény is, amely szerint a  
résztvevők hallották a Himnuszt, majd az adott helyszínen látható volt a díszőrség felvonulása. A bírói  
és az alapvető jogok biztosának gyakorlata szerint is, az állami ünnepség  mint  rendezvény - nem�  
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tartozik a Gytv. hatálya alá, az állami ünnepségek leginkább a Gytv. 3. § c) pontja által meghatározott  
kulturális rendezvénynek minősülnek. A Gytv. 3. § c) pontja szerint a törvény hatálya nem terjed ki a  
kulturális és sportrendezvényekre. Az Alapvető Jogok Biztosa OBH 2058/2008. számú jelentése ki is  
emeli, hogy a hatályos jog alapján ezek az állami, önkormányzati ünnepségek - jellegüket tekintve -� � � 
minősülhetnek  kulturális  rendezvénynek  (jellemzően  ugyanis  a  kultúrával  kapcsolatos  programok 
vannak többségben), így formailag sem tartoznak a Gytv. hatálya alá. Előfordulhat ugyanakkor, hogy 
egy ilyen rendezvényen politikai beszédek hangzanak el, ennek nyomán pedig a hallgatóság egy része � 
egyénileg  vagy  közösen   tetszésének,  vagy  éppen  ellenszenvének  ad  hangot  (taps,  fütyülés,�  
bekiabálások).  Dacára  azonban  annak,  hogy  az  elhangzottaknak  van-e,  lesz-e  (politikai) 
kommunikációs  jogi  jellege,  egy  állami  rendezvény  sem előzetesen,  sem  utólagosan  nem válhat  
„gyülekezéssé”,  a  jelenlévők  pedig  nem  minősülhetnek  egy  „gyülekezés”  résztvevőinek,  ennek 
megfelelően a rendezvény  értelemszerűen  nem is oszlatható fel. � � �

A jelen ügy - felek által nem vitatott - tényállása szerint tehát 2006. október 23-án reggel 8 óra és 9 óra�  
25  perc  között  a  jelzett  helyszínen  a  kordon előtt  feltorlódott  személyek  nem spontán  tüntetésre, 
hanem az állami  rendezvényre igyekeztek. Az előzetesen szervezett  rendezvény állami  rendezvény 
volt. Megállapítható továbbá, hogy a feltorlódott tömeg elégedetlensége a miatt alakult ki, hogy nem 
engedték be őket az állami ünnepség helyszínére. E tényállást alapul véve megállapítható, hogy az  
akkor hatályos szabályok - az Alkotmány 62. § és a Gytv. alapján - sem lett volna elvárható a jelzett�  
gyülekezés (három nappal előbb történő) előzetes bejelentése. Így a Gytv. 6. §-ában foglalt bejelentési 
kötelezettség  jelen  ügyre  nem  vonatkoztatható.  Ezen  tényállás  mellett  a  bejelentés  elvárása  a  
lehetetlenre  irányulna.  Mindezt  az  oszlatást  elrendelő   jelen  per  tárgyát  képező   szóbeli  döntés� �  
meghozatalakor is nyilvánvaló volt. 

A jogerős ítélet alapjául szolgáló per tárgya az oszlatást elrendelő szóbeli döntés felülvizsgálata volt.  
Az oszlatás jogalapjának a megítélésekor az elrendeléskori állapotot kell figyelembe venni. Az ügy 
irataiból egyértelműen megállapítható, hogy a feltorlódott tömeg célja az előre meghirdetett állami  
ünnepségre való bejutás volt. Az előzetes szervező (amely rendezvényre a tömeg érkezett) az állam  
volt, az összetorlódott tömeg még csak előzetes szervezés nélküli gyűlést sem valósított meg abban a 
pillanatban, amikor az oszlatás elrendelésére irányuló szóbeli döntés közlésre került. 

A fentiek alapján tehát az adott  esetben sem sürgős gyűlésről,  sem pedig spontán tüntetésről  nem 
beszélhetünk.  A  Kúria  megítélése  szerint  így  jelen  ügyben  nincs  relevanciája  annak  az  alperesi 
felvetésnek, hogy mind az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Bukta és társai kontra Magyarország  
ügyben  hozott  ítélete  (25691/04.  sz.  kérelem;  Strasbourg,  2007.  július  17.),  mind  pedig  az 
Alkotmánybíróság  75/2008.  (V.  29.)  AB  határozata  (ABH  2008,  651.)  a  spontán  tüntetések 
jogszerűségét a 2006-os eseményeket követően ismerte el. A Kúria hangsúlyozza, hogy az oszlatás 
elrendelésekor  fennálló  körülményeket  minősítette  az  oszlatás  jogalapja  jogszerűségének 
meghatározásakor. Az ezt követő események - az oszlatás miatt kialakult tiltakozás - minősítése nem� �  
tartozik a jelen ügyben eldöntendő kérdések közé, lévén, hogy az eljárás tárgya pusztán az oszlatást  
elrendelő szóbeli döntés jogszerűségét megítélő elsőfokú bíróság döntésének a felülvizsgálata.

Minderre tekintettel a Kúria az alperes felülvizsgálati  kérelmét az oszlatás jogalapja megítélésének 
tekintetében  nem  tartotta  megalapozottnak  és  -  a  jogerős  döntést   indokolásának  részbeni�  
módosításával - megerősítette, hogy az oszlatás elrendelése jogellenes volt. 

 

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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